
 1 

Institutionen för företagsekonomi    2007-04-02 
Kandidatuppsats 
Handledare: Per Nilsson 
Författare: Jonsson Lars-Åke 
                  Larsson Jan-Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svensk kod för bolagsstyrning 
– verktyg för effektivare kommunikation med marknaden? 



 2 

Sammanfattning 
 
På senare år har flera bolagsskandaler uppdagats vilket har lett till ett ökat intresse för hur 
bolag styrs. Många av händelserna har skadat bolagens rykte och deras styrning och kontroll 
har ifrågasatts. I december 2004 infördes ”Svensk kod för bolagsstyrning” vars riktlinjer 
syftar till att förbättra bolagsstyrningen. Viktiga avsnitt under ”koden” är att bolagen skall få 
vägledning i deras interna kontroll och riskhanteringsprocesser samt i redovisningen av dessa. 
En god bolagsstyrning ökar företagens förtroende och även deras värde. Den svenska koden 
för bolagsstyrning är en väldigt omfattande process, vilket gjort den till ett intressant 
studieobjekt ur allmänhetens och inte minst ur företagens intressenters synvinkel. För att få en 
djupare förståelse för hur företagen påverkas av ”koden”, ville vi undersöka deras syn på den 
och även få en inblick i huruvida den har påverkat deras arbete med bolagsstyrningsfrågor. 
 
Studiens syfte är därmed att få en djupare förståelse för hur företagsledningar i svenska 
företag arbetar med riskmanagement och internkontroll och se ifall ”koden” har påverkat detta 
arbete. För att kunna besvara studiens syfte skapades ett antal frågor utifrån de teoriavsnitt 
som ingår i den. Denna studie är av kvalitativ ansats och frågorna besvarades därför genom att 
intervjua fem slumpmässigt valda personer som var och en innehar en ledande befattning i var 
sitt börsnoterat bolag.  
 
Det mesta verkar tyda på att ”koden” inte har haft sådan stor inverkan på hur företagen sköter 
sin interna kontroll och riskhantering eller förbättrat den, då den redan varit tillräckligt bra, 
åtminstone utifrån företagens synvinkel. Samtliga företag poängterade dock att processerna 
kring intern kontroll och risk management hade blivit mer strukturerade och dokumenterade i 
och med införandet av ”koden”. Respondenterna ansåg inte att detta nämnvärt förbättrat deras 
bolagsstyrning men att det medfört en bättre kommunikation med marknaden kring dessa 
frågor. Bra kommunikationskanaler ansågs vara till störst nytta för aktieägarna, den 
intressentgrupp som bolagen ansåg ha störst intresse av en effektiv bolagsstyrning och därmed 
en tillförlitligare finansiell rapportering. Dock poängterades det att trots ökad reglering genom 
”koden”, kommer det alltid att finnas en risk att företagsledningar missbrukar sin makt och att 
bolagsskandaler kan komma att inträffa.    
 
Resultaten tyder på att bolagen är i ett tidigt skede att förändra sina bolagsstyrningsprocesser. 
Detta medför att problemområden och brister i ”koden” troligen kommer att identifieras och 
att regleringen förbättras i och med att praxis utvecklas. Allt tyder dock på att marknaden i 
framtiden kommer att få ta del av bättre information om hur bolagen styrs genom deras 
finansiella rapporter. Detta är ett viktigt steg för att skapa förtroende hos allmänheten och inte 
minst hos aktieägarna.  
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1. Inledning 
 
I följande kapitel kommer studiens problembakgrund att belysas med tillhörande 
problemdiskussion, där syftet är att ge läsaren en ökad förståelse för problemets komplexa 
karaktär och varför situationen ser ut som den gör inom valt område idag. Tanken med denna 
inledande del är även att väcka en nyfikenhet hos läsaren och ge denne en första inblick i 
uppsatsens kärna. Vidare kommer ett antal frågeställningar att fastställas som vill förtydliga 
studiens bakomliggande syfte. I kapitlets avslutande del redovisas uppsatsens disposition, där 
tanken är att ge läsaren en klar bild över studiens centrala byggstenar och i vilken ordning 
dessa kommer att presenteras. 
 
 
Arbetar dagens bolag för att skapa värde för dess intressenter? De senaste åren har ett antal 
företagsskandaler främst i USA men även i andra länder väckt ett stort intresse för hur bolag 
styrs. Ett fungerande näringsliv är ytterst beroende av allmänhetens förtroende eftersom 
bolagen till stor del ägs av den svenska allmänheten, direkt eller indirekt genom aktiefonder, 
pensionssparande m.m. Många av de händelser som skadat förtroendet grundar sig i bristande 
kontroll och svag styrning av publika bolag. Exempel på ovannämnda händelser är höga 
ersättningar, pensions- och avgångsvederlag, felkonstruerade options- och bonusprogram, 
felaktig eller missvisande information till ägare och kapitalmarknad samt överdriven 
fokusering på kortsiktig aktiekursutveckling framför långsiktigt värdeskapande. Därför är det 
av stort allmänintresse att förbättra bolagsstyrningen, eller corporate governance med engelsk 
term.1 Bolagsstyrning handlar om att uppfylla ägarnas avkastningskrav på det investerade 
kapitalet och därmed bidra till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt genom en effektiv 
styrning av bolag med bred ägarspridning.2 
 

1.1 Problembakgrund 
 
På grund av förtroendekriserna har ett flertal länder under de senaste åren utvecklat regler för 
att förbättra bolagsstyrningen. I december 2004 publicerades de svenska reglerna i ramverket 
”Svensk kod för bolagsstyrning” (koden). Det är tänkt att koden till en början ska tillämpas av 
samtliga bolag på A-listan och på O-listan med ett börsvärde som överstiger 3 miljarder 
kronor. Dess övergripande syfte är att förbättra styrningen av bolag och höja kunskapen om 
och öka förtroendet för svensk bolagsstyrning hos utländska investerare och andra aktörer.3 
En viktig del av koden är reglerna om den interna kontrollen, vars syfte är att skydda ägarnas 
investering och bolagets tillgångar.4 Föreningen för Auktoriserade Revisorer (FAR) definierar 
intern kontroll som alla riktlinjer och rutiner som införts av företagsledningen för att kunna 
lämna en rimlig försäkran om att verksamheten sköts väl och effektivt.5  
 
Den svenska koden har influerats och tagit lärdom av den engelska motsvarigheten Combined 
Code och den amerikanska Sarbanes-Oxley Act i sitt eget arbete med intern kontroll.6  
 

                                                 
1 SOU 2004:47. Näringslivet och förtroendet. 
2 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning. 
3 Molin Håkan & Billfalk Magnus. Intern kontroll för styrelseledamöter. Ernst & Young, 2005. 
4 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning. 
5 Molin & Billfalk. Intern kontroll för styrelseledamöter. 
6 Ibid. 
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Till följd av att svenska företag tillämpar corporate governance och intern kontroll ställs också 
krav på att företagsledningen visar upp en effektiv riskhantering. En strukturerad 
riskhantering ökar värdet på verksamheten och höjer företagets förtroende genom att öka 
kvalitén, säkerheten och effektiviteten i organisationens interna processer.7  
 
Begreppet risk management växte fram i USA under mitten av 1950-talet. Grundorsaken till 
dess uppkomst var höga försäkringspremier till följd av bristande kapacitet hos 
försäkringsbolagen. Industrin bemötte detta genom att tillsätta en särskild risk manager som 
hanterade företagets försäkringar. Även i Sverige skedde ett liknande scenario men det var 
först under 1970-talet som idén om risk management uppmärksammades.8 Risk management 
kan definieras som en åtgärd för att utvärdera risk och kontrollera dess potentiella effekter.9  
 
Den ökade fokusen på risk management som skett under de senaste åren har motiverat ett 
ramverk för att identifiera, bedöma och hantera risker. I september 2004 publicerades 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM) av The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Utvecklingen av ramverket 
inleddes redan 2001 i ett samarbete mellan COSO och PricewaterhouseCoopers. Syftet var att 
ge företagsledningen ett verktyg för att utvärdera och förbättra deras risk management och 
interna kontroll. 9 år tidigare, 1992, hade COSO publicerat Internal Control – Integrated 
Framework. Eftersom dessa regler fortfarande anses uppfylla de krav som intressenter ställer 
kring intern kontroll har man valt att hänvisa till dem i ERM.10  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ett spritt ägande ökar risken för att bolagen inte leds enligt ägarnas intressen. 
Företagsledningar kan ha andra förväntningar när det gäller t.ex. avkastningskrav, 
risktagande, ersättningar och finansiell struktur. Bolagsstyrningskoder syftar till att minska 
riskerna för sådana intressekonflikter.11 Efter de remissvar som kodgruppen sammanställde 
angående införandet av svensk kod för bolagsstyrning visade det sig att de allra flesta var 
positiva till förslaget.12 Dock riktades det kritik, bl.a. mot att arbetet med intern kontroll 
riskerar att bli alltför detaljorienterat och kommer kräva onödigt stora resurser. Styrelse och 
ledning lägger redan idag ned mycket tid på att se till att lagar och regler efterföljs. Några 
remissinstanser var oroliga att ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen skulle bli mer 
otydlig och förändra den svenska corporate governance-strukturen.13 
 
Det finns ett fåtal fastställda definitioner av intern kontroll. I bolagen har begreppet intern 
kontroll olika innebörd vilket innebär att det lätt uppstår förvirring i dagens affärsvärld. Detta 
har skapat problem i företagen med dålig kommunikation och för höga förväntningar till följd. 
Intern kontroll har utvecklats från att vara en kontrollaktivitet till en helhetssyn på styrelsens 
arbete med mål, risk och uppföljning. De ökade kraven genom t.ex. regelverk såsom 

                                                 
7 PricewaterhouseCoopers hemsida. Riskhantering Länk i källförteckning.  
8 Hamilton Gustav. Risk management 2000 (2:a rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur, 1996.  
9 Young Peter C & Tippins Steven C. Managing Business Risk: An organization-wide approach to risk 
management. New York: AMACOM, 2001. 
10 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework, 2004.  
11 Kollegiet för svensk bolagsstyrning hemsida. Bolagsstyrning. Länk i källförteckning.  
12 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning. Betänkande av kodgruppen. 
13 Bernhadtz M. Hur nås kodens krav avseende intern kontroll.  Deloitte hemsida. Länk i källförteckning.  
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Sarbanes-Oxley Act och svensk kod för bolagsstyrning samt påtryckningar från kunder och 
leverantörer, har fått organisationer att komma till insikt att en god intern kontroll och 
styrning kan verka positivt gentemot ägare och andra intressenter. Trots detta tvekar många 
att genomföra åtgärder. En bristande kunskap om intern kontroll och styrning kan leda till att 
det uppfattas som en aktivitet som kostar pengar, tar kraft från annat och skapar hindrande 
byråkrati. En rätt genomförd intern kontroll kan förbättra styrningen och kontrollen över 
verksamheten och dess möjligheter och risker. Detta kan skapa värde och nytta för 
verksamheten genom att eliminera onödiga kontroller och effektivisera befintliga system och 
processer.14  
 
Enligt FAR ger ett välutvecklat internt kontrollsystem en övergripande och korrekt bild av 
företagets redovisning samt att de resurser som företaget har att tillgå används och nyttjas på 
ett bra och effektivt sätt. Systemet bidrar till att företaget kan undvika onödiga förluster och 
ser till att lagar och regler efterföljs. Det hjälper också företaget att hantera och kontrollera 
risker av olika slag. För att den interna kontrollen skall fungera på ett bra sätt krävs det att 
arbetsfördelningen och ansvarstagandet är väl genomtänkt och uppdelat så att inte en ensam 
person har hela företagets interna kontroll som sitt ansvarsområde. Den interna kontrollen kan 
skilja sig åt mellan olika bolag och även inom bolagens olika avdelningar och bör därför 
anpassas till företaget med hänsyn till dess storlek och verksamhet.15 De olika regler som 
skapats för bolagsstyrning runt om i världen riktar en tydlig ambition till att företagen skall 
redovisa mer öppet hur de jobbar med den interna kontrollen. Företag som tydligt redovisar 
hur deras interna kontrollsystem fungerar kan vinna förtroende hos marknadens aktörer.16   
 
