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Styrelsens ansvar för den interna kontrollen
Av Elisabeth Styf
Sammanfattning
Intern kontroll fick ökad uppmärksamhet i svenskt näringsliv i och med att en
svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gavs ut 2004. Att övervaka och bedöma
den interna kontrollen är ett komplext och omfattande ansvar som är svårt att
överblicka för en enskild styrelseledamot.
Viss forskning har bedrivits under 2000-talet inom bolagsstyrning och intern
kontroll. Revisionsutskottets möjlighet att säkerställa den interna kontrollen och
minska riskerna för felaktigheter i den finansiella rapporteringen har bl.a. studerats. När arbetet med den här avhandlingen påbörjades fanns i huvudsak endast
forskning som baserade sig på andra länders regelsystem. Svensk bolagsstyrning
har till stora delar påverkats av regelsystemen i de anglosaxiska länderna, men
vissa förhållanden är specifika för bolag som är noterade på svenska börser. Det
är därför angeläget att studera bolagsstyrning och intern kontroll från ett svenskt
perspektiv.
I avhandling ges en genomgång av Koden och dess formulering av styrelsens
ansvar för intern kontroll. Syftet är att undersöka hur tydligt styrelsens ansvar har
formulerats i Kodens regelverk samt vilka förutsättningar styrelsen har att följa
reglerna. En empirisk studie genomfördes under 2007–2008, då ett 80-tal svenska börsföretag var berörda av Koden. I studien intervjuas tio styrelseledamöter
om hur de upplever sitt ansvar för företagets interna kontroll och sin roll gentemot övriga bolagsorgan, dvs. ägarna, företagsledningen och revisorerna. Som ett
komplement till intervjuerna analyseras 2007 års internkontrollrapporter för de
företag där styrelseledamöterna varit verksamma.
När Koden gavs ut hade vare sig regelsättarna eller svenska styrelseledamöter
en tydlig bild över innebörden och nyttan av intern kontroll. Tidigare studier om
bolagsstyrning visar att det tar tid innan förändringar får genomslag. Även denna
studie visar att förändringar sker successivt. I de företag som analyserats pågår
ett arbete som syftar till att förbättra den interna kontrollen. För att nå framgång
i arbetet har styrelseledamöterna anammat ett pragmatiskt synsätt på sitt ansvar,
som till stor del innebär att de förlitar sig på samarbete med företagsledningen. I
stället för att utöva strikt kontroll och övervakning, söker styrelseledamöterna

skapa en effektiv företagskultur där de tillsammans med företagsledningen strävar efter en god intern kontroll i bolaget.
I likhet med tidigare forskningsresultat visar denna studie att kravet på revisionsutskott medfört att kontakterna mellan styrelsen och revisorerna har underlättats. Mötena i revisionsutskottet ger styrelsen en möjlighet att fördjupa sig i
frågor om intern kontroll och finansiell rapportering. Dock saknas mer handfasta
riktlinjer om vad revisorernas rapportering på utskottsmötena bör innehålla. Det
finns en risk för ett förväntningsgap mellan styrelseledamöterna och revisorerna
beträffande rapporteringens innehåll, och på vilket sätt den bör kommuniceras.
Studien visar att internkontrollrapporteringen vid de undersökta företagen är
alltför generell för att läsaren ska kunna få en uppfattning om företagets riskhanteringsprocess och kontrollåtgärder. Genom att komplettera Kodens Vägledning
med förtydligande och metodbeskrivningar för riskbedömning skulle rapporteringen kunna göras mer informativ.
Vidare visar studien att Kodens otydliga definition av internrevision återspeglas i styrelseledamöternas uppfattning om internrevisionens roll i internkontrollfrågor. Vare sig Koden eller Kodens vägledning beskriver internrevisionens
roll och ansvar eller hur den kan bidra till att ge styrelsen ökad kunskap om bolagets interna kontrollstruktur.
Kodens regler baseras på självreglering, vilket möjliggör för styrelsen att
frångå reglerna och i stället ge en förklaring till varför dessa inte följs. Det ställs
därför krav på att aktörer, såsom investerare, regelsättare och medier, intresserar
sig för den information som lämnas eller inte lämnas, i styrelsens internkontrollrapportering. Om ingen efterfrågar informationen eller ställer krav på innehållet
kommer intresset att minska, och företagens brist på god intern kontroll kommer
endast att få fokus i samband med företagsskandaler.

FÖRETAL
Ekonomiska informationssystem bedriver forskning och utbildning i gränslandet
mellan ekonomi och IT. Mer precist handlar ämnesområdet om hur information
överförs från, mellan och till människor. Särskilt intresse riktas mot vilken roll
strategier och informationssystem har när människor samverkar i olika slags organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och föreningar), men också deras samspel med till exempel kunder och medborgare. Vår forskning är inriktad
på följande områden:


Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring ITutnyttjande



Strategisk ekonomistyrning



Extern redovisning och revision



IT och produktivitet

Inom ämnesområdet tillhör flertalet doktorander antingen forskarskolan Management och IT (MIT) eller the Research programme for Auditors and Consultants (RAC). I MIT medverkar ett tiotal högskolor och universitet. Inom ramen
för detta nätverk erbjuds en doktorandutbildning med inriktning på frågeställningar i gränslandet mellan ekonomi och IT. RAC är en forskarutbildning med
inriktning mot redovisning och revision och med tonvikt på hantering av information. Den kombinerar praktik på revisionsbyrå med forskarkurser och avhandlingsarbete.
Föreliggande arbete, Styrelsens ansvar för den interna kontrollen, är skrivet av
Elisabeth Styf, som tillhör forskarskolan RAC. Hon presenterar det som sin licentiatavhandling inom ämnesområdet Ekonomiska informationssystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.
Linköping i maj 2011
Alf Westelius
Professor
Ekonomiska informationssystem

Förord
När jag blickar tillbaka på den tid jag arbetat med min lic. avhandling är det svårt
att förstå hur tiden sprungit iväg. Arbetet har gett mig en stor glädje och förhoppningsvis lite insikt i ett antal frågor som jag inte funderat på tidigare.
Det är många personer som bidragit till att den här avhandlingen kom till och
slutligen blev klar. Ni styrelseledamöter som på ett mycket professionellt sätt
ställt upp i empiriundersökningen, alla ni doktorander som behandlat mig som
en ”jämlike” och framförallt ni professorer som tålmodigt försökt att förklara
vad som skiljer en avhandling från ett ”overheadpaket” med ett allmänt tyckande
från min sida, alla ni har bidragit på ett positivt sätt.
Alla som känner Hans vet att hans pysslande med mat och bokning av resor etc.
som gör mitt liv värt att leva inte direkt är kopplat till mitt arbete med avhandlingen men jag skulle ha ett betydligt stressigare och mera tomt liv utan detta.
Mina barns uppmuntrande tillrop och ibland även krav på lite mer seriositet och
tålamod har sporrat mig att gå vidare när annat pockat på. Slutligen alla ni som
jag kallar mina vänner; ert engagemang och era synpunkter, hade jag absolut inte
velat vara utan.
Till slut en reflektion över ämnesområdet, styrelsens ansvar för den interna kontrollen, ett område som innehåller så många olika tolkningar och definitioner. Jag
är lyckligt lottad som fått möjlighet att tränga in i dessa frågor, men jag inser att
det krävs betydligt fler och mer omfattande studier för att frågan ska vara belyst
på ett heltäckande sätt.
Stockholm 16 maj 2011-05-19
Elisabeth
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1 INLEDNING
Den här avhandlingen syftar till att öka kunskapen om och förståelsen av styrelsens ansvar för att övervaka och bedöma den interna kontrollen samt hur styrelsen tolkar sitt ansvar för detta. Intern kontroll har fått ökad uppmärksamhet i
svenskt näringsliv i och med att en svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gavs
ut 2004. Koden vänder sig till svenska börsföretag och lyfter fram styrelsens ansvar för den interna kontrollen.
Under 2003 tillsatte regeringen en förtroendekommission som fick i uppdrag
att arbeta fram en svensk kod för bolagsstyrning, se vidare figur 4 avsnitt 6.1.1.
Parallellt med detta arbete fördes diskussioner inom näringslivet med samma inriktning. Förtroendekommissionen tog mot denna bakgrund initiativ till att i
samverkan med näringslivet utarbeta en kod för svensk bolagsstyrning (Koden).
En gemensam arbetsgrupp bildades, den s.k. Kodgruppen. Initiativet till att ta
fram Koden byggde på en gemensam uppfattning om att det fanns ett behov av
att förbättra svensk bolagsstyrning. Det ansågs att om i första hand de större, noterade bolagen utvecklar sin bolagsstyrning skulle detta tjäna som exempel och
förebild även för andra organisationer och bolag (SOU 2004:46).
Det svenska initiativet grundade sig delvis på att det vuxit fram förändrade
regler i USA och i ett antal länder i Europa, men även på ett behov att förbättra
förtroendet för svenskt näringsliv. Det förslag till kod som Kodgruppen presenterade i december 2004 lyfter fram betydelsen av att inte avvika för mycket från
internationell standard. Förtroendet för svenskt näringsliv ansågs behöva stärkas
såväl nationellt som internationellt (Kodgruppen, 2004a). Dessutom ansågs en
god bolagsstyrning bygga på ansvarstaganden och balans mellan de olika bolagsorganen ägare, företagsledning och styrelse (SOU 2004:46). Bakgrunden var att ett antal förtroendeskadliga affärer hade skett i början av 2000-talet. De som uppmärksammades i svenska medier handlade om onormala ersättningar till företagsledningar i form av olika ersättningsprogram, fallskärmsavtal, optioner etc. De företag som särskilt nämndes var Skandia, Trustor, Systembolaget och Gotlandsbolaget. Revisorerna och styrelserna pekades många gånger ut och ansågs inte ha
gjort ett tillräckligt bra jobb (SOU 2004:47, avsnitt 4.3).
En förbättrad intern kontroll var en av många åtgärder som krävdes för att
komma tillrätta med det minskade förtroendet för näringslivet. EU11

kommissionen nämnde i sin rapport till parlamentet 2004 att intern kontroll i företagen, särskilt styrelsens kontroll, är en försvarslinje för att komma tillrätta med
det förlorade förtroendet (EU-kommissionen, 2004). Övriga försvarslinjer är revisorernas kontroll, övervakning och tillsyn från tillsynsmyndigheterna samt
brottsbekämpning. De företagsskadliga affärerna som inträffat hade visat att dessa försvarslinjer inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. EU-kommissionen
uppmanade till åtgärder i syfte att förbättra dem (EU-kommissionen, 2003).
Kodgruppen har till stora delar följt rekommendationerna avseende kraven
på förbättrad intern kontroll och anger att ”målet med den interna kontrollen är
att skydda ägarnas investeringar och bolagets tillgångar”. I Kodens § 3.7 behandlas intern kontroll och intern revision, och i § 3.8 ställs bl.a. krav på att styrelsen
ska inrätta ett revisionsutskott. ”Revisionsutskottet ska svara för beredningen av
styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och
omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker” (Kodgruppen, 2004b).
Under 2000-talet har det bedrivits forskning inom bolagsstyrning och om
revisionsutskottets möjlighet att säkerställa den interna kontrollen och minska
riskerna för felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Forskning om styrelsens ansvar för företagets interna kontroll täcker i huvudsak revisionsutskottets
möjligheter att aktivt verka för en tillförlitlig finansiell rapportering och en god
intern kontroll i företaget. Det finns studier som visar nyttan med revisionsutskott (Spira, 2002), vilka faktorer som påverkar effektiviteten (Kalbert & Fogarty,
1993) och hur revisionsutskottet kan påverka revisionens innehåll och omfattning (Zaman & Turley 2004) samt sambandet mellan antalet oberoende ledamöter och graden av kontakter med internrevisionen (Goodwin, 2003).
Den forskning som hittills bedrivits återspeglar dock i huvudsak förhållandena i de anglosaxiska länderna (se vidare i avsnitt 7.3.3). Svensk bolagsstyrning har
till stora delar påverkats av regelsystemen i dessa länder; men som behandlas i
kapitel 6, är vissa förhållanden specifika i Sverige, vilket gör det intressant att belysa styrelsens ansvar för den interna kontrollen ur ett svenskt perspektiv. Den
här studien tar fasta på styrelseledamöternas ansvar för den interna kontrollen i
företag som är noterade i Sverige och har den svenska koden som utgångspunkt
för sin bolagsstyrning.
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1.1

BAKGRUND

För att det ska kunna ske ekonomisk expansion i näringslivet krävs kapital och
skickliga ledare. Kapitalet kommer från olika finansiärer, genom att vissa köper
aktier och blir ägare i företagen och andra lånar ut pengar och därmed blir dess
kreditgivare. För att vilja riskera sitt kapital behöver finansiärerna ha tillit till företagen och dess ledning. Under 1990-talet lades fokus på aktievärde, det s.k. shareholders value. Bonus blev ett verktyg som användes för att framkalla det bästa
och mest effektiva ledarskapet som kunde öka aktievärdet för dess ägare. Det
växte fram en trend att vd och bolagens övriga ledningspersoner skulle ha höga
löner och frikostiga bonusprogram. De höga bonusersättningarna blev ett accepterat och självklart sätt att belöna lednings- och nyckelpersoner. Modellerna
spreds mellan företagen via konsulter och nätverk. Det fanns en ”tidsanda” som
påverkade företagsledarnas handlande. Belöningssystemen skulle vara knutna till
den risk och osäkerhet som präglade företaget. Ju större osäkerhet, desto högre
skulle kostnaderna för aktieägarna bli om företagsledningen bär en del av risken.
När börserna gick ner på 2000-talet och ett antal skandaler avslöjades visade det
sig dock att företagsledningarna inte hade tagit särskilt stora risker; de stora förlorarna var i stället småspararna som hade förlorat sina besparingar i aktier, aktiefonder etc.
De höga ersättningsnivåer och avgångsvederlag som krävdes av företagsledningarna hade accepterats av bolagens styrelser. Styrelseledamöterna tog intryck
av varandra och belöningssystemen spreds snabbt mellan olika företag. Många
såg det som en naturlig utveckling och ifrågasatte den inte. Sådana fenomen beskrevs redan 1966 som ett rutinmässigt tolkningsmönster som med tiden betraktades som självklar (Berger & Luckman, 1966). Det var inte förrän aktievärdena
gick ned i slutet av 1990-talet, och småsparare förlorade pengar, som många blev
chockade och successivt började ifrågasätta rådande normer. Genom den ökade
mediebevakningen och mer undersökande journalistik, t.ex. kring Enron i USA
och Skandia i Sverige, kunde företagsledningarna inte i samma grad undanhålla
information. Allmänheten fick nu en mer omfattande bevakning av företagen än
tidigare och trycket på en transparent rapportering från företagen ökade. Ägare
och övriga intressenter började ställa krav på en förbättrad intern kontroll i företagen. Det kom även krav på att de företagsledningar som misskött sig skulle stå
till svars för sina handlingar. Ett antal åtal väcktes, och bl.a. dömdes Enrons vd
till 24 års fängelse för förskingring och trolöshet mot huvudman. Det var det näst längsta fängelsestraffet för ”white-collar”-brott som utmätts i USA (Blomberg &
Weidlich 2007). I Sverige åtalades vd i Skandia för trolöshet mot huvudman och

13

skattebrott. Han blev senare frikänd, men allmänheten hade redan dömt honom
(Westerlund & Lindqvist, 2010).
Det skadade förtroendet var inte enbart ett resultat av ett antal kriminella
handlingar i form av felaktiga redovisningstransaktioner, utan det fanns även en
allmän misstänksamhet mot företagen beträffande kompetens, insyn, etik etc.
Företagsledningarna hade inte längre legitimitet för sina handlingar och det pratades om ”girighetskapitalism” (Ahrne & Brunsson, 2006). I syfte att få tillbaka
förtroendet vidtogs ett antal åtgärder; bolagsstyrning blev ett välkänt begrepp,
som startade i de anglosaxiska länderna och så småningom växte fram i hela Europa. För att komma tillrätta med det förlorade förtroendet använde Sverige till
stora delar Storbritannien som förebild, vilket innebar att självreglering valdes
framför lagstiftning, se vidare avsnitt 4.2.2.
Koden gavs ut i december 2004 och började gälla fr.o.m. 1 juli 2005. Den
baseras på befintliga regler i t.ex. aktiebolagslagen och bokföringslagen och är en
sammanställning av vad som kan sägas utgöra god svensk sed för bolagsstyrning
(SOU 2004:47). Grundtanken är att marknaden inte själv klarar av att reglera vad
som är god bolagsstyrning, utan det behövs ytterligare reglering utöver gällande
lagstiftning för att återskapa förtroendet. När Koden introducerades gällde den
för bolag som fanns på den svenska börsen med ett marknadsvärde på minst 3
miljarder SEK (totalt ca 80 företag när Koden introducerades). Från och med 1
juli 2008 gäller Koden för samtliga bolag (ca 300 st.) som är börsnoterade i Sverige (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008b).

1.2

PROBLEMBESKRIVNING

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen har förtydligats i och med Kodens
införande i Sverige. För att styrelsen ska kunna utöva sitt ansvar krävs att Koden
på ett tydligt sätt beskriver vad som avses med intern kontroll och vad som avses
med styrelsens ansvar. Styrelsen utses som ombud för ägarna som i sin tur behöver ge styrelsen möjlighet att ta ansvar, annars blir styrelsens roll urvattnad och
fyller inte den funktion som avses. Styrelseledamöterna behöver ha tillräcklig
kompetens samt ägna den tid som krävs för att kunna utöva övervakning och
kontroll. Styrelsens roll som övervakande funktion kan vidare uppfattas som en
inbyggd konflikt mellan företagsledningen och styrelsen. Företagsledningen har
utsetts som ansvarig för den löpande förvaltningen samtidigt som styrelsens ansvar för den interna kontrollen särskilt har lyfts fram.
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1.2.1

Kodens beskrivning av intern kontroll

I remissbetänkandet till Kodgruppens förslag kom synpunkter om att Kodens
paragraf om intern kontroll var otydligt skriven och att den borde förtydligas. Ett
antal remisser innehöll synpunkter om att det inte behövdes särskilda regler för
hur styrelsens ansvar för den interna kontrollen ska utövas. Det förekom synpunkter på att i stället för begreppet intern kontroll skulle intern styrning och kontroll
användas, vilket ansågs vara det som avses med uttrycket internal control som används i de anglosaxiska länderna. Det ansågs även att resonemangen kring krav
på internrevision var alltför långtgående och därmed också onödigt kostnadskrävande. Föreningen för auktoriserade revisorer (Far) erbjöd i sitt remissvar att
medverka till att utarbeta ett förslag till vägledning avseende paragrafen om intern kontroll och internrevision (SOU 2004:130).
Kodgruppen ändrade inte på kraven om styrelsens ansvar för den interna
kontrollen i den slutgiltiga utgåvan av Koden. De motiverade sitt ställningstagande med att detta är ett område där praxis behöver få tid att utvecklas och resurser avsättas. De uttrycker vidare att när det har vuxit fram goda förebilder för
hur denna rapportering och granskning bör ske kommer ett sådant förtydligande
av styrelsens ansvar (SOU 2004:130). Far och Svenskt Näringsliv fick i uppdrag
att utarbeta en vägledning för intern kontroll som skulle beskriva dess innebörd
samt vilket ansvar företaget och styrelsen har avseende intern kontroll. Arbetet
resulterade i att en vägledning (Kodens Vägledning) gavs ut under 2005 (Arbetsgruppen för Svenskt Näringsliv respektive Far, 2005).
Ett problemområde som kan relateras till Kodens formulering av styrelsens ansvar för den interna kontrollen kan uttryckas enligt följande:

Det finns en risk att Koden och Kodens Vägledning inte tillräckligt tydligt
beskriver vad som avses med intern kontroll och internrevision samt särskilt hur styrelsens ansvar för intern kontroll ska utövas. En sådan otydlighet kan leda till att det uppstår informationsasymmetri mellan parterna.

1.2.2
Styrelsens möjligheter att utöva sitt ansvar för den interna
kontrollen
Kodens utformning har påverkats av de uppförandekoder som getts ut i de anglosaxiska länderna. Dessa koder refererar till att de förtroendeskadliga företeelserna som ägde rum i början av 2000-talet hade samband med svagheter i bolagsstyrningen, corporate governance, orsakade av att företagen fått alltfler mindre ägare,
där var och en saknade inflytande i företagets skötsel. I Kodens förarbeten
nämndes de institutionella ägarna som successivt hade fått mer inflytande i
svenska företag. Dessa ägare ansågs vara passiva i sitt ägande. Det ansågs att av15

saknaden av ägarinflytande i företagen, tillsammans med att det förekommit styrelser som inte ägnat den tid och kraft som krävdes för att förhindra missbruk
från företagsledningens sida, var orsaken till bristande bolagsstyrning (SOU
2004:47).
Trots alltfler mindre ägare och ett större antal institutionella ägare än tidigare
hade svenska företag dock, till skillnad från de anglosaxiska länderna, fortfarande
ett stort antal kontrollägare när Koden gavs ut. Kontrollägare har större möjligheter att dominera styrelsetillsättningen, vilket i sin tur ger dem större möjligheter att påverka styrelsearbetet. Även om kontrollägare tar ett större ansvar för företagets skötsel finns en risk för att kontrollägare med måttlig kapitalinsats, men
stort röstvärde, verkar utifrån ett snävt egenintresse snarare än för företagets bästa (SOU 2004:47). Styrelser i bolag som är berörda av Koden har ledamöter som
företräder dominanta ägare; men de har också ledamöter som inte har någon relation till ägarna 1 och som väljs in som oberoende ledamöter. Om ledamöterna
har olika tillgång till information finns risk för att dessa ledamöter har olika syn
på risker och intern kontroll i företaget.
Koden poängterar att en styrelseledamot har en sysslomannaliknande ställning i förhållande till företaget och dess ledning. Styrelsen är skyldig att ägna
uppdraget den tid och omsorg och ha den kunskap som krävs för att på bästa
sätt tillvarata företaget och dess ägares intressen. Styrelsen behöver ställa krav på
ledningen att en god intern kontroll finns i företaget. Vidare behöver styrelsen
säkerställa att en transparent rapportering sker av hur företagets system för intern kontroll är organiserat med avseende på den finansiella rapporteringen. Styrelsen har en viktig relation till företagets revisorer som granskar den interna
kontrollen på ägarnas uppdrag.
Ett problemområde som relateras till styrelsens ansvar för den interna kontrollen
kan uttryckas enligt följande:

Det finns en risk för att styrelsen inte kan ta det ansvar som krävs beroende på att den inte får tillräckligt med information.
Informationsasymmetri kan orsakas genom att de olika ägarna påverkar styrelseledamöterna på olika sätt. Exempelvis har styrelseledamöter som tillsatts av
dominanta aktieägare oftast mer information än övriga. Detta kan påverka synen
på vilken grad av intern kontroll företaget bör ha. Informationsasymmetri kan

1

Koden kräver att åtminstone två av ledamöterna är oberoende till bolagets större ägare.
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vidare orsakas av att styrelsen inte får tillräckligt med information om frågor som
rör intern kontroll från antingen företagsledningen eller företagets revisorer.
Dessutom kan informationsasymmetri uppstå på grund av att styrelseledamöterna själva inte kan eller har möjlighet att sätta sig in i företagets risker och därmed
inte förstår vilken nivå som är lämplig på den interna kontrollen.

1.3

SYFTE

Denna studie motiveras av senare års förändringar i det ansvar för att övervaka
och bedöma den interna kontroll som åligger styrelser i svenska börsnoterade
företag. Studiens syfte är att öka kunskapen om och förståelsen av vad detta ansvar innebär och styrelsers möjlighet att leva upp till det, särskilt vad de nya reglerna innebär för styrelsemedlemmars arbete. Studien tar fasta på styrelsens ansvar i börsnoterade svenska företag, med den svenska koden för bolagsstyrning
som utgångspunkt; jämförelser görs dock även med motsvarande koder i USA
och England. I studien framhävs enskilda styrelseledamöters tolkningar av sitt
ansvar och möjligheten att leva upp till det.

1.4

FÖRFÖRSTÅELSE

I mitt arbete som internrevisionschef i ett antal börsnoterade svenska företag
har jag kommit i kontakt med de problem som styrelseledamöter ställs inför. Min
erfarenhet är att det inte är lätt att bedöma om företagets riskhantering och interna kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt. Jag har blivit medveten
om att det är viktigt att styrelseledamöterna förstår vad deras ansvar innefattar
och på vilket sätt deras övervakning av den interna kontrollen kan leda till minskad informationsasymmetri.
Under 2005 deltog jag i den arbetsgrupp som utarbetade Kodens Vägledning. Detta arbete medförde att jag kunde fördjupa mig i Koden och dess förarbeten. Under arbetets gång blev jag medveten om att det var svårt att på ett tydligt sätt beskriva riskhantering och intern kontroll för personer som inte dagligen
arbetar med dessa frågor. Under min tid som verksam internrevisor har jag aktivt
arbetat med internkontrollfrågor i åtta år. Under min tid som internrevisionschef
på Telia och Skandia granskade internrevisionen företagens interna kontroll utifrån COSO-ramverkets olika komponenter, dvs. kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information/kommunikation och uppföljning/tillsyn (COSO, 1992).
COSO-ramverket och dess ingående komponenter beskrivs i avsnitt 5.4.
Under 2005–2009 var jag medlem i styrelsen för Internrevisorernas europeiska förening, European Confederation of Institutes of Internal Auditing
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(ECIIA). Dess uppgift är att försöka påverka regelsättarna och de specialister
som arbetar med förarbeten till EU-direktiv inom bolagsstyrning genom att påvisa att internrevisorerna har en viktig roll inom bolagsstyrningen. Arbetet i styrelsen för ECIIA har gett mig en inblick i den utveckling som sker inom EU avseende bolagsstyrning och intern kontroll. Jag blev även medveten om att Sverige
och dess näringsliv deltar i den förändringsprocess som för närvarande sker internationellt.

1.5

DEFINITIONER

Den svenska koden för bolagsstyrning lyfter fram styrelsens ansvar för den interna kontrollen och ställer ett antal krav på styrelser i svenska börsnoterade företag. I syfte att underlätta läsandet av denna studie förklaras i detta avsnitt de
begrepp som bedömts väsentliga för att förstå innehållet.

Bolagsstyrning
Det engelska uttrycket corporate governance kan definieras som ett system för styrning och kontroll av aktiebolag och rör främst förhållandet mellan aktieägarna
och företagets ledning. Uttrycken corporate governance, ägarstyrning och bolagsstyrning
används oftast synonymt i svenska regelsystem. God governance anses innefatta
hög accountability (trovärdighet/tillförlitlighet), till följd av tydligt ansvarstagande,
vilket sänker den finansiella risken och medför att investerare är beredda att betala ett högre pris för aktier i företaget än om så inte är fallet (Reinius, 2004, 2004:47
s.147).
Koden använder uttrycket bolagsstyrning och Kodgruppens definition av
bolagsstyrning är ”att det handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt” (2004:46). Detta syftar i sin tur till att förbättra förtroendet för bolagen på kapitalmarknaden och hos den svenska allmänheten; därigenom kan goda betingelser skapas för bolagens försörjning av
riskvilligt kapital. I syfte att underlätta för läsaren används begreppet bolagsstyrning
genomgående i denna avhandling.

Intern kontroll
Intern kontroll, kommer från engelskans internal control och översätts antingen
med intern kontroll eller med intern styrning och kontroll. Med uttrycket intern styrning
och kontroll betonas styrningsaspekten som finns integrerad i det engelska begreppet internal control. I det svenska näringslivet översätts begreppet vanligtvis med
intern kontroll. Innebörden av begreppen skiljer sig emellertid inte åt; samma in-
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ternationellt vedertagna definition är utgångspunkt för båda begreppen (DS
2006:15).
Begreppet intern kontroll är över 100 år gammalt och kommer ursprungligen från revisionsområdet. Genom historien har olika officiella definitioner förekommit – såväl breda som mer snäva och avgränsade, vilket inte sällan varit kontroversiellt. Arwinge (2010) har beskrivit intern kontroll och dess utveckling, väsentliga aspekter och frågeställningar. Arwinges avhandling berör hur begreppet,
inklusive dess delkomponenter, ska definieras och avgränsas, se vidare avsnitt
7.4.1.
Enligt Kodens definition syftar den interna kontrollen till att möjliggöra en
effektiv hantering av väsentliga risker i företagets operativa och finansiella verksamhet, att säkerställa kvaliteten i den interna och externa rapporteringen samt
att säkerställa efterlevnaden av tillämpliga externa och interna regler. Det interna
kontrollsystemet eliminerar givetvis inte företagets risker, men anses hjälpa till att
hantera och kontrollera dem (SOU 2004:46). Kodens Vägledning (Arbetsgruppen för Svenskt Näringsliv respektive Far, 2005) hänvisar till att företagen bör
använda sig av ett internationellt ramverk, t.ex. COSO–ramverket (1992), som
ett verktyg för styrelse och företagsledning i deras arbete med att säkerställa att
företaget har en god intern kontroll. COSO (1992) anger att följande komponenter ska ingå:
 En tillfredsställande kontrollmiljö som beaktar etik och moral hos företagsledningen och cheferna
 Rutiner som gör det möjligt att utföra en tillförlitlig riskbedömning
 Rutiner för identifiering av kontrollåtgärder
 Rutiner för såväl intern- som extern kommunikation och information
 Rutiner för företagets ledning och styrelsens övervakning av den interna
kontrollen.
COSO-ramverket har sedan det gavs ut kontinuerligt utvecklats; år 2004
gavs COSO-ERM ut som även behandlar målformulering, riskidentifiering, riskbedömning och riskåtgärder. I kapitel 5 finns en mer detaljerad redovisning av de
ingående delarna i COSO-ramverket.

Internrevision
Förtroendekommissionen tog intryck från andra länder, främst USA och Storbritannien, och ställde krav på att företagen skulle ha en internrevision. I Kodens
förarbete gjordes ett försök att beskriva internrevisionens roll genom att säga att
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den ska vara självständig och grundad på en av styrelsen fastställd revisionsplan
och utföras av personer med dokumenterad revisionserfarenhet (SOU 2004:46).
I den slutliga Koden finns ingen beskrivning av internrevisionens roll och ansvar,
utan den kräver endast att styrelsen i de bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) årligen ska utvärdera behovet av en sådan funktion och motivera sitt ställningstagande.
Internrevisorernas internationella förening, IIA, har själv definierat internrevisionens uppdrag och roll. Enligt den svenska översättningen från engelska
”hjälper internrevisionen en organisation att nå sina mål, genom att tillföra ett
systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesserna. Den är en oberoende, objektiv, säkrings- och konsultaktivitet, utformad för att tillföra värde och förbättra
en organisations verksamhet…..” (Internrevisorerna, 2009).

Kontrollägare
Begreppet kontrollägare förekommer i Kodens förarbeten och på ett flertal tillfällen i denna avhandling. Kontrollägare är ägare som har möjlighet att kontrollera
företaget med hjälp av röststarka aktier. Kontrollägare synes ha en större möjlighet att få inflytande i företaget och påverka beslutsfattandet i företaget – exempelvis genom att kunna tillsätta styrelseledamöter.

Institutionell ägare
Även uttrycket institutionella ägare förekommer på ett flertal tillfällen i avhandlingen. Institutionella ägare kan vara allt från stiftelser, investmentbolag, försäkringsbolag och föreningar, dvs. de är ingen homogen grupp av aktieägare. Gemensamt för dessa ägare är att de förvaltar ägande i ett spritt antal aktiemarknadsbolag, för sig själv eller för andra. De institutionella ägarna skiljer sig från övriga
ägare genom att de oftast har förvaltnings- och placeringsregler.

1.6

AVHANDLINGENS DISPOSITION

Kapitel 1: Inledning. Avhandlingens första kapitel inleds med en bakgrund till
ämnesområdet. Vidare redogörs för problemområde, syfte och förförståelse.
Kapitel 2: Metod. I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att
svara på avhandlingens forskningsfrågor En redogörelse görs även för val av intervjupersoner, hur datainsamling och intervjuer skett samt undersökningens avgränsning och kvalitet. Syftet med kapitlet är att skapa förståelse för på vilka
grunder analysen och slutsatsen görs.
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Kapitel 3: Principal–agent-teorin. I detta kapitel diskuteras kortfattat principal–agent-teorins (PA) relevans i bolagsstyrning och hur teorin kan användas för
att öka förståelsen för Kodens krav på styrelsen. Syftet med kapitlet är att beskriva vad som kännetecknar denna studies agentproblem samt vad som avses med
ett effektivt kontrakt i samband med styrelsens ansvar för den interna kontrollen.
Kapitel 4: Utvecklingen inom bolagsstyrning. I detta kapitel beskrivs de bakomliggande faktorerna till varför kraven på ökad bolagsstyrning vuxit fram. Syftet med kapitlet är att översiktligt beskriva några av de förtroendeskadliga händelser som påverkat kraven på förbättrad bolagsstyrning. Här beskrivs även utvecklingen i USA och inom EU i syfte att öka förståelsen för den utveckling som
skett i Sverige.
Kapitel 5: Intern kontroll. I detta kapitel beskrivs intern kontroll och hur den
är tänkt att kommuniceras mellan de olika bolagsorganen, dvs. ägarna, styrelsen,
företagsledningen och deras kontrollorgan, revisorerna. Vidare redogörs för det
ramverk som Koden rekommenderar för att beskriva hur den interna kontrollen
är organiserad, nämligen COSO och dess ingående komponenter. Syftet med kapitlet är att beskriva vad som kännetecknar god intern kontroll samt att underlätta läsandet och förståelsen av avhandlingens empiridel i kapitel 8.
Kapitel 6: Kodens krav på intern kontroll. I detta kapitel redovisas hur Koden uttrycker kraven på god bolagsstyrning och god intern kontroll. Syftet med
kapitlet är att ge läsaren en förståelse för vilka krav som Koden ställer på styrelsen. Här beskrivs även styrelsens roll roll till de övriga bolagsorganen, dvs. ägarna, företagsledningen och revisorerna. I kapitlet ingår dessutom en sammanfattande analys av de väsentligaste skillnaderna mellan de svenska och anglosaxiska
reglerna avseende styrelsens ansvar för den interna kontrollen.
Kapitel 7: Tidigare studier. I detta kapitel redovisas tidigare forskning om
styrelsens ansvar för den interna kontrollen och dess relation till övriga bolagsorgan. Syftet med kapitlet är att ge en inblick i hur styrelseledamöterna ser på sitt
ansvar för den interna kontrollen. En övergripande analys har gjorts av tidigare
forskningsresultat om styrelsens roll och ansvar samt inom intern kontroll och
internrevision. Den övergripande analysen har gjort det möjligt att beakta väsentliga frågeställningar i empirin samt för att kunna jämföra studiens resultat med
vad som kommit fram i tidigare studier.
Kapitel 8: Styrelsens övervakning av intern kontroll. I detta kapitel redovisas
resultatet av de empiriska studierna. Syftet med kapitlet är att redovisa den analys
som gjorts av hur Koden, och dess krav på förbättrad intern kontroll, tolkats av
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enskilda styrelseledamöter i svenska börsnoterade företag samt på vilket sätt styrelsen rapporterar hur den interna kontrollen är organiserad i företagen.
Kapitel 9: Analys och förslag till fortsatt forskning. I detta kapitel analyseras
det empiriska underlaget. Syftet med kapitlet är att besvara avhandlingens syfte
och forskningsfrågor. Resultatet av empiriundersökningen har jämförts med Kodens innehåll samt med de teoretiska ramverk som används i denna studie.
Dessutom har resultatet jämförts med tidigare gjorda studier inom området för
att visa att min studie kan ge ett såväl praktiskt som teoretiskt bidrag. I kapitlet
ges förslag till aspekter som är intressanta att studera vidare.
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2 METOD
Det här kapitlet beskriver studiens utgångspunkt, dvs. hur jag gått tillväga för att kunna svara på min forskningsfråga. Kapitlet behandlar valet av teoretiskt ramverk, vilket förhållningssätt jag haft till det som studerats samt vilken metod som använts. Vidare redovisas den kunskap som inhämtats innan den empiriska studien. För att läsaren ska kunna förstå empiriundersökningens uppläggning, genomförande och analys, har val av intervjupersoner styrelseledamöter, utformning av intervjufrågor, val av internkontrollrapporter etc. redovisats. Slutligen
diskuteras avhandlingens avgränsning och kvalitet samt vilka risker som finns med den valda
metoden.

2.1

INLEDNING

Som framgår av avsnitt 1.3 är syftet med denna studie att öka kunskapen om och
förståelsen av styrelsens ansvar för att övervaka och bedöma den interna kontrollen och hur styrelsen tolkar sitt ansvar för detta. Det finns en risk för att Koden eller Kodens Vägledning inte tillräckligt tydligt beskriver vad som avses med
intern kontroll, och särskilt hur styrelsens ansvar för den interna kontrollen ska
utövas. Vidare finns en risk för att de enskilda styrelseledamöterna anser att de
inte kan utöva sitt ansvar beroende på att de inte får tillräckligt med information
från övriga bolagsorgan och att de enskilda styrelseledamöterna av olika anledningar inte tar det ansvar som krävs. För att undersöka om så är fallet har följande metodansats använts:
 En genomgång av Koden och dess formulering av styrelsens ansvar för intern kontroll, i syfte att undersöka hur tydligt ansvaret formulerats och vilka
förutsättningar styrelsen har att följa Koden.
 En empirisk studie som omfattar en analys av ett antal bolagsstyrningsrapporter som innehåller styrelsens rapportering av den interna kontrollen. I
studien ingår även intervjuer med ett antal styrelseledamöter om hur de upplever sitt ansvar för företagets interna kontroll och sin roll gentemot övriga
bolagsorgan, dvs. ägarna, företagsledningen och revisorerna.
I kapitlet presenteras de metodmässiga övervägandena som föregått arbetet vilket innefattar val av teoretiskt ramverk, urval av bolagsstyrningsrapporter, val av
intervjupersoner, förberedelser och genomförande av intervjuer samt tolkning
och analys av insamlat material.
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2.2

VAL AV TEORETISKT RAMVERK

Kodens regler har till stor del kommit till som en effekt av att regleringsmyndigheterna sökt hantera den förtroendeförlust som uppstått i svenskt näringsliv. Det
fanns krav på ökad kontroll från både revisorns och styrelsens sida. Sverige hade
i likhet med ett flertal andra länder upplevt vissa problem som kan relateras till
separering av ägandet och vad som kännetecknar en effektiv intern kontroll. Jag
har läst ett antal artiklar som behandlar dessa problem och kommit fram till att
PA-teorin, som behandlas i kapitel 3, påvisar intressekonflikten mellan principal
och agent. PA-teorin behandlar även hur en sådan konflikt kan lösas. Principalen
(företagets ägare) och agenten (företagsledningen) kan ha en intressekonflikt på
grund av att parterna har olika mål och syn på företagets risker (Rapp & Torstenson, 1993). Styrelsen betraktas i denna studie som en principal i sitt ansvar att
tillvarata ägarnas intressen avseende den interna kontrollen på företaget. Styrelsens uppgift är att minska informationsasymmetrin genom en effektiv övervakning av företagets interna kontroll.

2.3
2.3.1

FÖRBEREDELSEARBETE
Kunskap om Koden

För att få en uppfattning om Kodens syfte och innebörd tog jag del av de förarbeten och betänkanden som getts ut i samband med Kodens tillkomst. Kollegiet
för svensk bolagsstyrning (Kollegiet), som har till uppgift att främja en god utveckling av bolagsstyrning i börsnoterade företag i Sverige, har det övergripande
ansvaret för att förvalta Koden. Kollegiet bedömer om Koden ska ändras, vilket
kan ske om utvecklingen inom bolagsstyrning i Sverige eller internationellt är av
den digniteten att det krävs en ändring. Kollegiet har en hemsida
(http://www.bolagsstyrning.se) där Kodens förarbeten, de olika kodtexterna och
diverse undersökningar finns tillgängliga.
Kollegiet har genomfört ett antal egna studier i hur de berörda företagen har
anpassat sig till Kodens krav. Dessa studier går att läsa om i Kollegiets årsrapport
som har getts ut varje år sedan Kodens tillkomst. Jag har gått igenom dessa årsrapporter för att kunna bedöma bolagens anpassning till Koden. Genom att
hemsidan kontinuerligt uppdateras avseende nyheter inom bolagsstyrningsområdet, har jag under hela tiden under avhandlingsarbetet hållit mig underrättad om
nyheter på området. Intervjun med P. Lekvall (sekreterare i Kollegiet) gav mig
mer djupgående kunskap om syftet med Koden och om de frågor som diskuterades i samband med Kodens tillkomst.
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Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har ett corporate governancenätverk knutet till sig som driver ett antal forskningsprojekt inom området. Nätverket har även diskussionsgrupper och seminarier inom bolagsstyrningsområdet. Genom att regelbundet följa det som läggs ut på nätverkets hemsida
(http://www.sns.se) har jag hållit mig uppdaterad i de pågående forskningsprojekt som getts ut. Jag har själv deltagit i ett antal diskussionsforum om Koden
som arrangerats av Internrevisionsföreningen och de stora revisionsbyråerna i
Sverige.

2.3.2

Kunskap om utländsk bolagsstyrning

Kodens regler är ett resultat av att det växte fram krav på förändrade normer och
regler i USA och i Europa. Omvärlden har haft stor betydelse för utformningen
av den svenska koden. Sverige har krav på sig att anpassa sig till den internationella harmoniseringen som sker av regler för bolagsstyrning. Anpassningen sker
framförallt till EU-reglerna som har anglosaxisk standard som utgångspunkt.
För att få kunskap om utvecklingen av koder för bolagsstyrning i USA och
Europa, och hur dessa koder har påverkat Koden, har jag läst relevanta delar i
dessa länders lagar och koder för bolagsstyrning. I den amerikanska lagstiftningen Sarbanes Oxley Act (SOX), Section 404, och i det brittiska regelsystemet,
finns regler om styrelsens ansvar för intern kontroll, se vidare avsnitt 4.2. På senare år har det även getts ut EU-direktiv som påverkat Kodens innehåll. Genom
att ta del av dessa direktiv har jag kunnat identifiera likheter och skillnader i Kodens regler jämfört med koderna i Storbritannien och USA, vilket gjort det möjligt att identifiera vad som är unikt för svenska börsnoterade företag.
I syfte att få en förståelse för hur revisorerna inom Europa diskuterar utvecklingen inom bolagsstyrning, har jag deltagit i ett seminarium som arrangerats
av FEE (Fédération des experts comptables Européens), som är en europeisk
sammanslutning av revisorer. FEE har gett ut ett antal rapporter om bolagsstyrning där de mest intressanta för denna studie har varit det som skrivits om risk
management and internal control (FEE, 2005). För att ytterligare kunna relatera Koden till den utveckling som sker i Europa, har jag intervjuat den person som för
Far:s räkning deltagit i ett antal arbetsgrupper som arrangerats av FEE, se bilaga
2.
Ett europeiskt forskningsprojekt med anknytning till ECGI (European Corporate Governance Institute) har samlat ett antal ledande forskare i Europa inom ett
antal olika discipliner, t.ex. juridik, ekonomi, politisk ekonomi och management
som forskar inom ägar- och bolagsstyrning. Syftet med nätverket är att minska
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den brist på kunskap och erfarenhet som råder inom detta område. Jag har kontinuerligt följt det som publicerats via nätverkets hemsida, http://www.ecgi.org.
I syfte att förstå hur utvecklingen påverkar internrevisorernas uppdrag och
roll, har jag som internrevisionschef deltagit i arbetsgrupper, seminarier och internationella konferenser. Exempel på frågor som diskuterats vid dessa sammankomster är på vilket sätt de förändrade regelsystemen påverkar internrevisionens
roll och ansvar, SOX-lagstiftningens påverkan på de svenska företag som är noterade på amerikanska börser etc.

2.3.3

Litteratursökning

Det har skrivits ett antal nya regler inom bolagsstyrningsområdet under 2000talet. När avhandlingsarbete påbörjades fanns ett begränsat utbud av forskningsresultat avseende styrelsens ansvar för den interna kontrollen. Genom att området kontinuerligt utvecklats har det successivt tillkommit ett flertal debattartiklar,
dokumenterade diskussionsforum etc. i medierna.
Ett antal litteratursökningar och artikelsökningar har gjorts i forskningsdatabaser, exempelvis Jstor och Scopus. De sökord som använts i sökningarna i de
utländska databaserna är bl.a. internal control, corporate governance, code of conduct,
Turnbull och Sarbanes Oxley Act. Dessutom har referenslistan från tidigare gjorda
studier använts för sökning av intressanta artiklar och böcker. De utländska tidskrifterna är: Academy of Management Review, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Administrative
Science Quarterly, American Journal of Psychology, American Sociological Review, Australian Journal of Management, Harvard Business Review, International
Journal of Auditing, Journal of Accounting and Public Policy, Journal of Financial Economics, Journal of Law and Economics, Journal of Management and
Governance, Management Accounting Research, Management Science, Journal
of Political Economy, Research in Science Education samt Strategic Management Journal.
Sökandet efter svenska studier i bolagsstyrning och styrelsens ansvar för intern kontroll har i huvudsak ägt rum på Handelshögskolan i Stockholms bibliotek. De sökord som använts är styrelsens ansvar, styrelsens ansvar för intern kontroll, bolagsstyrning, den svenska koden för bolagsstyrning, revision och internrevision. Artiklar om
Koden och styrelsens ansvar för den interna kontrollen har under perioden för
avhandlingsarbetet tiden studien skett publicerats i de svenska tidskrifterna Balans, Internrevisorerna och i svenska dagstidningar såsom Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Forskning inom bolagsstyrning bedrivs
vid ett antal svenska högskolor och universitet, exempelvis vid Umeå universitet
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och Linnéuniversitetet, där bl.a. framtagandet av det svenska regelverket Svensk
kod för bolagsstyrning studerats. I egenskap av styrelseproffs engagerade sig R.
Brandinger på ett tidigt stadium i Koden och dess konsekvenser för svenskt näringsliv. Han har hållit föredrag och skrivit viss litteratur som jag tagit del av.
Även om inte samtliga studerade böcker och tidskrifter använts som referens
i avhandlingen, har innehållet i dem på olika sätt ökat insikten om bolagsstyrning
och intern kontroll. Den litteratur som används som referensmaterial i min studie framgår av litteraturförteckningen, bilaga 1.

2.3.4

Studier i syfte att finna referensunderlag

Genom att Kodens utförande till stora delar är en effekt av att regleringsmyndigheterna sökt lösa de problem som kan relateras till ägandet och ledningen av
företagen har agentteorin bedömts vara användbar. Agentteorin belyser de problem som uppstår i samband med övervakning och kontroll. För att kunna jämföra PA-teorin med andra relevanta teorier har jag även läst artiklar som tar upp
alternativa teorier, exempelvis Stewardship- samt Resource & Dependencyteorierna. Genom att det svenska regelsystemet påverkats av vad som skett i övriga länder har även dessa regelsystem studerats i syfte att förstå förändringarna
inom bolagsstyrningsområdet och hur det kan påverka det enskilda företaget och
dess styrelse.

2.4

DATAINSAMLING

När empiriundersökningen påbörjades fanns ett 80-tal börsnoterade bolag som
var berörda av Koden. Ett antal styrelseledamöter har valts ut för djupintervju, se
vidare 2.4.1. Personer som intervjuats framgår av bilaga 2. Utöver detta har ett
antal internkontrollrapporter valts ut för att få en tydligare bild av hur styrelseledamöterna beskriver företagets interna kontroll för externa intressenter, se vidare
avsnitt 2.4.5.

2.4.1

Val av intervjupersoner

Valet av intervjupersoner har gjorts med syftet att få en så allsidig och heltäckande bild som möjligt av hur styrelser i svenska börsföretag ser på intern kontroll
och hur de kan utöva sitt ansvar för detta. De tio styrelseledamöter som intervjuats har erfarenhet från olika branscher, t.ex. bank- och finansbolag, byggbolag,
telekomföretag, IT-företag, livförsäkrings- och investmentföretag. De representerar såväl lång som kort erfarenhet av styrelsearbete. Några av respondenterna
har erfarenhet av att arbeta med kontrollägarrepresentanter och andra har erfarenhet av styrelsearbete i bolag med spritt aktieägande. Genom att välja styrelse27

ledamöter med erfarenhet från olika branscher anser jag att jag får in allsidig bild
av hur svenska börsnoterade styrelseledamöters tolkar sitt ansvar för den interna
kontrollen. Företag inom den finansiella sektorn har under en längre tid en övriga företag haft krav från finansinspektionen på god riskhantering och internrevision. Genom att några ledamöter var verksamma inom bank och finans har jag
även haft möjlighet att fånga skillnader inställningen till intern kontroll och internrevision. hos dessa ledamöter
De intervjuade styrelseledamöterna har en genomsnittlig ålder på ca 60 år vid
tidpunkten för intervjuerna (2007–2008). Detta kan jämföras med 55 år som är
den genomsnittliga åldern för styrelseledamöter i svenska börsföretag (Fristedt &
Sundqvist, 2008). Den relativt höga genomsnittsåldern visar att styrelseledamöterna hunnit skaffa sig en lång erfarenhet, vilket oftast krävs i styrelsearbetet.
Några av de intervjuade har varit verksamma som styrelseproffs i mer än 10 år,
och några har endast varit verksamma under några år. Av de 10 intervjuade styrelseledamöterna är 5 kvinnor, varav en av dessa anses som styrelseproffs i Fristedt & Sundqvists genomgång (2008). Två av respondenterna verkar i dag som
vd men de är inte styrelseledamöter i sina egna bolag, utan i andra bolag.
Syftet med empiriundersökningen har varit att ge en bild av hur ett antal styrelser tolkat sitt ansvar för intern kontroll. Intervjupersonerna har med sin allsidiga erfarenhet gett mig ett brett perspektiv på hur styrelseledamöter ser på sitt
ansvar för dessa frågor.

2.4.2

Utformning av intervjufrågor

Intervjufrågorna består av ett antal öppna frågor vars syfte är att fånga styrelseledamöternas egna tolkningar av sitt ansvar för intern kontroll. Hur de ser på sin
roll gentemot övriga bolagsorgan (ägare och företagsledning) och kontrollorgan
(revisorerna) samt sitt eget ansvar för den interna kontrollen. Syftet har varit att
utforma ett frågeunderlag som får styrelseledamöterna att berätta om sin syn på
att representera ägarna och sin syn på kontakterna med företaget och dess ledning. Vidare har det varit av vikt att få styrelseledamöterna att redovisa sin inställning till internrevision och om de anser att de kan förlita sig på den granskning som sker av internrevisionen. Även om syftet inte varit att utvärdera effekterna av de ökade kraven på styrelsen, har styrelseledamöterna tillfrågats om de
anser att de företag som har anammat Kodens krav har förbättrat sina rutiner
och därmed fått en bättre intern kontroll.
För att säkerställa att intervjufrågorna täckte in väsentliga aspekter beträffande styrelsens ansvar kontaktades ansvarig för internrevisionstjänster hos revisionsföretaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (PWC), se bilaga 2. Ett första
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utkast till frågor skickades till honom för synpunkter. Efter diskussioner justerades några delfrågor. Efter dessa justeringar anser jag att frågorna väl täcker in de
frågeområden som behöver belysas för att kunna fånga styrelsens tolkning av sitt
ansvar.
I syfte att testa hur frågorna uppfattades har en testintervju genomförts med
en person som har erfarenhet av styrelseutvärdering, se bilaga 2. Ytterligare några
justeringar skedde efter det. Framför allt blev jag medveten om hur känsligt det
är att ställa den här typen av frågor. Jag bestämde mig för att redan när jag kontaktade styrelseledamöterna försäkra dem om att deras uttalanden inte skulle
kunna sammankopplas med dem personligen. Jag försökte också i möjligaste
mån skapa en intervjusituation så att respondenten skulle kunna känna förtroende för mig.