Intern kontroll ses ur samtliga definitioner som ett system där flera rutiner, riktlinjer och 
aktiviteter svetsas samman för att kunna identifiera och kontrollera risker. En effektiv 
riskhantering är en förutsättning för att en organisation skall kunna nå sina mål.17 I en 
undersökning bland 441 företag i 16 länder gjord av Ernst & Young, svarade 67 procent att 
riskerna ökat under senare år. Alltmer tid, särskilt för verkställande direktörer, finanschefer 
och styrelseledamöter, ägnas åt riskhantering. Ett av skälen är de hårdare reglerna kring 
riskredovisningar. 80 procent av de stora investerarna säger att de är beredda att betala en 
premie till bolag som har en god och tydlig riskhantering. Dock skiljer sig synen på risk 
mellan företagsledningar och investerare. Bolagen fokuserar främst på affärsrisker medan 
investerare är betydligt mer intresserade av konkurrenssituationer och att de inte bryter mot 
några regler. I Ernst & Youngs undersökning uppger 42 procent av företagen att de har brister 
i sin riskbevakning. Peter Strandh, ansvarig för Business Risk Services på Ernst & Young, 
anser att bolagens årsredovisningar kan förbättras väsentligt för att utomstående skall kunna 
få en bättre bild av riskerna. Ofta saknas det en koppling mellan riskanalys och åtgärder.18 
 
En ny undersökning som Ernst & Young har presenterat visar att investerare undviker bolag 
som ger ofullständig riskinformation. Den viktigaste faktorn för investerare är transparens i 
bolagets finansiella rapporter. En transparent riskhantering ger investerare ett bra underlag för 
ett väl avvägt beslut.  Det ställer krav på att bolagen kontrollerar och kommunicerar riskerna 
internt och externt.19 Idag har internrevisorns ansvar ökat till att granska den interna 

                                                 
14 KPMG hemsida. Dra nytta av kraven på förbättrad intern styrning och kontroll. Länk i källförteckning. 
15 Molin & Billfalk. Intern kontroll för styrelseledamöter. 
16 Ibid 
17 COSO hemsida. Internal Control - Integrated Framework Executive Summary. Länk i källförteckning.  
18 Sandström, Olof. Riskhantering tar allt mer av VD:s tid. Dagens industri, 2006. 
19 Westerlund, Kristian. Investerare skyr dålig riskinformation. Dagens industri, 2005.  
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kontrollen och riskhanteringsprocessen. Vi har valt att redogöra om internrevision då vi anser 
att det kan ha betydelse för hur företagsledningen ser på ansvaret för risk och intern kontroll.  
 
Affärsvärlden och professionella inom redovisning har reagerat mycket positivt på COSO:s 
Internal Control – Integrated Framework. Ramverket har bidragit till att företag förstår den 
interna kontrollen bättre och uppskattar dess värde och betydelse.20 Vi har valt att belysa detta 
ramverk i vår studie eftersom vi tycker att det ger en mer konkret bild av vad intern kontroll 
innebär. Det är tänkt att företag som följer reglerna skall kunna nå en god intern kontroll, 
detta vill vi ta fasta på i vår analys. Vi ser en tydlig koppling mellan intern kontroll och 
riskmanagement, där båda är viktiga komponenter för att skapa värde för ägarna och övriga 
intressenter. Därför anser vi att teorier runt riskmanagement är relevanta för vår studie. Det 
finns många teorier kring risk management, vi har valt att använda Enterprise Risk 
Management (ERM) och Organization Risk Management (ORM). Vi anser att dessa teorier 
ger en bra inblick i vad riskmanagement är och hur det tillämpas i organisationer. 
 
Ibland skiljer sig företagsledningens mål från ägarnas. Detta skapar ofta stora och kostsamma 
problem och inte minst inbördes konflikter. Vi tycker att Agentteorin belyser detta dilemma 
och vill därför ha med denna teori i vår studie. En bristande redovisning kan dölja väsentlig 
information kring företagens interna kontroll och riskhantering. Det finns många som har ett 
stort behov av att företagens årsredovisningar och finansiella rapporter är korrekta och 
tillförlitliga. Till denna skara hör inte minst företagets primära och sekundära 
intressentgrupper. Vi vill tydliggöra hur företagens ekonomiska ställning påverkar dess olika 
intressenter, till vår hjälp har vi valt Intressentmodellen.  
 
Utifrån denna problemdiskussion har vi utformat en rad frågeställningar. 
 

1.3 Frågeställning 
 

• Hur upplever företagen att kvaliteten på de finansiella rapporterna förändrats i och 

med koden? 

• Hur har den ökade regleringen påverkat den interna kontrollen och riskhanteringen? 

• Vad anser företagen är viktigt i dessa processer för att de ska fungera ändamålsenligt? 

• Vilka anser företagen ha det största behovet av att deras redovisning är mer 

tillförlitlig? 

 
Utifrån dessa frågeställningar har vi utformat vårt syfte. 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur svensk kod för bolagsstyrning 
har påverkat företagens arbete med intern kontroll och risk management. Vi vill även ge en 
bild huruvida denna reglering har lett till mer tillförlitliga rapporter. 

                                                 
20 COSO hemsida. Internal Control - Integrated Framework Executive Summary 
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1.5 Disposition 
 
Vi vill i ett tidigt skede kunna ge läsaren en övergripande bild av vår uppsats och dess 
ingående byggklossar. Här ges därför en kort presentation av uppsatsens upplägg. 

 
Inledning: 
I denna del framläggs det valda ämnets problembakgrund, 
problemdiskussion, frågeställningar samt därefter studiens syfte.  
 
Metod 
I detta kapitel kan man följa hur författarna gått tillväga för att angripa 
studiens problem och syfte. Här redogörs även för hur insamlandet av 
all de data gått tillväga som har fått ligga till grund för studien.  
 
Teori: 
Detta avsnitt inleds med en förklaring av Agentteorin och 
Intressentmodellen för att sedan vidare beröra relevanta delar ur den 
svenska koden för bolagsstyrning, fokus riktas på existerande normer 
och lagar om hur bolagen skall redovisa och jobba med intern kontroll 
och riskhantering. Utvalda teorier kring intern kontroll och 
riskmanagement som ERM och ORM-modellen kommer att beskrivas 
mer ingående. Kapitlet avslutas med en presentation av en egen 
teoretisk modell. 
 
Empiri: 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av de intervjuade och de 
företag de jobbar för. Kapitlet avslutas med en presentation av de svar 
som intervjuerna gav. 
 
Analys och slutsats: 
Det som ligger till grund för studiens analys och slutsatser är teorierna 
och de empiriska data som har införskaffats till uppsatsen. Man 
kommer vidare att kunna följa den teoretiska modell som skapats 
genom båda dessa delar i detta kapitel. 
 
Avslutande diskussion: 
Detta kapitel kommer att innehålla en avslutande diskussion kring dom 
reflektioner och tankar som har uppkommit. Här kommer även olika 
förslag till fortsatt forskning inom valt ämne att beröras.   
 
Sanningskriterier: 
I detta kapitel vill författarna fastställa hur pass relevant och trolig 
informationen är som har förvaltats i teorin. I en kvalitativ studie som 
denna används begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
äkthet som riktlinjer för att bestämma kvaliteten på studien som utförts.  
 

 

         Metod 

Avslutande          
diskussion    

        Empiri 

Analys & 
slutsats 

Sanningskriterier 

        Teori 

      Inledning 



 10 

2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken metod vi har valt att använda för att angripa 
studiens problem och syfte. En presentation av förförståelse, ämnesval, kunskapssyn, 
perspektiv samt vilken ansats vi har valt att tillämpa kommer att redovisas. Vidare beskrivs 
och motiveras urvalet som gjorts till undersökningen samt hur datainsamling och 
databearbetning utförts. 

2.1 Förförståelse 
 
Man kan dela in förförståelse i en förstahands- och en andrahandsförståelse. Med 
förstahandsförståelse menas den förståelse som forskaren upplevt genom sina personliga 
erfarenheter och andrahandsförståelse ses som den erfarenhet som forskaren har erhållit 
genom studier, forskning och utbildning.21 Vi båda saknade tidigare personlig erfarenhet 
kopplat till något av områdena bolagsstyrning, intern kontroll och risk management. Utvalda 
teorier inom dessa ämnen var ny mark för oss. Detta såg vi dock inte som något hinder, utan 
tyckte istället att det kunde vara till vår fördel, med tanke på att det gav oss en opåverkad och 
öppen syn på studiens problem. I vår studie förlitade vi oss därför nästan helt på vår 
andrahandförståelse och den litteraturstudie som genomfördes. Andrahandsförståelsen bestod 
av de kunskaper vi inhämtat via universitetsstudier inom företagsekonomi. Främst var det 
allmänna kunskaper inom redovisning och organisation som vi har kunnat använda oss av.  

2.2 Ämnesval 
 
När ämnesvalet till denna studie diskuterades var vi båda överrens om att vi ville undersöka 
ett ämnesområde som var aktuellt och som det förhoppningsvis gick att bidra ny kunskap till. 
I affärsvärlden och hos revisionsbyråerna diskuterades det mycket kring självregleringen av 
bolagsstyrningen, intern kontroll och riskhantering. Till en början var vår tanke att vi endast 
skulle titta på arbetet med risk management men märkte snart att kopplingen mellan intern 
kontroll och bolagsstyrning var så tydlig att vi valde att ta med det i studien också. Ämnet var 
intressant att fördjupa sig i då det är starkt kopplat till vår utbildning men kan även vara 
intressant ur ett investerarperspektiv. Då börsnoterade bolag börjat tillämpa svensk kod för 
bolagsstyrning i sitt arbete med intern kontroll och riskhantering, ansåg vi att det var lämpligt 
att ha detta ramverk som utgångspunkt. Vi anser att detta har gett oss en unik och tydlig 
problemformulering som fått lega som grund för vårt arbete.  
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Inom forskningen urskiljer man vanligen två olika forskningsansatser, positivism och 
hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och förlitar sig på den 
vetenskapliga rationaliteten, där tillförlitlig kunskap kan preciseras i mätkrav. Forskaren skall 
vara objektiv och inte påverkas av utomvetenskapliga värderingar samt kunna ange 
förklaringar i termer av orsak och verkan.22 Hermeneutik kan översättas till tolkningslära och 
handlar om tolkning av innebörder i texter, symboler, upplevelser med mera. Man utgår från 

                                                 
21 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993 
22 G Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund, Studentlitteratur, 1996 
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att personen som gör tolkningen har en förförståelse i form av kulturell och språklig 
gemenskap och man växlar mellan del- och helhetsperspektiv.  
 
Komplexiteten i vår problemställning motiverade en hermeneutisk ansats. Utifrån en teoretisk 
modell ville vi besvara vårt syfte genom att undersöka bolagens åsikter och uppfattningar. Vår 
analys och de slutsatser vi dragit grundar sig därför helt på hur vi tolkat de empiriska resultat 
vi samlat in. Som vi nämnt tidigare så tror vi att vår avsaknad av personliga erfarenheter av de 
studerade områdena, medfört att vi kunnat behandla problemet relativt objektivt. Dock hade 
våra subjektiva uppfattningar en betydande roll i vår tolkning, vilket medfört att vi till stor del 
förlitat oss till vår förförståelse och de teorier vi behandlat i arbetet. En djupare förförståelse 
hade antagligen förstärkt innehållet då det troligtvis hade lett till att vi använt oss av andra 
teorier och kunnat behandla data mer kritiskt. Att använda en positivistisk ansats hade haft 
fördelen att vi fått ett mätbart och helt vetenskapligt bevis för vårt problem. Vi anser dock att 
detta hade varit alltför svårt att genomföra i praktiken.  
 