2.4.3

Intervjuerna

I intervjuerna, som skedde under 2007–2008, har Kodens lydelse från 2004 varit
utgångspunkt för utformningen av frågor och tolkningar av intervjusvaren. Det
är därför viktigt att när empiriavsnittet läses ha Kodens dåvarande lydelse i beaktande. Intervjuunderlaget, se bilaga 3, skickades ut till styrelseledamöterna före
själva intervjutillfället. Intervjufrågorna är generellt formulerade och kunde tolkas
av ledamöterna utifrån deras egna erfarenheter. Några hade gått igenom underlaget innan vi träffades; andra hade inte gjort det utan svarade spontant på mina
frågor. Intervjuerna skedde, med undantag från tre tillfällen, på mitt kontor.
Samtliga intervjuer hölls utan avbrott i ca två timmar. Jag hade redan tidigt bestämt mig för att inte banda intervjuerna, då jag bedömde att det ökade chanserna för att styrelseledamöterna skulle känna tillit till att deras berättelser inte skulle
kunna härledas till dem själva och att de därför kunde vara ärliga i sina uttalanden. Detta ansåg jag vara viktigare än den fördel en bandning skulle ge mig i
form av dokumentation och verifieringskedja.
Själva intervjun inleddes med ett allmänt samtal om Koden. Syftet var att
fånga hur mycket intervjupersonen satt sig in i själva kodtexten och hur den tolkats. Syftet var vidare att få en uppfattning om vad styrelseledamoten ansåg om
COSO-ramverket samt hur väl ramverkets olika komponenter anammats på de
företag där respondenten verkade som styrelseledamot.
När detaljfrågorna ställdes använde jag mig av en s.k. halvstrukturerad metod, dvs. det skedde en del omformuleringar av frågorna om respondenten sade
något intressant som var värt att få mer information om. Genom att frågorna var
disponerade så att de följde ett logiskt mönster var det lätt att hålla en röd tråd
genom hela intervjun. Om det var något som jag inte förstod eller ansåg vara
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otydligt i respondentens svar bad jag om ett förtydligande. Jag skrev rent och bearbetade mina anteckningar samma dag som intervjun hölls. Dels gjorde jag en
sammanställning där respektive fråga och svar fanns redovisat, dels gjorde jag en
kortfattad sammanställning av det väsentliga som framkommit under intervjun.
Respondenten fick, oftast samma dag som intervjun ägt rum, intervjuanteckningarna skickat till sig med e-post där jag också frågade om jag uppfattat vad denne
sagt på ett riktigt sätt.
När intervjuerna hölls hade antalet företag som var berörda av Koden ökat
från 80 till ca 100 stycken. De styrelseledamöter som valdes ut hade en bred erfarenhet av styrelsearbete i företag som var berörda av Koden. Efter att ha intervjuat 10 styrelseledamöter hade jag fått en bild av hur de upplevde sitt ansvar för
intern kontroll och hur de upplevde sin relation med övriga bolagsorgan.

2.4.4

Analys och rapportskrivande

Ett första steg i analysarbetet var att sammanställa samtliga svar per fråga. Respondenternas svar bearbetades genom att de kategoriserades, tolkades samt
jämfördes med varandra för att kunna utläsa eventuella mönster. De svar som
varit avvikande, eller på något annat sätt intressanta, markerades. Respondenternas svar jämfördes även med den information som fanns att läsa i styrelsens internkontrollrapportering. Till sist utformades ett empirikapitel som behandlar
hur styrelseledamöterna upplever sin möjlighet att övervaka den interna kontrollen.
Såväl analysen av intervjusvaren som själva rapportskrivandet har varit en
viktig del i min studie. Efter hand insåg jag att många intressanta uttalanden borde lyftas fram i avhandlingen, vilket resulterade i att ett antal citat lagts in för att
förstärka vissa reflektioner. Genom att antalet intervjuade är begränsat till tio
personer har jag använt mig av han/honom när jag refererat till vad som sagts,
oavsett om det varit en kvinnlig eller manlig respondent. PA-teorins syn på kontroll och övervakning har legat till grund för de reflektioner som gjorts.
Jag är medveten om att mina tolkningar kan ha påverkats av min erfarenhet
som internrevisionschef och kontakter med styrelseledamöter i samband med
avrapportering av internrevisionens granskning av den interna kontrollen. Därför
har jag försökt tolka vad respondenterna uttryckt så förutsättningslöst som möjligt och strävat efter att inte låta mina tidigare upplevelser eller förutfattade meningar påverka tolkningen. Samtliga intervjuade har tagit del av den färdigskrivna
avhandlingen och har inte haft något att erinra.
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2.4.5

Val av internkontrollrapporter

Som komplement till intervjuerna har jag analyserat interkontrollrapporteringen
(för år 2007) i de företag där de intervjuade styrelseledamöterna varit verksamma.
Innehållet i styrelsens rapportering har jämförts med COSO-ramverkets krav på
intern kontroll, se bilaga 5. Efter att ha analyserat 13 rapporter stod det klart för
mig att rapporterna var mycket likartade i struktur och innehåll. Analys av ytterligare rapporter skulle med all sannolikhet inte tillföra någon ytterligare information som skulle kunna påverka de slutsatser som gjorts i studien. Dessutom har
information om antal möten i revisionsutskottet, om vd är ledamot av styrelsen
etc., plockats fram från de årsredovisningar där internkontrollrapporterna analyserats, se bilaga 4.

2.5

UNDERSÖKNINGENS AVGRÄNSNING OCH KVALITET

I den här avhandlingen har Kodens syn på styrelsens ansvar för den interna kontrollen översiktligt analyserats och ställts i relation till de bolagsstyrningsregler
som finns i Europa och i USA. En empiristudie har utförts av 13 internkontrollrapporter och intervjuer har genomförts med 10 styrelseledamöter för att undersöka hur Kodens krav tillämpas på det enskilda företaget och dess styrelseledamöter. De styrelseledamöter som intervjuades har erfarenhet av ett flertal företag
som vid intervjutillfället var berörda av Koden.
Den empiriska studien är begränsad, men avsikten har inte varit att få fram
en generell bild av svenska styrelseledamöters tolkning av sitt ansvar. I stället har
jag velat fånga ett antal styrelseledamöters tolkningar av sitt ansvar som kan ligga
till grund för kommande studier inom detta område. Koden är föremål för en
kontinuerlig förändring, och denna studie är tänkt som ett avstamp för ytterligare
fördjupningar inom ämnesområdet. Som nämns i 2.4.3 utfördes intervjuerna under 2007–2008 (under de två första månader) vilket innebär att Kodens utformning 2008 och 2010 inte har beaktats i den empiriska undersökningen.
Respondenterna informerades om bakgrund och syfte innan intervjun ägde
rum. Trots att problemområdet kan upplevas som känsligt då frågor ställts om
respondentens relation med företagets ägare och dess företagsledning, upplever
jag att de redovisat en bild som motsvarar deras verkliga uppfattning om sitt ansvar. Deras redogörelser uppfattades vid intervjutillfället som spontana och inte
tillrättalagda. Som tidigare nämns informerade jag dem om att deras namn inte
skulle anges; jag anser därför att de borde ha känt sig säkra på att deras individuella synpunkter inte skulle bli publika. För att ge dem en möjlighet att komplettera sina svar efter avslutad intervju har jag skickat mina noteringar till dem. Dess-
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utom har samtliga intervjuade fått ta del av avhandlingsmanuset, och inga väsentliga synpunkter har kommit fram. .

2.6

METODKRITIK

Jag har valt ett kvalitativt angreppssätt för att jag ville studera styrelseledamöters
egna värderingar och upplevelser av sitt ansvar för intern kontroll och förutsättningar för att klara sitt ansvar. Styrelseledamöternas tolkningar av sitt ansvar för
intern kontroll har fångats genom att ställa frågor om hur de upplever sitt mandat från ägarna, sin relation till företagsledningen och sina möjligheter att få information från företaget och dess revisorer.
Det kritiska momentet i en kvalitativ undersökning ligger oftast i de genomförda intervjuernas tillförlitlighet. Det finns en risk att de intervjuade inte minns
alla händelser som relateras till deras ansvar för den interna kontrollen. Det kan
vara sådant som påverkat deras relationer till ägarna, företagsledningen eller revisorerna, och som de inte längre minns eller av någon annan anledning inte vill
tala om. För att i möjligaste mån undvika dessa problem har jag skickat intervjufrågorna till respondenterna i förväg så att de fått möjlighet att tänka igenom
ämnet före intervjun. Trots att inte alla respondenter hade läst igenom intervjufrågorna, upplevde jag att de intervjuade försökte fånga alla aspekter och förmedla en ärlig och sann bild av sina upplevelser samt hur de tolkar sitt ansvar.
Under intervjun ställde jag frågor som baserades på information i internkontrollrapporteringen om inte respondenterna själva kom in på dessa frågeställningar.
Att intervjuerna gällde mitt eget yrkesområde uppfattar jag som en fördel;
genom att jag känner till ämnesområdet kunde jag relatera till vad som sades vid
intervjuerna. Genom att jag kunde förtydliga, och i vissa fall omformulera, frågorna fick jag fylliga svar av respondenterna. Genom att intern kontroll är ett
område som jag arbetat med under en längre tid finns en risk för att min egen
uppfattning har färgat min tolkning av respondenternas berättelser. För att motverka min egen partiskhet och få en uppfattning om jag fångat viktiga aspekter
beträffande styrelsens ansvar för intern kontroll, bad jag en av de intervjuade styrelseledamöterna att läsa hela empirikapitlet i en tidig version. Han bad om vissa
förtydliganden men hade inga synpunkter på dispositionen. Empiriavsnittet har
omarbetats väsentligt sedan dess. Efter att empiriavsnittet slutgiltigt skrivits bad
jag ytterligare en styrelseledamot att läsa igenom det jag skrivit. Som tidigare
nämnts har även samtliga respondenter tagit del av den slutliga versionen av avhandlingen. Trots dessa åtgärder är jag medveten om att mina reflektioner kan
vara subjektivt färgade.
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2.7

SUMMERING

Den här studien har till stora delar utförts genom att studera det regelsystem som
getts ut och tolka hur detta har översatts till det enskilda företaget och dess styrelse. För att göra detta har jag studerat regelsystemet och hur det applicerats av
företagens styrelser. Den empiriska studien baseras på en kvalitativ metodansats.
Med hjälp av respondenternas olika erfarenheter har jag fått en mångsidig bild av
styrelsens ansvar för att övervaka och bedöma den interna kontrollen. Styrelseledamöternas tolkning av sitt ansvar, sina möjligheter att kontrollera, sin syn på internrevision etc. har varit en mycket viktig del i analysen av intervjuerna.
Det är svårt att genom den här typen av empiriska undersökningar kunna uttala sig generellt om styrelseledamöternas uppfattning om sitt ansvar för intern
kontroll som det formulerats i Koden. Regelverket har dessutom kontinuerligt
förändrats sedan Kodens tillkomst, vilket påverkat styrelsens ansvar och roll.
Den empiriska undersökningen syftar därför huvudsakligen till att studera nuvarande förhållanden som i sin tur kan utgöra en grund för vidare studier inom bolagsstyrningsområdet.
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3 PRINCIPAL–AGENT-TEORIN
I det här kapitlet diskuteras principal–agent-teorin (PA). Syftet med kapitlet är att beskriva
PA-teorins relevans inom bolagsstyrning och specifikt avseende styrelsens ansvar för den interna
kontrollen. PA-teorins applicering på styrelsens ansvar för den interna kontrollen kan öka förståelsen för vad som utmärker god kontroll och hur det kan uppnås. I kapitlets inledning görs
en kortfattad redovisning av PA-teorin och vad som kännetecknar ett agentproblem när det
gäller styrelsens ansvar för den interna kontrollen. Därefter diskuteras de lösningar som föreslås
inom PA-teorin, dvs. syftet med att ha ett effektivt kontrakt och hur den svenska koden kan
tjäna som ett komplement till principalens styrning av agenten.

3.1

INLEDNING

Aktieägarna investerar kapital i företagen och förväntar sig avkastning på sina
tillgångar. I de företag där aktieägarna inte själva driver företaget utan har utsett
en företagsledning, som har kontroll över företagets tillgångar, kan en konflikt
uppstå emellan dem (Sevenius, 2007). En sådan konflikt anses delvis kunna hanteras genom en effektiv bolagsstyrning. Bolagsstyrning är emellertid ett komplext
och omfattande ämnesområde. Som nämns i avsnitt 2.3.2 finns forskning i ägaroch bolagsstyrning i Europa inom disciplinerna juridik, ekonomi, politisk ekonomi och management. Det finns dock forskare, exempelvis Hung (1998) och
Mallin (2004), som hävdar att det inte finns någon teori som hanterar bolagsstyrning på ett heltäckande sätt.
Inför den här undersökningen har en översiktlig studie gjorts av några teorier
som behandlar bolagsstyrning och de eventuella problem som kan relateras till
styrelsens ansvar för den interna kontrollen. Förutom PA-teorin finns Stewardship-teorin och Resource & Dependency-teorin samt den institutionella teorin som behandlar denna problematik. I avsnitt 3.4 kommer dessa teoriers relevans för denna avhandling kortfattat att beröras.
Inom bolagsstyrningsområdet finns ett antal principal–agent-relationer. Aktieägarna har en principal–agent-relation till styrelsen, företagsledaren och revisorerna. PA-teorin utgår från att uppdragsrelationen mellan en principal och en
agent föranleder kostnader eftersom vardera partens intressen och mål kan skilja
sig åt. För att aktieägarna ska kunna försäkra sig om att deras investeringar ger
bästa möjliga avkastning krävs att PA-relationerna fungerar på ett optimalt sätt
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mellan parterna. Styrelsen tillsätts bl.a. för att med sitt ansvar för den interna
kontrollen bidra till att minska informationsasymmetrin avseende den finansiella
rapporteringen och revisorernas granskning. Genom att avhandlingen fokuserar
på styrelsens ansvar för den interna kontrollen har styrelsens PA-relation med
företagsledningen lyfts fram.
Redan på 1930-talet fanns resonemang inom bolagsstyrningområdet som kan
relateras till PA-teorin. I boken The modern corporation and private property (Berle &
Means, 1932) behandlas problemet när en liten centralstyrd företagsledning har
direkt kontroll över företagens tillgångar medan de egentliga ägarna sällan får ordentlig insyn eller inflytande. Detta problem har även lyfts fram i samband med
de förtroendeskadliga affärerna i början av 2000-talet. Rapp & Torstensson
(1994) använder PA-teorin som förklaring av hur separering av ägande och kontroll kan vara en effektiv organisationsform. Anledningen är, enligt dem, att såväl
agenten som principalen förutsätts vara nyttomaximerare som handlar rationellt.
Såväl agenten som principalen motiveras av att uppnå bästa möjliga egen vinning,
dvs. de präglas av egenintresse. Rapp & Torstensson hävdar att om principalen
kan finna de rätta styrmedlen och den optimala övervakningen av agenten kommer agenten att handla i principalens intressen.
Även Schleifer & Vishny (1997) ser i sina studier bolagsstyrning från ett PAperspektiv. De anser att PA-teorin i högsta grad är applicerbar för de större aktieägarna genom att dessa har en önskan att vinstmaximera och besitter tillräckligt med kontroll för att nå framgång. Schleifer & Vishny hävdar dock att det, i
synnerhet för de mindre aktieägarna, råder brist på kontroller och att det krävs
vissa regulatoriska restriktioner för att öka säkerheten, se vidare avsnitt 3.3 nedan.
Som nämnts ovan har den här studien i huvudsak tagit fasta på styrelsens
principal–agent-relation till företagsledningen. I styrelsens ansvar kan internrevisionen ses som agent till styrelsen för att övervaka den interna kontrollen i företaget. Externrevisorerna har en självständig roll och har ett uppdrag gentemot
ägarna att granska den finansiella rapporteringen i företaget. Dock har Kodens
regler om revisionsutskottets roll och ansvar delvis förändrats mellan styrelsen
och revisorerna, se vidare avsnitt 6.5.1. I sitt ansvar för den interna kontrollen
behöver styrelsen kommunicera med såväl extern- som internrevisionen avseende företagets risker och kontroller. Avsaknad av en sådan kommunikation kan
medföra asymmetrisk information som medför att styrelsens inte kan ta sitt ansvar.
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I avsnitt 3.2 diskuteras några agentproblem och i avsnitt 3.3 PA-teorins syn på
kontrakt. Dessa avsnitt kan ses som en introduktion till den djupare diskussionen
om styrning och kontroll i kapitel 6 och 8.

3.2

AGENTPROBLEM

Enligt PA-teorin finns ett agentproblem om principalen och agenten har olika
inställning till risk. Olika inställning kan leda till att man exempelvis förordar olika aktiviteter i samband med investeringar och satsningar på marknadsföring
etc., vilket i sin tur kan vara förenat med olika grader av risk. Om företagsledningen och aktieägandet är sammanfallande, dvs. om den som äger företaget
även leder och förvaltar det, finns inte denna risk. Ju fler aktieägare, desto större
är dock risken att denna samsyn inte längre finns. Styrelser tillsätts för att bevaka
samtliga aktieägares investeringar i bolaget. Styrelsen har genom sitt principalansvar makt som kan utövas gentemot vd(agenten). Exempelvis kan styrelsen byta
ut sin vd om den inte är nöjd med honom. Vd kan å andra sidan i sin egenskap
av agent utnyttja principalens beroende av honom och om det inte passar välja
en annan principal.
Om vd beslutar om aktiviteter som gynnar honom, men missgynnar företaget och dess utveckling, finns ett PA-problem. Saknar styrelsen och aktieägarna
dessutom information från företaget uppstår informationsasymmetri som kan bli
kostsamt och resultera i att aktieägarna blir lidande. Eisenhardt (1989) tar upp
PA-problem och risken för informationsasymmetri mellan principalen och agenten. Hon hävdar att om principalen inte har insyn i agentens förehavanden finns
risk för att agenten agerar på ett sätt som gynnar honom själv men inte principalen. Det uppstår s.k. moral hazard om agentens informationsövertag utnyttjas för
egen vinning. Detta förhållande är särskilt tydligt avseende styrelsens möjlighet
att övervaka företagsledningens ersättningar. Det har visat sig att den interna
kontrollen i dessa fall varit bristfällig och styrelseledamöter har anklagats för att
inte tillräckligt ha satt sig in i dessa frågor.
Ett PA-problem behöver dock inte enbart vara aktiviteter som kan leda till
höga ersättningar till vd (Frey, 1997) pekar på att möjligheten att tjäna pengar
inte alltid är människors enda motivationsfaktor. Ett onödigt högt risktagande i
företaget kan exempelvis kortsiktigt skapa stor uppmärksamhet för företagsledningen, men kan orsaka en utveckling av företaget som missgynnar aktieägarna.
De PA-problem som kan härledas till informationsasymmetri och som särskilt
beaktas i denna studie behandlas i avsnitt 3.2.1–3.2.3 nedan.
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3.2.1
Informationsasymmetri mellan ägarna påverkar styrelseledamöterna
I Kodgruppens betänkande diskuteras bl.a. ägarrollen och ägaransvaret. I betänkandet lyfts kontrollägarnas inflytande på styrelsetillsättningen upp som ett problem. Genom att kontrollägarna har möjlighet att rekrytera ledamöter i valberedningen synes de ha en större möjlighet att få inflytande på styrelsetillsättningen
än övriga ägare (SOU 2004:130, s. 17). Om styrelsen består av kontrollägarrepresentanter samt av ledamöter som tillsätts på andra grunder finns en risk för informationsasymmetri mellan ledamöterna. Om exempelvis kontrollägarrepresentanterna har mer information än övriga ledamöter, och de övriga ledamöterna
anser att de behöver skaffa sig kompletterande information från andra parter alternativt förhåller sig passiv i sitt ansvar, blir kostnaderna högre för aktieägarna
jämfört med om alla har tillgång till all information. I avsnitt 8.2 diskuteras styrelseledamöternas syn på denna risk.

3.2.2
Informationsasymmetri mellan styrelsen och företagsledningen
I ett antal företagsskandaler som avslöjades i början av 2000-talet, framförallt i de
anglosaxiska länderna stod det klart att ett flertal styrelseledamöter tillhört bolagsledningen. Det var inte heller ovanligt att vd även var styrelseordförande.
Monks & Minow (2004) tar upp risken med en sådan sammansättning i styrelsen
och påpekar att om vd har egna syften som inte överensstämmer med övriga styrelseledamöters uppfattning om företagets bästa, har han ett informationsövertag
och stora möjligheter att spela ut övriga styrelseledamöter.
När Enron begärdes i konkurs i slutet av 2001 fann man att en väsentligt
felaktig redovisning i företaget inte hade upptäckts under ett antal tidigare år
(Benston & Hartgraves, 2002). Det visade sig att styrelsen inte haft all information som krävts för att den skulle fungera i sitt principalansvar. Under senare tid
har återigen ett antal företagsskandaler blivit kända varit kopplade till brister i företagets interna kontrollsystem, redovisning och finansiella rapportering. I den
här studien beaktas särskilt de PA-problem mellan styrelsen och företagsledningen som relateras till övervakning och kontroll. I avsnitt 8.3 diskuteras styrelseledamöternas syn på sitt övervakningsansvar och deras syn på risken för informationsasymmetri.

3.2.3

Informationsasymmetri mellan styrelsen och revisorerna

I en studie om styrelsens ansvar för den interna kontrollen går det inte att bortse
från styrelsens relation till de bolagsvalda revisorerna och företagets internrevi37

sion. I likhet med styrelsens övervaknings- och kontrollansvar bidrar revisorernas
granskning till att minska informationsasymmetrin mellan ägarna och företagsledningen.
I likhet med styrelsen blev revisorernas roll som kontrollerande funktion
ifrågasatt i samband med företagsskandalerna i början av 2000-talet (Morrison,
2004). Revisorernas roll hade successivt ändrats från att enbart vara företagets
kontrollfunktion till att även leverera rådgivningstjänster till företagen. Revisorerna anklagades för att ha blandat ihop sin uppgift som kontrollerande och rådgivande funktion. Benson & Hartgraves (2002) tar även upp detta beroendeförhållande och pekar på problemet med dubbla roller. Det går inte att vara oberoende om man samtidigt är intresserad av att sälja rådgivningsuppdrag. Regelsättarna har uppmärksammat problemet och i de flesta koder för bolagsstyrning har
styrelsen getts ett särskilt principalansvar att följa upp revisorernas rådgivningstjänster. I avsnitt 8.7 diskuteras styrelseledamöternas syn på sin relation med revisorerna och på risken för informationsasymmetri på grund av att revisorerna
säljer rådgivningstjänster till företagsledningen.
Om internrevision finns på företaget kan styrelsen få hjälp med övervakningen av den interna kontrollen. Internrevisionen kan därmed fungera som
agent till styrelsen i dennes ansvar att övervaka den interna kontrollen. Om relationen inte fungerar finns en risk för att väsentlig information från internrevisionens granskningar inte används effektivt för att minska informationsasymmetrin.
Styrelseledamöternas inställning till internrevisionen och dess roll som agent till
styrelsen går att läsa om i avsnitt 8.3.6.
Styrelsen behöver enligt PA-teorin finna de rätta styrmedlen för att kunna
fungera i sin principalroll. Det krävs en överenskommelse mellan parterna, ett
s.k. kontrakt, där eventuella motstridiga mål vägs samman. Hur ett sådant kontrakt kan fungera diskuteras i avsnitt 3.3 nedan.

3.3

ETT EFFEKTIVT KONTRAKT

En överenskommelse mellan principalen och agenten benämns i PA-teorin som
ett kontrakt som kan vara antingen uttalat eller outtalat. Ett outtalat kontrakt
bygger på förväntningar hos parterna, medan ett uttalat kontrakt är mer exakt
och ofta har definierade mål och krav på uppföljning. Uttalade kontrakt kan
dessutom ha olika detaljeringsnivå, se vidare avsnitt 3.3.1.Syftet med kontraktet
är att minska informationsasymmetrin mellan principalen och agenten. Eisenhardt (1989) ser information som en handelsvara som köps till en kostnad för
principalen. Hon pekar bl.a. på styrelsens betydelse som aktieägarnas övervakare
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i bolagsstyrningen och hävdar att ju mer påläst styrelsen är, desto mindre risk är
det för s.k. moral hazard hos företagsledningen. Även Jensen & Meckling tog redan 1976 upp kostnaderna som orsakas av att kontraktet inte följs upp av principalen och benämner dem residualförlust (Jensen & Meckling, 1976). Det kan således uppstå kostnader om inte principalen utför en effektiv kontroll och övervakning, vilket har beaktats i studiens empiriska undersökning.

3.3.1

Styrning via kontraktet

Som konstaterats ovan kan styrelsen inte enbart luta sig mot kontraktet, utan
måste själv ta ett ansvar för vilken grad av övervakning och kontroll som ska ske
för att säkerställa att kontraktet följs. Graden av övervakning och kontroll är beroende av kontraktets konstruktion. Ett kontrakt kan vara detaljerat och konstruerat i form av instruktioner och krav på detaljerad återrapportering, alternativt mer övergripande i form av mål- och resultatstyrning.
Ouchi (1979) har i sin forskning kommit fram till att om slutprodukten är
beroende av att det sker en koordinering och övervakning krävs det en beteendestyrning med detaljerad kontroll och övervakning. Eisenhardt (1989) ser resultatstyrning som det enda tänkbara om principalens och agentens mål skiljer sig åt.
Resultatstyrning förordas därför oftast i komplexa miljöer där individerna behöver arbeta mer självständigt och det därför är mindre lämpligt att detaljstyra. Ju
mer komplexa och dynamiska organisationerna är, desto svårare är det för principalen att utföra en meningsfull övervakning av företaget och dess ledning. För
att resultatstyrning ska kunna fungera på ett bra sätt krävs dock att tydliga mål
har satts upp som följs upp kontinuerligt (Hatch, 2002, Hatch & Cunliffe, 2006).
I empiriavsnittet kommer jag att gå in på styrelseledamöternas syn på ett effektivt
kontrakt i sitt ansvar för den interna kontrollen. I avsnitt 8.3 diskuteras deras syn
på möjligheten att styra och övervaka via resultatstyrning och rörliga ersättningssystem samt deras syn på att konstruera ett effektivt rörligt ersättningssystem.

3.3.2

Koden som ett komplement till PA-teorin

Det finns forskning som påvisar att PA-teorins krav på övervakning och kontroll
inte medverkar till maximal nytta. Ett kontrakt mellan parterna anses inte heller
kunna täcka alla tänkbara situationer som skulle kunna uppkomma, utan förutsättningarna förändras och behöver därför ständigt omförhandlas. Enligt Shleifer
& Vishny (1997) är bolagens intressenter och aktieägare ofta ”fångade i sin relation” och det optimala kontraktet mellan parterna finns inte. Forskarna hävdar
att det i vissa fall krävs legalt skydd för att ägarna ska kunna känna sig trygga och
att politiska påtryckningskrafter är väl så viktiga som ekonomiska. Även Hart
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(1995) ser bolagsstyrning som ett komplement till det kontrakt som upprättas
mellan principalen och agenten.
I Koden finns ett antal förhållningsregler formulerade som ska underlätta
ägarnas övervakning av de börsnoterade företagen. Styrelsen ses som viktig part i
ägarnas möjligheter att minska informationsasymmetrin mellan sig själva och företaget. Styrelsens uppgift är inte att tillvarata någon specifik ägares bästa, utan
att se till att företaget och dess ledning säkerställer en effektiv resultatutveckling
som gynnar företagets samtliga ägare. Koden lyfter även fram revisorerna som
kontrollfunktion och kräver att de är oberoende. Dessutom finns krav på att styrelsen bl.a. organiserar sitt arbete med den interna kontrollen till ett revisionsutskott som får i uppgift att följa upp såväl extern- som internrevisionens granskningar, se vidare avsnitt 6.3. Koden ger genom sitt krav på internrevision styrelsen en agent i sitt arbete med den interna kontrollen, vilket behandlas i avsnitt
6.6. I studiens analysdel i avsnitt 9.1–9.1 diskuteras om Kodens regler stöder PAteorins syn på övervakning och kontroll samt hur styrelseledamöterna själva ser
på sitt ansvar.

3.4

ALTERNATIVA TEORIER

Som redan nämnts bygger PA-teorin på att det i alla situationer finns möjlighet
att skapa effektiva kontrakt med kontroll och övervakning som förhindrar missbruk från agentens sida. Det finns dock studier som hävdar att PA-teorins syn på
ett effektivt kontrakt inte kan lösa informationsasymmetrins hela problematik.
Separering av ägande och kontroll behöver inte vara en effektiv organisationsform då agenten och principalen inte alltid är nyttomaximerare som handlar rationellt. Tillit och normer kan medföra att relationerna inte alltid kan regleras via
ett kontrakt. Kulturella skillnader kan exempelvis medföra att parterna inte agerar rationellt. Om företaget har en komplex omvärld kan det även vara svårt att
reglera parternas relationer via ett kontrakt, då alla förändringar inte kan förutses.
Nedan diskuteras några teorier som lyfter fram samarbete och stöd som ett sätt
att försäkra sig om att agenten agerar enligt principalens förväntningar.

3.4.1

Teorier om samarbete och stöd

Det finns t.ex. teorier som utgår från en mer komplex syn på människan än att
hon endast styrs av egenintresse. Exempelvis sätter Stewardship-teorin i stället
individens organisationsintresse i första hand. Stewardens (agentens) framgång anses vara samma som organisationens framgång. Langfield-Smith & Smith (2003)
och Donaldson & Davis (1991) hävdar att stewarden har egen drivkraft att göra
ett bra jobb. Uppskattning och erkännande driver stewarden att bli högpreste40

rande och lojal med sin principal. Stewardship-teorin utgår från att det inte finns
något kontrollbehov från ägarnas sida, utan styrelsen ses som en utökad ledningsfunktion. Därmed finns det ingen motsättning i att vd är medlem av styrelsen då det gynnar god ägarstyrning betydligt mer än vad separering av ”command and control” uppnår (Langfield-Smith, 1997). Lorsch & Collin 2003) lyfter
fram styrelsens begränsade förutsättningar att kunna kontrollera och övervaka.
Det är därför viktigt att styrelsen och företagsledningen litar på varandra. Därmed blir det även viktigt med samarbete mellan styrelsen och företagsledningen.
Detta synsätt var tidigare vanligt i de anglosaxiska länderna men har numera successivt förändrats. Både SOX och The Combined Code kräver numera att roller och
ansvar mellan styrelsen och företagsledningen ska separeras (SOU 2004:46). I avsnitt 4.3.3 utvecklas detta vidare.
Resource & Dependency-teorin (RDP) ser styrelsens roll på ett likartat sätt
som Stewardship-teorin. Boyd (1990) poängterar att styrelsen bör undvika övervakning och kontroll då det minskar motivationen hos företagsledningen. Enligt
Boyd rekryteras styrelseledamöterna mot bakgrund av andra behov än kontrollbehov. Styrelsens roll är i stället att tjäna företaget och dess ledning. Styrelsen
kan ses som ett organ där företaget och dess ledning kan knyta viktiga verksamhetsstärkande kontakter. Ett centralt begrepp i RDP-teorin är företagets omvärld. Om exempelvis ett företag har en instabil och osäker omvärld är det viktigt att styrelsen är en bra länk till denna omvärld. Den osäkra omvärlden i form
av marknadens förändring, teknologisk utveckling etc. tas bl.a. upp av Pfeffer,
(1972) som anser att dessa faktorer har en viktig roll i RDP-teorin. Genom att de
flesta styrelseledamöter har uppdrag i flera företag, kan styrelsen hjälpa företagsledningen att få tillgång till den expertis som krävs för att kunna styra och leda de
företag som har en osäker omvärld. På detta sätt ges företagsledningen en större
referensram.

3.4.2

Den institutionella teorin

Den institutionella teorin tar upp företagens anpassning till yttre faktorer. Företagen och dess ledning kan inte isoleras från vad som pågår i den institutionella
omvärlden, som består av grundläggande värderingar om hur ett företag bör styras samt av lagar och förordningar (Furusten, 2007). De Maggio & Powell beskriver den institutionella omvärlden med begreppen regulativa, normativa (rådande
normer) och kognitiva (det självklara) strukturer (1983, 1991). Medan regulativa
regler och normer ofta är tydligt uttalade är vissa beteenden självklara (kognitiva),
dvs. oskrivna lagar, vilket innebär att de tas för givna och inte ifrågasätts. Såväl
tvingande regler som förändrade normer har stor påverkan på vad som anses legitimt och hur exempelvis företagets ledning förvaltar företaget. Omvärlden be41

stämmer de förutsättningar som företagen måste hantera och anpassa sig till för
att bli legitima. Organisationerna imiterar varandra för att veta hur de ska agera i
en viss situation. Det formas successivt ett gemensamt språk och gemensamma
förebilder. Vidare beaktar den institutionella teorin hur företaget och den enskilda individen tolkar omvärldens krav på förändring. Brunsson & Olsen (1997)
och Sahlin & Andersson (1989) har i sina studier kommit fram till att en förändring kan ske på ytan utan att den tränger in i organisationen. Det tar därför lång
tid innan förändringar får genomslag i en organisation, se vidare avsnitt 7.2.

3.4.3

Teoretiskt val

Trots att det finns alternativa teorier och angreppssätt att belysa svensk bolagsstyrning och styrelsens ansvar för den interna kontrollen, har PA-teorin valts
som det huvudsakliga teoretiska ramverket för denna studie. PA-teorins grundtanke om intressekonflikt och informationsasymmetri mellan principalen och
agenten överensstämmer med de problem som rådde innan Koden gavs ut.
Dessutom kan PA-teorins grundtanke om agentproblem och ett effektivt kontrakt appliceras på styrelsens ansvar för den interna kontrollen. Även om teorierna om samarbete och stöd och den institutionella teorin inte används som huvudreferens har vissa iakttagelser som gjorts i empirin relaterats till dem.

3.5

SUMMERING

I det här kapitlet har PA-teorin som referensunderlag till min studie diskuterats.
Studien tar i huvudsak fasta på principal–agent-relationen mellan styrelsen och
företagsledningen. Studien behandlar även den asymmetriska informationen som
kan uppstå mellan de olika styrelseledamöterna om någon eller några ledamöter
tillsatts på kontrollägarens mandat medan övriga inte har någon relation till ägarna utan tillsatts som oberoende ledamöter.
PA-teorin sätter kontraktet i centrum, och för att kontraktet ska fungera på
ett ändamålsenligt sätt krävs att det sker övervakning och kontroll. Historien har
visat att en effektiv övervakning kanske inte alltid skett i företagen, utan regelsättarna har fått gripa in och kräva ytterligare regleringar. Kodens krav kan ses som
ett komplement till PA-teorins syn på principalens övervakning av agenten. Ett
sorts kontrakt tecknas mellan börsen och näringslivet, som bl.a. innebär att styrelsen ansvarar för att kontrollera och övervaka den interna kontrollen i företaget.
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4 UTVECKLINGEN INOM
BOLAGSSTYRNING
I det här kapitlet behandlas översiktligt några av de faktorer som påverkat och påverkar utvecklingen inom bolagsstyrning. Genom att beskriva dem underlättas förståelsen av det svenska
regelverket. I kapitlet görs en översiktlig beskrivning av de omvärldsfaktorer som påverkat förändringarna i regelsystemen. Här beskrivs även den utveckling inom bolagsstyrning i USA och
inom EU som påverkat bolagsstyrningen i Sverige.

4.1

FÖRÄNDRINGAR INOM BOLAGSSTYRNINGSOMRÅDET

Bolagsstyrning beskrivs i Näringslivet och Förtroendet (SOU 2004:47) som ett sätt att
öka förtroendet och stödja effektiviteten i företagen. God bolagsstyrning kännetecknas av att det råder ett gott samspel mellan företaget och dess omvärld. Innan de förtroendeskadliga affärerna inträffade i Sverige i början av 2000-talet baserade sig bolagsstyrning till stor del på att aktörerna hade förtroende för varandra och inte behövde reglera alla transaktioner. De flesta större företag dominerades av aktieägare med stort ägande och stort inflytande. I avsnitten 4.1.1–
4.1.3 diskuteras några faktorer som förändrat synen på bolagsstyrning.

4.1.1

Förtroendets betydelse i bolagsstyrning

Om förtroende finns kan man normalt räkna med att lagarna följs och att man
kan lita på andras vilja att fullfölja skriftliga och muntliga överenskommelser.
Detta gäller inte bara ”överenskommelsens bokstav utan även deras anda, dvs.
det överenskomna syftet” (SOU 2004:47). I exempelvis affärsutbyten förväntar
sig parterna att deras motpart beter sig på ett etiskt sätt – om inte, är man oftast
inte intresserad av att ha kvar relationen. Brytting konstaterar i förarbetet till Koden att ett högt förtroende skapar låga transaktionskostnader. Genom att parterna vet att informationen är tillgänglig, fullständig och riktig lägger man inte ned
tid och resurser på att kontrollera det som presenteras (Brytting, 2004). McKinsey stöder detta påstående genom att i två separata undersökningar visa att kapitalplacerare är beredda att betala 10–15 % mer för företag med god ägarstyrning
och god intern kontroll (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2007).
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När det skedde ett antal förtroendeskadliga affärer påverkade det inställningen
hos allmänheten, aktieägare och tillsyningsmyndigheterna. Styrelsernas oberoende och skicklighet ifrågasattes exempelvis när Worldcom-, Parmalat-, Enron- och
Skandia-affärerna blev kända. Det ansågs att ägarna i många fall inte haft kraft att
rekrytera kompetenta styrelser, vilket hade utnyttjats av företagsledningarna.
För att söka förklaring till varför förtroendet minskat i Sverige hölls dialoger
med näringslivets ägare och företrädare. Den av regeringen tillsatta Förtroendekommissionen införde ett internetbaserat rådslag och en referensgrupp som fortlöpande fick lämna synpunkter (SOU 2004:47). Det blev tydligt att det fanns ett
behov av att ta reda på varför förtroendet minskat för företagsledningar, styrelser
och i vissa fall även för revisorer. Diskussionerna mynnade ut i att den styrning
som skett hittills inte hade fungerat som det var tänkt. Det kom krav på ökad reglering, hårdare regler och större möjligheter att utdöma straff, liksom krav på
ökade resurser för tillsyn och övervakning. I kapitel 6 diskuteras de förändringar
som skett inom bolagsstyrning i Sverige, och då särskilt när det gäller styrelsens
ansvar för den interna kontrollen.

4.1.2

Ökad internationell handel ställer andra krav

En starkt bidragande orsak till förändringarna inom bolagsstyrningsområdet är
att kapital, tjänster och varor började röra sig över nationsgränserna. Det blev
inte lika vanligt med direktkontakt mellan individer i samband med affärstransaktioner. Kontakterna hade i stället börjat ske via internet, telefon eller andra medier. Normer anammas i huvudsak via direktkontakt mellan individer, och den
ökade kommunikationen mellan individer via elektroniska medier medförde att
normernas betydelse minskade. Regler är däremot skriftliga, och den som styr
behöver inte hela tiden tala om vad som gäller, vilket innebär att reglerna kan
kommuniceras utan direktkontakt. Regler förordas dessutom då de till skillnad
mot normer tydligt anger vad som gäller (Ahrne & Brunsson, 2004). Nedan går
att läsa om hur regelsystemen påverkat det svenska näringslivet.

Lagstiftning eller självreglering
I USA valdes framför allt lagstiftning för att komma tillrätta med förtroendekrisen, medan de europeiska länderna i huvudsak valde självreglering. Svenska företag berörs av regelsystemen i såväl USA som Europa. Ett antal svenska företag är
noterade på amerikanska börser, vilket innebär att de måste anpassas till de regler
som gäller i USA, se vidare avsnitt 4.2.1. Genom att det finns krav på ökad harmonisering av bolagsstyrning inom EU, påverkas svenska företag av de förändringar som sker inom detta område, se vidare avsnitt 4.2.2.
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Genom att förorda lagstiftning visade den amerikanska regeringen att man anser
att det är nödvändigt att de börsnoterade företagen följer reglerna om god bolagsstyrning, annars utgår straff i form av böter eller fängelse. Att följa reglerna
om god bolagsstyrning ansågs vara viktigare än den nackdel som följer med lagstiftning – nämligen att det är krångligt att förändra rådande lagar.
Till skillnad mot lagstiftning skapas självreglering vilket ger parterna möjlighet att avstå ifrån att följa regeln och i stället förklara varför. Valet av självreglering som regleringsform motiveras oftast av att de aktörer som har det bästa
institutionella kunnandet är de som har bästa förutsättningarna att besluta om
vad som ska gälla. De har genom sina erfarenheter och insyn möjlighet att formulera förutsättningarna för att uppnå ett högt förtroende. En nackdel med
självreglering anses dock vara att den blir kompromissbetonad och otydlig. Kritik
kan också riktas mot självreglering för dess tendens att koncentrera makt till vissa privata institutioner utan att dessa kan hållas ansvariga enligt sedvanliga konstitutionella mönster för rättssäkerhet och möjlighet till insyn (Ahrne & Brunsson, 2004). Som framgår av avsnitt 6.1 valde den svenska regeringen att ge
svenskt näringsliv inflytande i utformningen av Koden som baseras på självreglering.

EU-Direktiv
Från EU-kommissionens sida tillämpades en modell för bolagsstyrning som bygger på flexibilitet och att det inte finns en enhetlig modell, utan att alla länders
specifika förhållanden beaktas (se vidare avsnitt 4.2.2). Fr.o.m. mitten av 2000talet tillkom dock ett antal EU-direktiv inom bolagsstyrningsområdet. I ett direktiv 2 stadgas det mål som ska förverkligas i alla berörda medlemsstater. Det kommer därefter an på de nationella myndigheterna att välja på vilket sätt, och med
vilka medel, målet ska bli verkligt. Genom att EU och dess kommission successivt har ökat sina krav på att regelverken ska harmoniseras mellan de olika länderna, kommer koder för bolagsstyrning förmodligen att bli mer lika varandra i
framtiden än vad som nu är fallet.

4.1.3

Förändrat aktieägande

Utvecklingen inom bolagsstyrning handlar om hur ägarrollen utövas och hur
ägaransvaret får genomslag i bolagsstyrningen. Även om svenska företag hade ett

2

Se vidare http://www.sweden.gov.se/sb/d/2475/a/15458 (2010-07-30).
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högt antal kontrollägare i början av 2000-talet, fick de även successivt ökat spritt
aktieägande med såväl privatpersoner som utländska och institutionella ägare.
Det blev betydligt enklare för utländska företag att köpa svenska börsnoterade
aktier under 1990-talet, vilket medförde att det utländska ägandet steg från mindre än 10 procent till uppemot 40 procent under en tioårsperiod (SOU 2004:47).
Detta bekräftas i rapporten Globaliseringen och den svenska ägarmodellen (Henrekson & Jakobsson, 2008), som visar att ägande i utländska dotterbolag, privat
riskkapital och institutionellt ägande har trängt undan den svenska ägarmodellen.
Det institutionella ägandet utgörs av exempelvis aktiefonder, pensions- och försäkringsbolag, stiftelser etc. Konsekvensen av ett ökat spritt ägande blev att varje
enskild ägare fått liten påverkan och liten insyn i företaget.
Aktieägare med liten påverkan i företaget har inte samma incitament som de
större ägarna att engagera sig i styrning och kontroll. De väljer oftast att sälja sina
aktier om de anser att företaget misskötts, snarare än att engagera sig för en förändring (Söderström m.fl., 2003). Makten och kontrollen hamnar därför istället
hos företagsledningen. De företagsskandaler som i huvudsak orsakade förtroendekrisen kännetecknas av att de skedde i börsnoterade bolag med ett spritt ägande.
I början av 2000-talet fanns det dock en skillnad i ägandet i svenska aktiebolag jämfört med de anglosaxiska. Av exempelvis 245 noterade aktier år 2002 hade
47 % kontrollägare i svenska företag jämfört med brittiska företag där motsvarande siffra var 24 % (Söderström m.fl., 2003). Trots det skedde förtroendeskadliga händelser i svenska företag. I Skandia – som beskrivs som det företag i Sverige som hårdast drabbats av företagsledningens maktmissbruk – var dock ägandet spritt.

4.2

UTLÄNDSKA REGELSYSTEM SOM PÅVERKAT KODEN

De koder för bolagsstyrning som gavs ut av länderna inom EU-området i början
av 2000-talet påverkades av förändringarna i USA, men framför allt av de förändringar som skett under 1990-talet i Storbritannien. Stilbildande för den
svenska kodens innehåll har främst den brittiska The Combined Code varit (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006b). I figur 1 nedan visas de viktigaste regelsystemen som påverkat svensk bolagsstyrning. Här redogörs dessutom för några
EU-direktiv som medfört att vissa regler tagits bort från Koden och i stället ingår
i den svenska aktiebolagslagen.
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FIGUR 1: REGELSYSTEM SOM PÅVERKAT SVENSK BOLAGSSTYRNING

2002 Winter-rapporten
EU:s handlingsplan

USA – Lagstiftning SOX 404
2002

Svensk kod för
bolagsstyrning 2004
Uppdaterad 2008
och 2010

Storbritannien – Självreglering
Combined code 1999 uppdaterad 2005

EU Direktiv
Lagstadgat revisions- och
ersättningsutskott

Ändring av 8:e bolagsdirektivet (2006/43/EG)
SOU 2007:56

Lagstadgad
Ändring av 4:e och 7:e bolagsdirektiven
internkontrollrapportering och
(2006/46/EG)
viss revisorsgranskning

Den svenska aktiebolagslagen
(2005:551) uppdaterad SFS 2009:713

Indirekt påverkan
Direkt påverkan

4.2.1

USA

Det moderna synsättet på bolagsstyrning växte fram i USA i mitten av 1980-talet
som en reaktion från de institutionella ägarna mot självsvåldiga och egenmäktiga
företagsledningar (SOU 2004:46). Regleringsmyndigheterna valde så småningom
lagförändringar för att åstadkomma en förbättrad bolagsstyrning. The SarbanesOxley Legislation (SOX, 2002) började gälla fr.o.m. juli 2002 och omfattar alla företag som är noterade på en amerikansk börs, till exempel National Association
of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), American Stock Exchange (AMEX) och New York Stock Exchange (NYSE).
Förutom att utvecklingen i USA fått konsekvenser för utformningen av bolagsstyrningskoder i Europa, har de svenska företag som har aktier noterade i
USA fått känna av SOX-reglerna, exempelvis Electrolux, Ericsson, Stora Enso,
Swedish Match och Volvo 3. Genom att företagen är noterade i både Sverige och

3

Uppgifterna finns i respektive företags årsredovisning.
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i USA har styrelsen och företagsledningen skyldighet att följa såväl Kodens regler
som SOX-lagen.
Företagsledning och revisorer har fått ökade krav på sig när det gäller ansvaret för den interna kontrollen. Syftet med kraven är bl.a. att minska risken för
bedrägerier och fel i redovisningen och förvaltningen av företagens tillgångar,
vilket i sin tur anses ge ett högre värde på aktierna. SOX ställer dessutom krav på
att revisionsutskott och internrevision finns i företagen.

Krav på företagsledningens utvärdering av den interna kontrollen
Det huvudsakliga syftet med SOX är att förbättra innehållet och tillförlitligheten
i företagens finansiella rapportering och därmed skydda aktieinvesterare från förluster som genereras av felaktig bokföring. SOX kräver ett betydligt större ansvar
hos företagsledningen än vad som krävs i svenska börsföretag (SOU 2004:47).
Enligt SOX ska exempelvis ”VD och finanschef personligen intyga att de lämnade finansiella rapporterna korrekt återger företagets finansiella ställning och
resultat” (SOU 2004:47, del 1 avsnitt 3.1).
Den del av lagen som medfört stor publicitet är Section 404, Management assessment of internal control, dvs. ledningens utvärdering av den interna kontrollen. I
Section 4044 finns krav på att vd och ekonomidirektören ska intyga att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Intyget täcker in alla processer och system
som har påverkan på företagets resultat och balansräkning i årsredovisningen. De
väsentligaste kontrollerna, de s.k. nyckelkontrollerna, ska identifieras, dokumenteras och testas för att den finansiella rapporteringen ska anses tillförlitlig. Den
internkontrollrapport som publiceras ska innehålla ledningens uttalande om den
interna kontrollen (IIA, 2004).
Securities and Exchange Commission (SEC) har gett ut en vägledning om
ledningens rapportering av den interna kontrollen relaterat till den finansiella
rapporteringen. Vägledningen behandlar identifiering av risker och kontrollåtgärder samt rekommenderar en metod för att bedöma den interna kontrollen
(SEC, 2009, s. 8).

4

Finns att läsa om på http://www.sec.gov/news/press/2003-66.htm
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Krav på revisorernas granskning av den interna kontrollen
I samband med utgivandet av SOX infördes Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB), vars uppgift är att bevaka de revisionsföretag som
arbetar åt företag som är noterade på de amerikanska börserna. PCAOB har
exempelvis gett ut Standard number 5, An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That is Integrated with An Audit of Financial Statements, som beskriver
revisorns roll och ansvar avseende granskning av den interna kontrollen relaterat
till den finansiella rapporteringen. Standarden lyfter fram riskanalysens betydelse
och nämner särskilt den riskanalys som relateras till oegentligheter. Den tar även
upp kontrollernas betydelse och entity-level controls, dvs. kontrollåtgärder på en
övergripande nivå, t.ex. kontrollmiljön och ledningens övervakning. Företagets
revisor ska avge en särskild granskningsrapport över styrelsens rapport om den
interna kontrollen. Granskningsrapporten ska publiceras tillsammans med
styrelsens rapport i bolagsstyrningsrapporten (PCAOB, 2007 Release No. 2007005A).

Krav på revisionsutskott
I USA har revisionsutskott funnits sedan 1940-talet. Den amerikanska tillsynsmyndigheten, SEC, har sedan dess rekommenderat de amerikanska företagen att
inrätta ett revisionsutskott (SEC, 2007). SOX ställer krav på revisionsutskottet
och anger att dess uppgift är att försäkra sig om att ledamöterna fördjupar sig i
den finansiella rapporteringen (SOU 2004:47). I SOX, Section 404, finns krav på
att företaget redovisar att revisionsutskottet haft åtminstone en ledamot med finansiell kompetens (IIA, 2004, SEC, 2009). Som framgår av avsnitt 6.3.2 finns
numera även detta krav för svenska börsföretag.

Krav på internrevision
Internrevision blev en efterfrågad funktion i och med de företagsskandaler som
ägde rum i USA i början av 2000-talet. Funktionen var dock inte ny utan var sedan 1940-talet en etablerad funktion i många företag. Bland annat påvisade redovisningsfusket inom Worldcom nyttan med att ha en sådan funktion. Tack vare
internrevisionsavdelningens granskning avslöjades oegentligheter i Worldcom då
intäkterna felaktigt hade redovisats med 400 miljoner USD. Koncernchefen blev
så småningom åtalad och dömd till i fängelse. Chefen för internrevisionen, C.
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Cooper, blev utnämnd till en av USA:s mest kända kvinnor under 2002 5. När
övervakningsmyndigheterna i USA började ställa krav på förbättrad bolagsstyrning sågs internrevision som en viktig funktion med dess granskning av företagets riskhantering och den interna kontrollen. De amerikanska börserna kräver
numera att de företag som är noterade hos dem har en internrevisionsfunktion
(IIA, 2004).
I avsnitt 8.3.6 redovisas styrelseledamöternas syn på internrevisionens roll i
svenska börsnoterade företag. En av de frågeställningar som behandlas i empirikapitlet är om styrelsen i svenska börsföretag använder sig av internrevisionen
för att minska informationsasymmetrin mellan dem och företagsledningen. Här
diskuteras om styrelseledamöterna anser att internrevisionen med sin granskning
kan bistå styrelsen i dess ansvar för att övervaka den interna kontrollen etc.

4.2.2

EU-området

Den Europeiska kommissionen tillsatte en juristexpertgrupp 2001 med syfte att
göra en översyn av bolagsstyrning i Europa. Expertgruppen, som bestod av ett
antal professorer under ledning av J. Winter, gav ut rapporten The Winter Report (2002) som innehöll ett antal observationer och rekommendationer om effektiv bolagsstyrning. Winterrapporten ingick i 2003 års handlingsplan över en
modernisering av bolagslagar och bolagsstyrning i EU. Handlingsplanen betonar
ägarnas rättigheter och nämner bl.a. effektiviteten och konkurrenskraften i näringslivet, med särskild uppmärksamhet på vissa specifika gränsöverskridande frågor. Ökade krav på information om principer för bolagsstyrning, krav på starkare
och mer oberoende styrelsemedlemmar och kollektivt ansvar för företagets externa rapportering är några exempel på vad som ingick i handlingsplanen (EUkommissionen, 2003). Från EU-kommissionens och EU-parlamentets sida var
avsikten att anamma en EU-modell för bolagsstyrning som bygger på flexibilitet.
Vid den tiden ansåg man att det inte skulle finnas en enhetlig europeisk modell
utan att alla länders specifika förhållanden skulle beaktas. Den 1 januari 2002
hade 35 koder getts ut i Europa (SOU 2004: 47).
Regelsättarna inom EU-området påverkades av SOX-lagstiftningen och införde begreppen intern kontroll och internrevision i bolagsstyrningen. SOX-kraven
upplevdes dock alltför detaljerade och kostnadskrävande. Därför valdes självreglering, vilket ger företaget större frihet att själva välja vilka regler man vill följa.
Om företaget väljer att inte följa Kodens krav ska detta dock förklaras (Kollegiet
5

Se http://cynthiacooper.com(2011-04-16)

50

för svensk bolagsstyrning, 2006b). Även de nordiska länderna följde utvecklingen
inom Europa och introducerade successivt ett antal koder för bolagsstyrning.
Danmark introducerade sin kod redan 2001, övriga nordiska länder förutom Sverige året därefter, dvs. något tidigare än den svenska Koden som gavs ut 2004, se
vidare kapitel 6.

Olika ledningsmodeller inom EU
EU:s regelsystem för bolagsstyrning har inte enbart påverkats av SOXlagstiftningen, utan som framgår av figur 1 i avsnitt 4.2 har den brittiska The
Combined Code influerat utvecklingen i Europa. Genom att lednings- och styrningsmodellerna i Centraleuropa skiljer sig från det brittiska systemet har även
synsättet i Frankrike, Tyskland och Italien haft inflytande. I Storbritannien tilllämpas i regel den monistiska ledningsmodellen, medan de kontinentaleuropeiska
länderna oftast har en dualistisk modell.
Karaktäristiskt för den monistiska ledningsmodellen är att det bara finns ett
ledningsorgan i företaget. I Storbritannien utser företagets högsta beslutande organ, bolagsstämman, en styrelse (The Board of Directors) med uppgift att svara för
ledningen av företaget. Styrelsens mandat bestäms helt av bolagsstämman genom
bolagsordningen. Något särskilt, från styrelsen skilt, verkställande bolagsorgan
finns inte. Styrelsen har således i praktiken också en verkställande funktion, men
oftast utses en verkställande direktör som tar ansvar för den löpande förvaltningen (FRC, 2005; 2008). Traditionellt har styrelseledamöter i brittiska börsbolag i
stor utsträckning rekryterats ur företagets ledning, s.k. Executive Directors. Corporate Governance-debatten har emellertid lett till successiva skärpningar i regelverket och en ändrad praxis. Numera krävs att en majoritet av styrelseledamöterna ska vara ”non-executives”, dvs. inte ingå i företagsledningen (FRC 2010).
Den dualistiska ledningsmodellen som ofta praktiseras i Centraleuropa kännetecknas av att ledningsfunktionen delats upp på två bolagsorgan – ett övervakande organ, Aufsichtsrat, och ett verkställande organ, Vorstand. Utmärkande för
den dualistiska ledningsorganisationen är den stränga funktionsfördelningen mellan dessa båda organ. Det centrala ledningsorganet, Vorstand, har ansvar för att
sköta förvaltningen av företaget. Det övervakande organet, Aufsichtsrat, ska övervaka Vorstands arbete och kan endast i mycket begränsad utsträckning ingripa i
den direkta ledningen av företaget. Dessutom förbjuder lagen att en och samma
person ingår i båda ledningsorganen (SOU 2004: 46).
Den svenska ledningsmodellen kan i flera avseenden sägas ligga någonstans
mellan den angloamerikanska och den kontinentaleuropeiska modellen. Den
svenska modellen, som kommer att diskuteras närmare i kapitel 6, kännetecknas
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av att den har skilda organ för styrelse och företagsledning till skillnad mot den
anglosaxiska. Den svenska styrelsen beslutar om företagets strategi, vilket inte
det övervakande organet, Aufsichtsrat, gör enligt den dualistiska modellen (Kodgruppen, 2004b).

Influenser från Storbritannien
Trots att Storbritannien till stora delar skiljer sig från länderna i Europa i sin syn
på ledning och styrning, har Storbritannien haft en starkt inflytande på utvecklingen i Europa. Den brittiska modeller för bolagsstyrning fick sitt genomslag redan på 1990-talet i och med Cadbury-rapporten (Cadbury , 1992) som blev ett svar
på de företagsskandaler som skett i Storbritannien under åren dessförinnan.
Rapporten följdes av ett flertal andra rapporter som behandlade olika aspekter av
bolagsstyrning i de brittiska bolagen. Dessa sammanställdes till den s.k. The Combined Code, som infördes för brittiska börsbolag i sin första version 1996 och som
därefter reviderats ett flertal gånger (FRC 2005, 2008).
Det som framför allt påverkade utformningen av regelsystemet i Storbritannien under 1990-talet är utvecklingen av ett ökat aktieägande hos institutioner
och privata personer. Genom att dominanta ägares inflytande i bolagen successivt minskat, hade behovet av en tydligare bolagsstyrning vuxit fram. Ägare med
små ägarandelar har inte någon direkt påverkan i bolagen jämfört med om det
finns en dominant ägare som med sitt inflytande kan påverka styrelsearbetet och
ledningen i bolaget. I dessa s.k. ägarlösa bolag ges ledningen större inflytande och
möjlighet att påverka företagets inriktning enligt sitt eget önskemål. Den brittiska
koden har lyft fram styrelsens ansvar och tydliggjort att styrelsen ansvarar för
den finansiella rapporteringen, riskhantering samt den interna kontrollen. Styrelsen ansvarar även för att upprätta bra relationer med revisorerna och har ett ansvar för att övervaka företagets internrevision. Kravet på styrelsens självständiga
uttalande har medfört att internrevisionen fått en ökad betydelse. Även om det
inte i likhet med det amerikanska regelsystemet finns krav på internrevision för
börsnoterade bolag, anger reglerna i The Combined Code att om bolaget saknar en
sådan funktion ska styrelsen regelbundet bedöma behovet. Dessutom ska styrelsen regelbundet ta upp diskussionen och bedöma om det borde finnas (FRC
2005, 2008). Kodens inställning till internrevision diskuteras i avsnitt 6.6.
Det brittiska regelsystemet ställer inte samma krav på dokumentation och
tester från företagsledningens sida som SOX-lagen. Dock lägger The Combined
Code stor vikt vid företagens riskhantering, och i den uppdaterade versionen som
gäller från juni 2010 betonas ytterligare styrelsens ansvar för företagens riskhan-
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tering. Företagen ska inte bara tillsätta en revisionskommitté, utan även en riskkommitté där företagets risker behandlas (FRC, 2010).
The Combined Code anger att styrelsen har en skyldighet att uttala sig om företagets riskhantering och interna kontroll. Avseende innehållet i uttalandet refererar koden till Turnbull Guidance. Turnbull-ramverket är en vägledning från 1999
avseende intern kontroll kopplad till The Combined Code, utgiven av The Institute of
Chartered Accountants in England & Wales (Flint, 2004,2005). Turnbull-ramverket
som behandlar företagens riskhantering och interna kontrollstruktur kommer att
beskrivas närmare i avsnitt 5.3.2.

Ökad harmonisering inom EU
Efter att EU-kommissionens handlingsplan från 2002 verkat ett antal år, växte
det successivt fram krav på att likrikta ägarstyrningen inom Europa och ett antal
direktiv gavs ut. Utgivande av direktiv var ett sätt att fokusera och harmonisera
bolagsstyrningsområdet inom Europa. Genom att ett direktiv måste omvandlas
till landets lagstiftning 6 har ett antal regler inom bolagsstyrning omvandlats från
självregelring till lagstiftning i Sverige. De EU-direktiv som hittills haft stor betydelse inom revision och intern kontroll är EU-kommissionens ändring av 8:e bolagsdirektivet (2006/43/EG) samt 4:e och 7:e bolagsdirektivet (2006/46/EG).
Det 8:e direktivet behandlar till övervägande del det arbete som utövas av
revisionsföretag, men innehåller även bestämmelser som påverkar styrelsens
möjlighet att utföra sin kontrollfunktion. Revisionsutskottet ges ett tydligt ansvar
för att övervaka den finansiella rapporteringen och effektiviteten i den interna
kontrollen. Direktivet anger att revisionsutskottet i börsnoterade bolag ska övervaka effektiviteten i företagets interna kontroll, internrevision i förekommande
fall samt riskhanteringssystem. Utskottets uppgift är sålunda att ha kontakt med
företagets extern- och internrevision. Ett företags fungerande revisionsutskott
utgör, enligt det 8:e direktivet, därmed en viktig funktion för att höja kvaliteten
på den ekonomiska rapporteringen. EU har inte krav på internrevision i likhet
med de regler som styr amerikanska börsföretag, utan kräver endast att om det
finns, ska revisionsutskottet ha kontakt med funktionen. Aktiebolagslagen uppdaterades i juni 2009 med krav på revisionsutskott samt vilka uppgifter utskottet
ansvarar för (SFS, 2009:565).

6

Regler om Fördrag, förordningar och direktiv – några olika rättsakter inom EU finns att läsa på

http://www.regeringen.se/sb/d/2475/a/15458
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I EU:s 4:e och 7:e bolagsdirektiv fastställs bl.a. att samtliga noterade bolag
ska foga en årsrapport om bolagsstyrning till sin årsberättelse. Årsberättelsen ska
innehålla en beskrivning av företagets system för intern kontroll och risk avseende finansiell rapportering. Om internkontrollrapporteringen ingår i företagets bolagsstyrningsrapport, som i sin tur ingår i årsredovisningen, ska revisorn yttra sig
om upplysningar i bolagsstyrningsrapporten avseende intern kontroll och riskhantering. Om bolagsstyrningsrapporten innehåller information som kan försvåra uppköp av bolagets aktier ska revisorn uttala sig om det. Den svenska revisors- och aktiebolagslagen omarbetades under 2010 i syfte att bli i överensstämmelse med förändringar i 4:e och 7:e direktivet (SFS 2010:689 och SFS
2010:834).

4.3

SUMMERING

För att förstå syftet med Koden behöver man förstå de bakomliggande faktorerna till varför det skedde en förändring inom bolagsstyrningsområdet och vad
som kännetecknar denna förändring. I det här kapitlet har några av dessa faktorer diskuterats. Utvecklingen inom bolagsstyrningsområdet hade lett till att förtroendet minskat för styrelserna, revisorerna och företagsledningarna. Bolagens
styrelser ansågs inte ha bevakat aktieägarnas bästa och ett antal företagsskandaler
hade skett där det konstaterades att det förelegat informationsasymmetri mellan
styrelsen och företagsledningen. Dessutom hade en ökad internationell handel
och ett ökat spritt aktieägande förändrat förutsättningarna för effektiv bolagsstyrning.
Förändringar inom bolagsstyrningsområdet skedde redan i början av 1990talet i Storbritannien, och när Koden infördes i Sverige var det de engelska reglerna som hade störst inflytande. Svensk bolagsstyrning har successivt anpassats
till de regelsystem som upprättats inom EU. Inom EU har direktiv getts ut avseende exempelvis krav på revisionsutskott och internkontrollrapportering. Hur
Koden påverkats av utvecklingen i andra länder och dess syn på en effektiv och
förtroendegivande bolagsstyrning, med tonvikt på styrelsens ansvar för den interna kontrollen, diskuteras vidare i kapitel 6. En jämförelse mellan reglerna avseende intern kontroll, revision och internrevision diskuteras i avsnitt 6.7.2 och i
figur 6 finns ett sammandrag av de största skillnaderna.
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5 INTERN KONTROLL
Koden har lyft fram styrelsens ansvar för den interna kontrollen – i synnerhet när det gäller den
finansiella rapporteringen. Kodens Vägledning nämner COSO-ramverket som ett sätt att
kommunicera och diskutera den interna kontrollstrukturen. Genom att översiktligt beskriva
begreppet intern kontroll och vilka komponenter som ingår i den ges läsaren möjlighet att följa
den empiriska undersökningen i kapitel 8.

5.1

INLEDNING

Kollegiet beskriver att ”det övergripande syftet med intern kontroll är att skydda
ägarnas investeringar och bolagets tillgångar” (Kodgruppen, 2004b). Även om
intern kontroll lyfts fram i Koden var det inget nytt begrepp i bolagsstyrningssammanhang. Den interna kontrollen hade tidigare reglerats i den svenska aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) där det framgår 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”. Med
denna paragraf anges att styrelsen ska se till att företaget skapar ett väl fungerande internt kontrollsystem som minskar risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel i
bokföringen som i sin tur kan få ekonomiska konsekvenser för företaget.
Det förändrade sättet att se på intern kontroll är inte begränsat till att intern
kontroll enbart skulle vara ett sätt att minska risken för felaktigheter i företagens
bokföring och finansiella rapportering. För att kunna skydda ägarnas investeringar krävs att god intern kontroll ”möjliggör en effektiv hantering av väsentliga risker i företagets operativa och finansiella verksamhet, säkerställer kvaliteten i den
interna och externa rapporteringen samt efterlevnaden av tillämpliga externa och
interna regler” (SOU 2004:130). Företag med svag intern kontroll anses inte bara
drabbas av felaktiga resultatberäkningar och prognoser, utan brister i den interna
kontrollen kan även leda till felaktiga beslut avseende exempelvis investeringar,
expansion, nyanställningar, nedskärningar etc. Det påstås inte att det interna kontrollsystemet eliminerar företagets risker men att det kan hjälpa till att hantera
och kontrollera dem. Om företaget har en väl fungerande process för intern
styrning och kontroll är förutsättningarna större för att verksamhetens mål upp-
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nås och att obehagliga överraskningar inte dyker upp, än om det inte finns någon
process (COSO, 1992).
När Betänkande – Svensk Kod för Bolagsstyrning – (SOU 2004:130), presenterades var representanter för det svenska näringslivet inte övertygade om att
god intern kontroll ökar företagets möjligheter att uppnå målen. Det hördes särskilt protester mot att Koden hade regler om styrelsens ansvar för den interna
kontrollen då det inte ansågs behövas särskilda regler för det. I debatten hördes
synpunkter såsom ”intern kontroll tar för lång tid och tar fokus från affärerna”,
”revisorerna kommer att skära guld med täljknivar”, ”den interna kontrollen i
svenska bolag är redan god och arbetet enligt Koden är kostsamt och gör ingen
nytta” etc. 7. Att bolagets revisor ska avge en särskild granskningsrapport över
styrelsens uttalande om den interna kontrollen ansågs inte heller vara nödvändigt
(SOU 2004:130). Protesterna blev hörda och såväl kravet på styrelsens uttalande
som kravet på en särskild granskningsrapport från revisorerna togs bort i mars
2006 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006a). Då Kollegiet redan 2005 gett
dispens blev den praktiska innebörden att dessa krav aldrig tillämpades.
Kravet på att styrelsen årligen skulle avge en rapport över hur den interna
kontrollen är organiserad kvarstod dock. I Kodens Vägledning poängteras att
nomenklatur och struktur bör relateras till respektive bolags egna förhållanden
(Arbetsgruppen för Svenskt Näringsliv respektive Far, 2005).

5.2

STYRELSENS ANSVAR

Styrelsen ska förvalta företagets angelägenheter så att ägarna får en långsiktig god
kapitalavkastning. Förutom att styrelsen ska ”fastställa de övergripande målen för
företagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att nå målen” ska styrelsen enligt Svensk kod för bolagsstyrning § 3.1 (Kodgruppen, 2004b):
 se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets
verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen
 se till att bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
 se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, samt
 se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande.
7

Hult, Anders (2008). Presentation vid Swermas Årskonferens, 2008-03-27.
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Förutom detta ansvar uttrycker Koden specifikt ansvaret för intern kontroll och
intern revision enligt § 3.7 8 (Kodgruppen, 2004b):
 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.
 Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till
den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad.
 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över
den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande.
Styrelsen ansvarar för att det finns ett formaliserat och transparent system i
företaget som säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs. Dessutom ansvarar styrelsen för att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls. Styrelsen ska fortlöpande via sitt revisionsutskott träffa revisorerna för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa
och interna revisionen och synen på bolagets risker. Det är emellertid viktigt att
poängtera att styrelsens ansvar inte är operativt, utan styrelsen ansvarar för att
bedöma om det finns en organisation och en struktur i företaget som möjliggör
en god intern kontroll. Företagets verkställande ledning har ansvar för den löpande förvaltningen, vilket innefattar att de interna kontrollsystemen är utformade på ett tillfredsställande sätt (Kodgruppen, 2004b).

5.3
5.3.1

RAMVERK FÖR INTERN KONTROLL
Inledning

Koden har i likhet med andra koder för bolagsstyrning rekommenderat företagen
att använda sig av ett ramverk för att beskriva sin interna kontrollstruktur. Ett
ramverk anses underlätta kommunikationen mellan styrelsen och företagsledningen. Om den interna kontrollen knyts upp till olika delar i ett ramverk anses
risken minska att viktiga delar undanhålls. En beskrivning av den interna kontrollen relaterat till ramverkets ingående komponenter kan ge värdefull information
till investerare och andra intressenter.

8

Efter ändringarna enligt Anvisning, 2006:1.
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Det mest kända ramverket avseende intern kontroll gavs ut av COSO, första
gången 1992 (COSO, 1992). Syftet var att skapa ett gemensamt språk och en effektiv kommunikation mellan regleringsmyndigheter, ägare, styrelser och företagsledning. COSO-kommittén uttrycker i inledningen att ramverket ger beslutsfattarna på företagen möjlighet att bedöma företagets styr- och kontrollsystem
mot en standard. Detta gör i sin tur det möjligt att förbättra rutinerna och processerna så att företaget kan styras mot fastställda mål (COSO, 1992).

5.3.2
Övriga ramverk som används vid utvärdering av den interna kontrollen
Även om COSO-ramverket är det mest kända ramverket som behandlar intern
kontroll finns andra, exempelvis Turnbull Guidance (Turnbull, 1999, 2005) i
Storbritannien. Trots att det brittiska regelsystemet påverkat utformningen av
bolagsstyrning i Sverige har Turnbull-ramverket inte haft samma inflytande som
COSO-ramverket. Ramverket är ett komplement till The Combined Code (Cadbury,
1992) som är semidispositiv, dvs. företagen kan själva välja om de vill följa reglerna
eller förklara varför de inte följer dem. En reviderad upplaga av Turnbullramverket färdigställdes i oktober 2005 för att börja gälla fr.o.m. 1 januari 2006.
Turnbull-kommittén övervakar att de bolag som är noterade på Londonbörsen
följer ramverkets anvisningar (Turnbull, 2005).
Turnbull använder sig av andra begrepp jämfört med COSO-ramverket men
poängterar i likhet med COSO kontrollmiljöns betydelse med tydligt ansvar och
roller, att etiska värderingar och integritet ska etableras på företagen etc. Det behandlar vidare riskhantering och kontrollåtgärder och nämner att styrelsen regelbundet ska övervaka effektiviteten i den interna kontrollen (Turnbull, 2005).
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolagets årsredovisning innehåller
upplysningar om den interna kontrollen men även ledningens ansvar lyfts fram.
Ledningen måste inte bara försäkra sig själv om att den interna kontrollen fungerar, utan har även ett ansvar för att styrelsen informeras. Styrelsen i sin tur bedömer den interna kontrollen genom en objektiv assurance (försäkran). Reglerna
för brittiska börsbolag är enligt Turnbull (2005 § 31):
The board’s annual assessment should, in particular, consider: the scope and quality
of management’s ongoing monitoring of risks and of the system of internal control,
and, where applicable, the work of its internal audit function and other providers of
assurance.
Den årliga rapporteringen ska innehålla sådan information som styrelsen anser
nödvändig för att underlätta aktieägarnas förståelse för de viktigaste inslagen i
företagets riskhantering och interna kontrollstruktur (Turnbull, 2005).
58

Baselkommittén gav 2001 ut ett ramverk över intern kontroll för banker (Basel 2001). Baselkommittén är ett samarbetsorgan för banktillsyn sammansatt av
G10-ländernas centralbanker och tillsynsmyndigheter. Dessa regler berör direkt
alla kreditinstitut och värdepappersbolag liksom de myndigheter som bedriver
tillsyn och övervakning av finansiella företag och marknader. Syftet med Baselreglerna är att det ska vara enhetlighet i bankernas regelsystem i de olika länderna
och att det ska ske en bättre genomlysning av i första hand bankernas riskprofil
(Finansinspektionen, 2006).
Basel 2001 har inte översatts till svenska, men den 1 januari 2005 beslutade
Finansinspektionen om allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (Finansinspektionen, 2005). Finansinspektionens allmänna råd definierar
syftet med intern kontroll på ett liknande sätt som Koden. God intern kontroll
kan uppnås om företaget kan hantera sina risker, och för att kunna göra det ”bör
organisationen anpassas till de förändringar i interna och externa risker som inträffar över tiden”. I de allmänna råden (Finansinspektionen, 2005) lyfts särskilt
fram att ”en effektiv drift och förvaltning av informationssystemen” gynnar god
intern kontroll. Det finns även ISO-standarder som i princip har samma syfte
som övriga ramverk och dessutom lyfter fram god kvalitet och dokumentationen
som ett sätt att uppnå god intern kontroll. ISO är ett nätverk av nationella standardiseringsorgan från ett antal länder (totalt 156 st.) i världen9 . ISO 9001 för
verksamhetsstyrning, ISO 27001 för informationssäkerhet och ISO 31000 för
riskhantering, fungerar som ramverk för att hantera olika typer av legala, interna
och externa krav. Om företaget önskar referera till att de följer ISO-standarder
krävs en certifiering, vilket visar att företaget har ett effektivt kvalitetskontrollsystem som har granskats av ett externt ackrediterat certifieringsinstitut.
Varken Koden, dess förarbeten eller Kodens Vägledning nämner ISOstandard som ett sätt att kommunicera den interna kontrollen. Det är dock inte
ovanligt att processbeskrivningar, kontrollåtgärder etc. dokumenteras i ett ISOledningssystem på företagen. På senare år har det dessutom gjorts försök att
bygga in SOX-kraven (SOX, 2002) i ett ISO-kvalitetssystem. I den skrift som
getts ut av SIS uttrycks att om ISO-standarder följs på företaget innebär det att
företaget även följer SOX-reglerna. I exempelvis ISO 9001 finns ett kapitel som
beskriver Ledningssystemet och Ledningens ansvar samt Mätning, analys och förbättringvilket är ett stöd för företagets ledning i dess hantering av SOX-kraven (SIS,
2008).
9

Se SIS hemsida: http://www.sis.se/defaultmain.aspx?tabid=740 (2010-12-12).
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5.3.3

COSO-ramverkets utveckling

Kodens Vägledning nämner COSO-ramverket som ett exempel på ett ramverk
som kan användas av företagen när de redovisar hur den interna kontrollen är
organiserad. Av de större företag vars styrelser lämnade en internkontrollrapport
för 2007 använde 50 % COSO-strukturen när de kommunicerade hur den interna kontrollen var organiserad i företaget. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning,
2008a), se vidare avsnitt 8.5.1.
COSO definierar intern styrning och kontroll som en process, utförd av en
organisations styrelse, ledning och övrig personal. Processen ska vara utformad
så att den kan ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom kategorierna effektivitet och produktivitet i verksamheten, tillförlitlig finansiell rapportering och
efterlevnad av berörda lagar och regler. COSO-ramverket tar dels fasta på styrelsens och ledningens formella ansvar för att övervaka den interna kontrollen, dels
på deras informella ansvar genom att de ska föregå med gott exempel (det engelska uttrycket för detta är Tone at the Top) samt att de ska försäkra sig om att
medarbetarna har den rätta informationen och den rätta kompetensen etc.
(COSO, 1992).
Det finns ett antal olika varianter av COSO-ramverket som publicerats successivt under åren. COSO-ERM behandlar företagsövergripande riskhantering
där det poängteras att en av de mest kritiska utmaningar som ledningen har är att
bestämma hur mycket risk organisationen är beredd att acceptera (COSO-ERM,
2004). Ett av COSO-ramverken har anpassats för intern styrning och kontroll
avseende finansiell redovisning och rapportering. Det riktas till mindre publika
bolag – även om det är användbart för större bolag – i deras användning av ramverket vid planeringen och implementering av en kostnadseffektiv intern styrning
och kontroll över den finansiella rapporteringen. Styrelsens beskrivning av den
interna kontrollen, relaterat till den finansiella rapporteringen, ska ta sikte på
kontrollaktiviteter som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och
avvikelser. Dessutom ska ”den interna kontrollen hjälpa företaget och dess ledning att uppnå en rimlig säkerhet huruvida de finansiella rapporterna överensstämmer med god revisionssed, tillämpliga för börsföretag” (Wikland, 2009). För
att den finansiella rapporteringen ska anses vara god krävs att samtliga fem
COSO-komponenter fungerar på ett sådant sätt att den finansiella redovisningen
och rapporteringen är tillförlitlig samt att den är fri från s.k. moral hazard från
företagets ledning. Dessutom ska lagar och förordningar beaktas och företaget
ska ha en transparent finansiell rapportering (COSO, 2006).
Det senaste ramverket som getts ut (2010) är Guidance on Monitoring Internal Control Systems. Det kan tillämpas för företag oavsett storlek men riktar
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sig framför allt till de företag som följer rapporteringskraven i SOX (COSO,
2009a, 2009b, 2009c). Några av COSO-ramverkens sammanfattande inledningar
har översatts till svenska (Internrevisorernas Förening, 2006, IIA Sweden, 2007).
I avsnitt 5.4 beskrivs ramverkets olika ingående delar. COSO-ramverkets beskrivning av den interna kontrollen i olika komponenter har gett mig underlag till
frågeställningar i intervjuerna med styrelseledamöterna och hjälp i analysen av
styrelseledamöternas internkontrollrapportering. Innehållet i det ursprungliga
ramverket, COSO, 1992, är det ramverk som svenska företag och dess styrelser i
huvudsak har anammat när de kommunicerar den interna kontrollen. I studiens
analysdel har det därför varit COSO, 1992 som i huvudsak legat till grund för
kommentarerna i empirikapitlet.

5.4 COSO-RAMVERKET OCH DESS INGÅENDE
KOMPONENTER
Enligt COSO-ramverket kan man se intern kontroll som en process som utförs
av en organisations styrelse, ledning och övrig personal för att uppnå företagets
mål. För att detta ska kunna ske krävs att fem sinsemellan beroende delkomponenter fungerar på ett ändamålsenligt sätt. De olika komponenterna är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och
tillsyn. Komponenterna anses vara integrerade i företagets styr- och kontrollprocess (COSO 1992). I avsnitt 5.4.1–5.4.4 nedan beskrivs vad som avses med de
olika COSO-komponenterna, i syfte att underlätta läsandet av empiriavsnittet
8.5.
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FIGUR 2: COSO-RAMVERKET

Ramverket - COSO
Målkategorierna

effektivitet och produktivitet i verksamheten
tillförlitlig finansiell rapportering och
efterlevnad av berörda lagar och
förordningar

Organisationsstruktur
/ Processer
De olika COSO
komponenternas
översättning till svenska
och vad som avses med de
olika delarna
beskrivs i avsnitt 5.4.1-5.4.5

Källa: Bearbetad bild från COSO, 1992.

5.4.1

Kontrollmiljön (control environment)

Enligt COSO-ramverket är kontrollmiljön själva grunden för god intern kontroll.
Styrelsen och ledningen har ett ansvar för att det finns en bra kontrollmiljö i företaget. För att få en bra kontrollmiljö krävs att företagsklimatet främjar en öppen dialog och en god ledarstil. En god företagskultur anses främja att mål, riktlinjer och policy efterlevs, samt att ansvar och befogenheter är klart definierade.
Ledningen har ett ansvar för att det finns styrdokument på plats som säkerställer
en effektiv riskhantering och en god intern kontroll. Kontrollmiljön påverkas
starkt av de signaler ledningen ger, dvs. hur den agerar i olika situationer, exempelvis om regler och instruktioner inte följs. Det anses även vara viktigt att internkontrollprocessen integreras i verksamhetsplaneringen. Om det krävs åtgärder för att förbättra den interna kontrollen bör resursfrågor och eventuella investeringar i kontrollstrukturen beslutas i samband med att verksamhetsplaneringen
sker. Exempel på frågor som kan ställas i syfte att bedöma företagets kontrollmiljö:
 Är organisationsstrukturen tydlig och ändamålsenlig? Fyller den det syfte
som krävs för att utöva verksamheten?
 Präglas chefer och medarbetare av integritet och etiska värderingar?
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 Är ansvar och befogenheter tydliga? Finns dokumenterade delegations- och
attestordningar?
 Finns personal med de rätta kunskaperna och erfarenheterna för arbetsuppgifterna? Finns möjligheter till kompetensförbättring för personalen?
Ett område inom kontrollmiljön som har en särskild koppling till den finansiella
rapporteringen är policys och riktlinjer avseende etik och moral samt företagsledningens förhållningssätt vid upprättandet av bokslut och rapportering. Om
detta är på plats i företaget finns förutsättningar för att företaget har en god kontrollmiljö. Om kontrollmiljön inte fungerar på ett tillfredsställande sätt har exempelvis styrelsen svårt att kunna förlita sig på företagets interna kontroll.

5.4.2
Riskbedömning (risk assessment) och kontrollåtgärder
(control activities)
Styrelsen har ansvar för att fastställa de övergripande målen för företagets verksamhet och besluta om företagets strategi för att uppnå målen. Genom att företagen ständigt konfronteras med såväl interna som externa risker krävs att styrelsen och ledningen ser till att det finns en effektiv riskhanteringsprocess i företaget. Risker är till viss del generella, medan andra är unika för varje företag. Vissa
risker är externa genom att konkurrenterna agerar på ett sådant sätt att företagets
mål kan bli svåra att uppnå eller att det sker förändringar i regelsystemen som
påverkar företaget etc. Andra risker är interna och kan uppstå på grund av felaktig hantering, dålig kontroll i IT-systemen etc.
I COSO-ramverken finns riskhanteringsprocessen beskriven dvs. hur riskerna kan identifieras, bedömas och eventuellt reduceras. En förutsättning för att
kunna utföra en riskbedömning är att det finns formulerade mål och delmål som
kan sammankopplas och inte är motsägelsefulla. Dessutom bör de processer
identifieras som möjliggör att målen kan uppnås. I figur 3 nedan redovisas en
riskhanteringsprocess, tolkat utifrån COSO-ramverkens beskrivningar av riskhantering och på vilket sätt implementerade kontrollåtgärder kan reducera riskerna.
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FIGUR 3: PROCESSBESKRIVNING – RISKHANTERING

Processbeskrivning – Riskhantering
Styrelsen och företagsledningen
beslutar om en rimlig risk för företaget
Företagets mål

Företagets strategier

Företagets huvudprocesser

Processmål

Säkras genom

Företagets totala
risk ställs mot strategierna
och målen

Om nyckelkontrollerna inte
anses effektiva beslutar
verksamhetsansvarig om att
reducera riskerna
De s.k. nyckelkontrollerna
ställs
mot processmålen

Processernas
nyckelkontroller identifieras

Källa: Bearbetad bild från COSO-ERM (2004).
För att försäkra sig om en säker riskhantering bör företagets mål, processer och
processmål identifieras enligt COSO-ramverket. Risken för att målen inte uppnås
värderas utifrån sannolikheten av att en händelse inträffar samt vilken konsekvens det har för företaget om den inträffar. Genom att samtliga väsentliga händelser identifieras som kan tänkas påverka företagets måluppfyllelse kan ledningen ta ställning till vilka risker som kan accepteras och vilka risker som bör reduceras. För att reducera riskerna bör beslut tas om lämpliga kontrollåtgärder.
Koden lyfter fram risker och kontroller avseende den finansiella rapporteringen. Risker för en felaktig finansiell rapportering kan exempelvis baseras på att
risken för att IT-infrastrukturen har brister vilket kan generera felaktiga rappor64

ter, alternativt att rapporter inte kan framställas i tid. En felaktig finansiell rapportering kan även orsakas av att någon har intresse av att framställa en felaktig
rapportering.

Kontrollåtgärder
Kontrollåtgärder införs på företaget för att motverka, minimera eller helt eliminera de risker som finns. Det kan också vara ett sätt att säkerställa beredskap för
att kunna hantera eller reagera på situationer som uppstår till följd av att olika
händelser inträffar. Kontrollaktiviteterna ska utformas i förhållande till den riskbedömning som gjorts och kan handla om smärre förändringar, men kan även
vara mycket kostnadskrävande och kräva stora investeringar. De kontrollåtgärder
som vidtas i syfte att reducera riskerna ska enligt ramverket analyseras ur ett
kostnads- och nyttoperspektiv. De åtgärder som beräknas ha hög kostnad och
låg förväntad effekt bör man undvika om det finns alternativa åtgärder som kan
ge en mer kostnadseffektiv verkan. Det är därför viktigt att de effektivaste kontrollåtgärderna identifieras och åtgärdas för att företaget ska ha en fungerande
intern kontroll. Kontrollåtgärderna bör integreras i den löpande verksamheten,
och det är respektive verksamhetschefs ansvar att de kontinuerligt förbättras.
Åtgärder kan ske i förebyggande syfte eller i form av s.k. efterkontroller. Exempel på åtgärder i förebyggande syfte är att företaget har ett effektivt regelsystem så att personalen är medveten om vad som gäller. Det är även viktigt att det
finns ändamålsenliga processer och stödsystem med automatiska kontroller inbyggda i IT-systemen. Utbildningsinsatser kan även vara en förebyggande kontroll, då sådana insatser kan förhindra att fel begås. Exempel på kontroller i efterhand är krav på godkännande av olika typer av transaktioner.
Exempel på kontrollåtgärder avseende den finansiella rapporteringen är
övergripande kostnads- och intäktsanalyser. Kontroller på detaljerad nivå kan
vara avstämning av en reskontra, kontroll av att endast godkända bokföringstransaktioner har skett etc. För att ledningen ska känna sig säker på att en kontrollåtgärd fungerar som avsetts bör det ske en kontinuerlig översyn av att kontrollerna fungerar på avsett sätt, se vidare avsnitt 5.4.3. Om detta görs på ett ändamålsenligt sätt kan företagets ledning och styrelse fastställa en lämplig risknivå
för hela företaget. Den aggregerade risknivån av kvarvarande nettorisker benämns riskaptit i COSO-ramverket.

65

5.4.3
Information och kommunikation (information & communication)
Information och kommunikation mellan ett företags aktörer och olika organisatoriska enheter är av stor betydelse för en effektiv verksamhet. Ett företags
kommunikation kan vara mer eller mindre koordinerad och genomtänkt. Det är
viktigt att ändamålsenlig information fångas upp och distribueras i en form och
inom en tidsram som gör det möjligt för personalen att utföra sina åtaganden.
Ledningen har ett ansvar att på olika nivåer säkerställa att relevant information
som krävs för att styra, följa upp och rapportera verksamheten finns tillgänglig
för samtliga berörda.
En god information/kommunikation i samband med företagets finansiella
rapportering kännetecknas av transparens, fullständighet och korrekthet. Rapporteringssystemen ska vara stabila och säkra och ska inte kunna bli föremål för
manipulation eller påverkan som medför en felaktig information till företagets
intressenter. Det är även viktigt hur information kommuniceras till externa intressenter. Om företaget är börsnoterat krävs att den externa informationen ska
ske i tid och vara tillgänglig för samtliga intressenter på samma gång. Detta inkluderar kommunikation i årsredovisningen, uttalanden om företagets strategi
från företagsledningen i medierna, marknadskommunikationsåtgärder etc.

5.4.4

Ledningens och styrelsens övervakning (monitoring)

Ledningens och styrelsens övervakning innebär att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. Ansvaret för detta
ligger ytterst på ledningen. Exempel på kontrollåtgärder avseende den finansiella
rapporteringen kan vara ledningens resultatdialoger med verksamhetsansvariga.
Det är viktigt att styrelsen och ledningen delges alla viktiga observationer som
görs av de interna och externa revisorerna. Om det i revisorernas rapporter finns
krav på åtgärder i syfte att förbättra den interna kontrollen ingår det i ledningens
och styrelsens ansvar att se till att detta åtgärdas. För att stärka styrelsens möjligheter till övervakning och kontroll ställer Koden krav på att företagen inrättar ett
revisionsutskott, se vidare avsnitt 6.4.3.

5.5

STYRELSENS RAPPORTERING OM INTERN KONTROLL

De svenska bolag som är berörda av Koden ska årligen lämna en beskrivning av
de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har krav på sig att för externa
intressenter beskriva företagets kontrollmiljö, riskhanteringsprocess, kontrollåtgärder etc., vilket i sin tur anses öka transparensen gentemot aktieägarna. Kravet
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har kommit till genom att ett antal missledande finansiella rapporteringar, som
visade sig ha felaktig bokföring, inte uppmärksammades i början av 2000-talet. I
exempelvis Enron medförde den felaktiga bokföringen att bolaget rapporterade
för höga vinster och ett för högt eget kapital. På grund av dålig transparens i den
finansiella rapporteringen hade detta inte uppmärksammats av aktieägarna och
analytikerna.
Förutom kraven på att beskriva företagets system för intern kontroll växte
det fram krav på att redovisningsprinciperna skulle renodlas och att det skulle
vara svårare att dölja felaktigheter. Detta skulle underlätta intressenternas värdering och jämförelse av bolag. Den finansiella rapporteringen är företagets ansikte
utåt där framgång och effektvitet uttrycks med olika nyckeltal. Företagets lönsamhet och avkastning är exempel på sådana nyckeltal som kommuniceras ut
mot marknaden. Om företagets intressenter inte kan lita på den finansiella rapporteringen saknas vilja att investera i företaget eller göra affärer (kunder och leverantörer) med företaget. Det ska även vara transparens mellan ägare, kapitalmarknad och samhället, vilket bl.a. innebär att det finns krav på en transparent
finansiell rapportering (Skog, 2005).
Fr.o.m. 1 januari 2005 styrs svenska börsnoterade företag av internationell
redovisnings- och rapporteringsstandard, International Accounting Standards
(IAS) och International Financial Reporting Standards (IFRS). Kraven enligt IAS
/IFRS har förts in i årsredovisningslagen (SFS 2004:1173) och innebär att noterade bolag är skyldiga att vid upprättande av koncernredovisning tillämpa internationell redovisningsstandard. Styrelsen och bolagets revisorer ska i samband
med att bokslutet fastställs kunna bedöma vad som är en rättvisande värdering
av företagets tillgångar. En sådan bedömning kräver att styrelsen kan lita på den
interna kontrollen för den finansiella redovisningen.

5.6

SUMMERING

I det här kapitlet har en översiktlig beskrivning gjorts av begreppet intern kontroll och dess ingående komponenter. I kapitlet har de ramverk som behandlar
intern kontroll översiktligt beskrivits. COSO-ramverket är det ramverk som är
vanligast förekommande i svenska börsföretag och synes vara det som bäst preciserar styrelsens ansvar för den interna kontrollen. Koden har lyft fram styrelsens ansvar för den interna kontrollen särskilt avseende den finansiella rapporteringen
COSO-ramverket ger styrelsen och ledningen stöd i deras arbete med att
försäkra sig om att lagar och förordningar beaktas; att informationen och den
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finansiella rapporteringen från företaget präglas av öppenhet samt att den är korrekt, relevant och tillförlitlig. Enligt COSO-ramverket innebär en god intern kontroll att företaget har effektiva beslutsprocesser, en ändamålsenlig och funktionell
organisation, tydliga mål i verksamheten och tydliga ramar inom vilka de anställda och ledningen verkar. Dessutom har företaget en säker riskhanteringsprocess
samt fungerande intern och extern information. Ledningen och styrelsen i företaget har ett ansvar för att övervaka och säkerställa att den interna kontrollen
fungerar som det är tänkt.
I kapitel 6 diskuteras Kodens beskrivning av intern kontroll och styrelsens
möjlighet att utöva sitt ansvar utifrån de regler som finns. I kapitel 8 analyseras
enskilda styrelseledamöters tolkning av sitt ansvar för intern kontroll.
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6 KODENS KRAV PÅ INTERN
KONTROLL
Det här kapitlet behandlar Kodens syn på styrelsens roll som en kontrollerande funktion och
som ansvarig för den interna kontrollen. Syftet med kapitlet är att öka förståelsen av under
vilka förutsättningar svenska styrelseledamöter utövar sitt ansvar för den interna kontrollen.
Kapitlet beskriver Kodens syn på styrelsens ansvar samt vilka krav Koden ställer på styrelsen i
dess relation till övriga bolagsorgan (ägarna och företagsledningen) samt till ägarnas kontrollorgan (revisorerna). Dessutom görs en översiktlig jämförelse mellan Koden och amerikanska respektive brittiska regler för bolagsstyrning.

6.1

INLEDNING

För att styrelsen ska kunna ta sitt ansvar för den interna kontrollen och fungera
som en effektiv kontrollfunktion krävs att ägarna formulerar detta ansvar. Styrelsens roll blir annars urvattnad och fyller inte den funktion som avses. Det krävs
vidare att relationerna med företagsledningen fungerar på ett sådant sätt att styrelsen kan utöva sin övervakning. Styrelsen har behov av att få löpande information om den interna kontrollen från ledningen. Externrevisorerna är genom sin
granskning en viktig kontrollfunktion för aktieägarna som styrelsen måste förhålla sig till och har nytta av i sitt ansvar för den interna kontrollen. Om det finns
en internrevision på företaget kan den med sin granskning ge styrelsen underlag
till dess bedömning av den interna kontrollen.

6.1.1

Den svenska kodens utveckling

I början av 1990-talet drev Volvos och Renaults styrelser att det skulle ske en
sammanslagning av de båda företagen. De institutionella ägarna i Volvo ansåg att
en sammanslagning skulle förstöra värdet i Volvo; därför gick de samman och
lyckades därmed förhindra fusionen (Zetterberg, 1994). Händelsen ansågs unik i
sitt slag, genom att Volvos styrelseordförande P. G. Gyllenhammar öppet drev
en affär som inte stöddes av dess ägare. Även om händelsen var mycket uppmärksammad och kritiserad, ledde den inte till någon förändring av reglerna
kring bolagsstyrning.
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Så tidigt som 1993 hade Aktiespararna presenterat den första svenska ägarpolicyn, en sammanställning av riktlinjer och rekommendationer för utövandet av
ägarrollen i börsnoterade bolag (Styrelseakademien, 2003). Styrelseakademien
presenterade en vägledning till god styrelsesed som kännetecknas av att den är
den första samlade koden över hur styrelsearbetet bör bedrivas i Sverige. Näringslivet (företagsledare, styrelseledamöter etc.) ansåg inte att det behövdes en
kod men tvingades så småningom ompröva sin inställning. I ett antal debattartiklar togs det ökade antalet aktieägare upp som ett problem, och man menade att
det krävdes ett aktivt ägande för att inte företagsledningen skulle handla i egenintresse och berika sig på ägarnas bekostnad (Strömberg, 2002). Det svaga förtroendet för näringslivet hade fått påtagliga negativa konsekvenser för arbetsklimatet mellan samhällsinstitutionerna, och det svenska näringslivets anseende utomlands hade påverkats (Sandberg och Sevenius, 2008).
När många länder hade ändrat sina regelsystem för bolagsstyrning i början av
2000-talet beslutade även Sveriges statsminister 2002 att tillkalla ”en kommission
för analys av behovet av åtgärder som stärker förtroendet för det svenska näringslivet” (Dir 2002:115). Kommissionen, som antog namnet Förtroendekommissionen, hade i uppdrag att föreslå åtgärder för att återskapa förtroendet. Det
gjordes ett antal olika utredningar i syfte att förstå varför förtroendet minskat.
Det var också viktigt att kunna bedöma om lagstiftning, offentlig reglering och
näringslivets eget regelverk behövde förändras.
Förtroendekommissionens ordförande, Erik Åsbrink, uttryckte att ”det behövdes väl utformade regler och god tillsyn så att fel skulle kunna upptäckas och
beivras”10. Dåvarande Riksbankschefen Urban Bäckström ansåg att det var viktigt att Sverige hade en väl fungerande och genomtänkt infrastruktur i form av
lagstiftning, reglering och tillsyn som svarade upp mot eventuella förändringar i
omvärlden (Bäckström, 2002).
Koden gavs ut i december 2004 och började gälla fr.o.m. 1 juli 2005. Koden
baserades på befintliga regler i t.ex. aktiebolagslagen och bokföringslagen och
blev en ”sammanställning av vad som kan sägas utgöra god svensk sed för bolagsstyrning” (SOU 2004:47). Grundtanken i Koden är att marknaden inte själv
klarar av att reglera vad som är god bolagsstyrning, utan det behövs ytterligare
reglering förutom lagstiftning för att återskapa förtroendet. Även om Koden

10

Se http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=477 (2011-03-30).
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bygger på självreglering krävs att styrelsen avger en skriftlig förklaring till skälen
för avvikelsen.
För att komma tillrätta med det förlorade förtroendet använde Sverige till
stora delar Storbritannien, som förebild vilket bl.a. innebar att självreglering valdes framför lagstiftning. Ett viktigt inslag i de koder för bolagsstyrning som gavs
ut i början av 2000-talet i olika länder var att de betonade tydliga roller och ansvar för de olika bolagsorganen. Sverige skiljer sig från många länder i Europa
genom bolagsstämmans starka ställning. Stämman har rätt att besluta om alla frågor som inte enligt lagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat
bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman väljer bolagets styrelse, som i sin
tur utser bolagets vd, dvs. bolagsstämman, styrelsen och vd ska stå i ett hierarkiskt förhållande till varandra (SOU 2004:46).
När Koden gavs ut hade de flesta företag en eller ett fåtal huvudägare och
därutöver ett spritt ägande (SOU 2004:47, kapitel 6). Koden bygger på principen
comply or explain – (på svenska följa eller förklara). Det innebär att ett bolag som tilllämpar Koden inte alltid måste följa varje regel i den. Om företaget finner att en
viss regel inte passar med hänsyn till särskilda omständigheter kan det välja en
annan lösning än den Koden anvisar. Företaget ska i dessa fall tydligt redovisa
vilken lösning som i stället valts samt ge en motivering till varför. I Koden används genomgående skall i reglerna vilket innebär att Koden inte är rådgivande
utan samtliga avvikelser från Koden ska förklaras. I en årlig bolagsstyrningsrapport ska styrelsen redogöra för hur man tillämpat Koden, inklusive de punkter
där man valt en annan lösning samt motiveringar till detta (Kodgruppen, 2004b).
Om Koden inte följs är det upp till marknaden att bedöma om avvikelsen har
betydelse eller inte.
När Koden lanserades 2004 gällde den för företag med ett marknadsvärde på
minst 3 miljarder SEK som var noterade på den svenska börsen. Kollegiet har
fått till uppgift att främja en god utveckling av bolagsstyrning i börsnoterade bolag i Sverige och har det övergripande ansvaret för att förvalta Koden. I arbetet
ingår att analysera Kodens praktiska tillämpning och utvecklingen inom bolagsstyrning i Sverige och internationellt. Kollegiet11 kan också göra ändringar i Koden när det anses vara motiverat.

11

Från maj 2010 har Kollegiet även övertagit ansvaret för de frågor angående god sed på den

svenska värdepappersmarknaden (som tidigare handlagts av Näringslivets Börskommitté, NBK).
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Kodens utveckling kan summeras i nedanstående figur.
FIGUR 4: SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING – UTVECKLING

Föreningen Auktoriserade Revisorer
Näringslivets Börskommitté
Stockholmsbörsen
Stockholms Handelskammare
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
och Sveriges Försäkringsförbund.

Förtroendekommissionen
KODGRUPPEN

Förslag till Svensk kod för
bolagsstyrning SOU 2004:46
Betänkande Svensk kod för
bolagsstyrning SOU 2004:130

Svensk kod för bolagsstyrning 2004
med ett antal anvisningar som gavs ut under
2005 - 2007

Svensk kod för bolagsstyrning 2008
med en anvisning 2009

Svensk kod för bolagsstyrning 2010

(http://www.bolagsstyrning.se/dokumentation/pressinformation-mm/ny-kod-med-tydligovervakning-kollegiet-tar-over-nbks-uppgifter, 2010-07-15).
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 I september 2003 tillsattes den s.k. Kodgruppen, en gemensam arbetsgrupp
för den statliga Förtroendekommissionen och ett antal organisationer i det
privata näringslivet med uppgift att utarbeta en nationell svensk kod för bolagsstyrning 12.
 I april 2004 presenterade Kodgruppen sitt förslag till Kollegiet som trädde i
kraft 1 juli för alla bolag noterade på dåvarande Stockholmsbörsens A-lista
samt bolag på O-listan med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor –
vid denna tidpunkt ett drygt 80-tal bolag.
 Koden reviderades och en uppdaterad version gavs ut den 1 juli 2008 för att
gälla samtliga svenska företag noterade på OMX Nordic Exchange, Stockholm och NGM Equity, totalt ca 300 bolag.
 Koden reviderades på nytt enligt ett antal EU direktiv, och den 1 februari
2010 gavs en ny version ut.

6.1.2
Kodens regler om styrelsens ansvar och relation till övriga
bolagsorgan
Koden betonar i likhet med EU-kommissionens rapport (EU-kommissionen,
2004, 611 slutlig) att intern kontroll i företagen, särskilt styrelsens kontroll, är en
försvarslinje för att komma tillrätta med det förlorade förtroendet för näringslivet. Styrelsens ansvar att hålla sig informerad om och utvärdera hur företagets
system för intern kontroll fungerar samt styrelsens relation till övriga bolagsorgan, kan uttryckas enligt figuren nedan.

12

Informationen finns tillgänglig via http://www.bolagsstyrning.se (2009-11-21).
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FIGUR 5: KODENS SYN PÅ STYRELSENS ANSVAR

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen samt relation till
ägarna, företagsledningen och revisorerna (extern- och
internrevisorer)
Otydligt reglerad

Ägare

Ägare
Ägare

Ägare

Revisorer

Styrelsen

Företaget

Internrevision

Företagsledning

Tydligt reglerad

Styrelsens relation till och
mandat från aktieägarna för att
kunna utöva sitt ansvar, se 6.2.
Styrelsens relation till revisorerna
avseende dess granskning av den
interna kontrollen, se 6.5
Styrelsens organisation av sitt
arbete, sin roll och ansvar, se
6.3
Styrelsen relation till
internrevisionen som
granskningsfunktion, se 6.6
Styrelsen relation till
företagsledningen, se 6.4.

I avsnitt 6.2 – 6.6 behandlas styrelsens ansvar för den interna kontrollen och styrelsens relation till övriga bolagsorgan. Koden har förtydligat kravet på roll- och
ansvarsfördelning mellan de tre bolagsorganen (bolagsstämman, styrelsen och
företagsledningen) samt ägarnas kontrollorgan revisorerna. Detta krav finns angivet som ett antal förhållningsregler som ges till bolagsorganen. Styrelsen är
skyldig att följa ägarnas instruktioner men de ska inte lägga sig i styrelsens arbete.
Om de anser att styrelsen inte följer instruktionerna eller inte agerar för deras
bästa bör de byta ut styrelsen istället för att lägga sig i styrelsearbetet. På liknade
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sätt bör inte styrelsen lägga sig i den löpande förvaltningen som vd är anställd att
sköta. Vd är i sin tur skyldig att följa styrelsens anvisningar inom den ram som
följer av aktiebolagslagen och bolagsordningen.
I och med att antalet ägare ökat i svenska börsnoterade företag finns en risk
för intressekonflikt mellan ägarna som i sin tur kan påverka styrelsens möjlighet
att styra företaget. Nedan diskuteras de "PA-problem" som kan uppstå när företaget ägs av flera aktieägare samt hur Koden reglerar detta.