2.4 Perspektiv 
 
Att välja perspektiv för studien är ofta ett medvetet val från forskarens sida för att bestämma 
hur man skall se på verkligheten. Genom att förklara perspektivet kan läsaren få en ökad 
förståelse för studiens innebörd.23 
 
Vi ansåg att studiens problem kunde behandlas utifrån företagens, intressenternas eller 
revisorernas perspektiv. Samtliga perspektiv vore intressanta att undersöka men vi hade störst 
intresse av att studera vilken nytta regleringen har för företagen, samt urskilja vilken 
intressentgrupp som enligt företagens mening har störst nytta av den finansiella rapportering 
som företagen presenterar. Studien har därmed utgått ifrån företagens perspektiv. I teorin 
behandlar vi bl.a. intressentmodellen, där vi valt ut de vi ansett vara de sju största och 
viktigaste intressentgrupperna för företagen. Vi är medvetna om att modellens grupper kan ha 
olika stor betydelse beroende på vilket företag man tittar på men att välja ut några har varit en 
nödvändig avgränsning.  
 

2.5 Angreppssätt 
 
Generellt kan man säga att det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt att närma sig en 
empirisk studie, det är via ett deduktivt eller induktivt angreppssätt. I en deduktiv studie vill 
man skapa en teoretisk modell för att sedan jämföra hur väl den överensstämmer med teorin. 
Dess motsats är det induktiva angreppssättet där forskaren utgår från empirin för att på så sätt 
kunna utveckla nya teorier.24  Dessa två angreppssätt kan anses vara grunderna vid empiriska 
studier. Men det finns även ett tredje tillvägagångssätt, vilket kan sägas vara en blandning av 
dessa två, den s.k. gyllene medelvägen.25 I vår studie har vi använt oss av ett deduktivt 
angreppssätt. Vi valde ut relevanta teorier och skapade sedan en egen teoretisk modell som vi 
sedan jämförde mot vår empiri. Vi ansåg att ett deduktivt angreppssätt var bäst att tillämpa, då 
det finns så mycket tidigare forskning och reglering inom området. Ett induktivt angreppssätt 
hade med största sannolikhet endast lett till att vi upptäckt kunskap som redan finns.  

                                                 
23 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur: Lund, 1992  
24 Bryman, Alan. Samhällsvetenskaplig metod. Liber ekonomi: Malmö, 2002. 
25 Bertil Carlsson, Kvalitativa forskningsmetoder. Liber AB: Stockholm, 1991. 
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2.6 Ansats 
 
Det finns två olika forskningsansatser, kvalitativ och kvantitativ. Vilken metod man som 
forskare väljer att använda beror på vad man har för avsikt att undersöka. Generellt kan man 
sammankoppla kvantitativa studier med positivism och kvalitativa studier med hermeneutik.26  
En kvantitativ metod kännetecknas av att de utmynnar i numeriska observationer eller att 
resultaten på ett eller annat sätt transformeras i sådana medan kvalitativa metoder i sin tur inte 
använder sig av vare sig siffror eller tal.27 Det centrala i det kvalitativa synsättet är att man 
ställer sig frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet istället för att fråga hur den 
objektiva verkligheten ser ut.28  
 
Vi tyckte att det föll sig naturligt att ett kvalitativt angreppssätt skulle användas för att kunna 
besvara studiens syfte. Ett kvalitativt angreppssätt skapar förutsättningar att erhålla en djupare 
inblick i varje problemområde och utgjorde därmed ett bra underlag för vår analys. Vi ville 
belysa problemet utifrån individers uppfattning, vilket är väldigt svårt i en kvantitativ studie. 
Vi kunde inte heller se något sätt att göra studien så att man skulle få data som man sen kunde 
koppla till numeriska observationer. Vi ansåg att en kvantitativ studie skulle riskera att bli 
alltför generell och för svår att utforma.  
 

2.7 Insamling av sekundärdata 
 
En sekundär källa är material som härstammar från tidigare forskning. Dessa källor innehåller 
information som inte är skapad för just vår specifika studie utan som är skapad för andra 
ändamål i andra studier. 
 
Vi inledde vårt arbete med granskandet av artiklar skrivna av olika revisionsbyråer som t.ex. 
Ernst & Young och Pricewaterhouse Coopers. Detta väckte många bra idéer samt gav oss en 
grogrund av material till att vidareutveckla studien. Vi sökte även efter artiklar i Umeå 
universitets olika databaser, främst då i Emerald och Business Source Premier. Under 
insamlandet av de sekundära källorna använde vi oss av olika sökord som; risk management, 
stakeholder theory, agency theory, COSO samt ORM. Vi anser att vi har fått tag på tillräckligt 
många relevanta källor för att kunna belysa studiens problem. Ännu fler källor skulle inte ha 
gett någon märkbart bättre förståelse eller några nya insikter som skulle ha kunnat vara till 
nytta för denna studie enligt vår egen åsikt.  
 

2.8 Kritik mot källorna 
 
När man använder källor så bör man ha i åtanke att dessa kan innehålla fel. Därför skall man i 
så stor utsträckning som möjligt använda den källa som man anser vara mest trovärdig samt se 
till att den är uppdaterad. När man använder källor skall man ha i åtanke att författare kan ha 
olika uppfattningar om samma ämne. Det kan vara så att vissa författare vinklar samma 
teorier utifrån olika syften vilket kan medföra att fel uppstår i källor. Dessa typer av problem 
kan man undvika genom att studera en mängd olika källor som beskriver samma ämne. 
 

                                                 
26 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 
27 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur: Lund, 1998 
28 Ibid. 
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Vi har med ett kritiskt öga granskat de källor som vi har använt till studien. Grundkriteriet när 
källorna valdes ut var att de skulle komma så nära problemets kärna och studiens syfte som 
möjligt och naturligtvis tillhandahålla så tillförlitlig information som möjligt. De primära 
källorna som vi använt oss av är relativt nypublicerade och har av den anledningen spelat en 
viktig roll i vår studie. 
 

2.9 Urval 
 
Den population vi ville undersöka bestod av de företag som tillämpar svensk kod för 
bolagsstyrning. På stockholmsbörsens hemsida nämndes 46 bolag på A-listan och 40 bolag på 
O-listan som skall tillämpa koden senast inför bolagsstämmorna 2006.29 För att få en 
vetenskaplig tyngd i arbetet ansåg vi att minst fem bolag bör intervjuas, vilket var lämpligt 
med tanke på tidsaspekten. Urvalet skedde genom ett s.k. klusterurval i flera steg. Detta 
innebar att vi först delade in företagen i olika branscher och sedan gjorde ett slumpmässigt 
urval av dessa.  
 
Vi kontaktade bolagen via telefon för att kunna komma i kontakt med någon som hade 
tillräckliga kunskaper för att kunna besvara våra frågor. När vi fått information om vem vi 
skulle kontakta ringde vi upp den personen och skickade sedan ett e-post som innehöll ett kort 
introduktionsbrev och de intervjufrågor som dom skulle svara på. Den tänkta respondenten 
fick sedan kontakta oss och avgöra om han eller hon var lämplig att svara på frågorna. Det 
visade sig ofta vara ett problem att få en intervju med rätt person inom företaget vilket gjorde 
att vi fick välja om tre företag från vårt första urval.  
 

2.10 Insamling av primärdata 
 
Studiens primärdata har samlats in via kvalitativa intervjuer. Utifrån vårt syfte utformade vi 
en intervjumall som skulle täcka samtliga delar av teorin. Vi höll frågorna ganska generella 
för att uppmuntra respondenterna att berätta snarare än att ge korta svar. Genom att använda 
en struktur i intervjuerna kunde vi vara säkra på att vi inte missade någon information. Det 
underlättade också analysarbetet då vi kunde göra tydliga jämförelser mellan företagen. Av 
praktiska skäl då företagen funnits på olika orter valde vi att genomföra intervjuerna via 
telefon och spela in dem. Det gav möjlighet för respondenterna att tala fritt och för oss att 
ställa följdfrågor. Möjligtvis kan det ha gett upphov till mindre utfylliga svar än om vi 
tillämpat besöksintervjuer men vi tror inte att det försämrat undersökningen i någon väsentlig 
mening.  
 
Samtliga respondenter fick ta del av ett kort introduktionsbrev och vår intervjumall innan 
intervjun. Vi anser att det har gett oss bättre och mer genomtänkta svar från respondenterna. 
Intervjumallen framgår av bilaga 1 efter källförteckningen. Ingen av respondenterna motsatte 
sig att vi spelade in intervjuerna och ingen hade önskan om att vara anonym. Genom att 
använda en högtalartelefon kunde vi båda ställa frågor och ta del av samtalet, även om vi 
utsåg en som var huvudansvarig vid varje intervju. Längden på intervjuerna varierade väldigt 
mycket, allt mellan 30 och 50 minuter. Vi upplever dock att vi fick all väsentlig information 
vi var ute efter även i de kortare intervjuerna. Tidsskillnaden berodde främst på personliga 
skillnader hos respondenterna och hur mycket de var villiga att fylla ut kring svaren.  

                                                 
29 Stockholmsbörsen hemsida. Länk i källförteckning.  



 14 

 
Som ett komplement till intervjuerna använde vi oss av varje företags rapportering kring 
bolagsstyrning, internkontroll och risk management. Denna rapportering återfann vi i bolagets 
senaste årsredovisning samt på deras hemsidor där de skall ha en kontinuerligt uppdaterad 
information om bolagsstyrning. 
 

2.11 Bearbetning av empiriskt material  
 
När en intervju var inspelad och klar skrevs den ordagrant ned i ett textdokument. När 
samtliga intervjuer var nedskrivna började arbetet med att sammanställa. Genom att samla 
samtliga respondenters åsikter under enskilda frågor och sedan dela in dessa under olika 
rubriker blev materialet mer överskådligt när empirin skulle sammanställas. Detta 
underlättade även vårt analysarbete och gav respondenterna en viss anonymitet. Information 
som vi inte ansåg vara relevant sållade vi bort utan att det på något sätt påverkar hur man kan 
uppfatta respondenternas ståndpunkter. När vi sedan analyserade de empiriska resultaten så 
utgick vi från den teoretiska modell som vi har skapat för denna studie. Den teoretiska 
modellen kommer vidare att behandlas i studiens teoretiska avsnitt. Till en början analyserade 
vi empirin utifrån varje enskild del i denna modell under särskilda rubriker. Vi har även gjort 
en utvärdering av den teoretiska modellen för att se hur väl den överensstämmer med 
verkligheten. 
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3. Referensram 
 
I detta avsnitt följer en presentation av studiens teoretiska referensram, de teorier och 
begrepp som vi ansett ha varit av betydelse för vår undersökning. Vi inleder med en 
beskrivning av agentteorin följt av intressentmodellen. Vidare ges en presentation av den 
svenska koden samt relevant teori kring intern revision. Vi kommer även att belysa ramverken 
Enterprise Risk Management och Integrated Framework samt Organisation Risk 
Management -modellen inom begreppen intern kontroll och riskmanagement. 

3.1 Agentteorin 
 
Det finns klara fördelar med att vara egen företagare, att stå ensam vid rodret. En av dessa är 
att företagarens egenintressen och bolagets intressen sammanfaller. I dessa fall är det svårt att 
avgöra om det är egenintressena eller bolagets intressen som styr de beslut som tas. I de fall 
när det finns flera parter inblandade, t.ex. både en VD och en företagsägare kan ofta 
problematik uppstå när företagets mål och riktlinjer skall eftersträvas. I agentterorin belyses 
och diskuteras denna problembild närmare. Centrala begrepp som dyker upp inom agentteorin 
är; egenintresse, agent, principal och agentkostnad.30 
 
Med anknytning till vår studie ses bolagets ledning som agent och aktieägarna som principal. 
Detta p.g.a. att bolagets aktieägare varken kan eller har intresse av att sköta bolaget själva. 
Aktieägarna överlåter istället ansvaret att förvalta bolaget till vissa förtroendevalda personer. 
Företagets ägare, som nu står lite i kulisserna, delegerar ut uppgifter till VD: n som förväntas 
sköta företagets löpande verksamhet enligt de mål och riktlinjer som satts upp. Det finns dock 
en risk med detta och det är ifall ledningen i bolaget inte har samma intressen som 
aktieägarna.31 
 
En organisation består av ett nät av kontrakt mellan ägarna och de anställda. Det kan vara 
kontrakt som t.ex. beskriver hur arbetsuppgifter skall fördelas eller som innehåller ett visst 
informationssystem. De två parterna agerar utifrån sina egna intressen i syfte att maximera sin 
egen nytta. Individens egenintresse kommer här till uttryck i val som denne gör kopplat till 
företagets mål.32 Om agenten t.ex. har fast lön så kommer denne ofta att ställas inför 
moraliska utmaningar och frestelser av olika slag, som vädjar till hans/hennes egenintresse på 
bekostnad av företaget. Frestelserna kan vara i form av förmåner vid sidan av lönen som 
flottare tjänstebil, åka första klass på tjänsteresor eller med mer moralisk underton där agenten 
medvetet försöker minska sin egen arbetsbelastning, undanhåller eller manipulerar 
information till sin egen fördel.33  
 
Det talas om fyra olika riskmöjligheter som kan uppstå i relationen mellan agenten och 
principalen. En av dessa risker kan vara som beskrivits ovan, nämligen att agenten inte agerar 
på ett optimalt sätt och en annan att denne utnyttjar sin position för egen vinning. En tredje 
risksituation är om tidsperspektivet inom företaget är stort, den tid agenten har på sig att 
utföra sitt uppdrag innan resultaten skall presenteras. Detta kan skapa problem ifall agenten 

                                                 
30 Hallgren, Örjan. Finansiell Strategi och Styrning (Ekonomibok förlag, Helsingborg), 2002 
31 Moberg, K. Bolagsrevisorn (Nordstedts Juridik AB, Stockholm), 2003 
32 Akerlof, Georg. ”The Market for lemons: Quality, uncertainty and the market mechanism” Quarterly journal 
of economics. Issue 84, 1970. 
33 Hallberg, Örjan. Finansiell Strategi och Styrning 
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inte har för avsikt att bli långvarig inom företaget och därför inte fokuserar på företagets 
långsiktiga mål. Den fjärde riskfaktorn är om agenten och principalen inte har samma 
riskbenägenhet och riskuppfattning så kan de inför samma uppgift komma att reagera och 
agera olika.34 
 
När agenten och principalen inte har samma målsättning visar det sig ofta att en av dem är 
mera riskbenägen och opportunistisk än den andra. Då behövs en viss kontroll för att minska 
dessa risker. Principalen kan uppmärksamma och förutse olika risksituationer och försöka 
vidta motåtgärder innan företagets intressen tagit skada. Han kan använda sig av en revisor 
som granskar agentens aktiviteter, ha kontrakt som reglerar ”utsvävningar”, ha en styrelse 
som ger instruktioner så att agenten driver företagets utveckling i rätt riktning och mot de 
uppsatta målen och övervaka detta genom budgetuppföljning.35  
 
Detta leder dock till fler typer av agent/kontrollkostnader; kostnad för övervakning, kostnad 
för kontrakt och handledning samt förluster på grund av bristande måluppfyllelse. Men dessa 
kostnader går också att förutse vilket gör att de kan sänkas. Om t.ex. en rörlig del av lönen 
finns som beror av principalens mål kommer agenten med största sannolikhet att styra 
företaget i riktning mot dessa mål. Därmed reduceras också övervakningskostnaderna. Å 
andra sidan kanske principalen inte är villig att lägga ut dessa extra utgifter i syfte att skapa en 
högre kontroll. Risken finns då att den information som kommer från ledningen inte kan 
kontrolleras enligt principalens önskemål, vilket kan slå hårt mot bolaget på lång sikt.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Agentförhållandet. 
Källa: Machintosh, N B. “Management Accounting and control systems”. 
 
I agentteorin, som ofta får benämningen kontraktsteori, ingår ägarna i bolaget och revisorn ett 
kontrakt som säger hur revisorn skall arbeta med företagets redovisning och förvaltning. 
Förutom att revisorn kan ha ett granskande öga på bolagsledningen som vi nämnt ovan, så har 
revisorn en annan viktig funktion i denna teori. Revisorn som ser till att företagets redovisning 
blir tillförlitlig fungerar även som bro över och utgör en bas till kontakt till andra bolag eller 
agenter.37  
 
Det finns alltid risker i att överlåta sina egenintressen till någon annan.  Här läggs stor vikt vid 
begrepp som tillit, plikt och moral, med andra ord mänskligt beteende, vilket vi anser gör 
denna modell väldigt intressant. I dagens affärsvärld, där många olika kontakter knyts, är 

                                                 
34 Lambert, R. A. “Contracting theory and accounting” Journal of accounting and economics, 2001 
35 Kaplan, S & Strömberg, P. “Financial contracting, theory meets the real world: An empirical analysis of 
venture capital contract”. University of Chicago, 2001. 
36 Hallgren, Örjan. Finansiell Strategi och Styrning. 
37 Machintosh, N B. “Management Accounting and control systems”. Chichester: Wiley, 1994 
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människor mer eller mindre tvingade till att förlita sig på andra vilket i sin tur kräver ett 
helhetstänkande, där mänskligt beteende och dess inverkan inte förbises. Kontrollåtgärder 
som vidtas, oavsett om det visat sig behövas eller inte, är nog till största del ett sätt att minska 
denna osäkerhetskänsla. För att utgången i affärsrelationer skall bli positiv krävs att båda 
parter vinner på det hela, en god bolagsstyrning förutsätter vidare att samtliga inblandade 
parter arbetar mot organisationens mål och inte låter de mer personliga målen ta över. Det 
finns, vilket man kan utläsa ur agentteorin, en mängd olika problem som kan uppstå om en 
part inte uppfyller sina ansvarstaganden. Vi anser att denna problematik förklaras på ett bra 
sätt med hjälp av agentteorin och att den dessutom väcker reflektion runt detta, vilket därför 
gör den relevant för vår studie.  
 

3.2 Intressentmodellen 
 
Intressentmodellen utgår ifrån att ett företag har en mängd olika relationer. Dessa relationer 
skapar ett beroendeförhållande mellan ett antal grupper av intressenter. Företaget vill skapa 
stabila förhållanden mellan alla dessa intressenter med förhoppningen om att fortare kunna nå 
sina mål samt att det i slutändan skall generera ekonomisk vinning. Tanken är att företaget 
skall kunna tillmötesgå alla intressenters krav samtidigt som det försöker nå sina egna mål, 
utan att grupperna hamnar i konflikt med varandra. För att detta skall fungera i praktiken 
krävs det att företaget eller företagsledningen kan kompromissa och prioritera i alla 
intressenters krav, så att man hittar en lämplig balans mellan kraven som ställs och den 
framtida utvecklingen.38  
 
Vad har då dessa intressenter gemensamt i sin relation till företaget? Jo, de drar alla nytta av 
den ekonomiska informationen som företaget skapar i sina årsredovisningar och i deras 
finansiella rapporter. Generellt sett använder intressenterna denna information som underlag 
när de ska fatta beslut och göra sina prognoser för framtiden.39 
 
Det finns två huvudtyper av intressenter som kan skiljas åt med avseende på vilken 
beroendeställning företaget har gentemot dom. Dessa två brukar delas in i primära och 
sekundära grupper av intressenter. De primära intressenterna måste finnas med i bilden om 
företaget överhuvudtaget skall kunna existera. Avsaknad av de sekundära intressenterna utgör 
däremot inget hot mot företagets överlevnad.40 
 
Den modell som vi valt ut innehåller sju olika kategorier av primära intressenter, vilka är: 
ägarna/aktieägarna, företagsledningen, leverantörer, långivare, stat och kommun, anställda 
samt kunder. Dessa grupper av intressenter tycker vi är lämpligast att koppla samman med vår 
studie men vill poängtera att det existerar fler grupper i denna modell som vi medvetet valt att 
utesluta. Nedan presenteras en överskådlig bild av modellen och därefter ges en kort 
beskrivning av de olika gruppernas inbördes relation till företaget och vilken betydelse av 
företagets ekonomiska rapportering som dessa intressentgrupper har.  
 
 

                                                 
38 Ax, Christian, Johansson, Christer. Hullvén, Håkan. Nya ekonomistyrningen. Liber ekonomi: Malmö, 2002 
39 Lönnqvist, Rune. Årsredovisning I koncerner. Studentlitteratur: Lund, 2002. 
40 Y Pesqueux, S Damak-Ayadi. Stakeholder theory in perspective. Corporate Governance, 2005. 
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Figur 2: Intressentmodellen. 
Källa: Ax, Christian m.fl.  Nya ekonomistyrningen 
 
Några som är mycket intresserade av att företaget går med vinst och dessutom sköter sig på 
ett optimalt sätt är ägarna/aktieägarna. Denna grupp har tagit en risk i och med satsat kapital 
och vill därför i så stor utsträckning som möjligt ha avkastning på det kapitalet. 
Redovisningen och de finansiella rapporterna är den viktigaste informationskällan för många 
av aktieägarna, detta eftersom de i stor utsträckning saknar en direkt kontakt med bolagets 
ledning och får därför vända sig till redovisningen när de söker viss information. Eftersom att 
fler och fler företag agerar på den internationella låne- och placeringsmarknaden så har 
intresset för tillförlitlig information ökat bland företagens ägare.41 
 
Företagsledarna, som är företagets ansikte utåt, sammanställer den årliga redovisningen och 
hoppas på att få visa upp ett välstyrt företag som nyttjat sina resurser på bästa möjliga sätt. 
Makt, prestige, hög lön och högt arvode är drivande faktorer som får företagsledare att styra 
skutan mot de uppsatta mål som finns. Det är av stor vikt att ledningen inte förskönar 
årsredovisningen, utan att en korrekt bild lanseras så att risken för felaktiga resultat kan 
minimeras. Missvisande rapporter och felaktig information skulle kunna få förödande 
konsekvenser för de övriga intressenterna som tar beslut utifrån det informationsunderlag som 
företagsledningen presenterat.42  
 
Under företagsledningen har vi gruppen anställda som vill få gehör för det arbete dom utför i 
form av bra lön och förmåner, rimliga arbetsuppgifter och känslan av att vara delaktig i något 
större, att deras insats räknas. Årsredovisningen nyttjas på flera sätt inom denna grupp. Den 
kan sammankopplas med resultatredovisning och sedan ligga som grund för eventuell 
lönebonus eller användas vid löneförhandling. Årsredovisningen kan även vara av intresse för 
nyanställda eller arbetssökande när dessa ska bedöma företagets framtidsutsikter eller nappa 
på arbetserbjudanden.43  
 
Kunden som intressentgrupp är viktig. Denne köper varor och tjänster av företagen och styr 
dess efterfrågan. Kunden använder sig av företagets årsredovisning i syfte att samla ihop 
viktig information gällande betalningsvillkor och hur tidigare leveranser skötts inför 
eventuella inköp. Företagets uppgift är att tillmötesgå kundens önskemål i så stor utsträckning 
de kan där bl.a. produktens  prisbild och kvalité är viktiga faktorer.44 
 

                                                 
41 Ax, Christian, Johansson, Christer. Hullvén, Håkan. Nya ekonomistyrningen 
42 Lönnqvist, Rune. Årsredovisning I koncerner. 
43 Liukkonen, Paula. Hälsobokslut, förslag till mätning analys och diskussionsfrågor. Oskar Media: Norsborg, 
2002 
44 Bruzelius, L-H och Skärvad, P-H. Integrerad organisationslära. Studentlitteratur: Lund, 2002 
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Företagens leverantörer, som säljer sina varor och tjänster, vill upprätta och vårda långvariga 
relationer. Dessa använder sig främst av företagens årsredovisning när de vill få en bild över 
deras betalningsrutiner.45 
 
Långivare använder sig av företagens årsredovisning som en del i deras kreditbedömning. 
Dessa vill ha avkastning på utlånade medel men vill även att företagen håller sig till de 
riktlinjer som satts upp när det gäller amortering och andra förpliktelser. Man måste dock ha i 
åtanke att företagens årsredovisning inte visar företagets nuvarande ekonomiska situation 
vilket gör att denna bara kan användas till viss del.46 
 
Den sista intressegruppen är en övergripande sådan, nämligen stat och kommun. Deras 
förhoppning är att företagen skall generera positiva resultat, att de följer de miljöstadgar som 
finns samt att de inbringar skatteintäkter.  Skattemyndigheten använder sig av informationen 
de får från företagens årsredovisning när de skall ta beslut om rimlig beskattning och taxering. 
Tillbaka får företagen ta del av t.ex. utbildning, bostäder, el, och vatten. Man vill från 
kommunens och statens sida att företagen följer de riktlinjer som satts upp och tar sitt ansvar 
samtidigt som de bidrar till att öka samhällets välstånd.47   
 
Vi har valt att beskriva intressentmodellen ur intressenternas synvinkel, både för att tydliggöra 
vilken betydelse den ekonomiska informationen har för dom samt visa vilken betydelse 
företagens rapportering har. Tillförlitlig ekonomisk information är, som man kan utläsa av 
modellen, väldigt viktigt för intressenterna. I takt med de ökande krav som ställs på den 
information som företagen presenterar, är det viktigt att företagen har de primära 
intressenternas behov i åtanke. Som vi ser det, befinner sig intressentgrupperna både i ett 
över- och underläge i sin relation till företagen. I överläge eftersom de är viktiga för 
företagens existens och överlevnad, vilket medför att deras åsikter och krav har speciell tyngd. 
I underläge eftersom intressenterna är beroende av och måste förlita sig på den ekonomiska 
information som företagen presenterar.  
 