6.2

STYRELSEN SOM ÄGARNAS REPRESENTANT

Styrelsen utses av ägarna och ska bevaka samtliga ägares intressen. För att kunna
göra det på ett optimalt sätt krävs att styrelsen inte låter sig styras på ett sådant
sätt att vissa ägare gynnas framför andra.

6.2.1

Kontrollägarnas dominerande ställning

I avsnitt 6.1.1 konstateras att svenskt näringsliv dominerades av ett stort antal
kontrollägare vid Kodens tillkomst. Styrelseledamöterna tillsattes då vanligen via
en valberedning men aktiebolagslagen innehöll inte några regler om valberedningens tillsättning och arbete (Svenskt Näringsliv, 2007). Trots att den svenska
aktiebolagslagens huvudregel är att alla aktier medför samma rätt i företaget,
hade omkring hälften av de svenska aktiemarknadsbolagen röstvärdesskillnader
som kunde vara 1:10 (SOU 2004:46). Dessa skillnader hade resulterat i att många
aktieägare hade ett oproportionellt stort inflytande på tillsättande av styrelseledamöter etc. Detta förhållande, tillsammans med det höga antalet kontrollägare,
hade resulterat i att personer med anknytning till dessa ägare vanligtvis bildade
majoritet i svenska börsföretags styrelser (Kodgruppen, 2004b).
Även om antalet kontrollägare fortfarande var stort när Kodens gavs ut hade
de institutionella ägarna successivt fått ett större inflytande. De hade tidigare, genom begränsningsregler, varit förhindrade att förvärva stora ägarandelar i ett enskilt företag. Exempelvis kunde försäkringsbolag, banker och investeringsfonder
endast ha 5 procent av röstvärdet. Begränsningarna har emellertid successivt avskaffats (SOU 2004:47), vilket innebär att de institutionella ägarna får ökat inflytande i bolagen.
De institutionella ägarna kan ha en annan syn på sin aktieinvestering än de
kontrollerande ägarna. Genom att de oftast sprider sina risker och placerar sina
aktier i olika företag och olika branscher, har de oftast en annan syn på risktagande än ägare med stora aktieposter. Deras krav på snabb utdelning på investerat kapital upplevdes många gånger som aggressivt från de s.k. industriella ägar75

nas sida och deras krav på utdelning och kortsiktiga lönsamhetsmål började ifrågasättas offentligt vid tiden för denna avhandlings empiriska undersökning
(2007–2008). I exempelvis ett uttalande i Veckans Affärer ifrågasätter en industriell ägare en institutionell ägares seriositet i sitt köp av aktier i TeliaSonera (Berglund, 2006).
Anledningen till ett sådant uttalande kan tänkas vara att olika synsätt på sitt
ägande genererar konflikter i styrning och kontroll av företagen. Aktieägare som
bundit upp ett större kapital i företaget är beroende av företagets möjligheter att
expandera och få en långsiktigt god resultatutveckling, medan de institutionella
ägarna har krav på sig att kortsiktigt få en bra resultatutveckling.
En väsentlig del i empiriavsnittet behandlar hur styrelsen ska kunna balansera
de olika ägarintressena i sitt ansvar för den interna kontrollen, se vidare i avsnitt
8.2. Regelsättarna har sett att ägarna inte själva kan sköta sin styrning på ett optimalt sätt, utan Koden har utformats med ett antal olika krav för att minska risken för att ägarnas eventuella intressekonflikter ska påverka styrelsens syn på sitt
ansvar för den interna kontrollen. Några av de väsentligaste reglerna diskuteras
nedan.

6.2.2
Kodens regler för att minska risken för ägarnas intressekonflikt
För att motverka att personliga relationer påverkar styrelsetillsättningen, och för
att få en tydlighet i styrelsens roll och ansvar gentemot ägarna, lyfter Koden fram
krav på ökad transparens i styrelsetillsättningen. Koden anger att det är bolagsstämman som väljer styrelseledamöter utifrån ett förslag från en valberedning. I
de europeiska länderna är det endast Finland som i likhet med Sverige har en
valberedning. För att inte samtliga styrelseledamöter ska tillsättas av någon eller
några aktieägare, i likhet med vad som var fallet före Kodens tillkomst, ställs krav
på att minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande
till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare. Det
finns även ett krav på att valberedningens arbete med att rekrytera styrelseledamöter redovisas inför bolagsstämman, vilket är ett sätt att begränsa de dominanta
ägarnas inflytande över styrelsetillsättningarna (Kodgruppen, 2004b). Utöver det
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ska minst två av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare 13.
De mindre aktieägarna har sedan tidigare, genom den svenska aktiebolagslagen (ABL, 1975), möjlighet att klandra beslut som tagits på bolagsstämma och att
väcka talan mot bolaget vid allmän domstol. Koden har stärkt minoritetsägarnas
rätt genom att bolagsstämman exempelvis inte får fatta beslut som kan ge vissa
aktieägare en otillbörlig fördel på bolagets eller andra ägares bekostnad (SOU
2004:47, Kodgruppen, 2004b).
Trots att det finns regler som beaktar transparens och ett visst oberoende
hos ledamöterna i valberedningen och i styrelsen, har Koden inte helt tagit bort
de dominanta ägarnas inflytande. Kontrollägare och andra dominanta ägare ges
möjlighet att delta i valberedningsarbetet och därmed välja in sig själva eller sina
egna representanter som styrelseledamöter. Anledningen till detta är att det anses
att de dominanta ägarna ska ges möjlighet att utöva sin ägarroll aktivt och kunna
ta ett särskilt ansvar för företaget, bl.a. genom att engagera sig i styrelsens arbete
(Kodgruppen, 2004b).
Koden har således stärkt styrelsens roll genom att införa regler som begränsar de dominanta ägarnas möjligheter att påverka styrelsens mandat. Även om de
dominanta ägarna bildar majoritet i svenska börsnoterade företag, kräver Koden
att det finns styrelseledamöter som är oberoende och inte har en relation till någon ägare. Styrelserna har därmed ledamöter som valts in på olika premisser. I
avhandlingens empiridel (avsnitt 8.2) diskuteras styrelseledamöternas syn på sitt
ansvar för intern kontroll och om s.k. agentkostnader uppstår på grund av ledamöternas skilda uppfattningar.

6.3

STYRELSENS ORGANISATION

Styrelsens ledamöter väljs in i styrelsen med en ägarrelation, företagsrelation eller
utan någon relation alls. Styrelsens uppgift är att se till att aktieägarnas investeringar förvaltas på ett säkert sätt, och varken företagsledningen eller någon enskild
ägare respektive ägargruppering ska kunna påverka styrelsen i en viss riktning.
Nedan diskuteras Kodens regler om styrelsens roll och ansvar samt vad som
krävs av de enskilda ledamöterna för att svara upp mot sitt ansvar.

13

Med större aktieägare avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av

aktierna eller rösterna i bolaget (Kodgruppen, 2004b).
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6.3.1

Styrelsens roll och ansvar

Styrelsens ansvar ha behandlats i den svenska aktiebolagslagen (SFS:1975:1385),
och i och med Kodens tillkomst har ansvaret stärkts. Koden betonar att styrelsens uppgift är att tillvarata ägarnas intressen och balansera olika viljeinriktningar
hos de olika ägarna och därmed på bästa sätt styra företaget, dvs. utöva en bolagsstyrning som gör att bolaget utvecklas och genererar en långsiktig lönsamhet.
För att kunna hantera olika viljeinriktningar hos bl.a. ägarna krävs enligt Koden integritet. Den betonar styrelsens kollektiva ansvar och att varje ledamot har
ett ansvar att förstå och ta ställning till alla ärenden som behandlas i styrelsen.
Det innebär att ingen i efterhand ska kunna hävda att man inte känt till ärendet.
Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Finns det en
arbetsfördelning mellan ledamöterna i styrelsen, ska också den framgå av arbetsordningen (Kodgruppen, 2004b).
Koden lyfter fram styrelsens självständighet och betonar att styrelsens beslut
inte ska kunna ifrågasättas. Om ägarna inte är nöjda med styrelsens förvaltning
ska styrelsen i stället bytas ut (SOU 2004:130). För att styrelsemötena inte ska
domineras av företagsledningen och styras av dem finns krav på att högst en person från företagsledningen får vara ledamot av styrelsen. En avgående vd ska
inte heller kunna bli styrelseordförande. Det krävs vidare att vd eller annan person från företagsledningen inte får vara ledamot av valberedningen, vilket minskar risken för att företagsledningen ska kunna påverka valet av styrelseledamöter
på ett sätt som gynnar dem själva.
Koden har, med sitt krav på att styrelsen ska organisera sitt arbete i ett revisionsutskott, gett styrelsen ett tydligare ansvar för den finansiella rapporteringen
och den interna kontrollen än tidigare. Det ställs dessutom krav på att den information som relateras till företagets redovisning och finansiella rapportering
samt den interna kontrollen ska vara transparent. Kravet på externt uttalande om
den interna kontrollen togs dock bort strax efter att Koden getts ut (Kollegiet för
Bolagsstyrnings Anvisning nr 1-2006) och har ännu inte införts. Det finns inte
heller något krav på uttalande från ledningens sida i likhet med kraven enligt
SOX, se avsnitt 4.2.1. Krav på transparens omfattar därmed endast kravet på att
styrelsen ska rapportera hur den interna kontrollen är organiserad.
Kravet på styrelsens oberoende och självständighet kan leda till en viss kvalitetsförbättring i den interna kontrollen. Det finns dock fortfarande brister i reglerna. Genom att styrelsens rapportering inte innehåller något värdeomdöme,
utan endast omfattar en beskrivning av hur den interna kontrollen är organise-
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rad, tvingas inte styrelsen ta ställning till och externt redovisa sin gemensamma
ståndpunkt.

6.3.2

Styrelsens kompetens och sammansättning

För att styrelsen ska kunna ta sitt ansvar och övervaka den interna kontrollen
krävs att ledamöterna har en viss erfarenhet och kompetens inom området. I
Koden anges att styrelsen ska vara mångsidig och ha en storlek och sammansättning som ger den möjlighet att uppfylla kraven på god bolagsstyrning. Koden
lyfter fram att det bör ingå ledamöter i styrelsen med de kompetenser och erfarenheter som krävs för att kunna utöva sitt ansvar. Någon närmare beskrivning
över vilken kompetens, erfarenhet och sammansättning som åsyftas ges dock
inte.
Det finns således inte något krav på kompetens inom internkontrollområdet.
När Koden lanserades 2004 fanns inte heller krav på att ledamöterna som sitter i
revisionsutskottet ska ha finansiell kompetens, vilket var fallet i många utländska
koder. Detta har dock ändrats; regler om finansiell kompetens hos revisionsutskottets ledamöter har skrivits in i den svenska aktiebolagslagen som ändrats enligt EG:s 8:e direktiv (SFS 2009:565), se vidare avsnitt 6.4.3. Dock saknas fortfarande en beskrivning av vilken typ av finansiell kompetens som krävs, vilket kan
medföra att kompetens inom riskhantering och intern kontroll saknas i styrelsen.
Det finns därmed en stor risk för att denna otydlighet påverkar styrelsens inställning till hur ansvaret ska utövas. De enskilda styrelseledamöternas inställning till
lämplig kompetens undersöks i avhandlingens empiriavsnitt, se vidare i avsnitt
8.4.

6.4

STYRELSENS RELATION TILL FÖRETAGETS LEDNING

Styrelseledamöternas skicklighet ifrågasattes i samband med företagsskandalerna
i början av 2000-talet. När det blev känt att företagsledningen i många fall tagit
egna initiativ och beslutat i vissa känsliga frågor som styrelsen endast fått en
summarisk redovisning av på styrelsemötena, krävdes det förändringar. Företagsledningens ersättningsmodeller är exempel på beslut där det visade sig att styrelsen inte haft tillräckligt med information, alternativt inte förstått på grund av
dess komplexitet. Styrelsen ansågs behöva öka sin övervakning av dessa beslut
och förbättra den interna kontrollen.
För att styrelsen ska kunna ta sitt ansvar krävs dock att den information som
presenteras ger en god bild av de beslut som ska tas, vilka risker och kontroller
som finns relaterat till beslutet etc. Nedan diskuteras Kodens regler för att hantera den asymmetriska informationen.
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6.4.1

Ökat engagemang hos styrelsen

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen en självständig roll gentemot företagsledningen. Vd är i förhållande till styrelsen ett underordnat bolagsorgan som har ansvar för den löpande förvaltningen. Styrelsen har själv möjlighet att avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Vd är skyldig att, inom ramen för lagen och bolagsordningen, följa anvisningar från styrelsens sida om hur löpande
förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Vd är dessutom skyldig att bereda, och inför styrelsen föredra, de frågor som styrelsen anser intressant (ABL,
1975; 2005).
Som framgår i avsnitt 6.3 har Koden till viss del förtydligat styrelsens roll och
ansvar samt ställt krav på styrelsens kompetens och sammansättning. Nedan diskuteras Kodens krav på styrelsens engagemang i vissa frågor och i avsnitt 6.4.2
Kodens ökade krav på kontroll från styrelsens sida.

Styrelseordförandes ökade engagemang avseende styrelseärenden
Före Kodens tillkomst var fastställandet av agendan inför styrelsemötena något
som oftast gjordes helt självständigt av företagsledningen, Genom att Koden
uppmanar styrelseordföranden att, efter samråd med vd fastställa dagordning för
styrelsens sammanträden ges styrelsen större möjlighet att kunna behandla frågor
som anses väsentliga. Brandinger som var mycket aktiv som styrelseproffs vid
Kodens tillkomst betonade i sina skrifter och föreläsningar att det är viktigt att
styrelsen, i sin iver att följa Kodens regler, inte tar över det operativa arbetet i företaget (Brandinger, 2004). Denna risk är uppenbar om styrelsen frångår sin
övervakande funktion och i stället ägnar sig åt att blanda sig i löpande förvaltningsåtgärder. I empiriavsnittet 8.6 diskuteras styrelseledamöternas syn på denna
risk och på ansvarsfördelningen mellan sig och företagsledningen. Koden har
även förtydligat styrelsens roll som aktiv övervakare av företagsledningens ersättningsprogram.

Styrelsens ökade engagemang i ledningens ersättningsprogram
För att komma tillrätta med informationsasymmetrin mellan styrelsen och företagsledningen avseende ledningens ersättningar kräver Koden att styrelsen ska
inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och övriga anställningsvillkor. Ett sådant utskott ska ge styrelsen större insyn i ledningens ersättningsmodeller och därmed minska risken för att företagsledningen utnyttjar sitt informationsövertag gentemot styrelsen. Koden ställer krav på att
samtliga ledamöter (förutom ordföranden) i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till både företaget och dess ledning.
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För att ytterligare komma tillrätta med de problem som relaterats till ledningens
ersättningar har Koden tagit bort styrelsens beslutanderätt om företagsledningens ersättningar. Dessa beslut ska numera tas av ägarna på bolagsstämman14. Företagsledningens ersättningsprogram ska dessutom redovisas öppet i årsredovisningen (Kodgruppen, 2004b). Styrelseledamöternas syn på detta beslut diskuteras
i empiriundersökningen, se avsnitt 8.3.3.

6.4.2

Styrelsens kontroll av företagsledningen

Förutom att Koden uppmanar styrelsen att öka sitt engagemang i vissa frågor
betonas även styrelsens kontrollerande funktion gentemot företaget och dess
ledning. Styrelseordförande och vd får, förutom i vissa undantagsfall, inte vara
samma person. Om t.ex. företagets vd avsätts från sin tjänst är det inte ovanligt
att styrelseordförande tar över dennes uppgifter. Om så kan ske ska det dock
tydligt framgå i styrelsens arbetsordning och i styrelsens instruktion för vd.
Styrelsens övervakande roll avseende intern kontroll och den finansiella rapporteringen tydliggörs genom att Koden ställer krav på att styrelsen organiserar
sitt arbete med dessa frågor i ett revisionsutskott.

Styrelsens involvering i revisionsutskottets arbete
Koden har med sitt krav på revisionsutskott gjort styrelsen mer involverad i den
finansiella rapporteringen och i övervakningen av företagets interna kontroll och
riskhanteringssystem jämfört med tidigare. Förutom att styrelsen har ansvar för
den interna kontrollen ansvarar den för att den finansiella rapporteringen säkerställs enligt fastlagda principer.
Genom kravet på revisionsutskott ges styrelsen möjlighet att hålla sig informerad om den lagstadgade revisionen av årsredovisningen, övervaka revisorns
opartiskhet och självständighet, särskilt om revisorn också utför ytterligare tjänster till företaget. Om företaget har en internrevision är det revisionsutskottet som
har det yttersta ansvaret för internrevisionens granskningar och de åtgärder som
krävs i syfte att förbättra den interna kontrollen.
Revisionsutskottets engagemang i företagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll ger därmed styrelsen en betydligt större möjlighet att
sätta sig in i dessa frågor. Kravet på revisionsutskott har numera förts in i den

14

Fr.o.m. 2006-07-01 har detta införts i svensk lag

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GT03186 (2010-07-15).
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svenska aktiebolagslagen (SOU 2007:56). Det finns dock en risk att de ledamöter
som är involverade i revisionsutskottet får en god överblick över företagets risker
och interna kontroll, medan övriga ledamöter endast får en summarisk redovisning. Detta kan i sin tur skapa informationsasymmetri mellan de olika styrelseledamöterna och därmed påverka deras möjlighet att ta ansvar för bolagets styrning och kontroll (jämför Spira, 2002), se vidare avsnitt 7.3.3.

Styrelsens kontroll av företagsledningen genom personliga möten med revisorerna
I styrelsens kontrollerande funktion ingår att fortlöpande utvärdera vd:s arbete
minst en gång per år. Resultatet av utvärderingen ska behandlas på styrelsemötet
utan vd:s närvaro. För att tydliggöra styrelsens kontrollerande funktion gentemot
företagsledningen kräver Koden att styrelsen minst en gång per år, utan närvaro
av vd eller annan person från företagsledningen, träffar bolagets revisor.
Som tidigare nämnts har Koden infört ett antal regler som tydliggör styrelsens övervakande och kontrollerande funktion. I empiriavsnittet 8.3 diskuteras
huruvida reglerna hjälper styrelsen att förtydliga kontraktet med företagsledningen eller inte.

6.5

STYRELSENS RELATION TILL REVISORERNA

Revisorerna har en viktig funktion i bolagsstyrning; revisionen bidrar till att
minska informationsasymmetrin mellan ägarna och företaget samt dess ledning.
Styrelsens övervakning av den interna kontrollen har beröringspunkter med revisorernas granskning. Styrelsen har ett självständigt ansvar, men revisorernas
granskning av den interna kontrollen ger styrelsen underlag till sin bedömning.
Enronskandalen och ett antal övriga skandaler ledde inte bara till ett minskat
förtroende för styrelsens förmåga att övervaka företagens redovisning och interna kontroll; även revisorernas skicklighet och trovärdighet ifrågasattes (Morrison,
2004 ). En av världens största revisionsbyråer, Arthur Andersen, ansågs ha gett
Enrons företagsledning otillbörlig rådgivning och underlåtit att redovisa vissa
felaktigheter i företagets redovisning. Dessutom anklagades revisorerna för att
medvetet och systematisk ha förstört dokument som relaterades till granskningen
i företaget (Reinius, 2004). Som en följd av händelsen utplånades revisionsbyrån
under 2001–2002, och de anställda, totalt över 100 000 personer, tvingades ta anställning i andra bolag. Enligt PA-teorins synsätt var det i detta fall ”kontraktet”
mellan revisorerna och ägarna som inte fungerade och regelsättarna har även här
fått träda in och kräva ett komplement. Reglerna har delvis förändrat rollspelet
mellan styrelsen och revisorerna, vilket diskuteras nedan.
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6.5.1

Revisorernas uppdrag och roll

Revisorernas grundläggande uppdrag och roll har inte förändrats. Revisorn i ett
svenskt bolag har enligt den svenska aktiebolagslagen sitt uppdrag från bolagsstämman och rapporterar till densamma.

Kodens syn på revisorernas uppdrag och roll
Ett antal regler har införts som säkerställer revisorernas oberoende till företaget,
dess kontrollägare och företagsledning. De koder för bolagsstyrning som gavs ut
i bl.a. Europa i början av 2000-talet lyfter fram revisorernas roll som kontrollerande organ (Revisorers oberoende i EU, 2002). Det ansågs att för att ägarna ska
kunna lita på den information som kommer från revisorerna krävs oberoende
och kvalitet i granskningen. Det ställdes krav på att revisorerna inte ska styras av
vare sig styrelsen eller företagsledningen i sitt arbete.
Revisorerna i svenska företag har ett självständigt juridiskt ansvar att granska
styrelsens förvaltning och i revisionsberättelsen föreslå, alternativt inte föreslå,
ansvarsfrihet (Reinius, 2004). Trots det har de svenska regelsättarna påverkats av
förändringarna i det Europeiska direktivet. I Koden poängteras att val av företagets revisorer bör ske genom en av ägarna styrd, strukturerad och transparent
process. Dessutom har svenska lagar anpassats till ett antal EU-direktiv som
getts ut inom revision och intern kontroll. Som framgår i avsnitt 4.2.2. har bl.a.
EU:s 8:e direktiv krav på revisorernas oberoende, och att det ska ske en kvalitetssäkring av revisorernas arbete, varit föremål för en statlig utredning 2007,
som tillsammans med kravet på revisionsutskott resulterade i en förändring av
svensk lagstiftning.
Trots de ökade kraven på revisorernas oberoende har styrelsens kontakter
med revisorerna lyfts fram i Koden. Genom Kodens krav på att styrelsen organiserar sitt arbete i ett revisionsutskott ges styrelsen möjlighet till regelbundna kontakter med bolagets revisor. Revisionsutskottet har som uppgift att säkerställa
den finansiella rapporteringen och löpande bedöma företagets interna kontroll
och riskhantering. Revisorn ska rapportera till revisionsutskottet om viktiga frågor, särskilt när det gäller brister i bolagets redovisning och interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen.
Koden lyfter fram revisionsutskottet som ansvarigt för att fastställa riktlinjer
för vilka rådgivningstjänster företagsledningen får upphandla av bolagets revisor.
Revisionsutskottet har dessutom fått en tydligare roll avseende val av revisorer
då revisionsutskottet föreslås förse valberedningen med en rekommendation avseende val av revisorer (SOU 2007:56, SFS 2009:565). Föreningen för auktoriserade revisorer (Far) anser i sitt remissvar att det inte är revisionsutskottets sak att
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utvärdera revisorerna, utan att det är valberedningen som ska utvärdera revisorerna (Far – Remissvar avseende SOU 2007:56). Detta förhållningssätt visar att
revisorerna själva anser att det uteslutande är ägarna som är deras uppdragsgivare.

6.5.2

Revisorernas granskning av den interna kontrollen

Den ursprungliga Koden som gavs ut 2004 hade krav på att styrelsens internkontrollrapportering skulle granskas av revisorerna. Detta ändrades dock samtidigt
som kravet på revisorernas uttalande togs bort (Kollegiet för bolagsstyrning –
Anvisning nr 1 2006). Enligt förändrade EU-krav (2006/46/EG, 4:e och 7:e direktivet) om krav på uttalande från revisorerna har en omarbetning gjorts av de
svenska reglerna. Konsekvenserna av detta är att revisorerna numera ska granska
och yttra sig om upplysningar i bolagsstyrningsrapporten 15 avseende intern kontroll och riskhanteringens överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen. Revisorerna ska dessutom uttala sig om andra förhållanden som kan ha betydelse för möjligheten att genomföra ett offentligt uppköp av företaget.
För att säkerställa en professionell granskning av den interna kontrollen och
förbättra revisionsmetodiken har International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) gett ut revisionsstandarder avseende revision av intern
kontroll som relaterats till finansiell rapportering. ISA 610 behandlar revisorernas
möjlighet att överlåta viss granskning till företagets internrevision (IAASB, 2008).
Externrevisorerna ser sig som en principal till internrevisionen. I de fall de förlitar sig på internrevisionens granskning ska enligt PA-teorins synsätt ett ”kontrakt” utformas. Den externa revisorn ska utvärdera internrevisionens verksamhet för att kunna förlita sig på internrevisionens granskning. Vid utvärderingen
ska enligt ISA 610 bl.a. internrevisionens organisatoriska ställning och kompetens beaktas samt om internrevisionens granskningsarbete planeras och dokumenteras enligt de normer och regler som används av de externa revisorerna. Ett
omarbetat förslag presenterades i juli 2010 som den svenska revisorsföreningen
Far har gett ut ett remissvar16 där man lyfter fram vissa delar i förslaget som de
15

De företag som har kalenderår som bokslutsår ska fr.o.m. 2010 i enlighet med årsredovisningsla-

gen avge en bolagsstyrningsrapport som har upplysningar om de viktigaste inslagen i företagets
system för intern kontroll och riskhantering med avseende på finansiell rapportering, se
www.bolagsstyrning.se (2010-06-30).
16

Remissvaret finns tillgängligt via

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,389800&_dad=portal&_schema=PORTAL (2010-12-28).
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anser vara för svaga. Far synes ha en mer positiv syn till under vilka förhållanden
man kan förlita sig på internrevisionens arbete än vad som uttrycks i förslaget
från IAASB. Nedan diskuteras styrelsens möjlighet att använda internrevisionen
som en agent i granskningen av den interna kontrollen..

6.6

STYRELSENS RELATION TILL INTERNREVISIONEN

I och med att Koden gavs ut ställdes krav på att svenska börsföretag ska ha en
internrevision, och om de väljer att inte ha det ska styrelsen motivera detta
(Kodgruppen, 2004b, § 3.7). Tidigare hade endast bank och finans samt statliga
myndigheter krav på att det skulle finnas en internrevision. Internrevisorer var en
relativt okänd yrkesgrupp vid den här tiden, men har sedan 60 år tillbaka haft en
branschorganisation i Sverige. Ca 700 internrevisorer inom det privata näringslivet och statlig verksamhet är medlemmar i Internrevisorerna, den svenska
branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer (Internrevisorerna,
2008) och den internationella branschorganisationen The Institute of Internal
Auditors.
För att styrelsen ska kunna använda internrevisionen i sitt ansvar för att
övervaka den interna kontrollen behöver internrevisionens roll och uppdrag vara
tydligt definierat. Dessutom krävs att internrevisorerna är kompetenta och utövar
en granskning som har den kvalitet som krävs för att styrelsen ska kunna förlita
sig på den (SOU 2004:46). Nedan diskuteras hur Kodens regler är utformade för
att beskriva internrevisionens roll och uppdrag samt vilka krav som ställs på internrevisionen avseende kompetens och kvalitet i granskningen.

6.6.1

Internrevisionens roll och uppdrag

Internrevisorn är en intern funktion i företaget som vanligtvis arbetar på företagsledningens eller styrelsens uppdrag med att granska och utvärdera företagets
riskhantering och interna kontroll. Internrevision styrs inte av lagar som reglerar
dess ansvar och roll, vilket är fallet med externrevision. Inte heller beskriver Koden internrevisionsrollen, exempelvis hur den ska vara organiserad och vilket ansvar internrevisorn har. Kodens § 3.7 lyfter endast fram att ”i bolag som inte har
en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera
behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande” (Kodgruppen, 2004b).

Otydligt regelverk
I Kodens förarbete gjordes ett försök att beskriva internrevisionens roll. Den
granskning som genomförs av internrevisionen ska vara självständig och grundad
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på en av styrelsen fastställd revisionsplan och utföras av personer med dokumenterad revisionserfarenhet (SOU 2004:46). I Kodens slutversion anges dock inget
om krav på internrevisorernas kvalifikation eller hur internrevision ska bedrivas.
Om det däremot finns en internrevision på företaget har Koden krav på att revisionsutskottet har ett ansvar för att samordna intern- och externrevisionen. Detta uttrycks i Koden som att ”styrelsens revisionsutskott fortlöpande ska träffa
bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning
samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker” (Kodgruppen, 2004b, § 3.8.3). Koden beskriver således
inte i vilken grad och på vilket sätt en samordning ska ske.
Finansinspektionen har krav på att det ska finnas en oberoende granskningsfunktion (internrevision) i banker och finansbolag. Finansinspektionen är betydligt tydligare i sina krav än Koden. Kraven baseras på Baselreglerna som styr företag inom bank och finans i Europa (Basel, 2001). Finansinspektionen förtydligade sina regler 2005 och uttrycker i föreskriften Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag att ”styrelsen bör se till att det finns en funktion som
granskar och utvärderar den interna kontrollen (som innefattar riskkontrollen
och compliance-funktionen). I de företag som har en funktion för internrevision
bör det vara denna som utför uppgifterna” (Finansinspektionen, 2005). Förordningen beskriver vidare lämplig kunskap hos dem som bedriver internrevision
samt att funktionen bör vara direkt underställd bolagets styrelse.
Även regelverket som styr de statliga myndigheterna har förtydligat internrevision inom staten och anger i Myndighetsförordningen att ”internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör sina krav” (SFS 2006: 1228). Myndighetsförordningen anger vidare att
internrevisionen ska ge råd och stöd till styrelsen och chefen för myndigheten.

Internrevisionens eget regelsystem
I ett PA-perspektiv ser internrevisorerna sig som en agent till styrelsen och formulerar själva sitt kontrakt med denna. Internrevisionen söker på olika sätt uppmärksamma regelsättare och näringsliv på att internrevisionen är en organisation
som granskar den interna kontrollen på ett professionellt sätt samt att internrevisorerna är kompetenta och förhåller sig till dem som granskas på ett oberoende
sätt.
Internrevisorernas branschorganisation i Sverige beskriver internrevisionens
roll som en säkringsfunktion (assurance vilket är det engelska uttrycket för detta)
(Internrevisorerna, 2008). För att kunna utföra en säkringsfunktion krävs enligt
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internrevisorernas standarder att personen/funktionen är oberoende till det som
granskas. En internrevisionsfunktion är visserligen inte oberoende till företaget
som granskas, eftersom de enskilda revisorerna är anställda i företaget. Det anses
dock att de kan vara oberoende till de processer som granskas, vilket innebär att
den som är föremål för internrevisionens granskning inom företaget inte ska
kunna påverka internrevisorns urval och slutsats. I den svenska föreningens
översättning av internrevisorernas standarder anges att en internrevisor ska agera
på ett sådant sätt att det inte råder något tvivel om att han har det oberoende och
den integritet som krävs för uppdraget (Internrevisorerna, 2008). Den enskilde
internrevisorn ska dessutom ha en personlig integritet. Det ska aldrig kunna ifrågasättas att viktig information undanhållits i syfte att skydda någon person eller
funktion.
För att stärka professionen och arbeta för att internrevisorerna är kompetenta ställs krav på en certifiering enligt ett fastställt program som utformats av IIA.
Exempel på ett av IIA fastställt certifieringsprogram, tillgängligt för medlemmarna, är Certified Internal Auditor (CIA), som är en allmän certifiering för att kunna verka som internrevisor. Det finns även Certified Government Auditing professional (CGAP) som är en certifiering för revisorer som arbetar inom den offentliga förvaltningen och Certified Financial Services Auditor (CFSA), som är
en certifiering för internrevisorer inom bank- och finanssektorn 17.
För att få ytterligare erkännande som en professionell yrkesgrupp ställer den
internationella organisationen IIA kvalitetskrav på de internrevisorer som refererar till att de följer internationell standard, IPPF (The IIA Research Foundation,
2009). Branschen har utarbetat ett kvalitetsprogram som bl.a. innebär att det sker
en extern kvalitetsgranskning vart femte år. En extern godkänd validator granskar
att internrevisionens roll, funktion och arbetssätt överensstämmer med internationell standard. Det rekommenderas att resultatet av granskningen delges styrelsen eller dess revisionsutskott.

6.6.2

Internrevisionens granskning av den interna kontrollen

Ovan konstateras att Koden inte innehåller någon beskrivning av
internrevisionens roll och ansvar, utan de regler som finns har skapats av
internrevisorerna själva. Detsamma gäller internrevisorernas granskning av den
interna kontrollen. Det finns inget krav från regelsättarna att internrevisorerna
ska följa en standard. Koden innehåller inte heller några regler om hur den inter17

Informationen hämtad från IIA:s hemsida http://www.theiia.org (2007-03-01).
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na kontrollen ska granskas, utan det har formulerats av internrevisorernas
branschorganisation.
Internrevisionens granskning syftar oftast till att ge styrelsen och företagsledningen ett underlag för att bedöma den interna kontrollen. Det har blivit mer
och mer vanligt att COSO-ramverket används som stöd i granskningen. För att
kunna uttala sig om företagets interna kontroll krävs en identifiering av företagets viktigaste processer, dvs. dess nyckelprocesser, och hur väl processerna fungerar. Genom att processerna ser olika ut i olika branscher varierar internrevisionens inriktning från företag till företag. Granskningsresultatet av en process eller
rutin visar att den interna kontrollen är god eller att det saknas kontrollåtgärder
för att hantera verksamhetens risker. I det senare fallet innehåller oftast internrevisionen ett antal rekommenderade åtgärder till verksamheten.
För att styrelsen och företagsledningen ska kunna förlita sig på internrevisionens granskning av den interna kontrollen krävs att den är professionellt utförd
och att inte internrevisorn låter sig ipåverkas av den som blir granskad. Som
nämnts ovan finns inga sådana krav i Koden, utan branschorganisationen har
själv skapat standarden The International Professional Practices Framework (IPPF). IIA
svarar bl.a. för att utveckla standarder och ställa krav på kvalitet och utbildning
av internrevisorer. Om exempelvis en internrevisor i sin granskning refererar till
att han följer internationell standard krävs att internrevisorn följer regelverket
IPPF i sitt arbete (The IIA Research Foundation, 2009).
I IPPF beskriver internrevisions roll och ansvar. Den innehåller en del som
är obligatorisk (Definition of Internal Auditing, Code of Ethics och Standards) och en del
som innehåller rekommendationer (Strongly Recommended Guidance). Dessa standarder är tänkt att motsvara externrevisorns god revisionssed och god revisorssed. I
IPPF ställs krav på att den som granskar den interna kontrollen ska ha kunskap
om såväl företaget som det som granskas. Det krävs att han känner till företagets
mål, vilken företagskultur som gäller etc. samt att granskningen är professionellt
utförd. Dessutom beskrivs under vilka förhållanden internrevisionen kan utföra
rådgivningstjänster till ledningen och styrelsen (The IIA Research Foundation,
2009).

6.7

JÄMFÖRELSE MED UTLÄNDSKA REGELSYSTEM

Svenskt näringsliv och svenska regelsättare har påverkats av utvecklingen inom
bolagsstyrning i andra länder. När Koden gavs ut stod det klart att det brittiska
systemet till stora delar varit stilbildande (Kodgruppen, 2004b). Den svenska
Koden baseras på självreglering, vilket även det brittiska regelsystemet gör. Ge88

nom att det sker en successiv harmonisering av reglerna inom Europa har Kodens regler förändrats och kommer att förändras i takt med utvecklingen.

6.7.1

Styrelsens roll

Vid en analys av de regler som påverkar styrelsens roll som övervakande funktion framgår att vissa delar skiljer de svenska reglerna från de brittiska. En sådan
skillnad är det stora antalet kontrollerande ägare i svenska börsnoterade företag,
vilket till stor del påverkar styrelsens sammansättning. Styrelsen tillsätts oftast av
en ägarledd valberedning, vilket inte förekommer i de anglosaxiska länderna, se
avsnitt 6.2.2. Fördelarna med det svenska systemet har uppmärksammats av regelsättarna i Storbritannien 18.
Vid tiden för Kodens utgivande hade styrelseledamöterna som hade tillsatts
av de större ägarna vanligen majoritet i styrelsen, och endast ett fåtal styrelseledamöter var vid Kodens utgivande oberoende i förhållande till de större ägarna
(Kodgruppen, 2004b). De kontrollerande ägarnas dominans kan påverka styrelsens inställning till sitt ansvar för den interna kontrollen, vilket diskuteras i studiens empiriavsnitt 8.2. Att någon eller några ägarrepresentanter dominerar styrelsearbetet behöver inte vara en nackdel, men det kan få vissa konsekvenser.
Styrelsen i svenska företag har (enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen, 2005:551)
ett tydligt ansvar för bolagets organisation och förvaltning. I ansvaret ligger bl.a.
att styrelsen har en kontrollerade roll gentemot bolagets ledning. I Storbritannien
rekryteras styrelsen från företagsledningen, vilket innebär att den har stor påverkan på styrelsearbetet. Under senare år krävs dock att en majoritet av styrelseledamöterna ska vara ”non-executives”, dvs. de får inte ingå i företagsledningen
(FRC 2010).
Det kan även nämnas att vid en jämförelse med de ledningssystem som oftast praktiseras i Centraleuropa, det s.k. dualistiska systemet, har styrelsen i
svenska börsnoterade företag en mer operativ funktion. Om det exempelvis skulle visa sig att bolagets förvaltning inte fungerar på ett tillfredsställande sätt kan

18

Den brittiska tankesmedjan Tomorrow's Company har utfört en studie av svenska valberedning-

ar och hur de skulle kunna fungera i det brittiska corporate governance-systemet. Studien ger en
övervägande positiv bild av det svenska systemet med ägarledda valberedningar och leder till slutsatsen att det inte finns något i brittisk corporate governance som förhindrar att systemet skulle
kunna tillämpas även där (http://www.bolagsstyrning.se/nyheter/2010/brittisk-studie-av-svenskavalberedningar, 2010-07-18).
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styrelsen ingripa genom att exempelvis avskeda vd, vilket inte är fallet när det
dualistiska systemet praktiseras, se även avsnitt 4.2.2.

6.7.2

Styrelsens ansvar

Det är inte bara styrelsens roll som skiljer sig åt gentemot andra länder, utan även
styrelsens ansvar skiljer sig i vissa fall från vad som gäller i de länder som varit
förebild för det svenska regelsystemet. Denna skillnad är värd att beakta när den
här studiens resultat jämförs med internationella studier i intern kontroll och styrelseledamöternas roll i revisionsutskottet gentemot revisorer, internrevisorer
och företagsledningen.
Många svenska börsnoterade företag är noterade på Londonbörsen och på
de amerikanska börserna, vilket påverkar styrelsens ansvar i dessa företag. För att
ge underlag till, och underlätta den här studiens analys, har en sammanfattande
jämförelse gjorts mellan de svenska reglerna och regelsystemen i de anglosaxiska
länderna. I figur 6 nedan framgår att Kodens regler avseende styrelsens ansvar
för den interna kontrollen i vissa fall skiljer sig från regelsystemen i de anglosaxiska länderna.
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FIGUR 6: KODENS REGLER JÄMFÖRT MED DE ANGLOSAXISKA LÄNDERNA

Styrelsens ansvar påverkas
av:

Enligt Koden

Enligt regelsystemen i
de anglosaxiska länderna

Hur ansvaret formuleras

Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur företagets system för intern kontroll fungerar.

Det amerikanska regelsystemet har ett mer detaljerat krav. De viktigaste
kontrollerna i de finansiella processernas ska identifieras, dokumenteras
och säkerställa så att inga
materiella fel uppstår i
den finansiella rapporteringen.
Det brittiska regelsystemets krav skiljer sig inte
märkbart från det svenska.

Externt uttalande
om den interna
kontrollen

Det finns inget krav
på externt uttalande
från företagets vd
och ekonomidirektör.
Kravet på att styrelsens värdeomdöme
publiceras externt
togs bort 2006.

Krav på revisionsutskott samt dess
ansvar och roll

Det amerikanska regelsystemet kräver ett externt
uttalande från företagets
vd och ekonomidirektör
avseende den interna
kontrollen för den finansiella rapporteringen.
Det brittiska regelsystemet kräver att styrelsen
uttalar sig externt om att
det finns en kontinuerlig
översyn av den interna
kontrollen. Om inte ett
sådant system finns på
plats ska styrelsen förklara detta.

Krav på att styrelsen
organiserar sitt arbete i ett revisionsutskott.

Såväl de amerikanska
som de brittiska regelsystemen har krav på revisionsutskott.

Revisionsutskottet är
underordnad styrelsen

Revisionsutskottet har en
självständig roll.
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Styrelsens ansvar påverkas
av:

Enligt Koden

Enligt regelsystemen i
de anglosaxiska länderna

Revisorernas
granskning av den
interna kontrollen

Kravet togs bort
2006 men har återförts och lagstadgats
2009.

Såväl det amerikanska
som det brittiska regelsystemet har krav på
granskning och externt
uttalande från revisorerna
avseende den finansiella
rapporteringen.

Krav på internrevision

Styrelsen ska årligen
utvärdera behovet
av internrevision och
i sin rapport över
den interna kontrollen motivera sitt
ställningstagande.

Krav på att amerikanska
börsnoterade företag ska
ha internrevision.
Det brittiska systemet
kräver att styrelsen ska
beskriva hur den interna
kontrollen övervakas om
internrevision saknas.

I figuren framgår att styrelser i svenska börsnoterade företag har ett ansvar för
den interna kontrollen som påminner om det ansvar som styrelser i brittiska
börsföretag har. Svenska börsstyrelser har krav på sig att övervaka den interna
kontrollen men behöver inte göra något externt värdeomdöme, vilket de brittiska
styrelserna måste göra om de anser att företaget saknar ett tillfredsställande system för intern kontroll. Dessutom kräver det brittiska regelsystemet att styrelsen
uttalar sig om att det finns en kontinuerlig process för att identifiera, värdera och
hantera väsentliga risker i företaget.
Vid en jämförelse med reglerna i USA förefaller styrelsernas ansvar i svenska
börsföretag inte vara särskilt betungande. Det finns inte som i USA krav på att
de s.k. nyckelkontrollerna i de finansiella processerna ska identifieras och dokumenteras. Styrelsen och företagsledningen behöver inte heller, som det amerikanska regelsystemet kräver, säkerställa att den finansiella rapporteringen är fri
från väsentliga felaktigheter. Det amerikanska regelsystemet, kräver förutom styrelsens ansvar, även ett uttalande från företagets vd och ekonomidirektör avseende den interna kontrollen för den finansiella rapporteringen. Företagsledningens externa värdeomdöme kan dock ge styrelsen en ökad trygghet om att dessa
kontroller finns i företaget, vilket inte är fallet för svenska börsstyrelser. Styrelsen
i svenska börsnoterade företag har alltså inte lika höga krav på detaljkunskap om
den interna kontrollen som ett externt uttalande kräver.
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Koden lyfter fram den interna kontrollen relaterat till den finansiella rapporteringen; i Kodens förarbete initierades behovet av att företagen skulle ha ett revisionsutskott. Revisionsutskottets huvudsyfte skulle vara att bereda styrelsens
arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Som framgår av
avsnitt 6.4.3 är förekomsten av revisionsutskott för svenska börsnoterade företag
numera ett lagstadgat krav, vilket resulterar i att samtliga styrelser i börsnoterade
företag ska inrätta ett sådant utskott. Den stora skillnaden mellan de anglosaxiska
och svenska reglerna är att revisionsutskottet i svenska företag inte är ett självständigt organ, utan är underordnad företagets styrelse. (SOU 2004:47).
Såväl de brittiska som de amerikanska reglerna kräver att externrevisorerna
granskar om företagets internkontrollrapport på ett riktigt sätt återspeglar styrelsens övervakning av den interna kontrollen. Motsvarande krav finns inte i Sverige, då det togs bort 2006. Dock infördes krav på en mildare form av uttalande
2009. Även kravet på internrevision är tydligare uttalat i dessa länder jämfört
med i Sverige.

6.8

SUMMERING

Sveriges regering har tillsammans med näringslivet och ett antal branschföreningar skapat en kod för bolagsstyrning i syfte att förbättra styrningen i svenska
företag (Kodgruppen, 2004b). I styrelsens ansvar för företagets interna kontroll
uppstår ett antal PA-relationer. Den här studien fokuserar på styrelsen som principal i första hand till företagsledningen men även till internrevisionen. Styrelsen
utses av aktieägarna och för att inte någon ägare eller ägargrupp ska prioriteras
framför andra ställer Koden vissa krav på oberoende ledamöter hos såväl valberedningen som styrelsen. För att stärka styrelsens kontrollfunktion gentemot företagsledningen ställer Koden krav på styrelsens självständighet och integritet.
Koden ger dessutom styrelsen möjlighet att använda sig av internrevisionen som
en agent i sin övervakning av den interna kontrollen.
Även om Koden förtydligat styrelsens ansvar för den interna kontrollen ställer den inte, i jämförelse med regelsystemen i de anglosaxiska länderna, tydliga
krav på kontraktets utformning mellan de olika parterna. Kontraktet mellan styrelsen och internrevisionen är i likhet med många andra länder otydligt definierat.
Koden har inte angivit internrevisionens ansvar och roll. Internrevisorerna och
dess branschorganisation har därför själva skapat regler som skulle kunna förtydliga internrevisorernas roll och ansvar gentemot styrelsen, exempelvis krav på
professionalism, integritet och oberoende till det som granskas.
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Externrevisorerna har sitt uppdrag från ägarna och deras granskning av den
interna kontrollen styrs av olika regler. Koden har med sitt krav på revisionsutskott gjort ett försök att reglera mötet mellan de styrelseledamöter som ingår i
utskottet och revisorerna. Även om inte styrelseledamöterna i revisionsutskottet
har ett principalförhållande till revisorerna, har de fått ett visst övervakande ansvar. Den externa revisorn ska till revisionsutskottets ledamöter rapportera brister i bolagets redovisning och interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Dessutom ska revisionsutskottet fastställa riktlinjer för vilka rådgivningstjänster företagsledningen får upphandla av bolagets revisor.
Koden har varit föremål för en kontinuerlig förändring sedan den gavs ut
2004. Den grundläggande tanken att den baseras på självreglering, och att den
endast är en uppmaning till de noterade bolagen att gentemot sina ägare redogöra för hur den interna kontrollen är organiserad, har inte förändrats sedan kravet
på uttalande togs bort 2005. Kodens värde har dock successivt reducerats då ett
flertal regler har lyfts bort och i stället tagits in i svensk lagstiftning.
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7 TIDIGARE STUDIER INOM
INTERNKONTROLL-OMRÅDET
I det här kapitlet redovisas den forskning som bedömts vara väsentlig för studien. För att kunna förstå hur styrelsen utövar sitt ansvar, och hur de enskilda styrelseledamöterna tolkar sitt
förändrade ansvar, har tidigare forskning om styrelsens roll, ansvar och professionalism studerats. Tidigare studier inom detta ämnesområde har bidragit till att relevanta frågeställningar
kunnat formuleras samt att undersökningens resultat kunnat jämföras med dessa. Genom att
regelsättarna lyft fram externrevisorernas roll som kontrollfunktion, och internrevision som en
funktion som granskar den interna kontrollen, har även tidigare studier om extern- och internrevision beaktats.

7.1

INLEDNING

Forskning inom Corporate Governance-området har successivt växt fram under
2000-talet, och den forskning som påverkat denna studie har i huvudsak bedrivits under det senaste årtiondet. Corporate Governance, eller det svenska begreppet bolagsstyrning, handlar om att styra bolaget på ett sådant sätt att det uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet (Kodgruppen,
2004b). Som framgår i denna studies avsnitt 6.7 har Koden tagit intryck av utvecklingen i Europa, och framför allt i Storbritannien. Utvecklingen i Europa har
i många avseenden tagit intryck av den reglering som skedde i USA i början av
2000-talet. Genom att länderna tar intryck av varandra blir regelsystemen likartade, vilket i sin tur gör att aktieinvesterarna har lättare att förstå vad som gäller när
de investerar i bolag som verkar i olika länder. De känner till regelsystemen och
kan därmed känna tillit till att kontrollen i företagen är likartad i de olika länderna.

7.2

STUDIER OM OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR

Ett antal studier visar att de förändrade regelsystemen som växte fram har påverkats av såväl ett långsiktigt lärande inom bolagsstyrningsområdet som av att det
skedde ett antal förtroendeskadliga affärer i början av 2000-talet. En förändrad
ägarstruktur hade synliggjort svårigheterna med att styra bolagen effektivt från
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ägarnas sida. Dessutom hade allmänheten blivit medveten om att det var nödvändigt med en förändring inom bolagsstyrningsområdet.
De förändringar som skett inom bolagsstyrning är således i huvudsak en effekt av att det svenska näringslivet och dess enskilda aktörer varit en del i ett internationellt skeende som påverkats av förändrade regelsystem inom bolagsstyrning. Det enskilda bolaget och dess styrelse behöver anpassa sig till de förändringar som sker. Nya regler kan uppfattas som kontroversiella innan de accepteras och blir etablerade normer, vilket också var fallet när de nya reglerna om styrelsens ansvar för den interna kontrollen introducerades. De ansågs då vara onödiga och kostnadskrävande, se avsnitt 1.2.1.
Ett flertal forskare utgår från ett institutionellt perspektiv snarare än PAteorins syn på styrning och kontroll. Exempelvis menar Furusten att organisationers omvärld bestämmer förutsättningarna för organisationer och deras ledare.
De måste hantera och anpassa sig till dessa förutsättningar för att bli betraktade
som legitima aktörer inom den typ av verksamhet som de bedriver. Han hävdar
att vi behöver veta varför en viss utveckling sker och varför det sker på ett speciellt sätt (Furusten, 2007).
DiMaggio & Powell (1983) visar i studien The Iron Cage Revisited: Institutional
Isomorphism att företagen och dess ledningar är beroende av den externa omvärlden och att de drivs till att anpassa sina strukturer till vad som är socialt accepterat och anses rationellt. De beskriver hur förändringar kan ske genom att allmän
praxis förändras och genom informell påverkan. Meyer & Rowan (1977) visade
att organisationer strävar efter att uppnå social acceptans. Genom att anpassa sig
till de förändringar som sker skapas en legitimitet för organisationen, vilket i sin
tur innebär att resurser införskaffas lättare, stabilitet uppnås och chanserna till
överlevnad ökar.
Organisationer inom samma område och med likartade problem tenderar att
ta efter varandra. Företag och deras ledningar har ett behov av att likforma sig
och inte sticka ut från vad som är socialt accepterat. Det sker en anpassning till
förändrade regler och normer. Lawrence (1999) argumenterar för att en institution sprids genom att vissa marknadsledande organisationer anpassar sig till den
nya ordningen, mest på grund av tekniska skäl, men även att den nya ordningen
vinner legitimitet genom att övriga organisationer härmar dem.
Även i Social Movements and Institutional Analysis (Schneiberg & Lounsbury,
2008) beskrivs hur förändringar växer fram och påverkar organisationer. En förändring kan exempelvis ske genom att lokala företeelser successivt påverkar företagen, som i sin tur medför att det sker nationella förändringar. Ett exempel som
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tas upp är det motstånd som fanns i USA mot att det bildades ett antal sammanslutningar som hindrade den fria konkurrensen i USA. Detta motstånd växte
från att ha varit lokalt till att bli en nationell modell med regler som ansågs gynna
den fria kapitalismen.
En organisation kan ha anpassat sig till omvärldens krav utåt, men internt
inom organisationen kan det se helt annorlunda ut. Organisationen kan på olika
sätt visa att den anpassat sig till förändrade regler men internt ha helt andra regler, dvs. den kultur som finns kan innehålla helt andra värderingar än det som
visas utåt (decoupling). Brunsson & Olsen (1993) och Sahlin-Andersson (1989) har
i studier av förändringsprojekt påvisat att det sker en sådan särkoppling av vad
som sägs och vad som i själva verket görs. I analysen av studiens empiri har dessa resultat varit särskilt viktiga att beakta i styrelsens internkontrollrapportering.
Även resultaten från Czarniawska & Sevóns (1996) fallstudier, som visar att förändring är en mycket komplex process där idéer förändras och anpassas under en
längre tid, har beaktats i analysen av empirin.
Även om inte den institutionella teorin använts som det huvudsakliga ramverket i den här studien har ett antal reflektioner gjorts i samband med empiriundersökningen som kan relateras till tidigare forskningsresultat inom detta område.