Här är det viktigt att företagen byggt upp ett förtroende hos intressenterna och fortsätter att 
vårda dessa relationer. En viktig aspekt här är att företagen inte förskönar sanningen i sina 
rapporter, att de inte vilseleder sina intressentgrupper. Modellen anser vi vill framhäva vikten 
av att företagen spelar enligt de spelregler som finns, i balans med intressentgruppernas 
önskemål. Vidare en tanke att båda sidor skall kunna dra nytta av de ökade krav som ställs. 
Att företagen kan få en typ av ”kvalitetsstämpel” på sina ekonomiska processer samt att 
intressenterna kan få en tillförlitligare rapportering. Vi tycker att intressentmodellen speglar 
behovet av tillförlitlig rapportering på ett bra och tydligt sätt, vilket gör den intressant för vår 
studie. 

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Den 16 december 2004 publicerade Kodgruppen ”svensk kod för bolagsstyrning”. Syftet var 
att höja kunskapen och förtroendet på den svenska och internationella kapitalmarknaden och 
det svenska näringslivet i stort. Koden skulle även stärka näringslivets effektivitet och 
konkurrenskraft. I första hand skall koden tillämpas av bolag noterade på A-listan och större 
bolag på O-listan för att efter några år tillämpas av börsens samtliga bolag. Till grund för 

                                                 
45 Johansson, Christer. Externredovisning. Bonnier utbildning: Stockholm, 2004 
46 Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningteori. Studentlitteratur: Lund, 2002 
47 Holmström, Nancy. Företagsekonomi, från begrepp till beslut. Bonnier utbildning: Stockholm , 2001. 
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koden ligger aktiebolagslagen, men bestämmelser om självreglering återfinns i bl.a. 
Stockholmsbörsens, Nordic Growth Markets (NGM), AktieTorgets noteringskrav och 
noteringsavtal, Näringslivets Börskommittés regler, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt 
i FAR:s regelverk. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att ett företag 
kan göra avvikelser från enskilda regler i koden men skall då redovisa skälen till det. 
Undantagsfall kan vara svenska bolag som är noterade på en utländsk börs. Det finns ingen 
instans som bedömer vad som är en godtagbar förklaring och inte. På aktiemarknaden 
förutsätts marknaden avgöra detta.48 
 
Bolagsstämman skall utse en styrelse. Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern 
kontroll för att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Till varje årsredovisning 
skall en rapport lämnas över hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen skall 
säkerhetsställa kvalitén i den finansiella rapporteringen genom att se till att bolaget har ett 
formaliserat och transparant system och att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer 
upprätthålls. Ägare har ett långsiktigt intresse av en god kapitalavkastning i företaget. Detta 
ställer krav på att styrelsen fastställer mål och ser till att bolagets verksamhet och ekonomiska 
ställning uppnår dem. De ansvarar även för att bolaget följer lagar och regler.49  
 
Ett revisionsutskott där styrelseledamot inte får delta skall utses av styrelsen. 
Revisionsutskottet skall bl.a. kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och fortlöpande 
träffa bolagets revisorer för att diskutera samordningen mellan den externa och interna 
revisionen och synen på bolagets risker. Bolag som inte tillämpar intern revision skall 
utvärdera detta i sin rapport över den interna kontrollen. Kvalitetssäkring av den finansiella 
rapporten innebär bl.a. att hantera frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig 
osäkerhet i redovisade värden, ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, 
ändringar i uppskattningar och bedömningar och eventuellt konstaterade oegentligheter. 
Styrelsen ansvarar också för att processen för ersättning till ledamöter och att andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen är formaliserad och transparent. Den verkställande 
direktören skall förse styrelsen med information som är relevant som underlag för dess 
arbete.50  
 
FAR definierar internrevision som ”en utvärderande verksamhet som inrättats som en intern 
servicefunktion inom ett företag”. Internrevisionens omfattning, inriktning och mål varierar 
mycket beroende på företagets storlek och struktur samt företagsledningens behov. Vanliga 
områden som granskas är redovisningssystem, intern kontroll, ekonomisk information, 
ekonomisk styrning och regelefterlevnad.51 Internrevisorn ökar värdet på verksamheten 
genom att se till att riskanalysen är väl strukturerad och har en lämplig nivå samt värderar 
värdet av att en risk utlöses.52 
 
Vi beskriver relevanta delar ur svensk kod för bolagsstyrning eftersom den anger principer för 
bolagsstyrningen, inklusive hur intern kontroll och riskhantering skall tillämpas och 
redovisas. Frågan är om reglerna ger tillräckliga direktiv för att bolagen skall hantera detta på 
ett bra sätt. I denna studie vill vi belysa om den svenska koden för bolagsstyrning förbättrat 
deras arbete med intern kontroll och riskhantering.  

                                                 
48 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning.  
49 Ibid. 
50 Svensk kod för bolagsstyrning – Koden. 
51 FARs samlingsvolym del 2, RS 610 Beaktande av det arbete som utförts av företagets interrevision, 2004. 
52 Internrevisorns tid är nu. Risk management. Affärsdata, 2006 
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3.4 Det svenska bolagsstyrningssystemet 
 
Styrningen av svenska aktiebolag definieras av lagar, självreglering och praxis på området. 
Systemet bygger på en strikt makt- och ansvarsfördelning mellan ägare (genom 
bolagsstämman), styrelsen, den verkställande direktören och revisorerna. Dess grundläggande 
struktur illustreras nedan.53 
 

 
 
 
Figur 3: Det svenska bolagsstyrningssystemet. 
Källa: SOU 2004:47. Näringslivet och förtroendet. 
 
 

• Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman där ägarna direkt kan utöva sin 
ägarmakt. Minst en gång per år samlas bolagsstämman för att bl.a. utse en styrelse 
och, när det behövs, en revisor. 

 
• Styrelsen utses för ägarnas räkning att sköta bolaget självständigt i förhållande till 

ägarna. Dock har ägarna alltid en möjlighet att kalla till extra bolagsstämma om de vill 
byta ut styrelsen.  

 
 
• Verkställande direktör tillsätts av styrelsen för att sköta den löpande förvaltningen 

utifrån styrelsens anvisningar.  
 
• Revisorerna har som uppgift att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt 

styrelsens och VD:s förvaltning.  
 
Vi har valt att återge hur svenska aktiebolag styrs för att ge en förståelse för vem som 
ansvarar för bolagsstyrningen. Detta är en förutsättning för att förstå hur risk management och 
intern kontroll skall tillämpas i organisationer och hur ansvaret skall fördelas.  

                                                 
53 SOU 2004:47. Näringslivet och förtroendet. 
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3.5 Riskmanagement 

3.5.1 Historia  
 
Begreppet risk management kommer från USA i mitten på 50-talet. Tidigare hade företagets 
försäkringar hanterats av ekonomiavdelningarna på företagen. Det visade sig att 
försäkringsbolagen hade bristande kapacitet vilket medförde högre premier som följd samt ett 
ökande missnöje hos de stora industriföretagen. För att komma till rätta med problemet 
bildades nya ömsesidiga försäkringsbolag. Detta påbörjades redan innan andra världskriget 
men utvecklingen avstannade 1940 i samband med kriget.54  
 
När man ställde om den amerikanska industrin från krigsproduktion till vanlig produktion 
1945 så började försäkringskostnaderna komma i fokus igen. Tidigare hade de stora 
industriföretagen använt sig av kommersiella försäkringar med låga självrisker. Industrin 
sökte nya vägar i försäkringsfrågan och där en professor vid namn Wayne Snider tyckte att 
industrins försäkringshandläggare borde bli risk managers som i sin tur skulle rapportera 
vidare till finansfunktionen i företagen. Därefter inleddes en ny tid med höga självrisker, 
vilket förutsatte att företagen satsade på förebyggande skyddsåtgärder. Detta krävde att de 
stora företagen hade en särskild befattningshavare som jobbade med detta.55  
  
I Sverige kom iden kring risk management i början av 70-talet. På den tiden var 
försäkringsmarknaden en utpräglad oligopolmarknad vilket innebar att de försäkringsbolag 
som fanns erbjöd samma produkter och priser till sina kunder. Under denna tid var även 
utländska försäkringsgivare och försäkringsmäklare portförbjudna i Sverige vilket innebar att 
det fanns mycket begränsade valmöjligheter för försäkringstagarna i Sverige. I slutet av 70-
talet höjdes premierna kraftigt, vilket fick de svenska industrierna att reagera. Risk 
management blev lösningen på detta problem.56  

3.5.2 Begreppet risk 
 
Med risk menar man faran att en händelse skall kunna påverka möjligheten att nå ett visst 
mål, men även sannolikheten att något skall kunna hända samt omfattningen av dess 
konsekvenser. Det finns alltid potentiella risker överallt men det är endast ett fåtal av dessa 
risker som verkligt utgör ett hot. Det är viktigt att särskilja på dessa begrepp. Av de 
potentiella risker som finns så är det de som utgör ett verkligt hot man i första hand skall 
skydda sig emot.57  

3.5.3 Vad är risk management? 
 
Den svenska definitionen av risk management är att man på ett systematiskt sätt skall skydda 
verksamhetens resurser och dess inkomstmöjligheter mot eventuella risker så att företagens 
mål kan nås med minimala störningar. Man skall dessutom försöka begränsa skador och 
förluster både till antal och omfattning. Att aktivt jobba med risk management ökar inte bara 
bolagets värde utan också dess lönsamhet. Man bör jobba med att finna en lämplig avvägning 
mellan kostnaden för att skydda sig samt kostnaden för själva skadan. Man har en god 

                                                 
54 Hamilton, Gustav. Riskmanagement 2000. Studentlitteratur Lund, 1996 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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riskekonomi om man minimerar kostnaden av dessa två. En stor del av det arbete som bedrivs 
inom risk management går ihop med vad som görs inom andra verksamhetsområden som t.ex. 
internkontroll, miljörevision, kvalitetssäkring samt säkerhetstjänst. Risk management är det 
som slutligen skyddar företagen mot alla typer av störningar.58 
 
Det finns två strategier för risk management. Antingen försöker man förhindra att risken ger 
ett negativt utfall genom kontroll eller så försöker man minska effekten av det efter händelsen 
skett, s.k. proactive och reactive risk management. Hur organisationer hanterar risk påverkas 
av deras infrastruktur, risk managementstrategi och organisationens kultur. För att kunna 
utveckla strategier för riskmanagement måste man hela tiden bedöma risker genom konstant 
övervakning, förutsägelser och lära sig från tidigare problem som uppstått inom 
organisationen.59 Att tillämpa risk management på ett helt företag kan motiveras av att man 
vill minska risk managementkostnader så som försäkringskostnader och behovet av att uppnå 
konkurrensfördelar i en snabbt förändrande och utvecklande riskmiljö. Organisationer som 
använder risk management skall behålla och skapa värde för aktieägare. Värde skapas genom 
att processer hanteras effektivt till en låg risk och kostnad och att organisationen ständigt 
förnyas genom att hantera nya risker på ett bra sätt. På så sätt kan de uppnå 
konkurrensfördelar genom att ta större risker i framtiden.60 
 