7.3 STUDIER OM STYRELSENS ROLL, ANSVAR OCH
PROFESSIONALISM
7.3.1

Kontrollägarens inflytande

Sverige har ett stort antal bolag som präglas av kontrollägarskap. En kontrollägare har större möjlighet att styra företagsledningen och får därmed inte samma
problem med informationsasymmetri som de ägare som endast har ett fåtal aktier. Studier visar att det kan finnas risk för informationsasymmetri mellan de olika
ägarna.
Kärreman (1999) har i sin doktorsavhandling fokuserat på hur ägarnas intentioner har återspeglats i styrelsearbetet. Avhandlingen beskriver styrelseledamöters uppfattningar om hur deras mandat formas och hur detta påverkar styrelsearbetet. De dominerande faktorerna för hur mandatet för ledamöterna utformas
beskrivs som 1) typ av ledamotskap, 2) upplevda ägarintentioner och 3) styrelsens arbetsformer. Han kom fram till att beroende av om ledamöterna är direkta
ägarrepresentanter, arbetstagarrepresentanter eller oberoende ledamöter, uppfattar styrelseledamöterna sin roll i styrelsen på olika sätt. Han hävdar att de ledamöter som representerar en kontrollägare befinner sig på en överordnad hierar97

kisk nivå i styrelsen i förhållande till övriga. I empiriavsnittet behandlas denna
problematik då ett flertal av respondenterna har erfarenheter av att vara ledamöter i styrelser där kontrollägare finns representerade.

7.3.2

Styrelsens kompetens

Det krävs kunskap om bolaget och på vilket sätt olika händelser i bolaget och
dess omvärld påverkar den interna kontrollen. Söderström visar i sina studier att
det finns ett positivt samband mellan ett företags framgång och ägarnas förmåga
att anpassa styrelsens kompetens till de krav som ställs på bolaget. Exempel på
detta är hur företagsledningen ska hantera teknikskiften, expandera på internationella marknader, fatta stora investeringsbeslut under osäkra förhållanden avveckla verksamhetsgrenar (Söderström 2003).
I den empiriska undersökningen diskuteras styrelseledamöternas uppfattning
om vilken kunskap de anser att styrelsen ska ha för att kunna bedöma den interna kontrollen. Dessutom diskuteras om de anser att de har den tid och de resurser som krävs för att tillgodogöra sig den information som kommer från bolaget
och dess ledning. Kalbers & Fogarty (1993) har studerat vad som kännetecknar
ett effektivt revisionsutskott. De konstaterar att ju fler oberoende ledamöter och
ju fler som har finansiell kompetens, desto större är sannolikheten att utskottet
på ett positivt sätt bidrar med att säkerställa den finansiella rapporteringen. Sjöstrand & Petrelius (2002) pekar på viktiga egenskaper som anses vara meriterande när svenska koncernstyrelser rekryteras. En sådan är om den potentiella styrelseledamoten har erfarenhet av att verka som vd. En person som är, eller har
varit, vd anses ha goda förutsättningar att vara styrelseledamot. En annan faktor
som tas upp är ”attraktion till likar”, dvs. styrelseledamöter har en tendens att ha
samma erfarenheter och värderingar som de som rekryterar dem.
Sonnefeld kom fram till att det inte finns något samband mellan styrelseledamöternas kompetens eller förekomst av ett revisionsutskott och ett företags
framgång (Sonnenfeld, 2002). Han har kartlagt korrelationen mellan de parametrar som styrelseteorierna definierar som bra styrelsearbete och företagens framgång. I
studien ingick ett antal framgångsrika företag såsom General Electric, Disney
m.fl. samt ett antal mindre framgångsrika företag som Enron, Worldcom, Tyco
m.fl. Resultatet av studien visade att det inte var någon skillnad på styrelseledamöternas kompetens mellan de framgångsrika företagen och skandalföretagen.
Detta skulle kunna innebära att styrelsen insatser inte har någon avgörande betydelse även när det gäller den interna kontrollen missvisande redovisning och oegentligheter.
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7.3.3

Styrelsens styrning och kontroll

Även om styrelsens kontroll och övervakning har lyfts fram i Koden för bolagsstyrning är det ingen ny tes som lanseras. Redan Jensen & Meckling (1976) hävdade att om värdet för aktieägarna ska kunna maximeras, när det sker en separering av ägandet och ledningen av bolaget, krävs effektiva kontrollmöjligheter och
att bolagets ledning får en hög kompensation. Jensen utvecklar senare, tillsammans med Fama, hypotesen om att en aktiv styrelse kan reducera kostnaderna
för informationsasymmetrin (Fama & Jensen, 1983). Ju mer påläst styrelsen är,
desto större är möjligheterna att utöva en tydlig styrning och kontroll av bolaget.
Eisenhardt (1989) har i sina studier kommit fram till ett något avvikande resultat. Hon hävdar att det inte alltid är optimalt att införa kontroller, övervakning
och incitament. I vissa fall blir det dyrt för principalen att verifiera agentens arbete; det blir kostsamt med övervakning av olika ersättningsprogram till företagsledningen, i synnerhet när lagstiftning och regelverk är ineffektiv och inte stöder
en effektiv övervakning. I studiens empiriavsnitt (se avsnitt 8.3) belyses frågor
om styrelseledamöternas syn på rörliga ersättningssystem och deras möjlighet att
övervaka dem.
Genom Kodens krav på revisionsutskott ges styrelsen en möjlighet att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, svara för de regelbundna kontakterna
med bolagets revisorer och bedöma bolagets interna kontroll och riskexponering.
Revisionsutskottets möjligheter att fördjupa sig i frågor om bolagets rapportering
och status beträffande den interna kontrollen har undersökts av ett antal forskare. I anslutning till att det introducerades koder för bolagsstyrning i de europeiska länderna gjorde Turley & Zaman (2004) en litteraturstudie om forskning av
revisionsutskott och dess användning inom bolagsstyrningsområdet. De som styr
arbetet i revisionsutskottet och i vilken grad de diskussioner och beslut som sker
påverkar bolaget och dess ledning. De har i sin forskning fokuserat på relationerna mellan styrelseledamöterna, aktieägarna och revisorerna. Här har de särskilt studerat hur oberoendet hos revisorerna påverkar revisionsprocessen och
kommunikationen med revisorerna samt övervakningen av internrevisionen.
Vidare fastställer Turley & Zaman (2007) i ett antal studier att revisionsutskottet har möjlighet att påverka revisionen i företagen, såväl när det gäller val av
revisorer, arvodets storlek, revisionens innehåll och omfattning som eventuella
oenigheter mellan revisorn och bolagets ledning. De refererar bl.a. till studier
som visar att revisionsutskottet spelar en stor och viktig roll i bolagsstyrning och
särskilt i övervakningen av den interna kontrollen. De påvisar genom att referera
till COSO- och Turnbull-ramverket att revisionsutskottet haft inflytande på internrevisionens roll och ansvar. Dessutom har revisionsutskottet en möjlighet att
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påverka ledningens arbete med att identifiera såväl externa som interna risker i
bolaget.
Enligt Turley & Zaman har ledamöterna i revisionsutskottet stora möjligheter att övervaka ledningens arbete med den finansiella rapporteringen. De ska
även övervaka att bolaget följer externa regelverk, interna etiska regler och att det
har ändamålsenliga kontroller för att förhindra ekonomisk brottslighet. De refererar vidare till att revisionsutskott bidrar till att bolagets risker övervakas med
syfte att öka sannolikheten för att uppnå sina mål. Slutligen konstateras att revisionsutskottet har en viktig uppgift i att säkerställa att bolaget har en tillfredsställande finansiell rapportering och god intern kontroll. Revisionsutskottet kan
därmed bidra till att minska agentkostnaderna.
Även Spira (2002) har berört ändamålsenligheten med revisionsutskott. Hon
anser i likhet med många andra forskare, exempelvis Sonnenfeld (2002), att det
inte finns stöd inom forskningen för samband mellan ett effektivt revisionsutskott och ett företags framgång. Spira pekar på ett antal risker med att ha ett revisionsutskott; hon anser exempelvis att om revisionsutskottet agerar som en
sköld mellan revisorerna, företagsledningen och huvudstyrelsen är detta ett ineffektivt sätt att utöva styrning och kontroll. Om dessutom ledamöterna i revisionsutskottet saknar insikt och kunskap i revision och redovisning, och/eller
om införandet av ett revisionsutskott innebär att styrelsen abdikerar från sitt kollektiva ansvar för den finansiella rapporteringen, kan införande av revisionsutskott få motsatt effekt. Spira hävdar dessutom att det inte finns något heltäckande system som skyddar bolagen från medvetet missbruk sker. Hon hävdar att det
finns företag som haft bedrägerier trots att de haft ett väl fungerande revisionsutskott. Trots dessa risker dömer hon inte ut revisionsutskottet som kontrollfunktion, utan anser att företag med revisionsutskott har större möjligheter att
upptäcka ekonomisk brottslighet än de utan revisionsutskott.
Goodwin (2003) har studerat relationen mellan revisionsutskottet och internrevisionen. Studiens fokus var bl.a. att undersöka om antalet oberoende ledamöter, samt graden av ekonomisk kompetens hos revisionsutskottets ledamöter, påverkar relationen med internrevisionen. Resultatet visade att det var ett positivt
samband, dvs. ju fler oberoende ledamöter samt ju fler ledamöter med kompetens inom ekonomi och revision, desto tätare var kontakterna med internrevisionen.
Stewart & Munro (2007) har via en intervjustudie undersökt om antalet möten i
revisionsutskottet, och externrevisorernas närvaro på möten, påverkar den revision som utförs. De faktorer som mättes var revisorernas uppfattning om 1) revisionsrisken, 2) effektiviteten i revisionen, 3) graden av detaljerade tester, 4)
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konfliktlösning mellan bolagets ledning och revisorerna, 5) kvaliteten i revisionsarbetet och revisionsarvodenas storlek. Resultatet av undersökningen visade att
revisorerna anser att ju fler revisionsutskottsmöten, med närvarande revisorer,
desto lägre blir den från deras sida upplevda revisionsrisken. Deras medverkan
på mötena genererade dock en del extra tid i form av föreberedelse och deltagande vilket medförde att revisionsarvodet inte minskade.
Den lägre revisionsrisken påverkade inte heller nämnvärt deras upplevda behov av att utföra detaljerade revisionstester i verksamheten. Av resultatet går inte
att utläsa att det blir bättre styrning och kontroll genom revisorernas medverkan i
revsionsutskottet. Mötena bidrar dock till att eventuella meningskiljaktigheter
mellan revisorerna och företagsledningen diskuteras på mötena vilket i sin tur
leder till att eventuella konflikter dem mellan minskar.

7.4

STUDIER OM INTERN KONTROLL OCH REVISION

För att företagen ska kunna styras på ett sätt som gör att de uppfyller ägarnas
krav på avkastning på sitt kapital krävs, förutom regelsystem som reglerar marknaden, även ett antal styrmekanismer i det enskilda bolaget. Ramverk för intern
kontroll är ett sätt att standardisera uttryck och parametrar; svenska börsnoterade
företag rekommenderas följa t.ex. ramverken COSO och COSO-ERM, som utvecklats i USA. De studier som hittills genomförts inom internkontrollområdet
har i huvudsak ägt rum i USA och Storbritannien. Det finns dock en svensk licentiatavhandling som behandlar intern kontroll, se vidare avsnitt 7.4.1 nedan.

7.4.1

Studier om intern kontroll

Arwinge (2010) har i sin licentiatavhandling gjort en litteraturstudie om intern
kontroll med utgångspunkt utifrån ett revisionsperspektiv. Intern kontroll, dess
komponenter och aspekter beskrivs och diskuteras. Arwinge beskriver den successiva förändringen av begreppets innebörd och användning sedan början av
1900-talet. Från att i början av 1900-talet enbart vara ett s.k. kontrollmoment
som revisorerna utförde, blev sedan intern kontroll ett självständigt begrepp.
Genom att företagen blev mer komplexa, och antalet transaktioner ökade, blev
det omöjligt för revisorn att verifiera samtliga transaktioner; det blev nödvändigt
att förlita sig på en intern kontrollmiljö.
När COSO-ramverket gavs ut (COSO, 1992) fick intern kontroll ytterligare
en bredare definition, och riskhantering växte fram som en del i den interna kontrollen. I och med att COSO-ERM gavs ut 2004 ansågs intern kontroll vara integrerad i bolagets processer. Intern kontroll hanterar allt från företagens risker i
samband med dess finansiella flöden till risker som relateras till bolagets mål och
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strategier. I och med att bolagsstyrning blev ett regulatoriskt begrepp, blev intern
kontroll känt och är numera något som såväl företagsledning och styrelser måste
förhålla sig till. COSO-ramverkets tillämpning för den här studien redovisas i avhandlingens kapitel 5.
Arwinge diskuterar vidare hur viktigt det är att nå balans mellan risk och
kontroll. Han konstaterar att allt företagande är förenat med risk men alltför stor
risk kan medföra stora förluster, medan alltför omfattande kontroller har en tendens att medföra stagnation som gör att bolaget inte utvecklas. I avsnitt 8.5 diskuteras styrelseledamöternas tolkning av dessa begrepp och hur de anser att styrelsen ska kunna ta sitt ansvar för intern kontroll.
Sundgren & Svanström (2010) visar i en studie att företag som är berörda av
Koden satsat mer på intern kontroll än tidigare. Undersökningen omfattar en
studie av ett 100-tal företag och fokuserar på vad som karaktäriserar företag med
en stark intern kontroll. Företagen i studien bekräftar att det skett en förändring,
och ett flertal företag har successivt byggt upp en bra infrastruktur för att kunna
hantera styrning och kontrollfrågor. Studiens resultat pekar på att det primära
behovet av att förbättra den interna kontrollen är att kvalitetssäkra redovisningen
i bolaget. God intern kontroll anses även på sikt leda till lägre revisionskostnader
då revisorerna därmed kan förlita sig på den interna kontrollen.
I Kodens Vägledning anges att god intern kontroll är ett sätt att begränsa oegentligheter och bedrägligt beteende i företagen (Arbetsgruppen för Svenskt
Näringsliv respektive Far, 2005). Pricewaterhouse Coopers har under fyra år
samlat in och sammanställt resultat från intervjuer med olika ledningspersoner i
ett antal länders företag avseende ekonomisk brottslighet. 2007 års undersökning, som är den fjärde undersökningen som görs i rad, visar att företagen har
infört kontrollsystem som har såväl förebyggande kontroller, t.ex. policys och
riktlinjer, som kontroller i efterhand, t.ex. attester och olika typer av avstämningskontroller. Undersökningen visar vidare att företagen har satsat på att ha en
hög etisk kultur, vilket anses vara ett förebyggande kontrollsystem som minskar
ekonomisk brottslighet.
Pricewaterhouse Coopers konstaterar att den interna kontrollstrukturen har
byggts upp inom alla företagssegment, såväl hos tillväxtföretag som inom de företag som verkar på en mogen marknad. Deras slutsats är dock att detta inte
minskat den ekonomiska brottsligheten, vilket även överensstämmer med Spiras
(2002) resultat att det i princip är omöjligt att med hjälp av god intern kontroll
minska den ekonomiska brottsligheten. De hävdar i sin rapport att anledningen
till detta är att den ekonomiska brottsligheten beror på egenskaperna hos gärningsmannen, vilket inget kontrollsystem anses kunna ändra på. De konstaterar
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att trots denna vetskap sker det ändå en kontinuerlig förbättring av företagens
rutiner i syfte att förbättra den interna kontrollen (PWC, 2007).

7.4.2

Studier om revision

Revisorns möjligheter att granska och uttala sig om företagens interna kontrollsystem studerades av bl.a. Power i slutet av 1990-talet. Han studerade frågan om
lämplig revisionsmetodik för att kunna bedöma tillförlitligheten i det interna
kontrollsystemet. I boken diskuteras frågor om vilken omfattning (scope) och detaljeringsgrad (depth) som krävs för att revisorn ska kunna göra en tillförlitlig bedömning. Statistiska urvalsmetoder har minskat i betydelse då revisorerna successivt blivit varse att statistiska urvalsmetoder inte garanterar tillförlitlighet då
frågan alltid uppkommer beträffande population, urval, konfidensnivå etc. (Power, 1997).
På senare år – i och med att riskbegreppet har betonats i COSO-ramverken
– har kontrollmiljö, riskhanteringsprocess och väl fungerande informationssystem lyfts fram
som element i en effektiv intern kontrollstruktur på företagen (COSO-ERM,
2004). Frågan är om revisionsmetoderna har anpassats till nytänkande när det
gäller riskbedömningar och identifiering av nyckelkontroller. Öhman har i sin
doktorsavhandling (2006) behandlat revision av börsnoterade företag. Han har
kartlagt revisorers och centrala intressenters uppfattningar om revisorernas kärnuppdrag, dvs. granskning och bedömning av, och uttalanden om, redovisningsinformation. Han ställer olika uppfattningar mot varandra och presenterar förslag
på en anpassning av revisionen som tar hänsyn till olika parters intressen. Han
hävdar att nuvarande revision reduceras till en kontroll efter en förutbestämd
mall, inriktad på sådant som är relativt lätt att granska och som kan hanteras på
beprövade sätt av revisorerna. Han berör även att revisorerna själva anser att de i
framtiden kommer att granska bolagets interna kontroll i större omfattning än
vad som görs idag och att de därmed kommer att dra ned på andra former av
granskningsinsatser.

7.4.3

Studier om internrevision

I empiriundersökningen kommer internrevisionens roll och ansvar utifrån styrelseledamöternas erfarenheter att diskuteras. Internrevisorernas branschförening
har visat ett starkt engagemang för internrevisionens bidrag till frågor om intern
kontroll och har även deltagit i arbetet med att utveckla COSO-ramverken.
Studier om internrevision och dess roll har i huvudsak bedrivits av branschen
själv. The Institute of Internal Auditors (IIA) bedriver studier om internrevision
genom sin Research Foundation. Den publicerar regelbundet studier inom in103

ternrevisionsområdet. Syftet med publikationerna är att stödja internrevisorerna i
deras yrkesutövning, förse beslutsfattare med ett stöd i bolagsstyrningsfrågor
samt att utbyta erfarenheter inom forskningsområdet avseende bolagsstyrning
och internrevision. I och med att dessa frågor varit ett fokusområde de senaste
åren har det forskats och publicerats ett antal avhandlingar om internrevisionens
roll och ansvar inom bolagsstyrning.
Under 2003 publicerades en undersökning om internrevisionens otydliga ansvar och roll, Internal Audit Reporting Relationships: Serving Two Masters (IIA, 2003).
Författarna beskriver hur internrevision inte är generisk, utan det varierar till vem
funktionen rapporterar. Vissa rapporterar till den operativa ledningen, medan
andra rapporterar till ledande befattningshavare på företaget eller till styrelsen, se
figur 7 nedan.
FIGUR 7: INTERNREVISIONENS DUBBLA ROLLER

Företagsledningen

Operativa ledningen

Internrevision

Konsultativa internrevisionstjänster

Styrelsen och dess
revisionsutskott

Säkerställa den
intern styrning och kontrollen genom
att utföra en oberoende
granskningsfunktion

Källa: Internal Audit Reporting Relationships: Serving Two Masters (IIA, 2003).
Internrevisionens olika uppdragsgivare oftast är intresserade av olika internrevisionstjänster, finns det risk för otydlighet i internrevisionens uppdrag och
roll. Till exempel är den operativa ledningen oftast intresserad av att få förslag till
åtgärder som kan leda till att verksamheten blir effektiv och har bra kontrollfunktioner, medan bolagets ledningspersoner kan vara intresserade av förslag till åt104

gärder som har en direkt påverkan på bolagets ekonomiska resultat. Ett positivt
resultat kan påverka deras ersättning och möjligheter till framtida avancemang.
Författarna lyfter även fram styrelsens, eller dess revisionsutskotts, intresse av att
få hjälp i sin övervakningsfunktion, vilket medfört att de i högre grad efterfrågar
internrevisionens granskning (IIA, 2003).
Baker & Owsen (2001) har studerat styrelsens roll relaterat till extern- respektive internrevision. De ser styrelsens roll i huvudsak som en funktion som
stöder företagsledningen och som bidrar med att ge företagsledningen möjlighet
att få expertkunskap och erfarenheter från näringslivet. De pekar också på att
styrelseledamöterna ofta väljs genom företagsledningarnas egna kontaktnät och
av den anledningen har de svårt att utöva en kontrollerande funktion. Den externa revisorn blir därmed en viktig kontrollfunktion som agerar för ägarnas bästa. De lyfter fram att internrevisionen fått en viktig funktion, som med sin
granskning av bolagets internkontrollsystem kan bistå externrevisionen. Baker &
Owsen hävdar således att internrevisionens roll inte är att bistå styrelsen, utan att
förse externrevisionen med underlag så att den kan agera mer oberoende jämfört
med tidigare. Internrevision ses alltså som en funktion inom bolaget som till stor
del gör det detaljerade granskningsarbete som externrevisorerna utförde tidigare.
Detta synsätt avviker från de flesta internrevisorer som inte ser sig själva som
en underleverantör till externrevisionen; i stället ser de sig som en självständig
funktion som arbetar på företagsledningens eller styrelsens uppdrag med att objektivt granska och utvärdera bolagets riskhantering samt interna styrning och
kontroll (IIA, 2003). Det ökade intresset för internrevision i samband med ökad
fokus på bolagsstyrning har dessutom medfört att funktionen blivit mer professionell. Enligt en undersökning av Rittenberg & Miller (2005), konstaterades att
internrevisorerna fått erkännande och deras arbete ökat fokus i och med införandet av SOX.
Genom att internrevisionens roll inte är entydig, är den föremål för intensiva
diskussioner bland branschfolket. IIA har via ett forskarteam utfört en undersökning bland sina medlemmar, totalt 160 000, som tar fasta på internrevisorernas uppfattning om vilka förändringar de förväntar sig i branschen de närmaste
tre åren. Knappt hälften av de tillfrågade ansåg att de traditionella revisionsområdena operationell och compliance audit skulle dominera de närmaste åren. Ett stort
antal av de tillfrågade anser att internrevision är en aktiv funktion inom områden
såsom riskhantering (80 %) samt styrning och kontroll (63 %). Slutsatsen är att många
internrevisorer inte ser sig som en antingen-eller-funktion, utan som en bådeoch-funktion, dvs. de tror att de kommer att arbeta med både traditionella revisioner och riskbaserad revision. En av slutsatserna i undersökningen är att in105

ternrevisorerna inte har en samsyn när det gäller sin egen utveckling. Detta påverkas naturligtvis av att internrevisionens förhållanden skiftar stort mellan olika
länder. I vissa länder – t.ex. i Nordamerika – har internrevisionen varit en etablerad funktion under lång tid, medan den i exempelvis utvecklingsländerna nyligen
har etablerats (The IIA Research Foundation, 2007).
Även revisionsbolaget Ernst & Young har gjort en studie över internrevisionens roll, Escalating the role of internal audit (Ernst & Young, 2008). Studien omfattar internrevisionschefer i 348 multinationella företag med en omsättning överstigande 5 miljarder USD. Studien har en bred geografisk täckning genom att den
omfattar 35 olika länder och 23 olika branscher. Studien visar att internrevisionsrollen har förändrats från att i huvudsak ha varit en funktion som granskar verksamhetens följsamhet gentemot regelsystemet (s.k. compliance) till att vara en
mer rådgivande funktion. Företagens revisionsutskott i dessa företag efterfrågar
numera internrevisionens bedömning av verksamhetens risker och internrevisionens förslag till förbättrade rutiner. Internrevisionens granskning av IT-risker har
vuxit fram som en stor och viktig roll i företagens riskanalyser.
Fokuseringen på att granska den interna kontrollen för den finansiella rapporteringen, som växte fram i och med SOX-lagstiftningens tillkomst, är inte
längre lika tydlig. Numera krävs fler mer insatser från internrevisionens sida som
kan relateras till företagens strategiska risker. I studien hade 68 % av företagen
etablerat en riskhanteringsprocess som täcker samtliga delar av bolaget, och i 22
% av företagen hade internrevisionen en ledande roll i riskanalysarbetet. Efterfrågan på internrevisorer har ökat, och en femtedel av de undersökta företagen
hade en omsättning av internrevisorerna som översteg 20 %. Anledningen till
den höga omsättningen är att det finns en efterfrågan på internrevisorer, som i
sin tur gör att internrevisorerna flyttar mellan företagen i syfte att öka sina löner
och bli befordrade (Ernst & Young, 2008).

7.5

SUMMERING

I tidigare studier har konstaterats att:
Företagen och dess ledningar anpassar sina strukturer till vad som är socialt
accepterat och anses rationellt. De strävar efter att uppnå legitimitet vilket medför att det är lättare att införskaffas resurser som i sin tur ökar chanserna till
överlevnad.
Revisionsutskott ökar styrelsens möjligheter att kommunicera med revisorerna och bedöma bolagets interna kontroll och riskexponering.
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De företag som är berörda av Koden satsar mer på intern kontroll än tidigare. Det har skett en förändring, och det har successivt byggts upp en bra infrastruktur på företagen för att kunna hantera styrning och kontrollfrågor.
Internrevisionens otydliga ansvar och roll påverkar branschen. Internrevision
är inte ett generiskt begrepp utan internrevisionens roll och ansvar varierar i mellan olika företag olika branscer och mellan olika länder. Hur den det påverkar
styrelsens syn på internrevision framgår av avnsitt 8.3.6.
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8 STYRELSENS ÖVERVAKNING
OCH KONTROLL
Kodens krav på förbättrad intern kontroll behöver tolkas och översättas till det enskilda bolaget. Syftet med detta kapitel är att redovisa hur ett antal styrelseledamöter tolkar sitt ansvar för
den interna kontrollen och hur de upplever sin relation till företagets ägare, verkställande ledning och revisorer, dvs. övriga bolags- och kontrollorgan. Styrelseledamöterna ska förstå och
vara beredda att ta sitt ansvar för den interna kontrollen. I kapitlet redovisas resultatet av den
empiriska undersökningen. Syftet med de intervjuer som genomförts är att förstå om ledamöterna anser sig ha de rätta förutsättningarna för att övervaka den interna kontrollen och därmed
kunna ta sitt ansvar. Utöver intervjuerna har ett antal internkontrollrapporter studerats. Internkontrollrapporterna har jämförts med den internkontrollstruktur som beskrivs i kapitel 5.

8.1

INLEDNING

Koden anger att styrelsens roll ska vara kontrollerande och uppföljande samt att
styrelsen fortlöpande ska hålla sig informerad om, och utvärdera hur, bolagets
system för intern kontroll fungerar. Om styrelsen ska kunna ta ett aktivt ansvar
för den interna kontrollen krävs å ena sidan att ägarna har gett styrelsen ett tydligt mandat och att styrelsen inte förhindras i sitt ansvar genom att ägarna själva
aktivt styr bolaget. Å andra sidan krävs att styrelsen är beredd att aktivt utöva en
kontrollerande funktion och att de enskilda styrelseledamöterna lägger den tid
och de resurser som behövs för att kunna göra en tillförlitlig utvärdering av den
interna kontrollen. Dessutom bör de enskilda styrelseledamöterna ha kompetens
inom området, och styrelsen som helhet ska agera oberoende till såväl ägarna
som bolaget.
För att kunna bedöma den interna kontrollen behöver styrelsen försäkra sig
om att bolaget har en god kontrollmiljö och effektiva administrativa rutiner. Styrelsen behöver bevaka att bolagets ledning bedömer riskerna och de kontrollåtgärder som krävs för att hantera dessa (COSO, 1992). För att styrelsen ska kunna
bedöma och övervaka den interna kontrollen krävs att företagsledningen informerar och rapporterar ändamålsenlig och riktig information. Informationen behöver presenteras i en form som gör det möjligt för styrelsen att förstå och ut108

värdera bolagets interna kontroll. Om så sker finns förutsättningar för en god
bolagsstyrning.
När denna studies empiri samlades in hade många svenska börsföretag stort
ägarinflytande jämfört med brittiska börsföretag. Däremot har svenska styrelser
en mer oberoende kontrollerande funktion gentemot företagsledningen. De är
dock mer exekutiva än de övervakande organen (Aufsichtsrat) i Centraleuropa, se
avsnitt 4.2.2.
Nedan redovisas en schematisk bild över hur studiens empiri redovisas. De
enskilda styrelseledamöterna som intervjuats har beskrivit hur de ser på sitt mandat att tillvarata bolagets och dess ägares intressen, hur de ser på sin egen kompetens och vilken syn de har på att kontrollera företagsledningen. Studien omfattar
vidare hur styrelseledamöterna ser på bolaget och dess företagslednings arbete
med intern kontroll. Upplever styrelseledamöterna t.ex. att de kan få hjälp med
att övervaka den interna kontrollen genom att använda sig av internrevisionens
granskning? Dessutom undersöks hur ledamöterna upplever sin relation med externrevisorerna.
FIGUR 8: DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen samt relation till
ägarna, företagsledningen och revisorerna (extern- och
internrevisorer)
Otydligt reglerad

Ägare

Ägare
Ägare

Ägare

Revisorer

Styrelsen

Företaget

Internrevision

Företagsledning

Tydligt reglerad

Styrelsens relation till och
mandat från aktieägarna för att
kunna utöva sitt ansvar, se 6.2.
Styrelsens relation till revisorerna
avseende dess granskning av den
interna kontrollen, se 6.5
Styrelsens organisation av sitt
arbete, sin roll och ansvar, se
6.3
Styrelsen relation till
internrevisionen som
granskningsfunktion, se 6.6
Styrelsen relation till
företagsledningen, se 6.4.
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8.2

STYRELSENS MÖJLIGHET ATT REPRESENTERA ÄGARNA

En styrelse är utsedd att representera bolagets ägare och tillvarata deras investeringar i bolaget. Som konstateras i avsnitt 6.2 har Koden till viss del stärkt styrelsens roll och ansvar genom att införa regler som begränsar de dominanta ägarnas
möjligheter att påverka styrelsens mandat. Många svenska börsföretag domineras
fortfarande av ägare med stort inflytande, men Koden kräver att det finns styrelseledamöter som är oberoende, dvs. helt utan relation till någon ägare.

8.2.1

Kontrollägarrepresentant i styrelsen

Aktieägarna har ett intresse av att minska informationsasymmetrin mellan sig och
bolagets ledning och tillsätter därför en styrelse för att bevaka sina investeringar.
Styrelsen har oftast ledamöter som valts in i styrelsen på olika premisser. Kontrollägarna har genom sin stora ägarandel möjlighet att utöva sin ägarroll aktivt
jämfört med dem som äger små andelar. Genom att kontrollägarna ges möjlighet
att engagera sig i valet av styrelseledamöter får de möjlighet till inflytande i styrelsearbetet, vilket inte de med mindre ägarandel har på samma sätt.
I företag med en eller flera kontrollägarrepresentanter i styrelsen kan det
uppstå kostnader p.g.a. informationsasymmetri mellan dem och övriga styrelseledamöter. Kostnaderna uppstår om övriga styrelseledamöter upplever att de
måste söka annan information för att kompensera sig gentemot kontrollägarnas
informationsövertag, alternativt att de passivt anpassar sig till detta uppstår kostnader för informationsasymmetri.
De intervjuade styrelseledamöterna i denna studie har olika erfarenheter beroende på om de haft någon anknytning till ägarna eller valts in som oberoende
ledamöter. Samtliga respondenter, oavsett vems mandat de företrätt, anser dock
att kontrollägaren eller dennes representant har stora möjligheter att dominera
styrelsemötena. Respondenterna anser emellertid att det inte alltid är negativt.
Kontrollägaren eller dennes representant anses oftast känna till bolaget och ha en
bra uppfattning om de risker som bolaget kan utsättas för, såväl externa som interna. En av respondenterna är positiv till kontrollägarnas deltagande i styrelsearbetet:
En kontrollägare är engagerad i bolagets förvaltning och är oftast genuint intresserad
av att bolaget utvecklas långsiktigt.
En annan respondent är mer negativt inställd till kontrollägarens dominans och
hävdar att det kan missgynna bolaget:
Kontrollägarens egna intressen överensstämmer inte alltid med bolagets bästa.
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Det finns en risk för att internkontrollfrågor bli bortprioriterade på styrelsemötena. Respondenten anser att kontrollägaren inte vill ”slösa” tid på att diskutera
dessa frågor utan vill lägga fokus på andra styrelsefrågor.
De respondenter som själva har erfarenhet av att vara kontrollägarens representant i styrelsearbetet anser inte så inte är fallet. Särskilt en av respondenterna
uttrycker en annan åsikt. Han anser sig i stället haft problem med styrelseledamöter som inte representerar kontrollägaren. Han exemplifierar med att berätta om
investeringsbeslut i kontrollåtgärder som varit svåra att driva igenom. Genom att
den typen av investeringar är långsiktiga och svåra att mäta i termer som ekonomisk avkastning har de inte varit populära hos de styrelseledamöter som representerat investmentföretag. Respondentens erfarenhet är att kortsiktig lönsamhet
och höga aktievärden många gånger dominerar styrelsens inställning. Han beskriver hur svårt det kan vara att få en samsyn i styrelsen och pekar på att det
finns en stor risk om bolagets ägare har olika syn på internkontrollfrågor. Han
tillägger dessutom att: denna oenighet kan utnyttjas av den verkställande direktören för sin
egen vinning.
Som beskrivs råder det delade meningar om det är en fördel respektive
nackdel att ha kontrollägarna representerade i styrelsen när frågor om risk och
internkontroll finns på agendan. En dominant ägare torde dock ha ett intresse av
att dessa frågor uppmärksammas om han satsar på bolagets långsiktiga lönsamhet.

8.2.2

Oberoende ledamöter i styrelsen

I avsnitt 6.3 beskrivs Kodens regler om oberoende ledamöter i styrelsen. I samtalen med styrelseledamöterna kom det fram ett antal synpunkter som gör att jag
bedömer att de oberoende ledamöterna i regel känner till Kodens innehåll bättre
än kontrollägarrepresentanterna. Även några respondenter anser att de styrelseledamöter som tillsatts som oberoende ledamöter är mer professionella och oftast ha större kunskap om Kodens innehåll än övriga.
Respondenterna har däremot olika åsikter om hur oberoende ledamöter ska
förhålla sig till kontrollägarrepresentanterna i bedömningen av den interna kontrollen. En av de intervjuade anser att det är viktigt att de oberoende ledamöterna koncentrerar sig på att vara ett stöd till kontrollägarna och se till att de blir informerade om väsentliga förändringar i regelsystemen, vilket i sin tur minskar
risken för att bolaget ska begå onödiga misstag.
En annan respondent är inte lika positivt inställd och ser sig inte som enbart
stödjande till kontrollägaren. Han har upplevt vissa svårigheter att vara oberoen111

de styrelseledamot i en styrelse där kontrollägaren eller dennes representant ingår:
Det kan vara svårt att som oberoende ledamot driva frågor som gynnar samtliga aktieägare, dvs. även minoritetens intressen.
En respondent har direkt negativ erfarenhet. Han upplever att det är mycket
svårt att gå emot kontrollägarens vilja om kontrollägaren eller dennes representant sitter i styrelsen:
Det är endast ett fåtal styrelseledamöter som vågar sätta sig upp och vid behov driva
en linje som är emot kontrollägarens vilja trots att de anser att den skulle gynna företaget bättre. Svenskar är av tradition konflikträdda och vill inte bråka, tre av fyra
styrelsemedlemmar böjer sig för ägarrepresentantens vilja om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter avseende hur styrelsen ser på styrning och kontrollfrågor.
Dessa båda påståenden kommer att diskuteras vidare i avsnitt 9.2 då det finns
tidigare studier som påvisar att de oberoende styrelserepresentanterna är hierarkiskt underställda de styrelseledamöter som representerar en kontrollägare.

8.2.3

Institutionella ägares representation i styrelsen

Antalet institutionella ägare i svenska börsnoterade bolag har ökat väsentligt de
senaste åren. År 2004 var de 30 största börsnoterade bolagen, dvs. ca 30 % av
dem som var berörda av Koden, till stora delar (> 50 %) ägda av aktiefonder eller andra institutionella ägare (Strömberg, 2006).
När Koden skrevs uttryckte Förtroendekommissionen att det var önskvärt
att de institutioner som vill och kan ta ett mer aktivt ägaransvar skulle göra detta
(SOU 2004:47). Under senare år har de institutionella ägarna blivit mer frispråkiga och vid ett antal tillfällen uttalat sina åsikter i bolagsstyrningsfrågor. En av
dem som varit framträdande i svenska medier är C. Gardell. Han har uttalat sig
vid ett antal tillfällen. Han har dessutom när det fondbolag som han driver förvärvat aktier i andra bolag sett till att han eller hans medarbetare fått representation i bolagens valberedning och i dess styrelser (Berglund, 2006).
De intervjuade styrelseledamöterna har mestadels positiva erfarenheter av institutionella ägares engagemang i bolagsstyrningsfrågor. En av respondenterna,
som förutom att han sitter i ett antal styrelser även engagerar sig i valberedningens arbete, beskriver de institutionella ägarna som mycket professionella. Han
refererar till att dessa bolag numera har en ägarpolicy som stöder sig på Koden
och som bl.a. trycker på likabehandling av samtliga aktieägare.
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Ett annat exempel på att de institutionella ägarna varit mer aktiva den senaste tiden är deras engagemang i företagsledningarnas bonusersättningar. C. Lundberg
Markow, chef för ägarfrågor på Folksam, har uttalat sig i medierna om den information som ges avseende bonus på bolagsstämmorna. I sitt uttalande betonar
hon att de krav som ställs på bolagen från dess ägare kommer att märkas på de
kommande bolagsstämmorna (2008). Hon är övertygad om att det kommer att
bli större transparens i informationen och att det kommer att finnas ett större
samband mellan företagsledningarnas ersättningar och bolagets resultatutveckling
(Halvarsson & Halvarsson, 2008).
En av de intervjuade styrelseledamöterna har erfarenhet av institutionella
ägare som köper in sig i stora företag för att äga, styra och så snabbt som möjligt
avyttra sina andelar för att tjäna pengar. Han satt i styrelsen (som representant
för en kontrollägare) för ett företag som hade behov av att få in kapital i bolaget;
därför såldes vissa aktier ti
ll en institutionell ägare som krävde styrelserepresentation. Den instiutionella ägaren och dess styrelserepresentant hade dock inte något intresse av att utveckla bolaget långsiktigt, utan såg endast investeringen som en kortsiktig placering som skulle ge en snabb och god avkastning.
Trots skilda åsikter om de institutionella ägarnas påverkan på styrelsearbetet
synes de medverka till att det ställs krav på transparens i styrelsearbetet. De institutionella ägarna ställer krav på ökad transparens i företagsledningarnas ersättningar, vilket i sin tur ökar förutsättningen för en finansiell rapportering som baseras på god intern kontroll.

8.2.4

Kort summering

I intervjuerna konstateras att respondenterna har olika syn på sitt ansvar för den
interna kontrollen beroende på vilken ägare de representerar. Respondenterna
anser att om kontrollägaren eller dennes representant deltar i styrelsearbetet har
han en stor påverkan på i vilken grad frågor om intern kontroll behandlas på styrelsemötena. Detta hanteras olika av styrelseledamöterna. Några koncentrerar sig
på att bidra med information om Koden medan andra anser att kontrollägarens
medverkan i styrelsen kan medföra att de oberoende ledamöterna inte får en fullständig bild av företagets risker och hur kontrollnivån ser ut i företaget.
De oberoende ledamöterna, och även de institutionella ägarna, har genom
utvecklingen inom bolagsstyrning på senare år successivt blivit mer professionella. Kontrollägarna har dock fortfarande stort inflytande i styrelsearbetet, vilket
kan påverka informationsasymmetrin mellan de olika styrelseledamöterna. Det
går inte att fastställa om detta påverkar styrelsens ansvar för den interna kontrol113

len, men det påverkar med all sannolikhet styrelsens totala kostnad för att söka
information.

8.3
8.3.1

STYRELSENS SYN PÅ ÖVERVAKNING
Inledning

Kodens andemening är att om styrelsen aktivt tar ett ansvar för den interna kontrollen minskar informationsasymmetrin mellan styrelsen och företagsledningen.
Detta gynnar i sin tur aktieägarna. Som konstateras i kapitel 6 tar inte Koden
ställning till vilken typ av övervakning och kontrollåtgärder som styrelsen ska
ägna sig åt. Som konstateras i avsnitt 6.3.1 poängterar Koden att styrelsen ska
ägna den tid som krävs för att kunna fullfölja sitt ansvar. Styrelsens övervakning
ska emellertid inte vara operativ utan endast av indirekt karaktär. För att övervaka och bedöma den interna kontrollen krävs dock kännedom om rutiner och
processer i bolaget. Nedan diskuteras hur styrelseledamöterna ser på sitt övervaknings- och kontrollansvar. I avsnitt 8.4.2 diskuteras deras syn på om detta ansvar skulle kunna leda till en konflikt mellan dem och företagsledningen.

8.3.2

Kontrollfilosofi

Styrelsen behöver ta beslut om hur bolaget och dess ledning ska styras och hur
styrelsen ska kunna övervaka den interna kontrollen. Om styrelsen ska verka för
att bolaget får en god intern kontroll krävs att styrelseledamöterna själva är övertygade om att Kodens krav på intern kontroll är verkningsfull. Styrelsen är sammansatt av ledamöter med specifika kompetenser, vilket präglar de olika styrelseledamöternas individuella föreställningar och uppfattningar om vad som är god
övervakning och kontroll, dvs. hur kontrollen ska utövas. Styrelseledamöterna
har en begränsad insyn i bolaget och behöver utforma ett arbetssätt som säkerställer att frågor som berör den interna kontrollen hanteras av företagsledningen
på ett ändamålsenligt sätt. Styrelseledamöterna behöver således gemensamt hitta
ett förhållningssätt som medför att de på ett effektivt sätt minskar informationsasymmetrin mellan sig och företagsledningen.

Är Kodens krav på god intern kontroll verkningsfullt?
Analysen av styrelsens internkontrollrapportering som visas i bilaga 5 visar att
endast hälften av bolagen följde Kodens regler till 100 % vid 2007 års bokslut.
Den vanligaste avvikelsen är att styrelsen inte har det oberoende som krävs samt
att bolagen saknar en oberoende granskningsfunktion (internrevision).
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Flertalet av de intervjuade styrelseledamöterna är positiva till införandet av
Koden och anser att den medfört en förbättrad styrning och kontroll från styrelsens sida. En fördel med Kodens införande, som nämndes i intervjuerna, är att
styrelsen fått fler möjligheter att ta del av information från tjänstemän på företagen. Vd har låtit specialister i bolagsstyrningsfrågor ge styrelsen insyn i olika utredningar, sammanställningar etc. I och med att fler personer ger styrelsen tillgång till såväl skriftlig som muntlig information, och finns tillgängliga för frågor
från styrelseledamöterna, ges styrelsen en mer omfattande och mångsidig bild av
frågor rörande den interna kontrollen.
En respondent betonar i synnerhet Kodens krav på införande av revisionsutskott som han anser ha påverkat företagens interna kontroll på ett positivt sätt.
Han säger:
De diskussioner som skett i revisionsutskottet mellan styrelseledamöterna, företagsledningen och revisorerna har bidragit till en samsyn och en förbättring av såväl den finansiella rapporteringen som företagets riskhantering och interna kontroll.
Revisionsutskottets möjlighet att bidra till god intern kontroll i bolaget diskuteras
närmare i avsnitt 8.3.5.
Samtliga styrelseledamöter är dock inte övertygade om att Kodens regler är
ett effektivt sätt att skydda aktieägarna. Några respondenter anser att införandet
av Koden endast är ett sätt att visa omvärlden att regeringen har agerat och tagit
ställning mot missbruk och dålig styrning av företagen. En av de kritiska respondenterna uttrycker:
Se bara på de skandaler som skett på senaste tiden, t.ex. de höga utbetalningarna i
Carnegie. Inte har den svenska koden för bolagsstyrning och dess krav på förbättrad
intern kontroll på företagen förhindrat sådana skandaler.
Carnegie var skyldig att följa Koden, men vid Finansinspektionens granskning
framgick att bolaget hade grava brister i den interna kontrollen. Carnegie hade en
mycket stor utlåning till en enskild kund, vilket i sin tur ledde till att bankens totala riskexponering blev för hög. Dessutom hade bankens ledning inte i tillräcklig
omfattning utövat en adekvat övervakning av den interna kontrollen. Detta i sin
tur bidrog till att nödvändiga åtgärder inte vidtogs i tid (Finansinspektionen,
2008). Frågan är om Koden inte varit tillräckligt tydlig eller om denna typ av
missbruk ändå hade inträffat. Kodens möjlighet att minska den ekonomiska
brottsligheten diskuteras i Kodens förarbete (SOU 2004:47, bilaga 11) och tas
även upp i avsnitt 8.3.4.
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Vad är god övervakning och god kontroll?
Empirin visar att flertalet av styrelseledamöterna inte är redo att anamma ett
strikt övervakande av företagsledningen, och flertalet lyfter fram styrelsens beroende av den verkställande ledningen. Respondenter är tveksamma till att endast
utöva sitt ansvar med hjälp av övervakning och kontroll, utan ser sig mer som en
stödjande funktion. De anser att frågor om riskbedömning och intern kontroll är
så komplexa att det inte enbart går att inta en kontrollattityd, det krävs samarbete
och engagemang från samtliga inblandade. Om styrelsen ska kunna utöva sitt ansvar krävs att vd är införstådd med nyttan av god intern kontroll och med att styrelsen behöver få god insyn i bolagets risker och kontrollåtgärder. En respondent
uttrycker:
Är inte bolagsledningen intresserad av att informera är det som enskild styrelseledamot omöjligt att försäkra sig om att man får relevant information.
Ett sådant uttalande visar att respondenten anser att det krävs ett förhållningssätt
från styrelsens sida som gör att bolagets ledning samverkar med styrelsen och
driver dessa frågor på ett för styrelsen ändamålsenligt sätt.
En av respondenterna lyfter fram kunskap och insikt som viktiga variabler
och pekar på att såväl styrelsen som bolagsledningen har ett gemensamt intresse
av att tillsammans öka kunskapsnivån för att övervakningen ska fungera. Styrelsen kan med sin erfarenhet från andra företag höja kunskapsnivån, och på det
sättet kan bolagsledningen få tillgång till andra företags erfarenheter av hur en
ändamålsenlig övervakning av risk- och kontrollprocesser skulle kunna ske.
En av respondenterna anser sig ha funnit ett effektivt sätt att utöva sitt ansvar. Han påpekar att en stödjande roll inte förtar behovet av uppföljning och
övervakning och anser att uppföljning av tagna beslut i kombination med stöd är
det effektivaste sättet att utöva styrelsens övervakningsfunktion. Ingen av de intervjuade har erfarenhet av att styrelsen behövt byta verkställande ledning i bolaget på grund av dålig intern kontroll. Däremot har de erfarenhet av att vd bytts
ut på grund av att han inte uppnått de verksamhetsmål som satts upp.
God intern kontroll bör vara ett av olika medel för att kunna uppnå verksamhetsmålen. Detta samband ser dock inte respondenten utan synes ha samma
uppfattning som när Koden lanserades, nämligen att god intern kontroll endast
är förenat med ökade kostnader (se avsnitt 5.1).
En respondent betonar svårigheten med att hitta den rätta balansen mellan
engagemang och kontroll. Han anser att styrelsen ska vara engagerad och stödja
vd, men nämner även styrelsens roll som övervakande funktion. Han är dock
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noga med att betona att de stödjande aktiviteterna inte är av operativ karaktär.
Styrelsens övervakande funktion handlar om dialog och kravställande.
Ett exempel som nämndes var att styrelsen bör kräva att vd omger sig med
professionella medarbetare. Han betonar att:
Styrelsens uppgift är att se till att bolaget och dess vd omger sig med professionella
medarbetare med personlig integritet.
Ett annat exempel:
Om bolagets vd är marknadsinriktad blir det styrelsens uppgift att förhindra att bolaget utsätts för alltför stora risker. Det blir då viktigt att styrelsen försäkrar sig om
att bolaget anställer en stark ekonomidirektör som har civilkurage att rapportera om
det finns stora risker i bolaget samt brister i den interna kontrollen.
Empirin bekräftar således inte PA-teorins grundinställning att en aktiv övervakning och kontroll per automatik minskar risken för informationsasymmetri. Beroendet av vd:s inställning och intresse för dessa frågor är påtagligt. Respondenterna ser sig mer som en stödjande funktion, som genom att entusiasmera och
stödja ledningen kan minska den asymmetriska informationen. Detta innebär att
de försöker ersätta övervakningskostnaden med samarbete, vilket inte anses vara
lika kostsamt. Om kontroll ska utövas anses det ske via indirekta styrmedel, såsom att se till att det finns en pålitlig ledning som är lojal mot styrelsen.
Att föra över en del av bolagets risker på dess ledning, genom att delar av ersättningen är rörlig, kan enligt PA-teorin vara ett effektivt sätt för styrelsen att
minska den totala övervakningskostnaden. Detta synsätt tillämpas i svensk bolagsstyrning, men anges ofta i den allmänna debatten som en orsak till att bolagsstyrningen inte fungerat på ett optimalt sätt och att den interna kontrollen därför
behöver förbättras i företagen. Nedan kommer styrelseledamöternas syn på rörliga ersättningssystem att diskuteras. Med rörliga ersättningar avses här att företagsledningens medlemmar, åtminstone vd, har en kontrakterad ersättning som
till viss del beror på faktorer som mäts i efterhand. Dessa kan avse verksamheten
som sådan (t.ex. att projekt eller aktiviteter genomförts), dess effekter (t.ex. nya
kundrelationer eller ekonomiskt resultat) eller externa bedömningar (t.ex. aktiekursens utveckling).
I avsnitt 8.3.3 nedan diskuteras om styrelseledamöterna anser att de genom
att acceptera rörliga ersättningssystem kan få en engagerad ledning, som i sin tur
kan leda till minskad informationsasymmetri. Här tas även upp om styrelseledamöterna anser att de kan kontrollera och övervaka att ersättningarna följer överenskommet kontrakt.
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8.3.3

Styrning och kontroll av rörliga ersättningssystem

För att rörliga ersättningssystem ska vara effektiva krävs oftast övervakning och
kontroll. I och med Kodens införande har kraven på styrelsen ökat avseende
kontroll och uppföljning. Koden ställer krav på styrelsen att via ett ersättningsutskott engagera sig i ledningens rörliga ersättningar. Styrelsen ansvarar för att
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen beslutas av bolagsstämman, enligt en transparent process. Innan Kodens tillkomst
kunde styrelsen själv ta dessa beslut.
Styrelsen har således fråntagits möjligheten att ta beslut om detta styrmedel
men har fått högre krav på kontroll och övervakning. Detta uppskattas inte av
respondenterna som anser att det är styrelsens sak att ta dessa beslut. En åsikt
som kommer fram i intervjuerna är att genom att styrelsen är utsedd av ägarna
för att styra och kontrollera bolaget, behöver den även kunna ta beslut om vilka
ersättningsprogram som är lämpliga att använda,
Styrelsens övervakande funktion, relaterat till företagsledningens ersättningsprogram, har medfört att det läggs ned mycket tid och kraft hos styrelseledamöterna för att skapa tillförlitliga system. Många av respondenterna har själva deltagit i, av styrelsen tillsatta, ersättningsutskott som ägnar mycket tid åt dessa frågor.
Som framgår nedan råder det delade meningar hos respondenterna avseende
styrning och kontroll av rörliga ersättningssystem. Det finns även olika synpunkter om lämplig nivå på ersättningen, vad som ska mätas och hur en sådan mätning kan ske.

Argument för styrning via rörliga ersättningssystem
Ett rörligt ersättningssystem anses ha den fördelen att det stimulerar bolagets
ledning att jobba för en positiv resultatförändring som gynnar aktieägarna. En
synpunkt som kom fram i intervjuerna:
Incentives kan aldrig vara rättvisa, men konsten är att skapa ett vinstdelningssystem
som är styrande och att ledningens insatser står i relation till utbetalda medel.
Uttalandet kan jämföras med PA-teorin (se avsnitt 3.3) som inte heller nämner
rättvisa när den anger ett effektivt kontrakt som en lösning på ett agentproblem.
Syftet med kontraktet är enbart att få agenten att agera i principalens intresse.
Rättvisa har enligt PA-teorin endast betydelse i den mån agentens acceptans gör
kontraktet mer eller mindre effektivt. Att ledningens insatser står i relation till
utbetalda incentives innebär i ett PA-perspektiv att det kan vara nödvändigt att ge
tillräckligt stor andel av skapade vinster till agenten för att denna ska finna det
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värt att göra sitt bästa för bolaget. Detta har uppenbart en koppling till vilka alternativ principalen har, t.ex. hur marknaden för vd-talanger ser ut etc.
Även respondentens påpekande att det är viktigt att vd känner att han kan
påverka resultatet genom sin insats kan relateras till PA-teorin. Trots att respondenten anser att utbetalda belopp varit alltför höga de senaste åren, tycker han att
det är ett effektivt sätt att styra och övervaka, även om det inte alltid mäter vad
som avses.
Även om respondenterna är överens om att det inte finns något ”bästa”
vinstdelningssystem, anser de att någon sorts motivator behövs. Det kan t.ex.
handla om att skapa positioner på marknaden som först om flera år leder till att
vinsten delas. Vinstdelning ger en föreställning om ett nollsummespel: en pott
som fördelas, vilket inte är i linje med PA-teorin. Många vd-jobb handlar om att
åstadkomma både vinst, tillväxt och en allmänt förbättrad position. Den vd som
gör karriär som företagsbyggare kanske ser sin belöning i bättre framtidsutsikter.
För andra anställda kan andra drivkrafter än vinstandelar vara väl så kraftfulla
motivatorer.
En annan av respondenterna, som är övertygad om att det enda sättet att styra ledningen är via rörliga ersättningssystem, betonar hur viktigt det är att ledningens mål överensstämmer med ägarnas mål. Han påstår att det inte alltid varit
så. Ersättningssystemen ska enligt honom vara konstruerade på ett sätt som stimulerar en effektiv insats hos företagsledningen. Dessutom ska utfallet vara rimligt, och såväl kortsiktiga som långsiktiga mål bör beaktas. Även han anser att ersättningssystemen inte kan vara optimala, då värderingen av bolaget inte enbart
påverkas av hur skicklig ledningen är, utan även av ett antal omvärldsfaktorer.
Trots problemen med att finna en kontraktslösning som beaktar alla risker anser
han att det är det enda styrmedlet som finns i ett bolag där ägarna saknar direkt
insyn i bolaget. Han poängterar att:
Ett rörligt ersättningssystem är effektivt om det används med förstånd och kombineras med ett bra uppföljningssystem.
Ett annat citat i samma anda: Incentives ger möjlighet till en tydlig styrning, men det är
svårt att mäta prestationen.
Citatet ovan visar att respondenten är positiv till styrning via rörliga ersättningsmodeller, men inte har klart för sig hur prestationen ska värderas i relation till
målen.
De respondenter som förordar vinstdelning via rörlig ersättning till företagsledningen är väl medvetna om att samtliga variabler inte kan mätas, och att de
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variabler som inte ska påverka beräkningen av bolagets värde inte heller kan skalas bort när ersättningen beräknas. Exempelvis allmänna konjunkturförändringar,
handel mellan länder etc. påverkar aktievärden och vinster såväl positivt som negativt. Det kan i dessa lägen vara svårt för en företagsledning att visa sin styrelse
vilka insatser som gjorts och hur dessa insatser påverkat bolaget i positiv riktning. Respondenterna poängterar att tecknet på ett väl fungerande ersättningssystem är om det finns regelbunden återkoppling och analys. Exempelvis krävs affärsinriktade controllers som kan förse ledningen och styrelsen med omvärldsfaktorernas effekt på bolagets utveckling. Dessutom bör styrelsen regelbundet förses med sådana analyser.
En annan respondent anser att det är alldeles för många variabler att ta hänsyn till för att kunna styra och kontrollera rörlig ersättning. Det krävs att styrelsen inte bara engagerar sig i själva konstruktionen, utan även i hur utfallet beräknas och betalas. Han påpekar att det finns andra syften med rörliga ersättningssystem. Ett rörligt ersättningssystem kan vara ett medel för att kunna anställa bra
chefer, och även för att kunna motivera, uppmuntra och behålla dem, vilket enligt honom anses vara en framgångsfaktor.
En respondent som ser fördelar med att använda sig av rörliga ersättningssystem som styrmedel poängterar att ersättningssystemen ska vara transparenta och
påverkbara och att det åtminstone till vissa delar ska gå att läsa av effekterna av
fattade beslut. Han uttrycker att:
Det är nödvändigt att det är en bra balans mellan ersättningsprogrammen och övervakningsfunktionerna.
Enligt PA-teorin uppnås balans om styrelsen känner att den kan övervaka företagsledningen på ett optimalt sätt. I intervjuerna framkommer det att övervakningen av de rörliga ersättningarna har ökat från styrelsens sida. Även om respondenterna uttrycker att övervakning av den interna kontrollen endast kan ske
via samarbete med företagsledningen (se avsnitt 8.3.2) anser de att konstruktionen och utfallet av de rörliga ersättningssystemen behöver övervakas från styrelsens sida.

Argument mot styrning via rörliga ersättningssystem
Ett argument som kommit fram är att det oftast är kostsamt för bolaget med rörliga ersättningssystem. Alltför dålig koppling mellan prestation och lön, vilket
ofta gör att rörliga ersättningssystem oftast blir onödigt kostsamma, lyfts fram av
några respondenter. En respondent uttrycker att han inte sett något tydligt sam120

band mellan rörlig ersättning och aktieägarnas avkastning. Det är enligt honom
brister i styrningen och kontrollen. Han anser att det finns ett starkt samband
mellan företagskulturen och hur ersättningssystemen är uppbyggda. Vissa företag
präglas av en företagskultur där det anses normalt att få höga ersättningar. Han
talar om företag där ersättningarna har blivit alldeles för stora på grund av att det
är kutym med höga ersättningar. Han säger vidare:
Många svenska bolag har influerats av de höga ersättningsnivåerna som finns i USA
och i många europeiska länder. Det saknas många gånger koppling mellan prestation, risktagande etc. och ersättningsnivå.
Dessa företag är enligt honom inte mera framgångsrika än de som undviker bonusprogram för att stimulera ledningen och vissa nyckelpersoner. Med andra ord
ser respondenten en risk att rörliga löner skadar bolaget mer än de gör nytta.
Han ger exempel på företag som klarat sig från att ge ut höga bonusavtal och där
de anställda lärt sig att uppskatta andra faktorer; ett sådant exempel är Handelsbanken, som är ett framgångsrikt bolag som inte ger bonus (ingen styrelsemedlem från Handelsbanken ingår i undersökningen).
Att utbetalda ersättningar är för höga är en vanligt förekommande kommentar. Ett flertal respondenter anser att Kodens krav på att vd:s lön, såväl fast som
rörlig, redovisas öppet i årsredovisningen har drivit upp vd:s ersättningsnivå. De
anser att beloppen som betalas ut är för höga, och någon påpekar att genom att
verkställande direktörerna jämför sig med varandra drivs nivåerna upp, då ingen
vill vara den som är lågt betald i relation till övriga. Med andra ord samma argument som refererades ovan: ersättningsmodellerna är snarare ett medel för att
locka och behålla anställda än för att styra deras insatser.
En undersökning som utförts av Aktiespararna stöder detta uttalande. Undersökningen visar att de ökade kraven på transparens i redovisningen inte alltid
varit av godo. Det skapar ökad medvetenhet hos ledningar som haft förhållandevis låga ersättningar. Genom att de kan följa nivåerna i motsvarande börsföretag
har ersättningsnivåerna successivt drivits upp. Anledningen till det är enligt undersökningen att företagsledare ofta är tävlingsinriktade och jämför sig med varandra. Risken för missbruk blir stor, vilket i sin tur ställer stora krav på styrelsens
övervakning (Tandan, 2008).
Som framgår av detta avsnitt skiljer sig åsikterna åt mellan respondenterna.
Samtliga delar dock åsikten att styrelsens övervakning och kontroll av företagsledningens ersättningar är en viktig fråga som relateras till den interna kontrollen
i bolaget. Ur ett PA-perspektiv går det inte att konstatera om ersättningarna är
för höga eller inte. Enligt PA-teorin blir marknaden för vd-tjänster mer effektiv,
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när någon part – i detta fall företagsledningarna – får mer information om vilka
ersättningsnivåer som finns på marknaden. Denna information borde leda till att
fler personer lockas att vara vd-kandidater, vilket i sin tur innebär att styrelsen
har möjlighet att få de bästa. Det är inte självklart att detta leder till höga ersättningsnivåer, utan ett ökat inslag av rörliga ersättningar kan spara pengar för principalen/styrelsen, om belöningar bara utgår när värde verkligen har skapats för
ägarna.
I följande avsnitt kommer styrelseledamöternas övervakning av bolagets interna kontroll att diskuteras. Ett område som kommer att beröras är om det
finns inbyggda kontroller i den finansiella rapporteringen som innebär att styrelsen kan förlita sig på att systemet inte missbrukas.

8.3.4
lighet

Styrelsens övervakning och kontroll av ekonomisk brotts-

Innan de förtroendeskadliga affärerna i Sverige ägde rum i början av 2000-talet –
med onormala ersättningar till bolagsledningar i form av fallskärmsavtal, ersättningsprogram, optioner etc. – levde många i tron att ledningar i svenska företag
inte missbrukat sitt förtroende. Bolagsledningen skötte sitt uppdrag, och brottslighet hos ledningen och trolöshet mot huvudman var något man inte trodde
kunde hända i Sverige.
I samband med förarbetena inför Kodens tillkomst ansågs det att ekonomisk
brottslighet, i form av bedrägeri, förskingring eller trolöshet mot huvudman,
gjort att förtroendet för näringslivet minskat. Kodens intention att minska den
ekonomiska brottsligheten har bl.a. lyfts fram genom ökade krav på transparens i
företagens finansiella rapportering och beskrivning av hur den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Även Kodens Vägledning nämner god intern kontroll som ett sätt att begränsa oegentligheter och bedrägligt beteende i företagen (Arbetsgruppen för Svenskt Näringsliv respektive
Far, 2005).
Intervjuerna i denna studie visar att frågor avseende ekonomisk brottslighet
mycket sällan upplevs vara av sådan dignitet att de diskuteras på styrelsemötena.
Mötena ägnas inte åt att diskutera risker för ekonomisk brottslighet vare sig hos
ledningen, hos övriga anställda eller tredje part.
En av de intervjuade styrelseledamöterna säger:
Det svenska affärsklimatet präglas i huvudsak av etik och moral, och de gånger det
gått snett har ett oetiskt handlande inte observerats förrän det varit för sent.
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Detta uttalande visar att den svenska tillitskulturen fortfarande präglar styrelsearbetet. Styrelseledamöterna har svårt att ifrågasätta ledningen och att ha kraft och
mod att begära utredningar av något som inte företagsledningen stöder. Att visa
misstänksamhet och ifrågasätta det material som presenteras kräver såväl mod
som styrka säger en av respondenterna. En annan av respondenterna har dock
erfarenhet av företag som arbetar aktivt med att stärka den interna kontrollen för
de processer som kan relateras till risk för oegentligheter. Genom att det arbetas
aktivt i företagen med dessa frågor anser han att risken för ekonomisk brottslighet minskat väsentligt.
De respondenter som har erfarenhet av styrelseuppdrag i finansiella företag
har andra erfarenheter. I dessa företag fokuseras det mer på risker än i övriga företag, vilket även innefattar risk för ekonomisk brottslighet. Respondenternas erfarenheter är att de risker som tas upp på styrelsemötena oftast är relaterade till
externa förhållanden. Exempel på sådant som diskuterats på styrelsemötena, och
som kan relateras till ekonomisk brottslighet, är risker för externt intrång hos
kundernas bankkonton samt incidenter som skett som kan relateras till bolagets
ansvar för att förhindra penningtvätt.

8.3.5

Styrelsens övervakning och kontroll via revisionsutskottet

I avsnitt 6.4.2 framgår det att Koden skärpt styrelsens ansvar för att övervaka
den finansiella rapporteringen, bolagets riskhantering och interna kontroll genom
att kräva att företagen har ett revisionsutskott. Revisionsutskottets uppgift är att
för styrelsens räkning bereda dessa frågor, vilket anses ge styrelsen större möjlighet att få dem belysta och mer regelbundet behandlade. Av de 112 företag som
var berörda av Koden 2007 hade 84 stycken, dvs. majoriteten, ett revisionsutskott (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2007). Tre av de företag som analyseras i denna studie saknar uppgift om revisionsutskottets möten. Övriga har haft
ett varierande antal revisionsutskottsmöten under 2007. Några företag har endast
haft två möten på ett år medan andra haft upp till åtta möten, se bilaga 4.
De respondenter som deltagit/deltar i revisionsutskottsmöten anser att införandet av revisionsutskott har medfört en tydligare ansvarsfördelning mellan styrelsen, bolagsledningen och revisorerna. Genom att revisorerna deltar i revisionsutskottets möten ges styrelseledamöterna möjligheter till fördjupning i den
finansiella rapporteringen och interna kontroll. Vd har enligt Koden inte rätt att
vara ledamot av revisionsutskottet, vilket ger styrelseledamöterna större möjligheter att utan dennas närvaro diskutera med revisorerna om bolagets finansiella
rapportering och interna styrning och kontroll (Kodgruppen, 2004b). Detta anser
många av de intervjuade vara en fördel.
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Ett aktivt revisionsutskott anses ge styrelseledamöterna möjlighet att få intern kontroll belyst och granskad. På revisionsutskottsmötena brukar inte bara
intern- och externrevisorerna delta, utan det är även vanligt att ett antal specialister inom riskhantering och compliance 19 rapporterar till utskottet. Någon styrelseledamot har erfarenhet av att bolagets säkerhetschef eller liknande regelbundet
informerar styrelsen om åtgärder i bolaget som sker i syfte att minska risken för
ekonomisk brottslighet.
En styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet uttrycker:
Revisionsutskottet fungerar som en mötesplats mellan styrelsens representanter och revisorerna, vilket har medfört att styrelseledamöterna därmed getts möjlighet att diskutera och kunna ställa frågor om intern kontroll.
Inom bank och finans är det inte ovanligt att det finns separata kommittéer för
riskhantering och compliance-frågor. Enligt respondenten arbetar compliancefunktionen dels proaktivt genom att ge råd och stöd till verksamheten avseende
compliance-frågor, dels stödjande till ledningen genom att ha en övervakande
funktion. Om bolagen inte har separata kommittéer för compliance och riskhantering svarar oftast revisionskommittén för dessa frågor.
Även om de flesta av respondenterna är överens om att införandet av revisionsutskottet och övriga s.k. kommittéer gett styrelsen större möjlighet att utöva
sin kontrollfunktion, betonas det att:
Det är viktigt att dessa möten inte domineras av ett antal specialister utan att vd
känner att han har ansvaret för dessa frågor.
Respondenten betonar vd:s övergripande ansvar för dessa frågor och anser att
det är viktigt att revisionsutskottet ska styras av styrelseledamöterna och inte tas
över av bolagets tjänstemän.

8.3.6

Styrelsens övervakning med hjälp av internrevisionen

I avsnitt 6.6.1 konstateras att Koden inte ger en tydlig bild av internrevisionens
roll och ansvar. Koden ger dock styrelsen en möjlighet att utnyttja bolagets internrevision för övervakning av den interna kontrollen.
Respondenterna har ingen enhetlig bild av internrevisionens roll och huruvida
den är en effektiv stödfunktion till styrelsen i övervakningen av den interna kontrollen. I de bolag som haft internrevision under en längre tid har respondenter19

En compliance-officer ser till att företaget följer lagar och förordningar.
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na en tydligare uppfattning om internrevision än de respondenter som inte har
den erfarenheten. Respondenternas åsikter om internrevisionens roll och ansvar
redovisas nedan.

Internrevisionens roll och ansvar
Internrevisionen kan enligt några respondenter inte fungera som en oberoende
granskningsfunktion så länge internrevisorerna är anställda i bolaget. En styrelseledamot uttrycker att det är svårt att få internrevisionen att fungera på ett effektivt sätt gentemot styrelsen då den oftast uppfattas som en överrock till bolagsledningen. Han anser att det är omöjligt att granska den interna kontrollen och
samtidigt vara anställd i bolaget och säger:
Det finns en inbyggd konfliktsituation i internrevisionens ansvar och utövande då internrevisorn är anställd i bolaget och samtidigt kontrollerar bolagets ledning. Det går
inte att lita på att internrevisionens granskning är fri från påverkan från bolagets
ledning.
Respondenten synes inte känna till de krav på oberoende och integritet som internrevisorernas standarder ställer på dem som utövar internrevision, se avsnitt
6.6.1.
Även några andra respondenter ser inte internrevisionen som en från ledningen oberoende funktion som ska arbeta på styrelsens uppdrag med att granska den interna kontrollen. De ser i stället internrevisionen som en del av företaget, dvs. en funktion som ska assistera och hjälpa bolagsledningen. Några efterlyser mer konkreta insatser från internrevisorerna. De borde exempelvis hjälpa till
att förbättra den interna kontrollen, dvs. vara mer operativa och inte bara granska.
Arbetsuppgifter som nämndes att internrevisionen skulle kunna ha ansvar
för är:
Att svara för att policys och styrdokument avseende den finansiella rapporteringen
uppdateras, vilket i sin tur förbättrar den interna kontrollen.
Citatet ovan visar att respondenten har ett intresse av att förbättra den interna
kontrollen och ser internrevisionen som den som borde svara för det. Även denna respondent synes inte känna till internrevisionens yrkesstandarder som tillåter
internrevisorerna att under särskilda betingelser utföra rådgivningstjänster, vilket
skulle kunna vara att ge råd till förbättrad intern kontroll (se avsnitt 6.6.2).
En annan styrelseledamot anser att de internrevisionsavdelningar som han
kommit i kontakt med inte är tillräckligt professionella för att kunna övervaka
den interna kontrollen och göra en bedömning av om den har den nivå som
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krävs. Nedan redovisas några ytterligare åsikter om varför internrevisionen inte
ska granska att den interna kontrollen.
Styrelsen har ett större behov av att någon arbetar med att förbättra den interna kontrollen än att få den granskad av en internrevisionsfunktion.
Respondenterna ser uppenbarligen ett större behov av att företagsledningen får
hjälp med att få kontrollåtgärder på plats i bolaget än att styrelsen ska få den
granskad av internrevisionen. De ser inte heller internrevisorn som den som ger
råd och stöd i detta arbete. Detta kan förklaras med att några av respondenterna
har haft ansvar för företag som ännu inte uppnått den nivå på den interna kontrollen att den är värd att granskas. Det kan även förklaras med att de inte varit i
kontakt med internrevisionsavdelningar som haft den professionalism som krävs
för att ge ett bra stöd till företagsledningen.
Respondenterna anser att de har mer hjälp av funktioner som hjälper bolagets ledning att få kontrollerna på plats än en internrevisionsavdelning vars uppgift är att granska den interna kontrollen. Deras kommentarer tyder på att de inte
känner tillalternativt inte litar på att internrevisionen kan fungera som deras
agent.
På senare tid har det vuxit fram s.k. internkontrollfunktioner som består av
personer som är underställda ekonomidirektören i företagen. Dessa personer har
varit viktiga då deras arbetsuppgifter har varit att förbättra kontrollerna i företagen. Här tangeras den viktiga frågan om internrevisionens relation till andra inslag i styrning och uppföljning. Ledningens ansvar gentemot styrelsen avseende
den interna kontrollen, och om internrevisionen ska styras av bolagets ledning
eller arbeta fristående, är frågor som inte Koden är tydlig med i dag.
Några respondenter har erfarenhet av att företagen har satsat på att tillämpa
verksamhetssystem som integreras med ekonomirutinerna och därmed ger bolagens ledning och styrelse ett bra underlag för bedömning av den interna kontrollen. En respondent berättar om ett företag som infört ett effektivt verksamhetssystem:
Ett bra verksamhetssystem gör mer nytta än internrevisionen. Den person som sköter
verksamhetssystemet uppdaterar regelbundet styrelsen med information som hämtas
från verksamhetssystemet. Dessa rapporter ger styrelsen den information som krävs
för att kunna utvärdera och följa upp den interna kontrollen.
Respondenten säger vidare:
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Om inte ett fungerande verksamhetssystem skulle finnas på plats skulle bolagets risker och relevanta kontrollåtgärder ske på ett osystematiserat sätt och vara föremål för
enskilda individers egen uppfattning.
Denna respondent ser verksamhetssystemet som ett dokumentationssystem för
den interna kontrollens olika komponenter och uttrycker att detta måste finnas i
verksamheten.
Det är tydligt att ett antal av de intervjuade inte ser internrevisionen i enlighet med den PA-modell som applicerats på denna studie. Styrelseledamöterna ser
inte internrevisionen som en agent, som med sin granskning hjälper styrelsen att
övervaka den interna kontrollen. Som framgår av avsnitt 6.6.1 förespråkar Internrevisorernas branschorgansation, såväl internationellt som i Sverige, styrelsens möjlighet att utnyttja internrevisionen i samband med deras ansvar för att
övervaka den interna kontrollen.

Internrevisionen som underleverantör till externrevisionen
En respondent anser att internrevisionen ska koordinera de åtgärder som sker på
bolaget med anledning av externrevisorernas granskning:
Internrevisionen borde vara starkare kopplad till externrevisorernas arbete. Internrevisionen bör även vara ledningens stöd vid genomgång och diskussion av revisionsplaner med externrevisorerna för att internt koordinera och kommunicera områden såsom
revisionens omfattning, tidsplaner, dokumentationskrav etc.
En annan uttrycker:
Internrevisorerna borde granska den interna kontrollen på externrevisorernas uppdrag. Genom att vara underställd externrevisionen kan externrevisorn använda internrevisorns arbete som underlag till sin egen bedömning och därmed minskas revisionskostnaderna för bolaget.
Båda dessa kommentarer tyder på att styrelseledamöterna har en kostnadsmedvetenhet och anser att om internrevisionen med sin granskning kan reducera externrevisorernas arbete har bolaget nytta av internrevisionen. Ledamöterna anser
inte att internrevisionen kan hjälpa dem att föra fram risker i verksamheten som
annars inte skulle observeras. Detta uttalande tyder på att de inte ser sitt eget ansvar för den interna kontrollen som särskilt betungande. Respondenterna verkar
inte ha synpunkter på internrevisionens professionalism utan synes sakna insikt i
att internrevisionen med sin granskning skulle kunna bidra till att styrelsen kan ta
sitt ansvar.
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En av respondenterna anser att internrevisionen borde ha lättare att bli accepterad av externrevisionen än av företagsledningen. Genom att internrevisionen
granskar bolagsledningens förvaltning har de svårt att få acceptans i bolaget.
Han anser att intern- och externrevision borde ha lättare att kommunicera med
varandra då de har jämförbara utbildningar och erfarenheter. Uttalandet tyder på
att respondentens erfarenheter är att internrevisionen fungerar bättre som underleverantör till externrevisionen i stället för att vara styrelsens kontrollfunktion.
Som konstateras i avsnitt 6.5.2 kan även externrevisionen acceptera internrevisionen som en agent till dem. Det krävs dock att vissa förutsättningar uppfylls
hos internrevisionen. Internrevisionens roll kommer att diskuteras vidare i analysavsnittet 9.3.3.

Internrevision i den finansiella sektorn
De finansiella företagen har, genom Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll, krav på att det ska finnas en oberoende granskningsfunktion
(Finansinspektionen, 2005b). De styrelseledamöter som har erfarenhet av styrelsearbete i finansiella bolag, och framför allt de som varit ledamöter i bankstyrelser, har en annan syn på internrevisionens roll och mandat. Respondenterna som
har varit ledamöter i finansiella företag anser att internrevisionen arbetar på deras
uppdrag och hjälper dem med underlag för bedömning av den interna kontrollen. I dessa bolag är det oftast styrelsen som anställer internrevisionschefen och
det finns rutiner för godkännande av revisionsplaner, uppföljning av revisionsrapporter och utvärdering av revisionens arbete.
En av de intervjuade styrelseledamöterna, som har erfarenhet av styrelsearbete i ett finansiellt företag, beskriver hur internrevisionen bytte inriktning för ca
fyra år sedan. Från att ha varit underställd externrevisionen, och rapporterat
granskning av bankens årsredovisning, fungerar de numera som en oberoende
granskningsfunktion som rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen. Internrevisionen bedömer självständigt bankens risker och granskar den interna kontrollen. I de finansiella företagen betonas internrevisionens kompetens som en
mycket viktig faktor. Internrevisorn ska känna till verksamheten och ha den integritet och kompetens som krävs för att kunna verka som styrelsens granskningsfunktion. En av respondenterna betonar:
Internrevisionens status är helt avhängig av vilken kompetens individerna har som
arbetar som internrevisorer. Som styrelseledamot är det mycket tröttsamt med nyutexaminerade revisorer som inte har vare sig erfarenhet eller kompetens.
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Respondenten har erfarenhet av att internrevisionsavdelningen haft internrevisorer som inte har den erfarenhet som krävs. De finansiella företagen har dock stora risker i sin verksamhet, och internrevisionen har en viktig roll att med sin
granskning bidra till att styrelsen får en bra bild av bankens kontrollstruktur. Respondenten anser dessutom att det finns goda förutsättningar att den interna
kontrollen förbättras genom att internrevisionen lämnar förslag på åtgärder i anslutning till genomförd granskning.

8.3.7

Kort summering

Den svenska kodens krav på förbättrad intern kontroll, och styrelsens ansvar för
dessa frågor, har medfört en ökad medvetenhet hos respondenterna. Genom att
de flesta styrelseledamöter har begränsad insyn i bolaget krävs att de hittar ett
förhållningssätt som medför att frågor om intern kontroll får det fokus som
krävs för att de ska kunna utöva sitt ansvar. Att man ä r beroende av vd:s inställning är något som lyfts fram av respondenterna. De flesta tror emellertid inte på
att övervakning och kontroll är det bästa sättet att få en lämplig riskhantering
och kontrollstruktur på plats. Intern kontroll anses vara ett komplext område,
och det är svårt att utöva sitt ansvar om inte dialogen med bolagsledningen präglas av öppenhet och förtroende. Detta kräver i sin tur engagemang och stöd från
styrelsens sida. Styrelsens roll synes därför vara mer stödjande än kontrollerande.
Respondenterna har därmed inte anammat PA-teorins syn på att kontraktet med
företagsledningen enbart baseras på övervakning och kontroll.
Styrelsens övervakning och kontroll av företagsledningens ersättningar är en
viktig fråga som är beroende av den interna kontrollen i bolaget. Åsikterna om
hur detta ska ske, och vad som krävs av styrelsen, skiljer sig dock åt mellan respondenterna. Ett flertal av respondenterna ser problem med rörliga ersättningssystem och uppenbara svårigheter med att övervaka dem.
Kravet på att styrelsen ska delegera frågor om finansiell rapportering och intern kontroll till ett revisionsutskott har på ett positivt sätt bidragit till att styrelsen kan ta sitt ansvar för den interna kontrollen. Mötena i utskottet ger styrelsen
tillfälle att få detaljerad information från revisorerna men även från anställda i
bolaget. Detta ger styrelseledamöterna större möjlighet att sätta sig in frågor om
intern kontroll och ger dem en större säkerhet vid utvärderingen. Det förfaller
dock behövas ett regelsystem liknande det som finns i finansiella företag för att
styrelsen ska se internrevisionen som en naturlig övervakare av den interna kontrollen.
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8.4
8.4.1

STYRELSENS KOMPETENS OCH ENGAGEMANG
Inledning

I avsnitt 6.3.2 framgår att även om styrelsen ska vara mångsidig och ha en storlek
och sammansättning som ger den möjlighet att uppfylla kraven på god bolagsstyrning, finns det inget specifikt krav på kompetens inom internkontrollområdet. Koden lyfter endast fram att det bör ingå ledamöter i styrelsen med de kompetenser och erfarenheter som krävs för att de ska kunna utöva sitt ansvar. Ledamöterna ska ha en personlig integritet och civilkurage att ifrågasätta den information som presenteras och kunna avkräva vd:n relevant information.
Samtliga respondenter synes ha de egenskaper som krävs enligt Koden. De
har med sin höga genomsnittliga ålder på 59 år en lång yrkeserfarenhet och stor
erfarenhet från såväl företagsledning som styrelsearbete. Några av de intervjuade
har varit verksamma som styrelseproffs i mer än 10 år, medan andra endast varit
verksamma under några år, se bilaga 2. Vid en jämförelse med den utredning
som gjordes av Fristedt & Sundqvist (2008) representerar de intervjuades erfarenhet och kompetensnivå den genomsnittliga nivån som styrelseledamöter i
svenska börsnoterade företag har.

8.4.2

Styrelseledamöternas syn på sin roll

Koden poängterar styrelsens roll som överordnad företagsledningen genom att
vd:n ska, inom den ram som följer av lagen och bolagsordningen, följa anvisningar från styrelsens sida om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas
eller beslutas. I sin kontrollerande och övervakande funktion ska styrelsen inte
enbart förlita sig på att ledningen rapporterar all relevant information, utan styrelsen har krav på sig att självständigt bedöma den interna kontrollen. Detta ansvar kan synas vara komplext då vd har ett informationsövertag. Företagsledningen disponerar bolagets resurser och är den som sköter bolagets löpande förvaltning. I avsnitt 8.3 konstateras att de flesta respondenter har en ovilja till att
utöva en stark kontrollfunktion enligt PA-teorins synsätt. De ser även svårigheter
med att styra ledningen och kontrollera via rörliga ersättningssystem enligt PAteorins synsätt.
Även om arbetet i bolaget sker på bästa sätt behöver styrelsen informera sig
om att så är fallet. Respondenterna är införstådda med att det ställs krav på dem
att övervaka bolagens interna kontroll. I intervjuerna kommer det fram att de
flesta har satsat mycket tid på att ta sig an sitt ansvar. En styrelseledamot ser sig
själv som en del i en läroprocess där samtliga, såväl styrelseledamöter som bolagsledningen och revisorer, successivt utbildas i riskhantering och kontrollåtgär130

der. Han är medveten om att det många gånger krävs stora insatser att få tillgång
till relevant information och skaffa sig en god överblick.
Respondenterna är också medvetna om att det krävs insatser från deras sida
för att värja sig mot irrelevant information från bolaget och dess ledning. En respondent uttrycker:
En styrelseledamot måste ha såväl styrka som insikt att kunna ifrågasätta den information som presenteras, och ibland även begära kompletterande information för att
kunna göra en riktig bedömning. Dessutom är det lätt att bolagsledningen dränker
styrelsen med detaljinformation för att slippa en massa besvärliga frågor.
Innan Kodens tillkomst ansågs intern kontroll och riskhantering inte vara en fråga som skulle uppta styrelsemötena, utan det var i huvudsak något som revisorer
kommunicerade när deras granskningar visade att det fanns brister hos bolaget.
Genom ökat fokus på intern kontroll har styrelseledamöterna numera blivit
medvetna om vad deras ansvar innebär och vad som krävs av dem. Frågor om
intern kontroll diskuteras numera i betydligt större grad än tidigare, och de flesta
av respondenterna har erfarenhet av att de behandlas regelbundet på styrelsemötena.
Det räcker emellertid inte med att dessa frågor tas upp på styrelsemötenas
dagordning, utan det är även viktigt att den enskilda ledamoten sätter sig in i frågorna genom att exempelvis läsa de dokument som ledningen skickar ut i anslutning till mötena. Vissa påstår att de engagerar sig i underlagen, medan andra anser sig inte ha möjlighet att tränga in i alla detaljer.
En respondent uttrycker:
Jag har en intuitiv känsla för vad som är relevant och riktig information, och jag
skulle direkt observera om någon väsentlig information skulle saknas.
Respondenten anser att han med sin långa erfarenhet inte har några problem att
upptäcka felaktigheter i rapporteringen och brister i den interna kontrollen. Han
redogör för ett fall då han hade bedömt att resultaträkningen inte var korrekt redovisad. Genom att han hade lång erfarenhet från branschen och kände till verksamheten, var det möjligt för honom att bedöma riktigheten i resultaträkningen,
trots att den presenterades på en övergripande nivå. När bolagsledningen redovisade siffrorna ifrågasatte han resultatet och framhärdade i att marginalerna inte
var korrekt redovisade. Ledningen fick hemläxa, och när de återigen gått igenom
siffrorna visade det sig att styrelseledamotens ifrågasättande resulterade i att den
finansiella rapporteringen blev justerad. Denna berättelse visar att respondenten
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själv anser att han inte bara anammar det som företagsledningen presenterar utan
gör en självständig bedömning av underlagen.
En annan respondent uttrycker:
Det finns inte en möjlighet för en enskild styrelseledamot att sätta sig in i all information, kunna bedöma om den är riktig och att inget väsentligt har utelämnats.
Ett svar i samma anda:
Man läser igenom och plockar på stickprovsbasis ut vissa uppgifter för att mer i detalj
sätta sig in i frågan, och tillsammans täcker vi (styrelseledamöterna) upp allt som är
viktigt.
En annan respondent är mer drastisk och uttrycker:
Styrelseledamöter är generellt för dåligt pålästa på de dokument som distribuerats före
mötena.
Om styrelsen anser att de själva inte besitter den kompetens som krävs för att
bedöma bolagets risker och interna kontroll, har de alltid möjlighet att anlita specialisthjälp. Enligt de intervjuade är detta inte vanligt förekommande, men det
har hänt i några företag där styrelseledamöterna har efterfrågat en ”second opinion” avseende riskbedömningen och riskhanteringsprocessen. Specialister anlitas ofta även i samband med värderingsfrågor och lönesättningsfrågor.
Respondenterna ser inte internrevisionen som en specialist på dessa frågor
som skulle kunna utnyttjas vid bedömning av företagets risker och interna kontroll i större utsträckning än tidigare. De lutar sig även här mot företagsledningen
när det gäller specialistkompetens. Ingen av respondenterna ser det som en uppgift för styrelsen att införskaffa specialistkompetens, utan anser att det är ledningens sak.

8.4.3

Styrelseledamöternas syn på lämplig kompetens

Frågan är vilken kompetens som behövs för att kunna bedöma bolagets risker
och interna kontrollstruktur. De bolag som de intervjuade styrelseledamöterna
representerar har mycket varierande verksamhet, t.ex. bank och finans, byggbranschen, läkemedel och investmentverksamhet. Riskerna varierar kraftigt mellan de olika branscherna. För att kunna bedöma den interna kontrollen krävs
kännedom om vilka risker som det specifika bolaget utsätts för. Inom bank och
finans är riskerna stora för kundförluster, i synnerhet i lågkonjunkturer. På senare tid har det dessutom visat sig att riskerna för externt intrång i IT-systemen och
s.k. trading-risker varit stora. Byggbranschen är mycket känslig för konjunkturnedgångar, och det finns stora risker med att pågående arbeten värderas felaktigt,
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vilket påverkar bolagets resultatredovisning. I ett investmentbolag finns risk för
att andelarna i delägda företag värderas felaktigt. Graden av risk kan även variera
om bolaget verkar på en mogen, respektive en ny, växande marknad. När ITbubblan sprack i slutet av 1990-talet hade t.ex. många IT-företag värderats enligt
framtida förväntade kassaflöden. När sedan efterfrågan gick ned tvingades företagen skriva ned värdet på sina tillgångar, vilket innebar att aktieägarna blev mer
tveksamma till att tillföra mer kapital i bolagen. Bristen på rörelsekapital orsakade
många IT-företags konkurs, vilket i sin tur resulterade i att aktieägare förlorade
hela sitt kapital. De kriser som under 2008 uppstod i banker och finansiella institut visade att det fanns brister i det finansiella regelsystemet (Törnhammar,
2008). Exempelvis i Finansutskottets betänkande (Finansutskottet, 2009) föreslår
bl.a. Riksbanken att en eller flera utredningar ska tillsättas för att se över det
svenska finansiella regelverket.
Respondenternas åsikter går isär när det gäller vilken kompetens som behövs
för att bedöma om bolaget har en tillfredsställande struktur för att bedöma riskerna och den interna kontrollen. Några anser att en gedigen kunskap om bolaget, och den bransch som bolaget verkar inom, är de viktigaste egenskaperna. En
respondent uttrycker:
Om inte branschkunskap finns är det svårt att veta vilka risker som är tänkbara för
bolaget och vilka risker som det är möjligt att skydda sig mot. Att enbart ha finansiell kompetens räcker inte för att bedöma samtliga risker.
En annan respondent betonar däremot att finansiell kompetens är mycket viktig,
annars kan inte styrelsen bedöma om redovisningen är korrekt återgiven och att
bolagets balansräkning värderas på ett riktigt sätt. Respondenten menar att det
krävs kunskap i redovisning hos styrelseledamöterna för att kunna bedöma riktigheten i bolagets finansiella rapportering. Han refererar till att Koden lyft fram
styrelsens ansvar för de risker som relateras till den finansiella rapporteringen. En
annan svårighet som tas upp är värderingen av företagens tillgångar. För högt
värderade tillgångar medför att bolaget redovisar ett för högt resultat, som i sin
tur kan generera höga bonusutbetalningar.

8.4.4

Kort summering

Enligt den svenska koden för bolagsstyrning ska styrelsen ha kompetens och engagemang att kontrollera bolagets ledning och bedöma dess interna kontroll. Respondenterna är överens om att styrelseledamöterna ska ha tid att gå igenom det
material som distribueras inför styrelsemötena för att förstå och kunna ifrågasätta det som presenteras. Det är dock få som anser sig ha tid eller kunskap att sätta
sig in i allt som presenteras från ledningen, och även om en styrelseledamot inte
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kan ha samma insikt i frågorna som ledningen, synes respondenterna ha en tendens att förlita sig på att företagsledningen tar sitt ansvar.
För att förstå bolagets risker och interna kontroll krävs kännedom om såväl
den bransch som bolaget verkar inom, som om bolagets finansiella flöden och de
lagar och förordningar som bolaget berörs av. Respondenterna har dock ingen
gemensam uppfattning om hur styrelsens kompetens ska vara sammansatt.

8.5
8.5.1

ARBETET MED INTERN KONTROLL
Inledning

I kapitel 5 behandlas intern kontroll och vad som avses med begreppet intern
kontroll. God intern kontroll anses bl.a. ge ledningen förutsättningar att driva
verksamheten på ett effektivt sätt. Enligt Koden är styrelsen ansvarig för bolagets interna kontroll men behöver endast, årligen i en internkontrollrapport,
lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen (Kodgruppen,
2004b). Underförstått är att om aktieinvesterarna och övriga intressenter ges
möjlighet att läsa om hur den interna kontrollen är organiserad kommer det att
finnas en större vilja att investera i bolaget.
I Kollegiets årsrapport (2008) går det att läsa att vart tredje bolag under 2007
har drivit särskilda projekt för att vidareutveckla sin riskhantering och interna
kontroll, vilket enligt Kollegiet signalerar en god ambitionsnivå 20. Det framgår
dock att endast 56% av de större företagen och 44% av övriga företag har lämnat
en internkontrollrapport för 2007 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008a).
Detta innebär att en stor del av aktieägarna inte fått någon information om hur
den interna kontrollen är organiserad i det företag som de satsat pengar i.
Av dem som lämnat en internkontrollrapport har endast ca 50% av de större
företagen, och ca 10% av övriga företag, använt sig av COSO-strukturen. Dock
har de företag vars internkontrollrapport analyserats i den här studien beskrivit
den interna kontrollen utifrån COSO-strukturen. Nedan redovisas några reflektioner från analysen av styrelsens internkontrollrapportering samt styrelseledamöternas egna tolkningar. En sammanfattande analys finns även att läsa i bilaga
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Framgår av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida: Bolagsstyrningens Utveckling

http://www.bolagsstyrning.se/BolagsstyrningensUtveckling (2011-05-04).
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5. Om inte annat anges är den inledande texten i avsnitten 8.5.2–8.5.6 hämtad
från COSO-ramverken COSO, 1992 eller COSO-ERM, 2004.

8.5.2

Kontrollmiljö

COSO-ramverket poängterar att basen för den interna kontrollen är kontrollmiljön. Den innefattar den kultur som styrelse och bolagsledning kommunicerar och
verkar utifrån, och som skapar en struktur inom bolaget. Ledningen har ett ansvar att se till att styrdokument och policydokument som stöder en god kontrollmiljö finns på plats och är tillgängliga för de anställda i bolaget. Vidare bör
ledningen skapa en verksamhet med arbetsförhållanden där de anställdas kompetens och erfarenheter tillvaratas. Styrelsen och ledningen ska försäkra sig om att
bolagets riskanalys återspeglar hela verksamheten och relateras till verksamhetens
mål och strategier samt att den uppdateras regelbundet. Ledningens engagemang
i dessa frågor anses påverka medarbetarnas syn på vad som är viktigt avseende
etik och moralfrågor, vilket i sin tur påverkar kontrollmiljön.

Styrelsens internkontrollrapportering
Samtliga analyserade internkontrollrapporter, med undantag av en, innehåller ett
avsnitt om bolagets kontrollmiljö. De internkontrollrapporter som beskriver
kontrollmiljön nämner dock inte samtliga variabler som ur ett COSO-perspektiv
bör ingå i en effektiv kontrollmiljö. Däremot nämns styrelsens och eventuella utskotts arbete med att kontrollera och övervaka den interna kontrollen samt att
det finns en vd-instruktion som syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en god intern kontroll. Ett flertal rapporter saknar
dock information om att bolaget har ett antal styrdokument, trots att dessa, och i
synnerhet etiska riktlinjer, anses vara betydelsefulla för att bolaget ska ha en väl
fungerande kontrollmiljö. Kompetens lyfts fram i COSO-ramverket som en väsentlig framgångsfaktor som i sin tur gynnar en god kontrollmiljö. Trots det innehåller inte internkontrollrapporterna särskilt mycket information om vad som
görs i bolaget för att säkerställa befattningshavarnas kompetens.

Styrelseledamöternas syn
I många av de företag som respondenterna har erfarenheter från har det skett ett
antal åtgärder för att förbättra kontrollmiljön. Några respondenter betonar att
det inte räcker med att upprätta ett antal dokument, utan styrelsen behöver även
försäkra sig om att bolagets ledning har anammat etik och moral i sin organisation och att bolagsledningen själva föregår med gott exempel. En respondent betonar:
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En god ledare bör leva efter mottot att etik och moral är självklara egenskaper hos
dem själva och deras anställda.
I avsnitt 8.3.2 nämns att respondenterna lyfter fram processen för rekrytering av
chefer. Ett flertal trycker på att det bör finnas en bra rekryteringsprocess på företagen, där etik och moral betonas som viktiga urvalskriterier. Här nämns även ett
antal uppmärksammade företagsskandaler i Sverige.
Vid tiden för intervjuerna (2007–2008) skrevs mycket om Carnegie och om
bristerna i dess interna kontroll. I Finansinspektionens analys av Carnegie lyfts
bl.a. fram den otydliga ansvarsfördelningen och avsaknaden av kompetens hos
bolagets kontrollfunktioner, vilket anses vara exempel på brister i bolagets kontrollmiljö (Finansinspektionen, 2007). Även om respondenterna är väl bekanta
med vad som skett i dessa företag, betonar de att de inte själva har erfarenheter
av dålig kontrollmiljö i de företag där de verkat.
Några av respondenterna, som inte specifikt refererar till Carnegie utan talar
generellt om dålig kontrollmiljö i företagen, poängterar att ledare som inte anammat etik och moral demoraliserar företagskulturen. De hävdar att ledningen
inte förstått att det är de själva som ska föregå med gott exempel och att dess
uppgift är att jobba för bolaget och aktieägarnas bästa.
En respondent säger:
Ledningspersonerna i dessa bolag har inte anammat etik och moral. De ser inte ägarna som sina uppdragsgivare utan anser att de själva ”äger” sin affär och har rätt till
huvuddelen av vinsten. De anser att ägarna är så beroende av deras insats att de inte
skulle klara sig utan dem, och av den anledningen har de rätt till större delen av
vinsten.
Respondenten är tydlig med att den typen av avsteg från etik och moral ska fördömas och bekämpas av styrelsen. Det kan noteras att respondenterna lyfter
fram etik och moral som viktiga komponenter i kontrollmiljön, trots att det saknas uppgifter om etiska riktlinjer i ett antal internkontrollrapporter. Respondenterna har anammat ett pragmatiskt sätt att hantera etik och moral. Genom att rekrytera ledningspersoner till företagen som anammat etik och moral som ledord
anser de att riskerna för oegentligheter minskar. Ingen av respondenterna anser
dock att det är möjligt att skydda sig mot alla typer av oetiskt beteende vilket
även understryks i COSO-ramverket. I ramverket poängteras att det endast är
möjligt att uppnå ett rimligt skydd mot oegentligheter. Dessutom ska styrelsen
och ledningen alltid väga kostnaderna för att skydda sig mot risken för att det
sker oegentligheter.
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8.5.3

Riskhantering

Enligt COSO är riskhantering ett sätt ”att hantera ovissheter förknippade med
framtiden”, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.4.2. Kodens Vägledning behandlar
särskilt den finansiella rapporteringen och nämner att ”vid riskbedömningen bör
särskild hänsyn tas till risken för oegentligheter och otillbörligt gynnande av annan part, på bolagets bekostnad”. Den nämner vidare att risk för förlust eller förskingring av tillgångar bör beaktas och att ”en strukturerad riskbedömningsprocess gör det möjligt att identifiera väsentliga risker som påverkar den interna
kontrollen” (Arbetsgruppen för Svenskt Näringsliv respektive Far, 2005).

Styrelsens internkontrollrapportering
Riskhanteringsprocessen har successivt byggts upp i svenska företag sedan Kodens tillkomst, och samtliga analyserade rapporter (utom en) har ett avsnitt om
riskhantering. Ett antal rapporter har endast en knapphändig beskrivning av en
modell för riskhantering och nämner inte något om hur riskerna hanteras.
Analysen visar tydligt att de banker som berörs av Baselreglerna har gjort
mer insatser än övriga företag som är berörda av Koden, för att ha en effektiv
riskhantering (Finansinspektionen, 2005). Även om beskrivningarna är schablonartade, beskriver de finansiella företag som ingår i studien sin riskhanteringsprocess betydligt mer utförligt än övriga.
Det finns endast krav på att beskriva risker som kan relateras till den finansiella rapporteringen men några bolag nämner ändå att de har en riskhanteringsprocess som täcker in samtliga risker. I ett flertal internkontrollrapporter nämns
risker för bedrägerier och förskingring, vilket till viss del motsäger styrelseledamöternas egna berättelser (se avsnitt 8.3.5.). Kodens Vägledning tar upp dessa
risker, vilket tyder på att den kan ha använts som mall när internkontrollrapporten skrivits.
Den största avvikelsen gentemot COSO-ramverket är att ingen av de analyserade rapporterna nämner att ledningen och styrelsen aktivt tar ställning till bolagets totala risknivå. Detta ansvar finns tydligt beskrivet i COSO-ERM som en
viktig del i den interna kontrollen. Styrelsen anses enligt ramverket ta ett aktivt
ansvar om ledning och styrelse beslutar om lämplig risknivå för bolaget.

Styrelseledamöternas syn
Av intervjuerna framgår att företagen successivt förbättrat sin riskhanteringsprocess. Det framkommer dock att företagen uppnått olika mognadsgrad i sitt arbete. Vissa har nyligen startat sitt arbete med att, på ett strukturerat sätt, utveckla
riskhanteringen inom bolaget medan andra hunnit längre. Den erfarenhet som de
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finansiella företagen fått genom Baselreglerna kommer väl tillhanda i arbetet med
att följa Kodens krav, och de har hunnit bygga upp mer sofistikerade processer
än övriga berörda företag. De respondenter som är ledamöter i banker och finansiella företag är väl införstådda med att en strukturerad riskhantering ökar
verksamhetens värde.
En respondent uttrycker:
Bolagens framgång vilar på en optimal riskhantering, och såväl bolagsledningen som
styrelsen ser en effektiv riskhantering som en strategisk framgångsfaktor.
Några av respondenterna nämner att företagen har anställt en s.k. riskmanager,
vars uppgift är att hjälpa organisationen att identifiera sina risker. Några poängterar dock att det är verksamhetsansvariga som beslutar om hur riskerna ska hanteras. En respondent nämner att det är viktigt att inte bara fokusera på s.k. negativa
risker, utan även se de positiva. Bolagets möjligheter att ta tillvara sina konkurrensfördelar kan vara ett exempel på en sådan risk. En respondent, som är styrelseledamot i ett företag som under en längre tid arbetat med att identifiera och
värdera sina risker, säger:
Det är viktigt att nyckeltal etc. rapporteras med hjälp av olika riskparametrar för att
styrelsen ska kunna identifiera risker och bedöma relevanta kontroller över tiden.
Hans uttalande visar att detta företag har en omfattande process för riskbedömning och riskhantering.
En respondent har erfarenhet av att riskhantering används aktivt i det strategiska arbetet, vilket överensstämmer med COSO-ramverkets rekommendation. I
ramverket anges att bolagets riskaptit, dvs. den totala risken som styrelsen och
ledningen accepterar, bör tas hänsyn till när de olika strategiska besluten utvärderas och målen fastställs. En annan respondent ser inte riskanalysen och bolagets
riskbedömning som ett sätt att styra bolaget, utan enbart som ett subjektivt och
icke-vetenskapligt sätt att identifiera hot och händelser.
I intervjuerna framgår det att trots att samtliga rapporter om den interna
kontrollen saknar information om ledningens och styrelsens ansvar för att besluta om bolagets totala s.k. riskaptit är respondenterna överlag väl införstådda med
att styrelsen ska ta ställning till och besluta om bolaget har en total risk som är i
överensstämmelse med bolagets mål och strategier. En effektiv riskhantering anses som en viktig del i att skapa en god intern kontroll. I avsnitt 8.6 diskuteras
hur styrelseledamöterna upplever ledningens rapportering till styrelsen avseende
företagets risker och arbete med den interna kontrollen.
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8.5.4

Kontrollåtgärder

I COSO-ramverket diskuteras kostnads-/nyttoperspektivet, vilket kan förklaras
med att kontrollåtgärden(erna) bör analyseras utifrån de risker som identifierats i
riskanalysen. Eventuella kostnader för att få kontrollerna på plats i företaget bör
beaktas i relation till identifierade risker. En processbeskrivning som åskådliggör
detta finns att läsa i avsnitt 5.4.2, figur 3.

Styrelsens internkontrollrapportering
Av företagens internkontrollrapportering framgår att företagen successivt förbättrar sina kontroller. I mer än hälften av de analyserade rapporterna beskrivs
kontrollåtgärderna på ett relativt utförligt sätt. Det nämns att manuella kontroller
har ersatts av maskinella, IT-baserade, kontroller som anses medföra en säkrare
informationshantering. Självutvärdering anges som en metod för att identifiera
vilken nivå bolaget har på sin kontrollstruktur. När det gäller beskrivning av kontrollåtgärder märks en tydlig skillnad mellan de företag som är berörda av SOXlagstiftningen 21 och de som inte är det. Genom att SOX, Section 404, kräver att
företagets s.k. nyckelkontroller dokumenteras och testas, tvingas berörda företag
ha en betydligt mer utbyggd kontrollstruktur än de som inte är berörda. I och
med att kontrollsturkturen är utbyggd har företag lättare att beskriva den i internkontrollrapporten jämfört med de företag som inte har identifierat och byggt
upp sina kontroller.