Företagsledare underskattar betydelsen av de risker ett företag möter varje dag. Det gäller inte 
bara risker som skyddas av försäkringar utan också risker med mänskliga resurser, 
regelefterlevnad, säkerhet, rykte o.s.v. Risk management fokuserar på hur företag hanterar 
dessa oförutsedda händelser som kan påverka företagets verksamhet och dess dagliga 
aktiviteter. Det finns ingen specifik definition av risk management. Ofta beskrivs det som en 
process för att upptäcka, förhindra och hantera möjligheter eller risker att något går fel inom 
ett område som kan hindra företaget att nå sina mål. Dessa risker kan påverka företagets 
finansiella rapportering, IT-miljö, operationer eller någon annan del i företagets infrastruktur. 
Risk management lämnar inte en absolut försäkran utan kan hjälpa företaget att minska 
väsentliga risker och identifiera och hantera nya risker som uppkommer. Risker kan vara 
interna och externa, kontrollerbara och inte kontrollerbara. Alla processer för att hantera dess 
effekter är risk management. 61   
 
Sarbanes-Oxley har visat att internrevision är nära identifierat med risk management. Men det 
innefattar mycket mer än så, t.ex. att hantera affärs- och teknologiska risker. Affärsrisker kan 
fokusera på kapitalkonstruktion, affärssäkerhet, kreditrisker, den finansiella processens 
effektivitet, regelefterlevnad, risk inom värdekedjan o.s.v. Exempel på teknologiska risker är 
samtliga områden inom IT-miljön. Det är ofta många områden inom risk management som 
inte uppmärksammas. Många av dem behöver heller inte vara kostsamma att hantera men ofta 
identifieras de inte förrän problemet uppstått. Risk management borde inte ses som en kostnad 
utan en investering för företagets framtida överlevnad. En effektiv risk management process 
kan ersätta en koordinering av professionella rådgivare inom försäkring, investering, 
finansiering och regelefterlevnad. Det vanligaste misstaget vid tillämpandet av risk 
management är att resurserna som skapar risk också får ansvar att hantera dem. T.ex. ger man 
IT-avdelningen ansvar för datasäkerheten.62  

                                                 
58 Hamilton, Gustav. Riskmanagement 2000 
59 Egbuji Angel. “Riskmanagement of organisational records”. Records of management journal, 9, 1999. 
60 Galloway Duncan, Funston Rick. “The challenges of enterprise risk management”. Balance Sheet, 8, 2000. 
61 Wolosky, Howard W. ” Evaluating & Minimizing Potential Risks”. Practical Accountant, 38, 2005. 
62 Ibid 
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3.6 ORM-modellen 
 
Organization Risk Management (ORM) är en modell som kan användas av en organisations 
ledning för att kunna bedöma och hantera dess risker. Syftet är i princip att organisationen 
skall kunna utvecklas mot sina mål på det mest direkta, ekonomiska och effektiva sättet. Hur 
risk hanteras skiljer sig från organisation till organisation. Enligt ORM-modellen finns det 
fem olika komponenter i risk managementprocessen. Först måste ledningen fastställa en 
målsättning med risk management som följer organisationens övriga mål. De andra delarna 
består av riskbedömning, riskkontroll, riskfinansiering och programadministration. 
Innebörden av dessa olika delar behandlas nedan.63  

3.6.1 Riskbedömning 
 
Riskbedömning omfattar att bedöma vilka risker organisationen blir utsatt för och vad som 
blir utsett för dem. Informationen kan införskaffas genom analys av omgivningen, finansiell 
dokumentation, legal dokumentation, inspektioner på plats, intervjuer, statistisk analys, 
benchmarking och konsulttjänster. Enligt Young & Tippins kan risker uppkomma från den 
fysiska, sociala, politiska, legala, ekonomiska, operationella och kognitiva omgivningen. 
Detta omfattar bl.a. risker i klimatet, konsumenternas preferenser, politiska beslut, 
lagstiftning, det ekonomiska systemet, företagets operationella verksamhet och människors 
mentala begränsningar och attityder emot risk. Risk betyder inget om det inte finns något som 
blir utsatt för dem. Företagets alla fysiska, finansiella och mänskliga tillgångar blir utsatt för 
risk. Även dess legala och moraliska förpliktelser blir utsatta , t.ex. risker i att inte uppfylla 
produktansvar, etiska åtaganden, miljöansvar och företagsledningens ansvar.64  
 
För att förstå vilken effekt utfallet av en risk får krävs en djup analys av dem. Detta kan 
innefatta att förstå faktorerna som ger upphov till risker eller möjligheter, vad som påverkas 
av dem, dess utfall och konsekvenser. Mätning av risk kan vara viktigt eftersom det avgör hur 
resurserna för risk management skall allokeras. Det finns avancerade tekniker för att mäta 
risk. Ett enkelt sätt är att fördela dem i en matris som mäter riskernas frekvens och 
omfattning. De risker som bedöms ha hög frekvens och hög omfattning bör hanteras i första 
hand, medan risker med låg frekvens och låg omfattning inte är så viktiga att hantera.65   
 
 
                                                                 Omfattning 
                                                                 
 
Frekvens 

 
 
Figur 4: Matris för mätning av risk. 
Källa: Young och Tippins. Managing Business Risk. 

                                                 
63 Young och Tippins. Managing Business Risk: An organization-wide approach to risk management. New 
York: AMACOM, 2001. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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I sin helhet ser bedömningsprocessen ut på följande sätt enligt ORM.66 
 

 
 
 
Figur 5: Bedömningsprocessen i ORM-modellen 
Källa: Young och Tippins. Managing Business Risk. 

3.6.2 Riskkontroll 
 
Riskkontroll är en strategi, ett program, verktyg eller en teknik som syftar till att avhålla, 
minska eller eliminera risk och osäkerhet eller öka sannolikheten för positiva utfall och dess 
omfattning. Vid riskkontrollaktiviteter är att undvika risken helt och hållet oftast 
utgångspunkten. Ofta är det praktiskt omöjligt att tillämpa eftersom lagen kräver att risken 
finns, risken är så betydande för företaget att den inte är lämplig att utesluta eller att den inte 
går att utesluta på något lämpligt sätt. Ett företag kan välja att överföra risken, eller oftast 
ansvaret, till någon annan för att minska risken för förluster, t.ex. vid försäkring. Osäkerhet 
kan vara ett problem i företaget vilken kan minskas genom en effektiv informationsspridning. 
Utfallet av en risk kan minskas genom att minska sannolikheten för att den inträffar, t.ex. 
minskar risken för ryggskador om en korrekt lyftteknik lärs ut. Vissa risker ger upphov till 
förluster vare sig företaget tillämpar risk management eller ej. Dessa förluster kan minskas 
genom exempelvis brandsläckningssystem, katastrofplanering o.s.v. En annan möjlighet att 
minska risker är att neutralisera dem genom att acceptera en risk som får ett motsatt utfall. 
Detta praktiseras ofta i företags finansiering, s.k. hedging. Riskkontroll är inte alltid bara ett 
sätt att tjäna företagets intressen, det är en del av lagen. Att följa samtliga krav kan ta upp 
mycket tid och ansträngning vid praktiserandet av risk management.67  

                                                 
66 Young och Tippins. Managing Business Risk: An organization-wide approach to risk management. 
67 Ibid. 

 
 
 
 

R 
I 
S 
K 
F 
A
K 
T 
O 
R 
E 
R 

 
R 
I 
S 
K 
E 
R 
/ 

M 
Ö 
J 
L 
I 
G 
H 
E 
T 
E 
R 

 
 
 
 
 
 
 

U 
T 
F 
A 
L 
L 

Fysiska 
tillgångar 

Finansiella 
tillgångar 

Moraliska 
förpliktelser 

Legala 
förpliktelser 

Mänskliga 
tillgångar 

 
 
 
 

K 
O 
N 
S 
E 
K 
V 
E 
N 
S 
E 
R 

Fysisk 
omgivning 

Operationell 
omgivning 

Legal 
omgivning 

Ekonomisk 
omgivning 

Politisk 
omgivning 

Social 
omgivning 

Kognitiv 
omgivning 



 26 

3.6.3 Riskfinansieringsprinciper 
 
Riskfinansiering syftar till alla åtaganden och metoder för att finansiera kostnader för 
osäkerhet och risk. Finansiering av risk sker antingen genom att ett företag kvarhåller risken 
och direkt bär kostnaderna som uppstår vid en förlust, s.k. självfinansiering. Det andra 
alternativet är att företaget överför risken, till en annan icke-relaterad part, vilket är fallet vid 
försäkring. Förutom att kvarhålla och överföra risken kan ett företag även välja att 
neutralisera risken genom att inta den motsatta positionen av en given risk. Om ett företag 
väljer självfinansiering eller försäkring kan motiveras av olika anledningar.  Självfinansiering 
kan motiveras av en för dyr försäkring eller att företaget har tillräcklig kontroll över risken. 
En försäkring innefattar ofta en teknisk expertis som krävs för att hantera vissa risker. En 
fördel med försäkringar är att de är skattemässigt avdragsgilla kostnader. Beslut av 
finansieringsform kan även fattas utifrån vad den alternativa förlusten skulle bli.68  

3.6.4 Programadministration 
Risk managementprogram skall tjäna de övergripande målen i en organisation. Ett företag 
existerar främst för att tjäna pengar till ägarna. Alltså fungerar risk management som ett sätt 
att maximera värdet i ett företag. Även andra motiv kan finnas, t ex att69 
 

• hantera risker för aktieägarna (andra än investerare/ägare) som inte kan diversifieras 

bort, 

• följa krav från myndigheter, långivare och andra med intressen i företaget, 

• hantera eller undvika extra kostnader vid konkurs, 

• analysera moraliska och etiska problem, och 

• få ledning och anställda att minska risk och osäkerhet i deras dagliga aktiviteter  

 
Målet med risk management förutom att maximera värdet utifrån ett företags mål är finansiell 
stabilitet och en minskning av osäkerhet. Risk management kan även innebära att man 
beslutar om en organisations eventuella framtida risker. Företag som opererar i en miljö som 
inte förändras snabbt klarar sig ofta med dagliga rutiner för att hantera risker på ett bra sätt. I 
en snabbt förändrande miljö ökar sannolikheten för att fel och misstag begås.70  
 
För att ledningen av ett företag skall fungera effektivt krävs en effektiv förmedling av 
information. Detta kan ske genom allt från enkla kalkylprogram till avancerade program för 
att organisera, analysera och hantera stora mängder av data om risker, försäkringsprogram, 
anspråk, försäkringscertifikat, prognoser och budgetering.71  
 
Vi förutsätter att bolagens sätt att arbeta med risk management kan skilja sig från modellen, 
men vi anser att den ger en bra grund för att analysera dess komponenter. Vi tycker att den ger 
en bred och generell bild av vad risk management är och hur det kan tillämpas i 
organisationer, vilket gör att denna teori fyller en bra funktion för vår studie.  
 

                                                 
68 Young och Tippins. Managing Business Risk: An organization-wide approach to risk management. 
69 Ibid. 
70 Williams, Roger, m.fl. Quality and riskmanagement: What are the key issues? 
71 Young & Tippins. 
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3.7 Enterprise Risk Management 
 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM), har utvecklats av Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) för att ge företagsledningar 
ett verktyg för att utvärdera och förbättra företagets risk management. Ramverket utgår ifrån 
att företag existerar för att skapa värde för deras aktieägare. Värdet maximeras när strategier 
och mål balanseras optimalt mellan tillväxt och avkastningsmål med relaterade risker och när 
företaget fördelar resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. ERM definieras som en process 
som skall identifiera och hantera risker samt lämna en rimlig försäkran om att företaget når 
sina mål. Även om företag tillämpar ERM finns det begränsningar i de mänskliga faktorerna 
och i att kostnaderna inte överväger fördelarna. ERM skall hjälpa företaget att uppnå sina 
vinstmål och förhindra förlust av resurser. Ramverket skall också skapa en effektiv 
rapportering, se till att lagar och regler efterföljs och förhindra att företagets rykte försämras.72  
 
Tillämpandet av Enterprise Risk Management innefattar åtta komponenter som integreras i 
den allmänna ledningen av företaget. Dessa innefattar ansvar för företags syn på risk, en 
tydlig målsättning, att identifiera risker och möjligheter, bestämma hur de skall hanteras och 
vidta åtgärder för att hantera dem. Vidare skall riskåtgärderna kontrolleras, relevant 
information kommuniceras och helheten av Enterprise Risk Management övervakas och 
modifieras om det är nödvändigt.73 
 
Intresset för Enterprise Risk Management har ökat betydligt de senaste åren. Även om företag 
har egna namn på sina generella ramverk är dess principer samma. Företag har förstått 
betydelsen av att bedöma, prioritera och kvantifiera risker och välja det mest effektiva sättet 
att hantera dem.74 

3.7.1 Internal Control - Integrated framework 
 
Internal Control - Integrated Framework utvecklades för över tio år sedan av COSO och är ett 
verktyg för hantering av den interna kontrollen. Ramverket har numera integrerats i Enterprise 
Risk Management. De båda ramverken kan ses som en möjlighet för företagsledningar att 
både förbättra den interna kontrollen och deras risk management75 COSO har tagit fram en 
definition av begreppet intern kontroll som alla typer av företag och organisationer skall 
kunna använda sig av. Denna definition har fått ett stort internationellt genomslag. Intern 
kontroll är, enligt COSO, en säkerhetsprocess som har som mål att ge företagets ledning, 
styrelse och övrig personal en rimlig försäkran om att företagets mål efterföljs på ett bra sätt 
inom följande områden: 
 
 

• den finansiella rapportens tillförlitlighet 

• verkningsfulla och effektiva operationer 

• efterlevnaden av lagar och förordningar 

 

                                                 
72 COSO hemsida. Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Länk i källförteckning. 
73 Ibid. 
74 Bohn Christopher & Kemp Brian. Enterprise Risk Management Quantification: An opportuinity. AON, 2006. 
75 Ibid 
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Det första området relaterar till förberedelsen av pålitliga publicerade bokslut, tillfälliga 
komprimerade bokslut och utvald finansiell data så som utdelning och offentliga uttalanden 
som härstammar från bokslut. Det andra området är kopplat till affärsverksamhetens 
grundläggande mål så som prestation, lönsamhet samt säkring av tillgångar. Det tredje har att 
göra med efterföljande av lagar och regler. Dessa distinkta men överlappande kategorier visar 
på olika behov som tillåter en direkt fokus för att möta olika behov.76 Enligt COSO delas den 
interna kontrollen in i fem olika komponenter vilka är: kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollåtgärder, information och kommunikation samt övervakning och uppföljning. 

 
Här följer en sammanfattning av var och en av dessa komponenter för att tydliggöra deras 
innebörd och funktion. 
 
Kontrollmiljö 
 
De som verkar i ett företag skapar en viss typ av kontrollmiljö som skall spegla de faktorer 
som påverkar klimatet i företaget. Detta ligger också som grund för dom övriga 
komponenterna inom intern kontroll. De faktorer som påverkar ett företags klimat är etik, 
integritet, ledarskapsfilosofi, organisatoriskt upplägg, hur företagsledningen tilldelar 
befogenheter och ansvarsbitar och hur dom organiserar och utvecklar sin personal samt vilken 
uppmärksamhet de får från styrelsen.77 
 
Riskbedömning 
 
Alla typer av företag möter en mängd olika risker både från interna och externa källor som 
måste bedömas. Med riskbedömning identifierar och analyserar man relevanta risker och 
bestämmer hur dessa skall bemötas och klaras av. Det man skall ha i åtanke när man bedömer 
riskerna är dom operationella och finansiella mål företaget har. Eftersom ekonomin, industrin, 
styrande och arbetsförhållanden ständigt undergår förändringar av olika slag så behövs 
verktyg för att identifiera och hantera dom speciella risker som följer med förändringarna.78 
 
Kontrollåtgärder 
 
Med kontrollåtgärder menas de olika procedurer som skall se till att ledningens direktiv 
verkställs. Kontrollåtgärder förekommer på alla nivåer och inom alla områden. 
Kontrollåtgärderna är till för att försäkra att nödvändiga åtgärder tas för att man skall kunna 
nå enhetens mål. De inkluderar en rad olika aktiviteter som t.ex. godkännande, verifikationer, 
uppgörelser och utvärdering av den operationella prestationen samt säkring av tillgångar och 
segregering av arbetsuppgifter.79 
 
Information och kommunikation 
 
Relevant information måste samlas in, identifieras och bearbetas på ett sätt som hjälper de 
anställda att utföra sina åtaganden. Informationssystem tar fram rapporter som innehåller 
operationell och finansiell information som är i enlighet med lagar och bestämmelser som gör 
det möjligt att sköta och kontrollera affärsverksamheten. Företaget handskas inte enbart med 
internt genererad data utan också med information om externa händelser, aktiviteter och 

                                                 
76 COSO hemsida. Internal Control - Integrated Framework Executive Summary. Länk i källförteckning. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 COSO hemsida. Internal Control - Integrated Framework Executive Summary. 
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nödvändiga villkor när det gäller olika affärsbeslut och extern rapportering. Ett effektivt 
informationsflöde måste ske i organisationens alla riktningar. Personalen måste få tydliga 
riktlinjer uppifrån om att ta seriöst på ansvaret kring företagets kontrollaktiviteter och i sin tur 
hålla ledningen insatt i vad som händer. Personalen måste förstå deras egen roll i det interna 
kontrollsystemet liksom hur en enskild arbetares insatts kan påverka en hel arbetsgrupp. Det 
måste även finnas effektiv kommunikation med externa parter såsom kunder, leverantörer och 
aktieägare.80 
 
Övervakning och uppföljning 
 
Interna kontrollsystem måste övervakas, en process som fastställer kvalitén av systemets 
prestanda över tid. Detta kan man uppnå genom ständig övervakning eller uppskattning eller 
en kombination av dem båda. Övervakning pågår parallellt med den fortlöpande 
verksamheten. Omfånget och antalet uppskattningar kommer i första hand att bero av hur man 
värderar risker och effektivitet i fortlöpande övervaknings procedurer. Brister i den interna 
kontrollen borde rapporteras uppåt till ledningen och styrelsen. Att samordna och koppla 
samman dessa komponenter gör att dessa system snabbt reagerar på förändringar. Det interna 
kontrollsystemet är sammanflätat med enhetens operationella aktiviteter och existerar i den 
grundläggande verksamheten. Intern kontroll är som mest gynnsam när den från början 
inkluderas i en enhets infrastruktur. Detta medför att man kan undvika onödiga kostnader och 
möjliggöra snabba ageranden när det gäller förändringar. Det finns ett direkt samband mellan 
två kategorier av mål, vilka är vad enheten eftersträvar att uppnå och vilka verktyg som 
behövs för att uppnå dessa mål. COSO:s fem komponenter måste finnas till hands och fungera 
för att den interna kontrollen skall fungera optimalt.81 
 
Vad kan intern kontroll inte åstadkomma? 
 
Olyckligtvis så har vissa företagsledare orealistiskt höga förväntningar där dom tror att intern 
kontroll ensam kan säkra företagets framgångar eller i alla fall trygga dess överlevnad. En 
effektiv intern kontroll kan bara i viss mån hjälpa ett företag på vägen att uppnå dess uppsatta 
mål. Den kan förse ledningen med information om företagets framsteg eller motgångar men 
kan inte förvandla en dålig chef till en bra. Förändringar inom politiken, konkurrenters 
handlingar eller olika ekonomiska förhållanden är faktorer som är utanför ledningens kontroll. 
Ett internt kontrollsystem kan, oavsett hur bra det sköts, endast tillhandahålla en rimlig men 
ingen absolut försäkran om att ledningen och styrelsen når dom mål man har uppsatt. En 
annan viktig aspekt att ha i åtanke är också att den interna kontrollens fördelar måste vägas i 
förhållande till vad den kostar.82  
 
Interna revisorer 
 
Interna revisorer spelar en viktig roll när det gäller utvärderandet av den interna kontrollen 
och bidrar till den fortlöpande effektiviteten. På grund av deras organisatoriska position och 
auktoritet i ett företag spelar ofta den interna revisionen en viktig roll när det gäller 
bedömningar.83 
 
 

                                                 
80 COSO hemsida. Internal Control - Integrated Framework Executive Summary. 
81 Ibid 
82 Ibid. 
83 Ibid 
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Ledningen 
 
Det är den verkställande direktören som har det yttersta ansvaret och skall direkt kopplas till 
hur den interna kontrollen verkställs. Direktören är den som skall sätta riktlinjerna och den 
som skall påverka integriteten och etiken i företaget i positiv mening. I ett större företag så är 
det VD: n som skall fullgöra denna uppgift genom att fördela ut uppgifter till chefer på andra 
nivåer för att utvärdera hur dom sköter sina affärer. Sedan har cheferna i sin tur ansvar att mer 
specifikt styra den interna kontrollen och övrig personals ansvar av den enhetens funktion.84 
 
Styrelsen 
 
Ledningen har ansvar inför styrelsen, vilka skall tillgodose vägledning, styrning och översikt. 
En effektiv styrelsemedlem är målmedveten, kompetent och ifrågasättande. De skall också 
vara insatta i företagets aktiviteter och vilken miljö som företaget befinner sig i samt kunna 
avsätta den tid det tar för att fullgöra de ansvarsområden man har i styrelsen. En stark och 
aktiv styrelse, särskilt när den har en effektiv kommunikationskanal och kapabla finansiella, 
legala och interna funktioner, är oftast bäst på att hitta och lösa tänkbara problem.85  
 
Övrig personal 
 
Åtminstone till en viss del är alla som jobbar inom en organisation ansvarig för den interna 
kontrollen. Nästan alla anställda producerar information som kan användas i det interna 
kontrollsystemet eller så gör dom andra handlingar som behövs för att påverka företagets 
kontroll. All personal skall ha ett ansvar för att man diskuterar problem som uppstår i 
organisationen. Ett antal externa parter bidrar ofta till att företaget når sina mål. Externa 
revisorer skall komma med en oberoende och objektiv syn och skall verka för att företaget får 
fram användbar information så att ledningen kan fullfölja sina arbetsuppgifter. De övriga som 
skapar information som påverkar den interna kontrollen är dom som sätter lagar, reglerare och 
kunder samt andra som är direkt knutna till företagets affärer men även andra som t.ex. 
finansiella analytiker och massmedia. De externa parterna har dock inget ansvar och tar heller 
inte del av ett företags interna kontrollsystem.86 
 
Vår analys kommer delvis att utgå ifrån COSO:s Enterprise Risk Management och Internal 
Control. Vi anser att dessa ramverk ger en bra grund för att analysera hur väl företagens 
interna kontroll och risk management hanteras. Men frågan är om dessa är tillräckliga för att 
hjälpa företagen att uppnå sina mål. Eftersom att dessa ramverk har fått ett positivt bemötande 
inom företagsvärlden så anser vi att de fyller sin plats i denna studie. 
 
 

                                                 
84 COSO hemsida. Internal Control - Integrated Framework Executive Summary. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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3.8 Teoretisk modell 
Vi har valt att göra en egen analysmodell över hur de teoretiska delarna i uppsatsen hänger 
ihop. Vi kommer att redogöra för deras inbördes relationer samt göra kopplingar till de 
empiriska resultaten. Denna modell kommer även att återspeglas i kapitlet analys och 
slutsats. 
 