Styrelseledamöternas syn
Det råder en relativt stor samsyn mellan styrelsens internkontrollrapportering
och vad respondenterna förmedlar om företagens kontrollåtgärder. Ett flertal av
respondenterna har erfarenheter av att ett arbete satts i gång med att identifiera
kontrollåtgärder som kan reducera riskerna. Hur pass omfattande detta arbete är
varierar från företag till företag. Vissa företag har endast hunnit med att identifiera sina kontrollåtgärder, medan andra systematiskt arbetar med att identifiera och
dokumentera rutiner och processer. Arbetet har hittills i huvudsak fokuserat på
riskerna för en felaktig finansiell rapportering. Respondenterna nämner såväl
kontrollåtgärder på övergripande nivå som kontrollåtgärder på detaljerad nivå.
Som exempel på kontrollåtgärder på övergripande nivå nämns olika typer av analyser som görs i samband med bokslut och avvikelserapportering. Kontrollåtgär-
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De svenska företag som även är noterade på en amerikansk börs.
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der på detaljerad nivå som lyfts fram är olika kontroller i samband med utbetalningar, bokföring av känsliga transaktioner etc.
Det råder inget tvivel om att IT-utvecklingen varit avgörande för om företagen kunnat få en god intern kontroll. Respondenterna lyfter fram informationssystemens betydelse för god intern kontroll. Såväl de finansiella processerna som
verksamhetsprocesserna är beroende av ändamålsenliga, effektiva och tillförlitliga
informationssystem. Om det finns säkra IT-system, kan manuella kontroller ersättas med automatiska kontroller. Dessutom anses säkra IT-system bidra till att
styrelsen känner sig säkrare på att den finansiella rapporteringen är riktig och
fullständig.
En av respondenterna poängterar:
Som styrelsemedlem behöver man avkräva ledningen att den fokuserar på IT-frågor
och att bolaget satsar på att få fram kompetens som driver utvecklingen i rätt riktning.
Det anses dock viktigt att IT-avdelningen inte styr utvecklingen, och samma respondent betonar:
IT-avdelningen bör dock inte vara den avdelning som svarar för utvecklingen, utan
detta bör ske av verksamheten och ledningen. IT-avdelningarna har styrt utvecklingen
alldeles för lång tid.
God intern kontroll präglas av att de väsentligaste kontrollerna, de s.k. nyckelkontrollerna, i varje process identifieras. Om dessa kontroller fungerar tillfredsställande kan verksamheten förlita sig på att exempelvis bokföringstransaktioner
behandlas på ett korrekt sätt. Ett effektivt sätt att försäkra sig om att dessa kontroller fungerar som avsetts är att styrelsen och ledningen satsat på att ha en säker IT-miljö.

8.5.5

Information och kommunikation

Enligt COSO-ramverket bör styrelsen försäkra sig om att relevant information
förmedlas till de berörda, såväl till externa intressenter som till bolagets medarbetare, för att god intern kontroll ska råda på bolaget. Den interna informationen
ska förmedlas i en form, och inom en tidsram, som gör det möjligt för de anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Den ska kommuniceras på ett effektivt sätt
och vara tillgänglig för samtliga berörda.

Styrelsens internkontrollrapportering
Analysen av internkontrollrapporterna visar att avsnittet om information och
kommunikation har ett antal avvikelser gentemot COSO-ramverkets rekommen140

derade innehåll. Två av de analyserade rapporterna har över huvud taget inte
nämnt något om information och kommunikation. Övriga rapporter beskriver
endast översiktligt bolagets hantering av information och kommunikation.
I en rapport beskrivs att det inom bolaget drivs ett förbättringsprogram för
information och kommunikation. Tanken är enligt rapporteringen att information och kommunikation kontinuerligt ska utvecklas i bolaget och på sikt säkerställa att samtliga medarbetare blir medvetna om vedertagen affärspraxis samt
styrelsens förväntningar på riskhanteringen i bolaget.
Den internkontrollrapport som har den mest utförliga redovisningen av hur
bolaget ser på information och kommunikation beskriver att bolaget har system
och rutiner för att kunna förse ledningen med nödvändiga rapporter om affärsresultat i relation till etablerade målsättningar. I en annan rapport nämns att det
finns policys, riktlinjer och manualer för att kunna uppnå en fullständig och korrekt finansiell rapportering. Det nämns även att dessa uppdateras regelbundet
och att det finns rutiner för hur berörd personal ska informeras.
Den externa kommunikationen och de externa kanalerna är ännu mer sparsamt beskrivna. I några få rapporter nämns att styrelsen bildat en Disclosure
Committee för att säkerställa att de externa upplysningskraven är tillgodosedda. I
en sådan kommitté kan olika experter (vanligtvis internt anställd personal) ge styrelsen och ledningen råd avseende den finansiella rapporteringen och därmed säkerställa att informationsgivningen sköts och kontrolleras på ett effektivt och
korrekt sätt.

Styrelseledamöternas syn
Intervjuerna visar att de flesta företagen arbetar med att förbättra läsbarheten
och överskådligheten i den finansiella rapporteringen. Ett flertal av styrelseledamöterna refererar till att företagen tvingats till detta på grund av kraven som
ställs i och med International Financial Reporting Standards (IFRS). De känner
dock en viss tveksamhet till om IFRS-kraven verkligen gör rapporteringen mer
informativ och transparent. Kraven på marknadsvärderade tillgångar, och på mer
detaljerad information, anses göra det svårare för bolagets intressenter att bedöma bolagets utveckling och värde.
En respondent kommenterar kravet på marknadsvärdering enligt följande:
Kravet på marknadsvärdering innebär en rad bedömningar som baseras på osäkerhetsfaktorer, vilket är omöjligt att beakta av såväl ledningen som styrelsen. De ökade
kraven på detaljinformation och ökad informationsmängd gör att man skapar en
falsk säkerhet. Det är få personer som kan ta till sig all information.
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COSO-ramverket tar upp betydelsen av att fånga in viktiga omvärldsfaktorer
som påverkar bolagets utveckling. Ramverket rekommenderar att samtliga väsentliga händelser identifieras som kan påverka bolagets möjligheter att uppnå
sina mål. Respondenten anser att detta är omöjligt. Ett företags styrelse och dess
verkställande ledning kan omöjligt känna till alla eventuella händelser som kan få
en påverkan. Händelserna som fått genomslag i svenskt näringsliv (Carnegie,
AMF, HQ-Bank etc.) under 2008–2010 styrker dessa påståenden. Även om styrelsen borde försäkra sig om att den informeras om brister i den interna kontrollen synes detta vara svårt att få att fungera, se vidare avsnitt 8.3.2.

8.5.6

Uppföljning och övervakning

COSO-ramverket rekommenderar att det interna kontrollsystemet löpande övervakas. För att kunna få en bra kvalitet i företagens interna processer krävs att de
följs upp och utvärderas av bolagets ledning och styrelse. Även Kodens Vägledning lyfter fram betydelsen av att ha en bra uppföljning och övervakning:
Det ska finnas en ändamålsenlig process för löpande uppföljning och årlig utvärdering
av efterlevnad av internpolicys, riktlinjer, manualer och koder samt av ändamålsenlighet och funktionalitet i etablerade kontrollaktiviteter. Det ska även finnas en särskild process för uppföljning av att från verksamheten rapporterade brister åtgärdas
(Arbetsgruppen för Svenskt Näringsliv respektive Far, 2005).

Styrelsens internkontrollrapportering
Samtliga analyserade internkontrollrapporter innehåller en beskrivning av ledningens och styrelsens ansvar. Revisionsutskottet nämns som den funktion som
säkerställer att den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen fungerar
tillfredsställande. I några rapporter nämns att bolaget infört specifika kontrollåtgärder som påstås medföra god intern kontroll. Exempelvis går det att läsa att
företaget:
identifierat kontrollaktiviteter, både automatiska och manuella, för att säkerställa att
nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga och upptäcka större fel i den finansiella
informationen och för att skydda bolagets tillgångar. Dessa nyckelkontroller anses
nödvändiga för att reducera riskerna för fel i den finansiella rapporteringen och har
därmed dokumenterats.
Genom att referera till att det finns en god kontrollstruktur påvisas att ledningen
och styrelsen därmed försäkrat sig om att den interna kontrollen fungerar på ett
tillfredsställande sätt.
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De flesta internkontrollrapporterna innehåller en skrivning om att det finns vissa
kontrollfunktioner i bolaget, exempelvis riskkontrollfunktion eller controllerfunktion, och refererar till att dessa utövar en uppföljning och övervakning av att
den interna kontrollen fungerar som avsetts.
I 7 av de 13 analyserade rapporterna går att läsa att det inte finns någon internrevision på bolaget. Styrelsen har dock följt Kodens krav på att rapportera
och motivera varför en sådan funktion inte finns på bolaget. Motiveringarna varierar mellan de olika företagen och är inte särskilt förlarande. I en rapport
nämns att styrelsen bedömer att koncernens omfattning och komplexitet för
närvarande inte motiverar en egen internrevision. En annan rapport kommenterar att beslutet att inte inrätta en internrevisionsfunktion kommer att omprövas
varje år. I en ytterligare rapport finns en skrivning om att bolaget från och med
verksamhetsåret 2008 kommer att inrätta en särskild tjänst för att enbart arbeta
med intern kontroll, vilket här betyder att bygga upp en struktur, inte granska
den. Mot denna samlade bakgrund har styrelsen ansett att det inte behövs någon
internrevisionsfunktion. Detta är i linje med de synpunkter som tidigare redovisats i 8.3.6 där det framgår att många styrelseledamöter inte känner till internrevisionen och hur den, med såväl rådgivning som granskning, kan förbättra den interna kontrollen.
I fem av de analyserade internkontrollrapporterna anges att det finns en internrevisionsavdelning i företaget. De fem rapporterna innehåller dock olika beskrivningar av hur internrevisionen medverkar i övervakningen av den interna
kontrollen. Internrevisions roll beskrivs exempelvis som en funktion som ger
förslag till ledningen och styrelsen om förbättringar i den interna kontrollen. I en
annan rapport nämns särskilt att internrevisionen lämnar ett omdöme, vilket
förmodligen innebär att internrevisionen bedömer den interna kontrollen utifrån
sin egen riskanalys och granskning. Av skrivningarna framgår det att styrelsen i
dessa företag vill understryka att de genom sin internrevision säkerställt att det
finns tillfredsställande övervakning av den interna kontrollen.

Styrelseledamöternas syn
Styrelsens syn på sin roll som övervakare av bolagets interna kontroll är en väsentlig del i denna studie och behandlas särskilt i avsnitt 8.3.3. Det framkommer
bl.a. att styrelseledamöterna anser sig vara mycket beroende av företagsledningen
för att kunna utöva sin övervakningsfunktion. På frågan hur respondenterna försäkrar sig om att övervakningsfunktionen fungerar i bolaget, refererar några av
dem till de månatliga bokslutsmötena i bolaget. Genom att bolagets intäkter och
kostnader diskuteras på dessa möten får företagsledningen även en uppfattning
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om kvaliteten i rutinerna. Revisionsutskotts- och styrelsemötenas behandling av
den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen nämns även som exempel på att styrelsen säkerställer bolagets interna kontroll (se vidare i avsnitt
8.3.5). I likhet med vad som rapporteras i internkontrollrapporterna, ser få respondenter internrevisionen som en funktion som kan hjälpa dem att känna en
trygghet i att det sker en löpande uppföljning av den interna kontrollen. Detta
behandlas mer utförligt i 8.3.6.

8.5.7

Kort summering

Kodens krav på att företagen ska beskriva sin interna kontrollstruktur i årsredovisningen har medfört att det skett ett visst arbete med att organisera och dokumentera den interna kontrollen i företagen. De analyserade internkontrollrapporterna är uppbyggda enligt COSO-strukturen. Rapporterna är schablonartade och
tar inte fasta på företagsunika risker och kontrollåtgärder. Däremot visar intervjuerna med styrelseledamöterna att det sker företagsunika satsningar för att förbättra den interna kontrollen. Dock kvarstår det ytterligare insatser avseende
riskhantering och kontrollåtgärder.
Riskhanteringsprocessen och arbetet med kontrollåtgärder har successivt
byggts upp i svenska företag sedan Kodens tillkomst. I synnerhet bankerna har
på grund av Baselreglernas krav utvecklat sin riskhantering. De analyserade internkontrollrapporter från bankföretagen är särskilt informativa i sin beskrivning
av företagets riskhantering
Information och kommunikation är det område där den största diskrepansen
finns mellan vad som redovisas i internkontrollrapporteringen och vad styrelseledamöterna lyfter fram. I rapporterna finns i huvudsak den interna kommunikationen beskriven. I intervjuerna kommer det fram att styrelseledamöterna bekymrar sig mer om den externa rapporteringen, vilket förmodligen beror på att
de ser som sitt ansvar att beakta Kodens krav på en transparent finansiell rapportering.

8.6 FÖRETAGSLEDNINGENS INFORMATION TILL
STYRELSEN
För att styrelsen ska kunna övervaka och bedöma den interna kontrollen krävs
att den får en fullständig bild av bolagets risker och kontrollstruktur. Det krävs
att styrelsen kan känna sig säker på att informationen är fullständig och riktig och
att den inte har förvanskats. Vidare krävs att informationen presenteras på ett
sådant sätt att styrelsen förstår innehållet i de dokument som ligger till grund för
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styrelsebesluten. För att kunna göra det behöver ledamöterna få underlagen i god
tid före mötena.

8.6.1

Verkställande direktören som ledamot i styrelsen

Som framgår av avsnitt 6.3.1 förordar Koden tydligt ansvar och tydliga roller
mellan de olika bolagsorganen och tillåter att högst en bolagsstämmovald 22 styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning (Kodgruppen, 2004b). Endast i undantagsfall tillåts att styrelseordförande och vd är samma person. Respondenterna
uppskattar den svenska modellen. De anser inte att vd ska vara ledamot av styrelsen. Det finns till och med en respondent som anser att vd inte ens bör vara
närvarande på styrelsemötena utan i efterhand signera protokollet för att visa att
han tagit del av de beslut som tagits på mötet. Respondenterna lyfter fram sitt
beroende till vd i internkontrollfrågor (avsnitt 8.3.3), men några av dem anser
inte att det skulle medföra en större möjlighet för styrelsen att ta sitt ansvar om
vd:n är ledamot i styrelsen. Ett flertal av respondenterna är bestämda över att informationsasymmetrin mellan dem och ledningen avseende bolagets risker och
interna kontrollstruktur inte löses genom att vd:n är medlem av styrelsen. Den
synpunkten stämmer väl överens med Kodens andemening. Trots det framgår
det av de analyserade årsredovisningarna i denna studie att vd:n är ledamot i styrelsen, se bilaga 4.
Det svenska synsättet avviker från hur man ser på ledningens deltagande i
styrelsearbetet i länder med en monistisk ledningsstruktur. I avsnitt 4.2.2 framgår
det att regelsättarnas, i framför allt Storbritannien, grundinställning har varit att
informationsasymmetrin mellan styrelsen och ledningen kan minska genom att
styrelseledamöterna rekryteras från bolagets ledning. Riskerna med ett sådant
synsätt har dock även observerats på senare tid i Storbritannien och krav finns
numera på att oberoende ledamöter gentemot bolagsledningen finns i styrelsen.

8.6.2

Fullständig och tillförlitlig information

Det kan vara svårt för styrelsen att få en samlad bild av ett företags interna kontrollstruktur. Många av de företag som berörs av Koden har en decentraliserad
verksamhet, vilket medför att såväl företagsledningen som styrelsen har svårt att
få information om samtliga väsentliga risker och kontrollåtgärder i företaget.
Om ledningen saknar information och inte har en total bild, är det även svårt för
styrelsen att göra en bedömning.
22

De fackliga representanterna är inte bolagsvalda.
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För att få en uppfattning om hela verksamhetens interna kontrollstruktur använder ett antal företag sig av en metod för självutvärdering 23, vilket innebär att
verksamhetsansvariga chefer själva bedömer sina risker och vilka kontrollåtgärder som krävs för att hantera riskerna. Det krävs dock att samtliga enheter gör
sin självutvärdering på ett strukturerat och enhetligt sätt. Förutom att respondenterna nämner självutvärdering som en bra metod (se citat nedan) har några av de
undersökta företagen i sin internrapportering refererat till att de använder sig av
en sådan metod.
Ett antal respondenter, som har erfarenhet av att företagen utfört självutvärderingar, refererar till att företagens riskmanager eller controller har ansvaret för
att organisera arbetet i bolaget. Respondenterna anser att genom att utnyttja
självutvärderingsmetoden kan såväl ledningen som styrelsen känna sig säkra på
att samtliga delar av verksamheten täcks in. En av respondenterna säger:
Självutvärderingsmetoden tjänar två syften: dels får styrelsen en totalbild av koncernens/bolagets egen bedömning av den interna kontrollen, dels höjer den kunskapen
om intern kontroll hos samtliga som är involverade.
För att få en uppfattning om hela bolagets interna kontrollnivå krävs att resultatet av samtliga självutvärderingar har aggregerats och presenteras för företagsledningen som i sin tur gör en bedömning på total nivå. För att styrelsen och ledningen ska kunna känna att informationen är fullständig och relevant krävs att
någon som inte är inblandad i den löpande verksamheten validerar den. I de företag som har internrevision kan den med sin granskning vara en sådan funktion.
Som framgick i avsnitt 8.3 ser många av de intervjuade styrelsemedlemmarna
dock inte internrevisionen som en funktion som bistår dem i deras övervakningsansvar.
Även bolagets externrevisorer granskar enligt respondenternas bedömning
relevanta delar av den interna kontrollen, vilket delges styrelsen (se vidare under
avsnitt 8.7). Respondenter, som har erfarenhet av att delta i revisionsutskottets
möten, är positiva till den information som kommer från revisorerna och anser
att den är tillförlitlig. Genom att revisorerna redovisar resultatet av sin granskning kan revisionsutskottets ledamöter koncentrera sig på att diskutera effekten
av de brister som uppmärksammats. I avsnitt 8.7.1 diskuteras respondenternas

23

Självutvärderingsmetoden är i regel uppbyggd enligt COSO-modellen, och ansvariga chefer sva-

rar på om de följer de olika kraven enligt COSO-modellens olika kontrollelement.
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olika uppfattningar om vilka erfarenheter de har av sina kontakter med revisorerna.

8.6.3

Överskådlig information

För att kunna bedöma den interna kontrollen krävs att styrelsen fortlöpande håller sig informerad om, och ges möjlighet att utvärdera, hur bolagets system för
intern kontroll fungerar. För att styrelsen ska kunna få en uppfattning om det,
krävs att väsentliga risker och vilka kontrollåtgärder som finns i företaget för att
hantera riskerna ställs samman på ett sådant överskådligt sätt. Om detta inte görs
är det svårt för styrelsen att göra en bedömning med rimlig tidsinsats. Förutom
styrelsens bedömning krävs att styrelsen ser till att internkontrollrapporten innehåller en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad i bolaget.
Som framgår av avsnitt 8.5.3 har några av bolagen inte en särskild riskhantering avseende den finansiella rapporteringen, utan de har endast beskrivit riskhanteringen ur ett allmängiltigt perspektiv. Med anledning av detta togs frågan upp
med respondenterna. Efterfrågar styrelsen en redovisning av samtliga risker och
relevanta kontroller eller fokuserar den enbart på de finansiella riskerna. Ett flertal av de intervjuade styrelseledamöterna nämner att det inte är meningsfullt att
särskilja de finansiella riskerna från de operativa. De poängterade att de operativa
processerna påverkar det finansiella flödet och för att kunna få en helhetsbild
krävs att samtliga risker beaktas.
Styrelseledamöterna har olika erfarenheter av hur styrelseunderlagen avseende risker och internkontroll presenteras i styrelsen. De styrelseledamöter som
verkar i styrelser för bank och finansbolag har erfarenhet av att de får en sammanställd dokumentation över bolagets risker, vilket inte övriga har i samma utsträckning. Om en sammanställning över riskerna presenteras sker det oftast av
bolagets ekonomidirektör alternativt bolagets riskmanager. I något fall har det
varit internrevisionen som försett styrelsen med en sammanställning av riskerna
som värderats med hänsyn till graden av sannolikhet för att händelsen ska inträffa och vilken konsekvens detta skulle få för bolaget. En av respondenterna som
varit ledamot i ett finansiellt företag lyfte fram internrevisionens betydelse för
styrelsen i dessa sammanhang. Genom att internrevisionen presenterar en sammanställning av väsentliga risker och de kontrollåtgärder som granskats anser respondenten att revisionsutskottet får ett bra underlag för sin bedömning.
Några styrelseledamöter har endast erfarenhet av att företagsledningen presenterat en sammanställning av de väsentligaste riskerna utan något försök att
gradera dem utifrån sannolikhet och konsekvens. Några uttrycker att trots att
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mängden information har ökat, har detta inte medfört att beslutsunderlagen som
presenterats styrelsen blivit bättre jämfört med tidigare. Respondenternas erfarenheter är att det många gånger är svårt att få en överblick som gör att det går
att göra en heltäckande bedömning. Dessutom anses den ökade mängden information invagga styrelsen i en falsk trygghet av att allt redovisas. I avsnittet nedan
diskuteras styrelseledamöternas erfarenheter av att kunna ta del av och tillgodogöra sig bolagets information och deras inställning till hur styrelseunderlagen
presenteras.

8.6.4

Tid för inläsning av styrelseunderlag

Den dokumentation som företagsledningen distribuerar till styrelsemöten anses
vara mycket omfattande och innehåller mestadels en mängd detaljerad information. Respondenterna beskriver att dokumenten kan vara både tidskrävande att
sätta sig in i och även i vissa fall svårbegripliga. För att förstå och kunna ha en
tillförlitlig bedömning krävs oftast förtydliganden från bolagets sida. Trots att
styrelseunderlagen i regel skickas ut ca en vecka innan styrelsemötet anses tiden
för kort för att kunna sätta sig in i analyser och sammanställningar avseende bolagets risker och kontrollåtgärder. Ledamöternas erfarenheter är att det är svårt
att tillsammans med företagsledningen hitta lämplig mängd information som ska
distribueras.
Som hävdas i 8.4.2 är det som styrelseledamot lätt att fastna i detaljer och
inte kunna bedöma de väsentliga riskerna. Det gäller att finna en modell för styrelsemötena så att diskussionerna täcker in väsentligheter. Hur hanterar styrelseledamöterna detta, och vilka erfarenheter har de? En styrelseledamot berättar att
det företag som han varit involverad i har infört rutinen att styrelseledamöterna
skickar skriftliga frågor om styrelsedokumentationen före mötet. Det har medfört att styrelseledamöterna får bättre information samt att det inte går bort tid
till missförstånd och till att förklara oväsentligheter under själva mötet. Med
denna rutin undviks enligt honom risk för att tid på mötet ägnas åt fel saker och
att det tar bort fokus från de väsentliga frågorna.

8.6.5

Kort summering

Styrelseledamöterna är inte helt nöjda med hur dokumentationen presenteras
från bolagets sida. Den är oftast detaljrik, och genom att den distribueras relativt
nära inpå mötena anses det i princip vara omöjligt för ledamöterna att vara insatta i alla frågor och kunna ta ställning till den dokumentation som presenteras. Att
bolagets vd är ledamot av styrelsen anser respondenterna inte är ett bra sätt att
lösa informationsasymmetrin mellan dem och bolaget.
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8.7

STYRELSENS KONTROLL VIA REVISORERNA

En revisor är en del i bolagets styrprocess och har en självständig juridisk skyldighet att granska styrelsens förvaltning (SOU 2004:47). Revisorns möjlighet att
vara oberoende gentemot bolaget och dess ledning har varit föremål för diskussioner de senaste åren. I avsnitt 6.5 redovisas revisorernas ansvar och de regelverk som styr deras ansvar avseende den interna kontrollen. Ägarna ska kunna
lita på att revisorn är fri från påverkan av bolagsledningen och inte har egna intressen i bolaget. En fråga som relateras till revisorernas opartiskhet är om revisionsbyrån ska få sälja både revisionstjänster och rådgivningstjänster till samma
bolag. Koden har vidtagit vissa åtgärder genom att överlåta till revisionsutskottet
att fastställa riktlinjer för vilka övriga tjänster som bolaget kan upphandla från
revisorn, förutom revisionsuppdraget. Dessutom har revisorn eget ansvar att bedöma om han är lämplig för uppdraget eller inte. Om det skulle förekomma något som kan rubba förtroendet för hans opartiskhet eller självständighet är han
skyldig att avsäga sig uppdraget (SFS 2005:551).

8.7.1

Styrelsens förtroende för revisorn

Det är viktigt att styrelseledamöterna har förtroende för bolagets revisor. Om
styrelsen upplever att revisorn inte förhåller sig objektiv vid sin granskning, och
till bolagets ledning, finns risk för att den känner en osäkerhet inför vad som
presenteras. En sådan osäkerhet kan leda till att kostnader för den asymmetriska
informationen ökar.
Bilden av revisorn som en person som ger goda råd till styrelsen och företagsledningen stämmer inte längre. Styrelseledamöternas erfarenhet är att det
numera relativt sällan förekommer att bolagets revisorer säljer rådgivningstjänster
som inte ryms inom revisionsuppdraget. Om bolaget och dess vd köper rådgivningstjänster, görs det oftast inte från den påskrivande revisorn, utan från en annan revisionsbyrå. I de fall de påskrivande revisorerna har anlitats, har det mestadels rört sig om skattetjänster eller specialistkompetens i vissa frågor. Ledamöternas erfarenheter är att styrelsen regelbundet följer upp revisorernas konsultuppdrag och att man inte upplever att revisorn har sålt rådgivningstjänster
som skulle kunna inkräkta på revisorns integritet och förmåga att uttala sig om
revisionsrapporten.
Respondenternas syn på kommunikationen med revisorn skiljer sig något
från varandra. Några anser att det ökade trycket på revisorernas avhållsamhet
från att ge rådgivningstjänster inte alltid är av godo. Andra tycker inte att det är
något problem. De som är kritiska upplever att såväl företagsledningen som styrelsen då och då behöver ha revisorns råd avseende rutiner och processer. De
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upplever att revisorerna numera har svårare att göra s.k. spontana uttalanden
jämfört med tidigare. En av de intervjuade uttrycker:
Det är svårt att få revisorerna att över huvud taget uttala sig numera. De är rädda
för att bli anklagade för partiskhet eller att bli inblandade i något som inte anses riktigt. Revisorerna måste hela tiden friskriva sig om de säger något.
En styrelseledamot anser att revisorerna inte alls är opartiska, utan upplever att
ledningen fortfarande har mycket stor inverkan på revisorernas uppdrag. Han
menar att det inte går att bortse från revisorns beroendeförhållande till bolagsledningen och att revisorn har svårt att hävda sina åsikter om ledningen tar avstånd ifrån dem.
Styrelseledamöterna har således inte en samsyn avseende företagsledningens
möjlighet att påverka revisorerna. Att däremot som styrelseledamot ha ett övervakande ansvar för revisorernas kontakter med företagsledningen, och försäkra
sig om att inga rådgivningstjänster säljs, anses inte vara svårt. Det framgår även i
avsnitt 8.3.5 att de ledamöter som deltar i revisionsutskottets möten har positiva
erfarenheter av mötet med revisorerna och möjligheten att ta del av deras
granskning.
Koden kräver att styrelsen minst en gång per år ska träffa bolagets revisorer
utan närvaro av vd eller annan person från bolagsledningen (Kodgruppen,
2004b). Detta är ett sätt för styrelsen att gentemot revisorerna försäkra sig om att
inga risker eller oegentligheter undanhållits dem. Denna regel följs till 100 % enligt de intervjuade styrelseledamöterna. Många styrelseledamöters erfarenhet är
att man träffar revisorerna utan ledningens medverkan, inte bara en gång per år,
utan att det sker regelbundet. Det kan röra sig om en liten stund i anslutning till
revisionskommittémötena eller separata möten i samband med avslutad granskning. I regel ges externrevisorn möjlighet att ge synpunkter om företagsledningen
i det möte som hålls med styrelsen i samband med externrevisorernas slutrapport.

8.7.2

Revisorernas granskning av den interna kontrollen

Revisorerna är en viktig informationskanal som, med sin granskning av den interna kontrollen, kan bidra till att styrelsen minskar informationsasymmetrin mellan sig och företagsledningen. Kodens krav på revisionsutskott har gett styrelsen
och revisorerna en mötesplats där de regelbundet kan diskutera frågor om intern
kontroll. Genom en förändring av aktiebolagslagen ska revisionsutskottet granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Dessutom är revisorerna skyldiga att rapportera resultatet av sina granskningar till revisionsutskottet,
vilket kan jämföras med de tidigare reglerna som endast krävde att revisionsut150

skottet skulle informera sig om revisionens inriktning och omfattning (SFS
2009:565).
I och med att COSO-ERM gavs ut 2004, har riskbegreppet använts mer systematiskt än tidigare. Kombinerat med ett riskbaserat synsätt på revisionen har
revisorernas branschorganisation satsat på ett antal åtgärder för att höja kvaliteten i den finansiella rapporteringen. De finansiella företagen förvaltar i dag stora
belopp och har ett antal s.k. indirekta kunder som investerat i olika fonder, pensionsstiftelser etc. Ett antal uppmärksammade förluster som skett i finansiella företag (Carnegie, HQ-bank etc.) visar att det krävs djupgående kunskaper i finansiella instrument. I syfte att höja kvaliteten erbjuder Far sina medlemmar utbildning inom dessa områden i ett särskilt bolag, Far-Akademi 24.
Även här har respondenterna delade meningar. Några anser att de nya kraven på förbättrad intern kontroll i företagen har resulterat i att revisorer arbetar
mer riskbaserat och att de i dag är betydligt mer kvalificerade jämfört med när
Koden kom till. Andra har en helt motsatt erfarenhet och anser att den komplexitet i redovisningsrutiner som numera råder påverkar revisorernas vilja att kommunicera med styrelsen. En av respondenterna uttrycker:
Dialogen med externrevisorerna har försvårats med åren. Revisorerna hade förr i tiden
en betydligt större kunskap om verksamheten. Numera är revisorerna fokuserade på
att följa alla nya krav som ställs på dem, t.ex. nya redovisningsstandards (IFRS)
som kräver specialistkompetens och som tagit bort fokus från verksamheten.
De olika synpunkterna hos respondenterna, kan bero på deras olika erfarenheter
av kontakterna med revisorerna och hur revisorerna redovisar resultatet av sina
granskningar.
Risk för att bolagsledningen missbrukar sin ställning, och risk för ekonomisk
brottslighet (trolöshet mot huvudman, skattebrott, insiderbrott etc.), är något
som Koden har en ambition att minska. Revisorerna har ett särskilt rapporteringsansvar när det gäller ekonomisk brottslighet. Kraven på utbildning och revisionsmetodik har successivt ökat för revisorerna på grund av de ökade kraven
från regelsättarna. Revisorerna har exempelvis krav på sig att om de upptäcker
eller misstänker att det förekommer oegentligheter i bolaget ska de framföra en
formell anmärkning till bolagsledningen och direkt till ägarna i revisionsberättel-
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sen. I vissa fall är revisorerna dessutom skyldiga att informera åklagare (SOU
2004:47, SFS 1975:1385 ).
Respondenterna har inte erfarenhet av att detta skett. Deras uppfattning är
att oegentligheter inte granskas specifikt. Många av respondenterna har över huvudtaget inte fått någon rapport från revisorerna som rör ledningens missbruk av
sin ställning. Som framgår av avsnitt 8.3.5. har få erfarenheter av att ekonomisk
brottslighet diskuteras på styrelsemötena. En respondent har en tydlig uppfattning om att det borde vara större krav på revisorerna avseende ansvarsdelarna.
Om de inte sköter sitt uppdrag, och inte rapporterar väsentliga risker och brister
i bolaget, bör de enligt honom ställas till svars. Han är av den åsikten att revisorerna oftast slipper disciplinära åtgärder och att en enskild revisor, eller dess byrå,
sällan prickas i samband med att de inte rapporterat risker eller brister i bolagets
redovisning. En annan påpekar de otydliga kraven på revisorerna avseende vad
och hur de ska rapportera oegentligheter. Han anser att även om kraven inte är
tillräckligt tydliga bör revisorn ställas till svar om han missat stora risker och brister i den interna kontrollen.
I skrivande stund (2010-03-13) har utredningen av investmentbanken Lehman Brothers konkurs återigen aktualiserat frågan om ansvar och roller. Revisorerna anklagas för att inte ha verkat som kontrollerande organ. I utredningen
hävdas att transaktioner genomförts i bolagets redovisning för att dölja förluster i
verksamheten, och bolagets revisionsfirma anklagas för att inte ha upptäckt eller
ifrågasatt oriktiga uppgifter i bokslutet (Henriksson, 2010). Styrelsens ansvar för
den interna kontrollen nämns, men kritiken är inte alls lika tydlig mot styrelsen
som mot revisorerna, trots att styrelsen har ett självständigt ansvar för bolagets
interna kontroll och finansiella rapportering. Enligt D. Brännström, generalsekreterare i Far, är aktiebolagslagen tydlig med att styrelsen ansvarar för den interna
kontrollen och bolagets finansiella rapportering. Det är egentligen endast revisionen som styrelsen inte svarar för, säger han i en debattartikel publicerad i Dagens Industri, med anledning av händelseförloppet i HQ Bank (Brännström,
2010). Med detta uttalande visar han tydligt att han anser att revisorerna är ägarnas agent, och att styrelsen inte kan luta sig mot revisorernas granskning, utan
själva ska ta ställning till riskerna i bolaget.

8.7.3

Kort summering

Revisorerna anses ha en viktig funktion avseende styrelsens möjligheter att minska informationsasymmetrin mellan sig och bolaget. Styrelserna synes följa Kodens krav på regelbundna möten mellan sig och revisorerna. Trots att det finns
skilda åsikter hos respondenterna om Kodens regler medfört en förbättring eller
152

inte när det gäller revisorernas kommunikation med styrelsen anses mötena i revisionsutskottet ge dess ledamöter ett tillfälle att diskutera frågor om riskhantering och intern kontroll.

8.8

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

I detta kapitel redovisas och diskuteras de intervjuade styrelseledamöternas tolkning av sitt ansvar för intern kontroll. Studien belyser styrelseledamöternas syn
på sitt uppdrag från ägarna och möjligheterna att övervaka bolagets interna kontroll. Utöver det diskuteras styrelseledamöternas uppfattning om Koden har
medverkat till att svenska börsnoterade företag fått en bättre intern kontroll.
Ett antal reflektioner har gjorts avseende styrelseledamöternas bild av hur de
ser på sin roll som kontrollerande funktion, vilket kan summeras enligt följande:
 De intervjuade styrelseledamöterna har olika uppfattning om sin roll och hur
rollspelet ser ut mellan de styrelseledamöter som representerar ägare med
stort inflytande i bolaget (kontrollägare) och de som blivit invalda som oberoende ledamöter. Flera respondenter anser att kontrollägarrepresentanten,
med sin koppling till ägarna, har stora möjligheter att påverka bolagets skötsel och hur den interna kontrollen ska utövas. Det finns risk för att de oberoende styrelseledamöterna inte ifrågasätter dennes åsikter utan i stället ser
sin roll som stödjande till kontrollägaren, dvs. inte tar ett självständigt ansvar. Bedömningen är att om det finns kontrollägarrepresentanter i styrelsen
gör inte samtliga ledamöter en egen självständig bedömning av den interna
kontrollen utan förlitar sig på kontrollägarens inställning.
 Det har inte kommit fram någon tydlig bild över hur styrelsen på ett effektivt sätt ska kunna övervaka bolagets interna kontrollsystem. De flesta av styrelseledamöterna anser att frågor om riskhantering och intern kontroll är
komplexa och betonar att det krävs en gemensam ansträngning hos samtliga
involverade parter, dvs. hos styrelsen, företagsledningen och revisorerna, för
att dessa frågor ska kunna hanteras på ett framgångsrikt sätt.
 Många respondenter framhåller vd:s betydelse. De anser att om inte han aktivt arbetar med att förbättra den interna kontrollen och stödjer styrelsens
behov av att få en ändamålsenlig information, har styrelsen svårt att utöva
sitt ansvar. Styrelsen anses ha en viktig roll i att rekrytera en verkställande
ledning som har ett synsätt som överensstämmer med de värderingar som
anses vara förenligt med god intern kontroll. Om det finns ett bra styrsystem
i form av verksamhetens självutvärdering, anses förutsättningarna öka för att
styrelsen ska kunna utöva sitt ansvar.
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 Kodens krav på revisionsutskott bidrar på ett positivt sätt till att minska
asymmetrisk information mellan styrelsen och företagsledningen. Utskottet
ger styrelsen ett forum för att kunna diskutera och fördjupa sig i den finansiella rapporteringen och bolagets interna kontrollsystem. De externa revisorerna deltar i dessa möten och delger revisionsutskottet resultatet av sina
granskningar. Respondenterna är inte eniga huruvida det krävs finansiell
kompetens alternativt verksamhetskompetens hos dem själva för att kunna
bedöma frågor om finansiell rapportering, riskhantering och interna kontrollfrågor.
 Ersättningsutkottets övervakning och kontroll av företagsledningens ersättningar är en viktig fråga som relateras till den interna kontrollen i bolaget.
Hur en effektiv styrning och kontroll ska ske är dock ett mycket komplext
område, som vare sig regelsättare eller styrelseledamöter har en fullständig
bild över.
 Att använda sig av bolagets internrevision är inte självklart. Kodens otydlighet avseende internrevisionens funktion och uppdrag återspeglar sig i styrelseledamöternas uppfattning om internrevision. Förutom de företag som via
regelsystemet är skyldiga att ha internrevision finns ingen tydlig uppfattning
om hur den ska utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Min bedömning är att
den knapphändiga informationen från regelsättarnas sida om internrevisionens funktion har påverkat styrelseledamöterna negativt. De har ingen tydlig
bild över hur internrevisionen kan bidra till att ge styrelsen ökad kunskap om
bolagets interna kontrollstruktur.
 För närvarande är det svårt att uttala sig om Kodens krav resulterat i en god
intern kontroll i svenska börsnoterade företag. Genomgången av styrelsernas
rapportering av den interna kontrollen i företagens årsredovisningar visar att
företagen är angelägna om att beskriva sitt arbete med att förbättra den interna kontrollen. Rapporterna är emellertid schablonartade i sin beskrivning
av bolagets interna kontrollstruktur. I samtalen med styrelseledamöterna
kommer det dock fram att det pågår ett arbete med att förbättra rutiner och
processer i företagen. Om detta verkligen leder till att ägarnas investeringar
tryggas framgår inte lika tydligt. Det finns en stor risk att detta arbete sker på
grund av Kodens krav, och inte på grund av att företagsledningen och styrelsen är övertygade om att det leder till en bättre kontroll i bolaget.
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9 ANALYS OCH FÖRSLAG TILL
FORTSATT FORSKNING
I detta kapitel jämförs Kodens innehåll med styrelseledamöternas erfarenheter av arbetet med
intern kontroll samt hur de uppfattar att styrelsen ska kunna utöva sitt ansvar. De frågeställningar som diskuteras är om Kodens regler ger styrelsen stöd i sitt ansvar för den interna kontrollen. Vidare diskuteras styrelseledamöters syn på sitt ansvar, dvs. om de anser att styrelsen
har den kunskap, och får tillgång till den information, som krävs för att kunna utöva sin övervakning. I syfte att ge läsaren möjlighet att fördjupa sig i frågor om intern kontroll och styrning
ges förslag till ämnen som kan studeras vidare med denna avhandling som underlag.

9.1

INLEDNING

Reglerna för svensk bolagsstyrning förändrades väsentligt i Sverige i början av
2000-talet. Koden kom till 2004 och har sedan dess uppdaterats två gånger (2008
och 2010). En förbättrad intern kontroll i företagen, och ett förtydligande av styrelsens ansvar för den interna kontrollen, var en av flera åtgärder som förordades. Kodens krav på styrelsens ansvar för den interna kontrollen är inte unikt för
Sverige, utan har formulerats på ett likartat sätt i regelsystemen i USA och i Europa. Anpassningen till utländska regelsystem är en effekt av att svenska företag
har behov av att följa den internationella trend som skapats inom bolagsstyrning,
för att därmed kunna agera på en internationell handelsmarknad.
Kraven från de svenska regleringsmyndigheterna, att svenska börsnoterade
företag ska följa Koden, kan ses som ett komplement till ägarnas kontroll av företagen. Styrelsen har ett ansvar för att Kodens krav följs, och om så inte sker se
till att avvikelsen förklaras.
Den här studien motiveras av de förändringar som skett inom bolagsstyrningsområdet, särskilt avseende styrelsens ansvar för att övervaka och bedöma
den interna kontrollen i svenska börsnoterade företag. Studiens syfte är att öka
kunskapen om vad detta ansvar innebär och vilka möjligheter styrelsen har att
leva upp till det. Studien tar fasta på styrelsens ansvar i börsnoterade svenska företag, med den svenska koden för bolagsstyrning som utgångspunkt, men jämfö155

relser görs även med motsvarande koder i USA och England. I studien framhävs
enskilda styrelseledamöters tolkningar av sitt ansvar relaterat till sin möjlighet att
leva upp till det.
När den empiriska undersökningen gjordes (2007–2008) saknades en enhetlig syn hos styrelseledamöterna om att Kodens krav på styrelsens ansvar för den
interna kontrollen skulle medföra en förbättrad bolagsstyrning. Empirin visar att
samtliga bolag, vars årsredovisningar granskades, hade lämnat en internkontrollrapport. Som framgår av avsnitt 8.5 innehöll några internkontrollrapporter dock
inte en fullständig beskrivning av COSO-ramverket ingående delar. Styrelser i
svenska börsföretag synes till stor del ha anpassat sitt förhållningssätt till de krav
som ställs på dem trots att de inte är helt övertygade om att Kodens krav tryggar
ägarnas investeringar. I den institutionella teorin finns ett antal förklaringsfaktorer som påvisar detta fenomen. I exempelvis studien av DiMaggio & Powell
(1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism, framgår att företagen och
dess ledningar är beroende av den externa omvärlden, och att de drivs till att anpassa sina strukturer till vad som är socialt accepterat och anses rationellt. Även
Meyer & Rowan (1977) visar att organisationer strävar efter att uppnå social acceptans. Genom att anpassa sig efter de förändringar som sker skapas en legitimitet för organisationen, vilket i sin tur innebär att det är lättare att få resurser,
uppnå en stabil verksamhet och därmed öka chanserna till överlevnad. I avsnitt
7.2 beskrivs detta mer utförligt.
Nedan redovisas Kodens regler och styrelseledamöternas tolkningar av sitt
ansvar. Detta ställs mot tidigare forskning inom området. Syftet med de efterföljande avsnitten är att utvärdera den empiriska undersökningen och bedöma om
den är i linje med tidigare resultat.

9.2

AKTIEÄGARNAS PÅVERKAN PÅ STYRELSEARBETET

För att kunna ta ett ansvar för den interna kontrollen krävs en samsyn hos styrelseledamöterna om vad som är en lämplig kontrollnivå i bolaget. Styrelseledamöter har dock olika bakgrund och har valts in i styrelsen på olika grunder. I avhandlingens avsnitt 3.2.1 behandlas riskerna för informationsasymmetri mellan
de olika styrelseledamöterna relaterat till olika ägarintressen. Aktieägare med stort
inflytande kan exempelvis se till att styrelseledamöter som representerar deras
intressen väljs in i styrelsen. Dessa styrelseledamöter har genom sin förbindelse
till ägare med stort inflytande oftast tillgång till mer information än övriga ledamöter. Det finns därmed en risk för att dessa styrelseledamöters uppfattning avseende bolagets risker, och vilka kontrollåtgärder som är lämpliga, skiljer sig åt
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gentemot övriga ledamöters uppfattning. Om inte styrelsen har en samsyn i dessa
frågor, kan det leda till ökade kostnader på grund av informationsasymmetrin.

Kodens regler
Kodens regler innebär att risken borde minska för att styrelsen inte har en samsyn. Som framgår av avsnitt 6.2.2 är Kodens andemening att samtliga ägare ska
behandlas på ett likartat sätt, dvs. ingens intresse ska beaktas på bekostnad av
den andres. För att motverka risken för dominanta aktieägares inflytande i styrelsearbetet, finns det krav på att majoriteten av de styrelseledamöter som väljs av
bolagsstämman ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.
Minst två av styrelseledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008b 25).
Trots de förändringar som skett i och med Kodens regler, har de större
ägarna fortfarande stort inflytande i svensk bolagsstyrning, vilket motiveras av att
aktieägare med ett dominant ägande ska kunna ta ett särskilt ansvar för bolaget,
bl.a. genom att engagera sig i styrelsens arbete, se vidare avsnitt 6.2.2.
Som ett komplement till reglerna om oberoende ledamöter, har det införts
krav på transparens i bolagens redovisning. Kravet på transparens är ett sätt att
ge samtliga aktieägare insyn i hur den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen är organiserad i föreget (Kodgruppen, 2004b). Kravet har dock
tonats ned, genom att styrelsen inte behöver redovisa sin bedömning av den interna kontrollen. Som framgår av figur 6, avsnitt 6.7.2, har styrelsen i svenska
börsföretag därmed ett otydligare ansvar än i de anglosaxiska länderna.

Styrelseledamöternas tolkning jämfört med tidigare forskning
Trots att regelsättarna infört regler för att förhindra maktobalans mellan styrelseledamöterna kvarstår en risk att informationen är asymmetrisk mellan de olika
ledamöterna. I empiriredovisningens avsnitt 8.2 konstateras att de styrelseledamöter som representerar en dominant ägare anses ha ett informationsövertag
gentemot övriga ledamöter, vilket i några fall återspeglas i deras ointresse för att
ägna styrelsemötena till att diskutera internkontrollfrågor.
Kärreman (1999) visar, i likhet med vad som framkommit i denna studie, att
de aktieägare som har dominerande inflytande i företagen tenderar att styra styrelsearbetet samt att de oberoende ledamöterna har en tendens att anpassa sig till

25

Fr.o.m. 1 oktober 2009 regleras detta krav av NASDAQ OMX Stockholm.
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kontrollägarrepresentanternas behov. Vid tiden för den här studiens intervjuer
(2007–2008) ansåg de oberoende ledamöterna sig vara mer insatta i de regulatoriska kraven än kontrollägarrepresentanterna. De kunde därmed bidra med sakkunskap och goda råd avseende vad som krävs från bolagets sida för att uppfylla
regelverket, vilket medför att styrelsens gemensamma kunskapsnivå höjts.
En risk med en sådan rollfördelning är att diskussionerna i styrelsen koncentreras till vad som krävs av bolaget ur ett regulatoriskt perspektiv, och inte vad
som gynnar samtliga ägares intressen avseende god kapitalavkastning. Om de
oberoende ledamöternas roll enbart blir rådgivande, och det finns en asymmetrisk information mellan ledamöterna, kan styrelsen som helhet inte ta sitt fulla
ansvar.
Genom att styrelsens internkontrollrapport enbart omfattar en beskrivning
av hur den interna kontrollen är organiserad, ställs det stora krav på att aktieägarna eller deras representanter själva tillgodogör sig styrelsens rapportering. I
avsnitt 8.5 konstateras att den beskrivning som finns i interkontrollrapporteringen är en schablonartad beskrivning som inte tillför någon väsentlig information.
Den ger inte mycket information som är unikt för företaget. Som tidigare nämnts
innehåller inte rapporterna, något uttalanden från styrelseledamöterna om hur väl
den interna kontrollen fungerat. De har inte heller varit föremål för revisorsgranskning.
Syftet med rapporterna synes inte vara att ge läsaren någon detaljerad information om bolagets risker och kontrollstruktur, utan endast ge en övergripande
beskrivning för att uppnå kraven. Rapporterna är till sin struktur uppbyggda så
att de inte sticker ut från övriga rapporter. företags Det troliga är att styrelserna
inte ansett det vara viktigt att ge en fyllig informativ redogörelse av hur den interna kontrollen är organiserad på företagen.

Reflektion
Min bedömning är att styrelsen har vissa svårigheter att utöva sitt ansvar för den
interna kontrollen. Styrelsen agerar inte i alla lägen som ombud för samtliga aktieägare. Styrelseledamöterna synes ha svårt att få en gemensam bild av bolagets
risker och interna kontroll, vilket kan öka den totala kostnaden för informationsasymmetrin mellan styrelsen och företagsledningen. Genom att det för närvarande inte finns ett krav på externt uttalande, utan endast krav på att styrelsen beskriver hur den interna kontrollen är organiserad, tvingas inte heller styrelsen redovisa sin gemensamma bedömning av den interna kontrollen. De aktieägare
som inte har insyn i styrelsearbetet har dessutom svårt att via styrelsens intern-
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kontrollrapportering bilda sig en uppfattning, då den rapportering som hittills
skett varit schablonartad.
Trots denna otydlighet är Kodens införande ett första steg i riktning mot en
ökad transparens avseende företagens interna kontroll. Kodens krav på styrelsens internkontrollrapportering medför att styrelsen måste engagera sig och sätta
sig in i dessa frågor. Det krävs dock att aktieägarna och övriga intressenter intresserar sig för styrelsens rapportering av den interna kontrollen och ställer frågor
om innehållet samt kräver förklaring vid oklarheter. Om detta sker kommer rapporterna med automatik att få högre kvalitet och göras mer anpassade efter faktiska förhållanden i bolaget. Dock kommer rapporterna förmodligen aldrig att
återspegla en fullständig bild då företagen verkar på en konkurrensutsatt marknad, vilket innebär att det enskilda bolaget har behov av att skydda känslig information som kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt och skada bolaget.

9.3

STYRELSENS MÖJLIGHET ATT UTÖVA KONTROLL

I det här avsnittet diskuteras styrelsens möjligheter att utöva kontroll och övervakning av den interna kontrollen i bolaget. Vilka möjligheter ger Koden styrelsen i dess ansvar, och hur tolkas det av styrelseledamöterna? Har styrelsen möjlighet att via revisorerna (extern- och internrevision) minska den asymmetriska
informationen mellan företagsledningen och dem själva?

9.3.1

Styrelsens ansvar och roll

För att kunna utöva en effektiv övervakning och kontroll krävs att styrelsen har
en tydlig roll och ett tydligt ansvar gentemot bolaget och dess ledning. Företagsledningen ska inte kunna påverka styrelseledamöterna i deras syn på den interna
kontrollen.

Kodens regler
I avsnitt 6.3.1 konstateras att Koden lyfter fram att det ska vara en tydlig rolloch ansvarsfördelning mellan styrelsen och företagsledningen och att styrelsen
ska vara oberoende till bolaget och dess ledning. I ett internationellt perspektiv
har styrelser i svenska börsnoterade företag, med Kodens krav på högst en styrelseledamot från företagsledningen, en betydligt starkare roll jämfört med de
anglosaxiska länderna som tillåter flera personer. Vid en jämförelse med Centraleuropa, har dock styrelsen en mindre oberoende ställning än vad som praktiseras
i dessa länders ledningssystem. Enligt de regler som finns i dessa länder har företagens högsta övervakande organ enbart ledamöter som inte är anställda i bolaget
och som enbart har en kontrollerande funktion, se avsnitt 6.7.
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Styrelseledamöternas tolkning jämfört med tidigare forskning
De intervjuade styrelseledamöterna har en bestämd uppfattning om roller och
ansvar mellan de olika bolagsorganen. De är tydliga med att de ser sin roll som
överordnad företagsledningen och att de inte ska blanda sig i den löpande förvaltningen. De anser att en av de viktigaste uppgifterna de har är att rekrytera
dugliga företagsledare. Samtidigt som de ser sin roll som överordnad företagsledningen, uttrycker de ett stort beroende av företagsledningens intresse och engagemang i internkontrollfrågor. Argument som att det är svårt för styrelsen att få en
fullständig bild av bolagets kontrollstruktur om inte företagsledningen är intresserad av dessa
frågor och att det krävs att samtliga parter sätter sig in i vad ansvaret innefattar etc., förekommer i intervjuerna. Styrelseledamöterna synes vara medvetna om att det råder informationsasymmetri mellan dem och företagsledningen, men de är inte
övertygade om att den asymmetriska informationen minskar med övervakning
och kontroll.
Detta synsätt har stöd i tidigare forskning. Som framgår av avsnitt 3.4 finns
teorier som förordar samarbete mellan styrelsen och företagsledningen. Boyd visade redan 1990 att styrelsen bör undvika övervakning och kontroll då detta
minskar motivationen hos företagsledningen, vilket i sin tur minskar aktieägarnas
vilja att investera i företagen. Langfield-Smith & Smith (2003) talar om att vd:s
drivkraft påverkas av om han får uppskattning, och inte av att han kontrolleras.
Även Eisenhardt (1989) påvisar att det inte alltid är optimalt att införa kontroller
och övervakning samt att det i vissa fall blir dyrt för principalen att verifiera
agentens arbete.

Reflektion
Styrelseledamöternas syn på sitt ansvar för den interna kontrollen är förklarlig.
När Koden infördes hade rutiner och processer inte anpassats på företagen så att
styrelsen skulle kunna få en bra inblick i risker och den interna kontrollen.
Många styrelseledamöters ovilja att följa PA-teorins syn på övervakning och kontroll baserar sig på att de anser att har svårt att ta sitt ansvar med ett sådant synsätt.
Det finns många fördelar med ett sådant pragmatiskt synsätt, men det kan
även vara förenat med risk. Styrelseledamöternas tveksamhet till att aktivt utöva
sin kontrollerande funktion kan medföra att internkontrollfrågor inte tas om
hand i företagen, om inte företagsledningen har det rätta engagemanget. Detta
innebär i sin tur att nivån på den interna kontrollen präglas av företagsledningens, och inte av styrelsens, syn på dessa frågor.
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9.3.2

Revisionsutskottet som en mötesplats

För att styrelsen ska kunna övervaka den interna kontrollen krävs att hela styrelsen, alternativt ett antal styrelseledamöter, ägnar den tid som krävs för att sätta
sig in i frågorna.

Kodens regler
Koden ställer krav på att styrelsen organiserar arbetet i ett revisionsutskott. Som
framgår av avsnitt 6.4.2 ställer Kodens krav på att styrelsen organiserar sitt arbete
med den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen till revisionsutskottet. Kollegiet lyfter fram revisionsutskottet som styrelsens möjlighet att effektivisera sitt arbete (Svensk Bolagsstyrnings årsrapport, 2008). Kravet har tydliggjorts ytterligare genom att det numera är lagstadgat (Prop. 2008/09:135,
SFS2005:551). Revisionsutskottet har dock inte någon självständig ställning, vilket det har i de anglosaxiska länderna. I dessa länder tillåts ett större antal s.k. executive directors i styrelsen, men inte i revisionsutskottet, vilket kan förklara revisionsutskottets mer självständiga roll.
Revisionsutskottsmötena ger styrelsen en möjlighet att tränga in i frågorna
om intern kontroll, men det saknas riktlinjer över hur styrelsens övervakningsansvar ska fungera. Genom att revisionsutskottet inte heller getts ett självständigt
ansvar för den interna kontrollen, utan samtliga styrelseledamöter har ett gemensamt ansvar, har utskottets ledamöter ett informationsansvar gentemot övriga.
Regelverken anger inte ens vad de styrelseledamöter som inte ingår i revisionsutskottet kan förvänta sig av revisionsutskottet i form av rapporter etc., utan överlåter dessa beslut till den enskilda styrelsen.
När Koden gavs ut 2004 fanns inte krav på redovisnings- eller revisionskompetens hos ledamöterna. Detta infördes inte förrän 2009 i och med att kravet på revisionsutskott införts i svensk lagstiftning, se avsnitt 6.3.1. Det finns
däremot inte något formellt krav på ekonomisk utbildning eller erfarenhet, utan
det står styrelsen fritt att själv bedöma om kompetensen finns representerad.

Styrelseledamöternas tolkning jämfört med tidigare studier
Av studiens empiri framgår att de styrelseledamöter som är tillsatta som oberoende ledamöter uppfattar revisionsutskottet som ett sätt för styrelsen att tränga
in i frågor som rör finansiell rapportering och intern kontroll. Mötena i revisionsutskottet upplevs som ett bra forum för styrelseledamöter och revisorer att
tillsammans diskutera dessa frågor, se vidare avsnitt 9.3.4. Framför allt kan ledamöterna få en mer allsidig information på utskottets möten genom att det många
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gånger är internrevisorer, riskmanagers och compliance officers etc. som presenterar olika analyser.
Som framgår av avsnitt 7.3.3 finns det stöd i dessa påstående, från tidigare
studier i Storbritannien om revisionsutskottets möjligheter att verka för en transparent finansiell rapportering och en god intern kontroll. Turley & Zaman (2004)
påvisar att revisionsutskottet har möjlighet att på ett positivt sätt påverka revisionen i företagen. Kalbers & Fogarty (1993) konstaterar att ju fler oberoende ledamöter och ju fler som har finansiell kompetens, desto större är sannolikheten
att utskottet på ett positivt sätt bidrar med att säkerställa den finansiella rapporteringen.
Spira (2002) pekar däremot på att det finns risker med att ha ett revisionsutskott, då det kan agera som en sköld mellan revisorerna, företagsledningen och
huvudstyrelsen. I denna studies empiri (avsnitt 8.6.4) konstateras att några styrelseledamöter anser att den information som presenteras för styrelseledamöterna
många gånger är omfattande och svårgenomtränglig. Genom att styrelser i
svenska börsföretag inte har krav på ett externt värdeomdöme avseende den interna kontrollen torde detta inte vara något stort problem. Om de styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet ges möjlighet att tränga in frågorna, borde
det i stället bidra till att hela styrelsen kan känna större trygghet i den finansiella
rapporteringen och dess interna kontroll, jämfört med om det inte finns något
revisionsutskott alls.
Som framgår av den empiriska undersökningen, avsnitt 8.3.5 och bilaga 4,
har ett antal företag inte haft särskilt många möten i revisionsutskotten under
2007. Med tanke på att dessa möten inte enbart fokuserar på den interna kontrollen, utan även på informationen i den finansiella rapporteringen, finns risk för att
internkontrollfrågor inte får det utrymme som krävs.

Reflektion
Kravet på revisionsutskott har bidragit positivt till att styrelsen kan ta ett ansvar
för den interna kontrollen. Det har dock konstaterats att när det gäller den interna kontrollen har införandet av revisionsutskott inte medfört att den asymmetriska informationen mellan styrelsen och företagsledningen har minskat märkbart. Om det inte hålls särskilt många möten i revisionsutskottet och den finansiella rapporteringen tar all fokus på mötena får internkontrollfrågor inte särskilt
stort utrymme. Det behöver givetvis inte vara någon motsättning, men i samband med rapporteringstillfället diskuteras oftast andra frågor än den interna
kontrollen och eventuella brister i kontrollstrukturen som kan påverka informationen. Det finns även en risk med att styrelsen som helhet inte aktivt tar del i
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internkontrollfrågor, utan att det överlämnas till ledamöterna i revisionsutskottet.
Om inte revisionsutskottets ledamöter informerar styrelsen kan det uppstå informationsasymmetri mellan de olika styrelseledamöterna, som i sin tur kan leda
till ökade kostnader.

9.3.3

Internrevision

Internrevision kan med sin granskning av den interna kontrollen bidra till att den
asymmetriska informationen minskar mellan styrelsen och företagsledningen.
Det krävs dock att styrelsen styr internrevisionens granskning och får tillgång till
vad som kommer fram i granskningen.

Kodens regler
I studiens avsnitt 6.6 diskuteras Kodens intention angående internrevision.
Koden har gjort internrevision mer känt som begrepp än tidigare, men genom att
dess roll och ansvar inte tydligt beskrivits råder fortfarande en otydlighet i internrevisionens uppdrag och dess relation till bolagets styrelse. Som framgår av avsnitt 4.2 har de anglosaxiska länderna, framförallt USA, ett regelsystem som är
betydligt tydligare avseende internrevisionens roll och ansvar. Det svenska regelsystemets otydlighet avviker dock inte från EU-direktivet avseende intern kontroll (2006:43/EG), som endast fastställer att revisionsutskottets uppgifter är att
övervaka internrevisionen om bolaget valt att inrätta en sådan funktion (se avsnitt 4.2).

Styrelseledamöternas tolkning jämfört med tidigare studier
I empirin framkommer att ett flertal svenska börsföretag inte följer kodens krav
avseende internrevision, och att de i sin internkontrollrapportering angett att de
inte ser något behov av att ha en sådan funktion i bolaget. Även i intervjuerna
kommer det fram att styrelseledamöternas bild av internrevisionens roll, relaterat
till styrelsens ansvar för den interna kontrollen, är mycket otydlig. Argument som
lyfts fram är t.ex. att ”företagen ännu inte uppnått en internkontrollnivå som är
värd att granska utan det återstår ett omfattande arbete för att få rutiner och processer på plats. Om bolaget inte uppnått en s.k. granskningsnivå finns heller inget att hämta från internrevisionens granskning”. Någon styrelseledamot pekar
även på problemet med att anlita internrevisorerna i styrelsens övervakande ansvar på grund av internrevisionens beroendeställning till bolaget och dess ledning.
Denna ståndpunkt stämmer inte överens med styrelseledamöternas uttryckta
vilja att samarbeta med företagsledningen och tillsammans förbättra den interna
kontrollen, se avsnitt 9.3.1. Trots internrevisionens ansträngningar att påvisa att
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de är en professionell agent till styrelsen (se nedan) känner få respondenter till på
vilket sätt de kan utnyttja internrevisionen i sin övervakning. Det råder även
okunskap om att internrevisionen under särskilda förhållanden även kan utföra
rådgivningstjänster som innebär att man utför riskanalyser och ser till att kontrollåtgärder implementeras i verksamheten.
Styrelseledamöter som har erfarenhet från bank- och finanssektorn har en
tydligare uppfattning om internrevisionens roll i styrelsens ansvar för den interna
kontrollen. Det synes som om Finansinspektionens förtydligande av internrevisionen som en oberoende granskningsfunktion har medfört att styrelseledamöterna i dessa företag är betydligt mer positiva till internrevisionen än övriga. Empirin visar således ett positivt samband mellan regelverkens förtydligande av internrevisionens ansvar och roll och styrelsens inställning till att utnyttja internrevisionen på ett effektivt sätt.
Detta bekräftas av den undersökning som gjorts av revisionsbolaget Ernst &
Young (2008). Undersökningen är utförd i Nordamerika som är berört av lagstadgade krav på internrevision. Enligt undersökningen efterfrågar företagens revisionsutskott numera internrevisionens bedömning av verksamhetens risker och
dess förslag till förbättrade rutiner. Undersökningen visar i synnerhet att internrevisionens granskning av IT-risker vuxit fram som en stor och viktig roll i företagens riskanalyser, se vidare avsnitt 7.4.3.
Styrelseledamöternas osäkerhet inför internrevisionens roll och ansvar har
präglat internrevisionens status och möjlighet att utvecklas som en aktiv part i
bolagsstyrningen. I Internal Audit Reporting Relationships: Serving Two Masters (IIA,
2003) diskuteras internrevisionens otydliga uppdrag och roll. Författarna pekar
på att internrevisionens uppdrag och roll är otydlig för bolagets externa intressenter. Då internrevisor i vissa företag rapporterar till den operativa förvaltningen medan andra rapporterar till ledande befattningshavare alternativt till styrelsen, blir bilden otydlig. Baker & Owsen (2002) ser internrevisionen som en agent
till externrevisionen och hävdar att internrevisorer har svårt att samtidigt tjäna
verksamheten och bolagets styrelse. De ser inte internrevisionen som den funktion som granskar risker och intern kontroll på styrelsens uppdrag, utan internrevision beskrivs som en funktion inom bolagen som gör stor del av det detaljerade granskningsarbete som externrevisorerna utförde tidigare. Detta synsätt delas
inte av internrevisorerna och dess branschorganisation. Frågan om internrevisorernas uppdrag och roll anses vara en av de viktigaste frågorna att driva för närvarande, se vidare avsnitt 6.6.1.
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Reflektion
Koden har inte varit tillräckligt tydlig avseende internrevisionens roll i relation till
styrelsens övervakande ansvar för den interna kontrollen. Det finns givetvis en
risk för överreglering, men den här studiens empiri visar att ett otydligt regelsystem medför osäkerhet och inte något stöd till styrelseledamöterna i deras ansvar. Regelsystemet behöver förtydligas avseende internrevisionens roll och ansvar. Om detta inte sker finns risk för att dess roll blir innehållslös och att internrevisorerna förlorar sin yrkesidentitet, vilket i sin tur kan påverka styrelsens möjlighet att få hjälp i sin övervakning och bedömning av bolagets interna kontroll.
Förutom att regelsystemet behöver förtydligas, krävs det även en insats från styrelsernas sida. För att styrelsen ska kunna använda internrevisionen som sin
agent i internkontrollfrågor, krävs det även att den aktivt styr internrevisionen
och försäkrar sig om att företagsledningen inte kan påverka internrevisorns urval
och slutsats.

9.3.4

Externrevision

Förutom styrelsens ansvar för den interna kontrollen är revisorernas granskning
av företagsledningens förvaltning och finansiella rapportering en viktig kontrollfunktion för ägarna. Frågan om revisorernas ansvar och roll, relaterat till den interna kontrollen, aktualiseras ofta i samband med företagsskandaler och ställdes
på sin spets i samband med Enronkonkursen, där konsekvenserna av revisionsbyråns handlande påverkade hela branschen, se avsnitt 6.5.

Kodens regler
Koden lyfter fram revisorernas roll som ägarnas agent. Revisorerna ska vara en
oberoende kontrollfunktion och ägarna ska kunna lita på att den information
som kommer från revisorerna är fri från påverkan, framför allt från företagsledningen. Revisorn väljs av bolagsstämman och har sitt uppdrag direkt från ägarna,
men ska enligt Koden, och numera även aktiebolagslagen (SFS 2009:37), delta på
revisionsutskottets möten. Regelsättarna har med detta krav medverkat till att det
finns en naturlig mötesplats, där revisorn och styrelsen gemensamt diskuterar bolagets interna kontroll och den finansiella rapporteringens tillförlitlighet. Revisionsutskottets roll befästs ytterligare genom att revisorerna ska rapportera resultatet av sin granskning till utskottet samt att det övervakar revisorernas rådgivningstjänster till företagsledningen samt förser bolagsstämman med förslag till
revisorsval (SFS 2009:565, 2009). Detta har lett till att rollerna mellan styrelsen
och revisorerna delvis förändrats.
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Styrelseledamöternas tolkning jämfört med tidigare studier
Av empirin (avsnitt 8.3.5) framgår att styrelseledamöterna anser att revisionsutskottet är en effektiv mötesplats där de ges möjlighet att ta del av revisorernas
granskning. Även om det finns synpunkter om att vissa redovisningstekniska frågor krånglat till kommunikationen dem emellan finns i dag en kontinuerlig dialog. Goodwins (2003) samt Stewart & Munros (2007) studier påvisar att styrelsens kontakter med intern- och externrevisionen ökat via revisionsutskottet (avsnitt 7.3.3), vilket även bekräftas av denna studies empiri. Revisionsutskottets
möten har medfört att intresset för internkontrollfrågor ökat bland styrelseledamöterna.
Power (1997) och Öhman (2006) diskuterar det förväntningsgap som kan
finnas mellan revisorerna och dem som granskas. I empirin framkommer ett
visst förväntningsgap mellan styrelseledamöternas uppfattning om vad revisorerna ska bidra med och vad som blir resultatet. Respondenterna uttrycker en viss
tveksamhet till det ökade kravet på transparens i den finansiella rapporteringen.
Redovisningstekniska detaljer anses ta för stor uppmärksamhet och synpunkter
som att förr kunde revisorn ge goda råd, vilket inte förekommer längre, kommer fram i intervjuerna. Det finns även en viss oro för att frågor om intern kontroll och finansiell rapportering tar bort fokus från verksamhetsfrågor. Det synes som om
styrelseledamöterna inte ser god intern kontroll som ett sätt att utveckla marknader, lönsamhet etc. Det råder även en diskussion i medierna om revisorns kontra
styrelseledamöternas ansvar och roll, se vidare avsnitt 8.7.2.

Reflektion
Förutom kravet på revisionsutskott framgår det inte tydligt vare sig i lagstiftningen eller i Koden på vilken nivå och i vilken grad informationsflödet ska ske mellan styrelsen och revisorerna. Även om revisorerna inte har styrelsen som sin
uppdragsgivare har revisionsutskottets ledamöter getts visst övervakningsansvar
över revisionen. Även om styrelsen har eget ansvar för den interna kontrollen
har de givetvis stor nytta av att få tillgodogöra sig information om väsentliga risker som revisorerna iakttagit i sin granskning. Det förväntningsgap som finns avseende vad revisorerna ska och inte ska kommunicera till bolagets styrelse kan
orsakas av otydliga regelverk. Omfattningen och innehållet i den information
som revisorerna ska kommunicera i revisionsutskottet borde tydliggöras för att
undvika risken för förväntningsgap mellan parterna.

166

9.4

FÖRÄNDRINGAR KRÄVER YTTERLIGARE STUDIER

Regelsystemet är under ständig utveckling, vilket gör att villkoren för styrelsen
kontinuerligt kommer att förändras. Genom att Koden fr.o.m. 1 juli 2008 täcker
in samtliga börsnoterade företag, är ett stort antal styrelseledamöter numera berörda av Kodens krav. Den statliga sektorn har infört regler om intern styrning
och kontroll som ställer betydligt hårdare krav på ledningens/styrelsens intyg
och revisorernas granskning jämfört med Kodens regler. De flesta statliga myndigheter har dessutom krav på internrevision.
Studier inom Corporate Governance-området har successivt växt fram under
2000-talet. Den europeiska organisationen Europea n Corporate Governance Institute (ECGI) är ett nätverk som lyfter fram forskning inom bolagsstyrningsområdet. Framför allt anses forskning om bolagsstyrning i de europeiska länderna
vara eftersatt. Det svenska nätverket Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
(SNS) samarbetar med ECGI, och på nätverkets hemsida går det att läsa om ett
antal forskningsprojekt med svenska forskare.
I arbetet med här avhandlingen har jag fått många uppslag som skulle vara
intressanta att undersöka vidare inom bolagsstyrningsområdet. Nedan redogörs
för några av de frågor som jag anser vara mest angelägna att undersöka . Dessa
studier skulle kunna leda till att regelsättarna och de olika bolagsorganen (ägare,
styrelse, företagsledning och revisorer) bidrar till en effektiv bolagsstyrning i Sverige.
 En fördjupad studie av styrelsens ansvar för den interna kontrollen, baserat
på att ett utökat antal företag numera är berörda av Koden.
 En studie av styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll i statliga myndigheter.
 Intern kontroll från ett revisorsperspektiv.

9.4.1

Ett utökat antal företag är berörda av Koden

Efter tre års tillämpning av 2004 års kod för bolagsstyrning beslöt Kollegiet för
Bolagsstyrning att göra en större översyn av Koden. Man ansåg att Koden inte
enbart skulle vända sig till de större företagen utan att fler företag borde följa
Koden. Den 1 juli 2008 infördes den reviderade Koden för alla svenska företag
noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity, totalt ca 300
stycken. Konsekvenserna av denna förändring är att ett betydligt större antal styrelseledamöter är berörda av att följa Kodens krav. Dessutom har de nytillkomna
företagen mindre omsättning, färre antal anställda etc. jämfört med de som var
berörda tidigare. Mindre företag har oftast inte samma kapacitet som de större
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företagen att bygga upp en strukturerad process för riskhantering och intern
kontroll och har många gånger betydligt fler informella rutiner.

Förslag till fortsatta studier
En fördjupad studie föreslås avseende styrelsens ansvar för den interna kontrollen som täcker in de företag som blev berörda av Kodens krav 2008. Intervjuer
med berörda styrelseledamöter i ett antal mindre börsnoterade företag syftar till
att undersöka hur de upplever sitt ansvar, och hur Kodens krav har översatts till
det enskilda bolaget. Frågeställningar som bör beaktas är:
 Hur påverkas dessa styrelseledamöter av de strömningar som skett i och
med att Koden gällt ett antal år för större börsnoterade företag? Är dessa
styrelseledamöter mer uppdaterade och informerade om sitt ansvar än de
som var berörda när Koden introducerades?
 Finns informationsasymmetri mellan de olika bolagsorganen även i de mindre företagen, eller är informationsvägarna enklare och tydligare i mindre företag?
 Fungerar styrelsens övervakning och kontroll effektivt och ändamålsenligt i
mindre företag?
En empirisk studie som riktar sig mot mindre företag kan ge svar på om Kodens
krav på att implementera den för samtliga företag, varit ändamålsenlig. I ett vidare perspektiv kan denna studie, tillsammans med en utökad empiri, ge underlag
till om styrelsens ansvar avseende den interna kontrollen är ett effektivt sätt att
öka förtroendet hos aktieägarna.

9.4.2
Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll i statliga
myndigheter
Den 1 januari 2008 infördes ett delvis helt nytt, delvis förändrat, regelverk inom
området intern styrning och kontroll för de statliga myndigheterna. Sammanfattningsvis kan nämnas att statliga myndigheter numera berörs av tre förordningar
som tillsammans, i huvudsak, utgör regelverket kring intern styrning och kontroll. Dessa tre förordningar är:
 Myndighetsförordningen (SFS 2007:515),
 Förordningen (SFS 2007:603) om intern styrning och kontroll,
 Internrevisionsförordningen (SFS 2006:1228).
När förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) gavs ut poängterades det att innebörden av intern styrning och kontroll inte ändrats, utan att
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man endast ställer krav på ett formaliserat tillvägagångssätt för att uppnå verksamhetskraven. Det nämns att intern styrning och kontroll ska vara en integrerad
process i myndighetens sätt att bedriva sin verksamhet. Intern styrning och kontroll syftar till att med rimlig säkerhet försäkra sig om en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, att lagar, förordningar och andra regler efterlevs samt att en
tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten sker. Vidare
nämns att all verksamhet ska planeras, styras och följas upp med beaktande av de
grundläggande momenten riskanalys, kontrollåtgärder, information, uppföljning
och dokumentation. Detta innebär att innebörden av begreppet intern styrning
och kontroll knyts till COSO-ramverket, vilket även ESV gör i sin handledning,
Intern styrning och kontroll – ett stöd vid myndigheternas tillämpning av intern
styrning och kontroll inom state (ESV, 2009:38). I författningsförslaget anges att
det finns en tydlig parallell till ägarnas krav på en tydligare bolagsstyrning (DS
2006:15). Till skillnad mot Koden kräver staten att verksamhetens ledning uttalar
sig om den interna kontrollen i dess vidaste bemärkelse, dvs. ”att den bedrivs effektivt, enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande
sätt, samt att myndigheten hushållar väl med statens medel” (ESV, 2009:38).
Statliga myndigheter berörs även av en internrevisionsförordning som anger
att internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens interna styrning och kontroll samt ge råd och stöd till myndighetsledningen.
Detta ska ske genom att ”internrevisionen gör en analys av verksamhetens risker,
självständigt granskar om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så
att myndigheten med en rimlig säkerhet, uppnår en effektiv verksamhet, följer
lagar, förordningar och andra regler, samt lämnar en tillförlitlig redovisning och
rättvisande rapportering av verksamheten” (SFS 2006:1228).
Genom att revisionsarbetet ska bedrivas självständigt för att säkerställa en
objektiv granskning anges att internrevisorn inte kan delta aktivt i det dagliga arbetet med intern styrning och kontroll. Internrevisorerna inom de statliga myndigheterna ska rapportera till myndighetens styrelse, alternativt till ledningen om
det inte finns någon styrelse.

Förslag till fortsatta studier
En fördjupad studie bör göras avseende styrelsens ansvar för att övervaka och
bedöma den interna kontrollen inom statliga myndigheter, och hur utvärderingen
av den interna kontrollen kan ske. I studien bör ingå en undersökning om hur
den statliga förordningen skiljer sig från regelverket inom näringslivet. Vidare
bör styrelseledamöternas syn på sitt ansvar undersökas för att bedöma om styrelsens ansvar för den interna kontrollen väsentligt skiljer sig åt jämfört med när169

ingslivet. Ställs andra krav på styrelseledamöterna, anser de att det finns förutsättningar för att de ska kunna utöva sitt ansvar, och anser de att förutsättningarna för att nå myndighetens mål samt att hushållningen med statens medel förbättras med den nya förordningen?
En sådan studie tillsammans med denna avhandling, ger ett bredare perspektiv på intern styrning och kontroll samt hur styrelsen tolkar sitt ansvar.

9.4.3

Intern kontroll från ett revisorsperspektiv

Koden har lyft fram revisorernas roll som en oberoende kontrollfunktion. Bolagets revisor väljs av bolagsstämman och har sitt uppdrag direkt från ägarna. Ett
antal krav på oberoende har formulerats i Koden, då det anses viktigt att ägarna
ska kunna lita på att den information som kommer från revisorerna är fri från
påverkan från framför allt företagsledningen.
Kravet på revisorsgranskning av styrelsens internkontrollrapportering togs
bort via Anvisning nr. 1, 2006 (Kollegiet för bolagsstyrning, 2006a) men i och
med att 2006/46/EG, dvs. 4: e och 7:e bolagsdirektivet fastställdes togs beslut
om att samtliga noterade bolag ska foga en årsberättelse om bolagsstyrning till
sin årsberättelse. Årsberättelsen ska innehålla en beskrivning av bolagets system
för intern kontroll och risk avseende finansiell rapportering. Om internkontrollrapporteringen ingår i bolagets bolagsstyrningsrapport, som i sin tur ingår i årsredovisningen, ska den granskas av de externa revisorerna. Svensk lagstiftning
har omarbetats i syfte att bli i överensstämmelse med förändringar i 4:e och 7:e
direktivet – 2006/46/EG (SFS 2009:565).
Revisorerna har dessutom ett särskilt uppdrag att beakta om det finns risk
för oegentligheter i bolagets årsredovisning i enlighet med RS 240, som i sin tur
baseras på ISA 240. Dock anges att det alltid är styrelsens och företagsledningens
ansvar att se till att det finns en intern kontroll som med rimlig säkerhet förhindrar oegentligheter.
Revisionsutskottet ska verka som styrelsens organ för att säkra den finansiella rapporteringen. Enligt den svenska aktiebolagslagen, som fr.o.m. februari 2009
reglerar revisionsutskottets ansvar, ska utskottet:
 övervaka bolagets finansiella rapportering,
 med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
 hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
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 granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid
särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än
revisionstjänster,
 biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.
I den här avhandlingen framgår att det finns en otydlighet i regelsystemet avseende informationsplikt mellan styrelsen och revisorerna. Det framgår inte tydligt,
i vare sig lagstiftningen eller i Koden, i vilken grad eller på vilken nivå informationsflödet ska ske. Frågan om ansvar och roller aktualiseras ofta i samband med
företagsskandaler.
Studien visar att svenska styrelseledamöter med undantag från dem som har
erfarenhet från bank och finans, har en otydlig bild av internrevisionens roll i
svensk bolagsstyrning. Tidigare studier visar även att det finns en otydlighet i hur
intern- kontra externrevision kan fungera i samverkan och gemensamt gynna en
positiv bolagsstyrning.

Förslag till fortsatta studier
En fördjupad studie bör göras avseende rollspel och informationsflödet i revisionsutskottet. Studien ska ta fasta på rollspelet mellan styrelsen och internkontra externrevision. Finns det förväntningsgap mellan parterna, och vad är orsaken till detta? Studien bör ta fasta på hur externrevisorerna ser på internrevisionens roll samt hur externrevisionen tolkar sitt ansvar gentemot styrelsen. Resultatet av undersökningen bör ställas mot styrelseledamöternas tolkningar som
framgår i denna studie.

9.5

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Den här studien har tagit fasta på styrelsens ansvar för den interna kontrollen
med PA-teorin som referensunderlag. Det har funnits ett antal PA-problem i
svensk bolagsstyrning, vilket beskrivs i kapitel 3. PA-teorins utgångspunkt är att
principalens och agentens intressen och mål är skilda, vilket kan orsaka att parterna förordar olika aktiviteter. Genom att agenten har tillgång till mer information än principalen, kan denna utnyttja detta för eget syfte. Dessa förhållanden
var särskilt tydliga i svenskt näringsliv när det togs beslut om att ge ut en kod för
bolagsstyrning i Sverige, 2004. Avhandlingen fokuserar på regelsättarnas ökade
krav på styrelsen i dess ansvar för den interna kontrollen, och därmed ses styrelsen som principal gentemot företagsledningen och till vissa delar även gentemot
internrevisionen. För att få en förståelse för den förändring som skett inom bo171

lagsstyrningsområdet, görs en kortfattad beskrivning i kapitel 4, vilket sammanfattas i figur 9 nedan.
FIGUR 9: PA-PROBLEM SOM BEHANDLAS I DENNA STUDIE

PA-problem

Förhållanden i svenskt näringsliv

Uppdragsrelationen mellan en principal och en agent föranleder kostnader
eftersom vardera partens intressen
och mål kan antas skilja sig åt.

En ökad spridning i aktieägandet under slutet av
1900-talet hade gett ökad makt till företagsledningen
och därmed ökad risk för att bolaget inte skulle utvecklas enligt ägarnas intentioner.

Om principalen och agenten har olika
inställningar till risk kan detta orsaka
att parterna förordar olika aktiviteter
beroende på olika risktoleranser. Om
dessutom olika principaler har olika
intressen kan detta orsaka otydlig
uppdragsrelation och risk för asymmetrisk information.

Den ökande andelen institutionella ägare hade lett till
att uppdragsrelationen mellan ägare och företagsledning blev otydligare då de institutionella ägarna
många gånger hade kortsiktigare mål med sitt ägande än de traditionella industriella ägarna.

Agenten har oftast tillgång till mer information än principalen, och den
asymmetriska informationen kan utnyttjas för egna syften.

Ett antal s.k. företagsskandaler avslöjades som bl.a.
medförde att ett antal styrelser anklagades för att inte
ha vidtagit de åtgärder som krävdes för att skapa en
god intern kontroll i bolaget.

Principalens kontroll av informationen
är oftast kostsam.

Revisorerna anklagades för att inte ha varit tillräckligt
oberoende i sin granskning.
Ett antal företag hade haft en missvisande finansiell
rapportering. På grund av bristande transparens
hade ägarna och övriga intressenter inte observerat
den felaktiga finansiella rapporteringen.

I avsnitt 9.1–9.3 har Kodens regler och styrelseledamöternas tolkningar, relaterat
till tidigare forskning, diskuterats. I figur 10 sammanfattas de viktigaste reflektionerna.
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FIGUR 10: KODENS REGLER JÄMFÖRT MED KODENS TILLÄMPNING

Kodens regler för att:

Empirin visar att:

Minska informationsasymmetrin mellan
ägarna och företagsledning genom att:
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen
förtydligas och krav på att styrelsen ska redovisa hur den interna kontrollen är organiserad.
Krav på att styrelsen via ett ersättningsutskott,
engagerar sig i företagsledningens ersättningsprogram. Bolagsstämman, dvs. ägarna
ska besluta om programmen.
Krav på styrelsen att via revisionsutskottet att
svara för kontakterna med revisorerna, övervaka revisorernas rådgivningstjänster samt ge
förslag till val av revisor.

Styrelsens internkontrollrapportering är schablonartad och ger ingen unik information om
bolaget.
Styrelseledamöterna har engagerat sig i företagsledningens ersättningsprogram, men möjligheten att styra och kontrollera företagsledningens ersättningar synes vara ineffektiv och
tämligen verkningslös.
Styrelseledamöterna upplever viss otydlighet i
roller och ansvar mellan sig och revisorerna.

Minska informationsasymmetrin mellan olika ägare
Krav på att valberedningen ska ha åtminstone
en oberoende ledamot.
Krav på att minst två av styrelseledamöterna
ska vara oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare.
Minska informationsasymmetrin mellan styrelsen och företagsledning

Styrelseledamöterna har olika syn på sitt ansvar beroende på vilka grunder man blivit tillsatt. Det finns risk för viss informationsasymmetri mellan de olika styrelseledamöterna.

Regler för företagsledningens medverkan i styrelsen i syfte att tydliggöra styrelsens roll som
kontrollerande och övervakande funktion.

Styrelseledamöterna anser inte att företagsledningen ska vara ledamot av styrelsen, men ser
inte styrning via kontroll och övervakning som
ett effektivt sätt att ta sitt ansvar.

Krav på att revisionsutskottet ska verka som
styrelsens organ för att säkra den finansiella
rapporteringen och effektiviteten i bolagets
riskhantering och interna kontrollsystem.

Tillkomsten av revisionsutskott har gett styrelsen möjlighet att fördjupa sig i frågor om risker
och intern kontroll. Empirin visar dock att vissa
företag endast haft ett fåtal möten.

Krav på att företagen ska ha en internrevision
vars uppgift är att granska den interna kontrollen.

Ett flertal styrelseledamöter upplever att internrevisionens roll är otydlig och ser inget behov
av att använda internrevisionen i sitt övervakningsansvar.

Det kan konstateras att när denna studie gjordes hade vare sig regelsättarna eller
svenska styrelseledamöter en tydlig bild över innebörden och nyttan av intern
kontroll. Att övervaka och bedöma den interna kontrollen innebär ett komplext
och omfattande ansvar, som är svårt att överblicka för styrelsen. Att exempelvis
känna till, och ta ställning till, om den finansiella rapporteringen är fri från risker
för felaktigheter, som kan orsakas av tekniska fel, felaktig hantering eller oegentligheter, är ett mycket omfattande ansvar. Av den anledningen gjorde regelsättarna strax efter Kodens införande bedömningen att styrelsen har svårt att externt
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uttala sig om kvaliteten i den interna kontrollen. Därför begränsades styrelsens
ansvar till att endast beskriva hur den är organiserad, se vidare avsnitt 6.3.
Studiens empiri visar att styrelsens övervakning av den interna kontrollen till
stor del är byggd på tillit och samarbete mellan styrelsen och företagsledningen.
PA-teorins syn på ökad övervakning och kontroll har således inte anammats i
särskilt stor utsträckning av styrelser i svenska börsnoterade företag. För att kunna ta sitt ansvar har man i stället sökt att skapa en effektiv företagskultur där företagsledning och styrelse tillsammans söker skapa en god intern kontroll i bolaget.
Den empiriska undersökningen visar vidare att det fortfarande återstår ett
arbete avseende styrelsens ansvar. Exempelvis behöver styrelsen utveckla den
beskrivning av den interna kontrollstrukturen som ingår i styrelsens internkontrollrapportering. Den är i dag alltför generell för att den ska kunna ge ägarna en
uppfattning om hur den interna kontrollen är organiserad. För att få fram en
riskhantering och kostnadseffektiva kontrollåtgärder på företagen krävs en handledning som på ett mer detaljerat sätt än nuvarande vägledning (Kodens Vägledning) beskriver innebörden av intern kontroll och vilket ansvar som ställs på bolaget och dess styrelse. Handledningen behöver utvecklas med nyckeltal och exempelsamlingar över hur risker kan värderas, och ställas i relation till kostnader,
för att bolagets totala risknivå ska kunna reduceras. Det krävs fler anvisningar
från Kollegiets sida för att styrelserna i svenska företag ska kunna ta det fulla ansvaret för att företagen har en tillfredsställande internkontroll. Exempelvis visar
Czarniawska & Sevón (1996) i sina fallstudier att en förändring är en mycket
komplex process där idéer förändras och anpassas under en längre tid. De händelser som skedde i exempelvis Carnegie under 2007–2008 (se avsnitt 8.3.2) visar
att frågor om riskhantering och internkontroll ännu inte fått det fokus som krävs
för att skapa ett skydd mot oförutsedda risker och brister.
Det kan vidare konstateras att det trots att otydligheter fortfarande finns i
roller och ansvar avseende den interna kontrollen, har revisionsutskottet underlättat kontakterna med revisorerna och ger styrelsen en möjlighet att fördjupa sig
i frågor om intern kontroll och finansiell rapportering. Det återstår dock ett förtydligande om internrevisionens roll och ansvar samt på vilket sätt styrelsen och
externrevisorn ska kommunicera för att ge ägarna bästa nytta. Slutligen kan konstateras att så länge styrelsens ansvar för den interna kontrollen baseras på självreglering, kommer styrelsen endast att arbeta för dessa frågor om det finns påtryckningar från marknaden att detta gynnar bolaget. Om investerare, regelsättare
och medierna inte bevakar företagens utveckling inom internkontrollområdet,
ställer frågor och krav, kommer intresset successivt att avta.
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Under den tid som Koden hittills (t.o.m. 2010) varit i bruk har ett antal förändringar skett. De svenska regelsystemen, dvs. Koden, aktiebolagslagen, revisorslagen etc. har successivt förändrats till att bli mer anpassade till EU:s regelsystem.
Då dessa förändringar med säkerhet kommer att fortgå, är fortsatta studier inom
detta ämnesområde av yttersta vikt.
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BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUPERSONER

Namn

Födelse- Befattning
år

Uppdrag

Elisabet
Annell

1945

Styrelseledamot och revisionsutskottets ordförande
i Skandia Liv (ej börsnoterat men anpassat till kodens krav), JM (börsnoterat bolag) Styrelseledamot
och revisionsutskottets ordförande i Trade Doubler
AB (börsnoterat bolag) ledamot, Sardus AB (tidigare börsnoterat),

Styrelseproffs

Tidigare uppdrag:Bl.a. Catella Holding, (Kapitalförvaltning, Finansiell rådgivning och Egna investeringar) Axel Johnson International (familjeföretag),
Svenska Lantmännen (följer en kod som i stort sätt
har samma krav som svenska börsföretag) IBS AB.
Björn
Björnsson

1946

Styrelseproffs

Styrelseledamot i Bure, Skanditek, och AcadeMedia
(noterade bolag). I övrigt, ”Konsult inom det finansiella området”.

Tidigare uppdrag: Bl.a. styrelseledamot och

revisionsutskottets ordförande i Skandia AB, Skandia Liv, JM AB och Öhman Kapitalförvaltning AB,
Utredare i Trustor AB.

Roger Eriksson

1953

President, SonyEricsson Mobile
Communications
Kina

Styrelseledamot i Sony Ericsson China Mobile
Communication Co Ltd S-E Kina som är ett helägt
bolag till Sony Ericsson Mobile Communications AB
(S-E M. C.), ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation och Telefonaktiebolaget
LM Ericsson.

Ulrika Francke

1956

VD i Tyréns

Styrelseledamot och revisionsutskottets ordförande
i Swedbank AB .

Övriga styrelseuppdrag:2003-2006 styrelseledamot i Skanska AB, Brandkontoret: (ledamot),
Stockholms Stad, Brandkontoret, (ledamot); Fullmäktige Stockholm Stad, (suppleant); Stiftelsen Nils
Adlers Stipendiefond, (ledamot); Stockholm Business Region AB, etc.
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BILAGA 2: FORTS - SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUPERSONER

Namn

Ålder

Befattning

Uppdrag

Carl Wilhelm
Ros

1941

Styrelseproffs

Styrelseledamot i SEB, INGKA (IKEA) Holding,
Bonnier AB, Anders Wilhelmsen, Camfil, Bisnode,
Martin Olsson och Catella Property.

Peter
Sjöstrand

1946

Styrelseproffs

Styrelseordförande i det börsnoterade bolaget
Gambro AB, Meda AB, Innate Pharmaceuticals AB,
styrelseledamot i Active Biotec AB och Aleris AB.

Tidigare uppdrag: Ett flertal olika börsstyrelser

bl.a. Pharma Vision AG, Trygg-Hansa AB, Aga AB
och Tularik Inc.

Övrigt: Ledamot av International Accounting
Standards Board (IASB) 1995-1997.
Caroline
Ugglas

af

1958

Aktiechef och ägar- Styrelseledamot i Latours (börsnoterat).
ansvarig Skandia Liv

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Lindab
Övrigt: Ledamot i valberedningen till ett 80 olika

bolag, exempelvis Beijer Alma, Biophausia, Elanders, Ericsson, Investor, Lindab, Mandator, Nefab,
Observer, Ortivus, SCA, Ticket, och Uniflex.

Håkan
Winberg

1956

Konsult och f.d. CFO Styrelseledamot i Loomis Cash Handling Service
i Securitas AB
AB del i Securitas som är börsnoterat Securitas
hade vid intervjutillfället för avsikt att börsnotera
Loomis.

Ingrid Westin
Wallinder

1957

Advokat/partner i
Rydin Carlsten advokatbyrå

Styrelseledamot i börsnoterade Rottneros AB, samt
ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Tidigare uppdrag: sekreterare i styrelsen i olika
börsnoterade företag (bl a Avesta AB, Avesta Sheffield AB och Intrum Justitia AB).
Övrigt: Juridisk rådgivare och expert inom bolagsrätt, aktiemarknadsrätt och corporate governance
området till ett antal börsnoterade bolag.
Anna Smela

1948

Styrelseproffs

Styrelseordförande i Erikpol Telecom som arbetar
som underleverantör till Ericsson.

Tidigare uppdrag: styrelseledamot i Netia, (noterat på Londonbörsen och intressebolag till Telia)
och ett antal övriga dotterbolag till Telia..
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BILAGA 2: FORTS - SAMMANSTÄLLNING AV SAKKUNNIGA

Namn

Befattning

Bidrag

Lennart Iredahl

Auktoriserad revisor
Far - Sektionen Stora
företag.

Sakkunnig och rådgivare.

Harald Kjellin

Professor vid DSV
Kungliga Tekniska
högskolan & Stockholms Universitet.

Sakkunnig i samband med val av ämnesinriktning.

Per Lekvall

Verkst. ledamot, kansliansvarig, Kollegiet för
svensk bolagsstyrning.

Inledande intervju.

Hans Löfgren

Direktör, PWC ansvarig för internrevisionsfrågor.

Sakkunnig och rådgivare.
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BILAGA 3 FRÅGEUNDERLAG

Hur ser styrelsen på sin relation med bolagets företagsledning
Styrelsen ska styra och kontrollera verksamheten och kunna försäkra sig om att
företagets rapportering återspeglar en sann och riktig bild av företaget. (Enligt COSO
ska den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen beakta: kontrollmiljö,
riskbedömning, verksamhetens egna kontroller, information/kommunikation och
övervakning/tillsyn)
Kommunikation, dvs. hur kommuniceras bolagets status beträffande den interna kontrollen till styrelsen
Form (uppfyller den form som krävs för att kunna bedöma)
Formell och/eller informell
Skriftlig och/eller muntlig
Detaljerad – Aggregerad
Regelbundet – icke regelbundet
Lättförståligt – svårförståligt
Innehåll (är innehållet tillräckligt för att kunna bedöma) vilka risker som företaget har
beträffande riktighet och effektivitet i den finansiella rapporteringen?
vilka åtgärder/kontroller beaktas för att minska riskerna?
vilka förändringen som skett sedan föregående rapportering?
vilken tillsyn/övervakning som skett?
Etik och moral samt lojalitet dvs. hur försäkrar sig styrelsen om att företaget har en god
kontrollmiljö i dessas frågor?
Vilka policys och riktlinjer finns avseende etik och förhållningssätt vid upprättandet av
bokslut och rapportering? Upplever du att alla väsentliga frågor täcks upp i policys och
riktliner
Hur försäkrar sig styrelsen om att regelverket efterlevs?
Finns Incentive program som skulle kunna motverka etik, moral och lojalitet med bolaget?
Professionalism, dvs. beaktas alla osäkerhetsfaktorer, värderingsfrågor etc. vid den finansiella rapporteringen?
o Hur utvärderar och bedömer styrelsen företalgsledningens kompetens och intresse relaterat till dessa frågor?
o Har det funnits anledning att ”avskeda” VD/E. Dir. baserat på bristande intern
kontroll?
Är den information och kommunikation som företagsledningen presenterar transparent,
fullständig och korrekt?
Beaktas osäkerhets faktorer typ valutaförändringar, betalningsförmåga hos kunder, teknikförändringar som kan påverka värderingen av tillgångar etc.?
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BILAGA 3 FRÅGEUNDERLAG - FORTSÄTTNING

Hur ser styrelsen på sin relation med bolagets revisorer
Koden betonar revisorerna som en viktig kontrollfunktion. Det är viktigt att styrelsen
kan lita på revisorernas oberoende att den information som delges styrelsen är fri från
påverkan av företagsledningen.
Hur ser du på rapporteringen från de externa revisorerna? Hur dvs. i vilken form sker
dialogen och informationen från de externa revisorerna avseende:
o Risker och status hos den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen?
o Granskning som relateras till ekonomisk brottslighet (trolöshet mot huvudman,
skattebrott, insiderbrott etc.)?
o Andra tjänster än revisionstjänster i så fall finns risk för avkall på oberoendet
o Träffar styrelsen externrevisorerna enskilt utan företagsledningens närvaro?
Styrelseledmotens på sin relation med internrevisionen
(Dessa frågor har endast ställts till de företag som har en Internrevisionsavdelning).
o Organisation
o Vem rapporterar internrevisionen till styrelse/VD?
o Vem tillsätter/avskedar Internrevisionschefen?
o Vem godkänner internrevisionsplanen?
o I vilken utsträckning godkänner, följer upp och utvärderar styrelsen bolagets internrevision?
Kan internrevisionen ”oberoende” granska företagsledning?
o Har styrelsen (revisionsutskottet) möten med Internrevisionschefen utan företagsledningens närvaro?
o Hur är internrevisionens arbetssätt och i vilken omfattning granskas den IK?
o Hur försäkrar sig styrelsen om att internrevisionen har tillgång till samtliga dokument, protokoll etc. för att kunna utföra en ”oberoende” granskning av den interna kontrollen?
o Granskar och utvärderar Internrevisionen företagets riskhanteringsprocess med avseende på den finansiella rapporteringen och om den inte är heltäckande utför internrevisionen en egen ”oberoende” utvärdering?
o Granskar internrevisionen företagets rutiner relaterade specifika risker såsom
skydd mot ekonomisk brottslighet, brott mot lagar och förordningar etc. som kan
påverkar den finansiella rapporteringen?
o Är internrevisionen professionell?
o Anses internrevisionen vara styrelsens naturliga ”assurance” funktion avseende intern kontroll relaterat till den finansiella rapporteringen?
o Är internrevisionens granskning och rapportering avseende den interna kontrollen
för den finansiella rapporteringen heltäckande om inte, vad saknas?
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Hur styrelsen ser på sin egen kompetens och förmåga att kunna bedöma den interna
kontrollen.
Enligt koden för bolagsstyrning ska roller och ansvar mellan ägare, styrelse och företagsledning vara tydlig och separerat. Styrelsen ska enligt koden ha en god och relevant
kunskap och ska vara oberoende för att bl.a. kunna göra en relevant bedömning av företagets interna kontroll.
Roller och ansvar - anser du att det finns:
o

risk för sammanblandning av roller t.ex. aktiva ägare som blandar sig i styrelsejobbet och som i sin tur kan påverka den interna kontrollen?

o

risk för konflikter mellan ägarnas vilja och övriga intressenters önskan som kan
påverka styrelsens bedömning?

o

Hur beaktas styrelsen beslut, om åtgärder i syfte att förbättra den interna kontrollen, av företagsledningen?

Diskuterar styrelsen utan företagslednings närvaro statusen beträffande den interna
kontrollen?
Hur ser du på styrelsens egen kompetens?
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o

Finns tillräcklig tid att läsa in och förstå dokument?

o

Hur sker utvärdering av styrelsens insatser och hur beaktas resultatet?

o

Finns tillräckligt god kompetens i styrelsen för att kunna bedöma den interna
kontrollen?

o

Finns tillgång till relevant specialistkompeten?

BILAGA 4: UPPGIFTER OM DE BOLAG SOM INGÅR I STUDIEN

Bolag

Antal
AvvikelAntal
Genoms.
Antal
Varav
styrelsemöten
ser från
styrelseålder
hos
rev.utskottsÖvrigt
kvinnor
under året.
kodens
ledamöter
ledamöterna
möten
G.
krav

Billerud

9

2

61

18

5

C.

Bure Equtiy 5

1

52

15

Uppgift saknas

A. B

Ericsson

13

2

54

14

8

JM

8

3

57

13

4

Latour

8

2

56

5

2

A. B. C

J

Lindab Int.

6

1

59

11

2

B.

H. I.

Rottneros

10

2

58

13

6

B.

H.

SEB

10

3

56

12

7

Swedbank

8

4

52

16

6

Securitas

10

3

54

9

6

A. C. D.

I.

Skanska

9

1

61

9

Uppgift saknas

E.

I.

Teliasonera 7

2

56

13

Uppgift saknas

Trade
Doubler

8

1

50

19

5

Genomsnitt 9

2

56

13

5

H.
I.

I. J.

Kommentar

A. Styrelsen svarar inte upp mot de krav på oberoende som Koden kräver
B. Saknar en oberoende granskningsfunktion.
C. Valberedningen svarar inte upp mot kraven på oberoende
D. Revisionsutskottet svarar inte upp mot kraven på oberoende
E. Ersättningskommittén svarar inte upp mot kraven på oberoende
F. Exkl. arbetstagarrepresentant
G. Vissa styrelsemöten har hållits via telefon eller per capsulum.
H. Hela styrelsen är medlem av Revisionsutskottet.
I. Bolagets VD är ledamot av styrelsen.
J. Kontrollägar-representanten är ordf. i styrelsen.
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BILAGA 5: DE ANALYSERADE BOLAGENS RAPPORT AVSEENDE DEN
INTERNA KONTROLLEN
Svart färg = information saknas, grå färg = information finns men mycket översiktlig beskrivning, vit färg = utförlig beskrivning.

Bolag

Kontrollmiljö

Billerud

Nämner att
Nämner både
Nämner styVissa uppgif- det finns en Nämner att intern och exrelsens överter saknas
modell för det finns
tern informavakning
riskhantering
tion

Bure
Equtiy

Nämner både
Nämner styVissa uppgif- Nämns inte Nämner att intern och exrelsens överter saknas
specifikt
det finns
tern informavakning
tion

Ericsson

Nämner både
Nämner både
styrelsens och
Vissa uppgif- Utförlig be- Utförlig be- intern och exföretagsledter saknas
skrivning
skrivning
tern informaningens övertion
vakning

JM

Nämner att
Nämner både
Nämner styNämns inte det finns en Utförlig be- intern och exrelsens överalls
modell för skrivning
tern informavakning
riskhantering
tion

Latour
Int.

Nämner både
Nämner att
styrelsens och
Vissa uppgif- företaget
Utförlig beNämns inte alls företagsledter saknas
hanterar sina skrivning
ningens överrisker
vakning
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Riskhantering

Kontrollåtgärder

Information/ Uppföljning/
Kommnikation Övervakning

BILAGA 5: DE ANALYSERADE BOLAGENS….FORTSÄTTNING
Nämner både
Nämner både
styrelsens och
Vissa uppgif- Utförlig be- Utförlig be- intern- och exföretagsledRottneros ter saknas
skrivning
skrivning
tern informaningens övertion
vakning

SEB

Nämner både
Nämner både
styrelsens och
Vissa uppgif- Utförlig be- Utförlig be- intern- och exföretagsledter saknas
skrivning
skrivning
tern informaningens övertion
vakning

Securitas

Nämner både
Nämner endast styrelsens och
Vissa uppgif- Utförlig be- Utförlig beintern informa- företagsledter saknas
skrivning
skrivning
tion
ningens övervakning

Skanska

Nämner att
Mycket be- det finns en
gränsad
modell för
riskhantering

Nämner att
det
finns
men saknar
beskrivning

Nämner både
Nämner styintern och exrelsens övertern informavakning
tion

Nämner föreNämner både
tagsledningens
Mycket utVissa uppgif- Utförlig beintern och exövervakning
förlig
beSwedbank ter saknas
skrivning
tern informamen inte styskrivning
tion
relsens

Telia
Sonera

Nämner både
Informativ
styrelsens och
Utförlig be- Utförligt bedock ej fullNämns inte alls företagsledskrivning
skrivet
ständig
ningens övervakning
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