 
 

 
 
Figur 6. Egen teoretisk modell 
 
Agentteorin 
 
Denna teori beskriver de problem som kan uppstå mellan två parter när de finns olika 
inställningar gällande företagets mål och riktlinjer. En av parterna försöker öka sin nytta på 
bekostnad av den andre, oftast är det företagsledaren (agenten) som utnyttjar sin position på 
bekostnad av principalen (aktieägarna). Man tar till olika metoder i hopp om att kunna 
eliminera dessa problem, man försöker upprätta effektiva kontrollsystem som håller 
företagsledningen under uppsikt. Genom tiderna har många företag och dess ledningar haft 
problem i sin bolagsstyrning, vilket resulterat i att intresset för hur bolagsstyrning kan 
förbättras har ökat. 
 
Intressentmodellen 
 
Denna teori beskriver vilken betydelse företagens ekonomiska information har för dess 
intressenter. I och med ökade krav på att företagens redovisning och finansiella rapportering 
är riktig och tillräckligt omfattande så måste företagsledningen se till att dessa krav uppnås. 
Företagets och intressenternas mål kan skilja sig åt, men bådas intressen måste tas till vara när 
man utformar organisationens mål. 
 

      Agentteorin 
 

     Målsättning 

 Intressentmodellen 

  Bolagsstyrning 

Riskmanagement                            Intern kontroll  

   Måluppfyllelse 
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Målsättning 
 
Både Organization Risk Management och Enterprise Risk Management betonar vikten av att 
organisationen har en målsättning som överrensstämmer med målen för risk. Detta gör att 
både den interna kontrollen och arbetet med risk management måste stödja organisationens 
övergripande mål.  
 
Bolagsstyrning 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning beskriver hur företag skall jobba med den interna 
kontrollen och deras risk management. Koden har även i uppgift att stärka näringslivets 
effektivitet och konkurrenskraft. Syftet med koden är att företagen lättare skall kunna följa 
regler. Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll i syfte att skydda ägarnas 
investering och bolagets tillgångar. 
 
Internkontroll 
 
Vi har valt att utgå ifrån COSO:s definition av intern kontroll. Detta ramverk beskriver hur ett 
företag kan kvalitetssäkra och effektivisera sitt interna kontrollsystem. Ramverket beskriver 
även hur ansvaret skall fördelas inom företaget och hur företaget lättare skall kunna nå sina 
mål. Den svenska koden för bolagsstyrning kräver att företagen har ett väl fungerande 
kontrollsystem. 
 
Riskmanagement 
 
Risk management används av en organisations ledning för att kunna bedöma och hantera dess 
risker. Syftet är i princip att organisationen skall kunna utvecklas mot sina mål på det mest 
direkta, ekonomiska och effektiva sättet. De teorier som ligger till grund inom detta område är 
ORM samt ERM-modellen. Dessa förklarar hur en organisation kan jobba med sin risk 
management. I och med dagens krav på bolagsstyrning, ställs högre krav på att företagen 
jobbar aktivt med risk management.  
 
Måluppfyllelse 
 
För att ett företag skall uppnå sina mål på ett bra sätt är det viktigt att arbetet med 
bolagsstyrning, intern kontroll och risk management fungerar effektivt. Brister i någon av 
dessa komponenter kan bidra till att företagen inte uppfyller företagsledningens och 
intressenternas mål. 
 
Syftet med ovannämnda delar är att få en djupare förståelse för hur företagsledningar i 
svenska börsföretag arbetar med risk management och intern kontroll.   
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer data från de fem intervjuerna att presenteras. Presentationen följer en 
tematisk modell, d.v.s. intervjuerna kommer att slås ihop och redovisas enligt vår 
intervjuguide. Detta på grund av att det inte är bolagens individuella åsikter som är av 
betydelse för studiens problemuppställning, utan istället är det företagens samlade åsikter 
som skall belysas. 

4.1 Presentation av företag 
 
Nedan följer en presentation av de fem utvalda företagen. Samtliga respondenter innehar 
chefsposter i sina företag och har således största möjliga inblick i hur företagen arbetar med 
intern kontroll och risk management. Vi har valt att presentera information inom berörda 
områden från respektive företags årsredovisning i syfte att komplimentera de empiriska 
resultaten för att ge läsaren en god insyn i respektive företag samt hur dom i övrigt jobbar 
med dessa frågor. 
 

4.1.1 Atlas Copco 
 
Atlas Copco är en världsledande verkstadsgrupp som levererar produktivitetshöjande 
lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna innefattar bl.a. luft- och gaskompressorer, 
generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem. 
Gruppen har över 26 000 anställda och tillverkar produkter i 14 länder. Verksamheten delas in 
i ett antal divisioner inom affärsområdena: kompressorteknik, anläggnings- och gruvteknik, 
industriteknik och rental service.87  
 
Atlas Copco följer svensk kod för bolagsstyrning och gjorde under 2005 inga avvikelser från 
dess regler. En viktig del i Atlas Copcos interna styrning är att identifiera, mäta och förebygga 
risker samt att göra kontinuerliga förbättringar. Ansvariga chefer övervakar ständigt risker 
som: produkt-, pris- och kostnadsutveckling, konkurrens, kreditgivning, teknisk utveckling, 
produktion, miljö, marknadsföring, administration, patent, produktansvar, garantier, 
försäkringar samt politiska risker. De finansiella riskerna hanteras utifrån en fastlagd 
finansiell riskpolicy. Ansvaret för den legala riskhanteringen åligger en särskild legal 
funktion. Viktiga delar i Atlas Copcos interna kontroll är: kontrollmiljö, att bedöma och 
identifiera risker, kontrollaktiviteter samt informations- och kommunikationskanaler. För att 
se till att den interna kontrollen fungerar har varje enhet en business controller som ansvarar 
för att det finns ändamålsenliga rutiner för intern kontroll.88 
 
För får studie har vi intervjuat Hans Ola Mayer, Chief Financial Officer hos Atlas Copco. Han 
har arbetat inom denna befattning i sju år och är utbildad civilekonom. 
 
 

                                                 
87 Årsredovisning 2005, Atlas Copco 
88 Ibid. 
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4.1.2 Volvokoncernen 
 
Volvokoncernen har cirka 80 000 anställda och är en av världens ledande tillverkare av 
lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem samt komponenter 
och tjänster till flygindustrin. De tillhandahåller även finansiella tjänster till sina kunder. 
Volvokoncernen har produktion i 25 länder som är indelade i åtta affärsområden samt ett antal 
stödjande affärsenheter. Affärsområdena är Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Volvo 
Bussar, Volvo Anläggningsmaskiner, Volvo Penta, Volvo Aero och Volvo Financial Services. 
Aktien är noterad på stockholmsbörsen och NASDAQ. Huvuddelen av försäljningen sker på 
marknaderna i Västeuropa och Nordamerika.89  
 
Volvo tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och gjorde under 2005 inga avvikelser från 
dess regler. Då aktien är noterad på NASDAQ följer Volvo även den amerikanska 
bolagsstyrningskoden Sarbanes-Oxley Act (SOX).90 
 
Volvo har sedan länge haft en organisation för intern kontroll och följer idag reglerna i SOX. 
Detta ställer krav på att riktlinjer och processer följer internationellt accepterade standards 
samt att en rapport lämnas beträffande den interna kontrollen över den finansiella 
rapporteringen i bolagets årsredovisning. 2004 inleddes ett arbete med att dokumentera 
relevanta processer i den interna kontrollen. Detta kommer att slutföras under 2006 genom att 
processerna testas och utvärderas för att säkerhetsställa att den interna kontrollen med 
avseende på den finansiella rapporteringen fungerar effektivt. SOX ställer krav på att bolagen 
skall tillämpa ett erkänt system för intern kontroll. Volvo har valt att tillämpa det system som 
COSO introducerat. 91  
 
Risken för att efterfrågan på Volvos marknader minskar kan leda till svårigheter som på lång 
sikt kan resultera till att koncernen tappar värdefulla marknadsandelar. Efterfrågan styrs 
mycket av investeringar i infrastruktur, anläggningsarbeten, gruvdrift och bostadsbyggande. 
En annan stor risk är den kraftiga konkurrensen, främst genom den ökande konsolideringen i 
branschen. Volvo är beroende av ett starkt varumärke och en attraktiv produktportfölj för att 
kunna vara konkurrenskraftiga. Andra risker man valt att redovisa i bolagets årsredovisning 
2005 är instabila priser på kommersiella fordon, valutaförändringar, klagomål, beroendet av 
nya framgångsrika produkter och av leverantörer samt den omfattande lagstiftningen inom 
fordonsbranschen. 92  
 
Från AB Volvo har vi intervjuat Rune Alsterholm. Han har arbetat som chef för intern 
revision sedan september 2005 och inom Volvo i 32 år, både inom Sverige och internationellt.  

4.1.3 Wihlborgs fastigheter AB 
 
Wihlborgs är ett ledande fastighetsbolag i Öresund och är noterat på Stockholmsbörsens O-
lista sedan den 23 maj 2005. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde om cirka 8 miljarder 
kronor och består främst av kommersiella lokaler.93  
 

                                                 
89 Årsredovisning 2005, Volvo 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Årsredovisning 2005, Wihlborgs fastigheter AB 
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Wihlborgs tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och avvek under 2005 från reglerna om att 
upprätta ett revisionsutskott, ersättningsutskott, etiska riktlinjer och distansuppkoppling till 
bolagsstämmomöten då de anser att kostnaden inte uppväger nyttan. Styrelsen motiverade att 
de ej inrättat något revisions- eller ersättningsutskott då bolagets storlek ej motiverat detta. 94  
 
Wihlborgs anser att bolagets egen kontroll och granskning tillsammans med den externa 
revisionen är tillräcklig och har därför inte inrättat någon funktion för internrevision. Under 
2006 kommer en särskild projektorganisation att ta fram ett ramverk för den interna 
kontrollen utifrån COSO:s Internal Control – Integrated Framework. Syftet är att ge styrelsen 
ett underlag för att uttala sig om hur den interna kontrollen med avseende på den finansiella 
rapporteringen fungerat under räkenskapsåret. 95  
 
De främsta riskerna för Wihlborgs resultatutveckling är variationer i hyresintäkter, 
ränteförändringar, kostnadsutveckling, fastighetsvärdering och skatter. Efterfrågan på 
kommersiella lokaler påverkas av konjunkturförändringar samt utvecklingen avseende 
orternas befolkning och sysselsättning. Då Wihlborgs verkar inom en tillväxtregion begränsar 
det dessa risker över tiden. En av styrelsen fastställd finanspolicy anger för finansfunktionen 
hur de finansiella riskerna skall begränsas. 96  
 
För vår studie har vi intervjuat Christer Johansson på Wihlborgs Fastigheter AB. Han är i 
grunden utbildad socionom och har arbetat som ekonomichef i 10 år. Tidigare har han arbetat 
med bolagsfrågor inom kommun. 

4.1.4 Investor 
 
Investor bildades 1916 och är det största investmentbolaget i Skandinavien. Verksamheten är 
indelad i affärsområdena: kärninvesteringar, private equity-investeringar, operativa 
investeringar och finansiella investeringar. Under 2005 hade de i genomsnitt 139 stycken 
medarbetare på kontor i Stockholm, Amsterdam, Hongkong, New York, Menlo Park och 
Tokyo.97  
 
Sedan juli 2005 har Investor tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning fullt ut. Utöver ett 
revisions- och ersättningsutskott så har Investor ett finans- och riskutskott för att arbeta med 
finansiella och operationella risker. Under året etablerades en intern kontrollfunktion som stöd 
för styrelsens arbete med att identifiera väsentliga riskområden och granska att 
kontrollaktiviteterna fungerar effektivt och ändamålsenligt. Den interna kontrollen rapporteras 
utifrån fem områden: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning.98  
 
Investor har sedan tidigare haft en löpande rutin för att bedöma och utvärdera risker. Under 
2005 och under kommande år kommer de att göra en formell analys för att bedöma risker för 
fel i den finansiella rapporten med avseende på väsentliga resultat- och balansposter. Exempel 
på betydande risker är värderingar av private equity-investeringar, säkerhetsställa existensen 
av tillgångar, efterlevandet av lagar avseende insiderhandel och informationsgivning.99 

                                                 
94 Årsredovisning 2005, Wihlborgs Fastigheter AB 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Årsredovisning 2005, Investor 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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På Investor har vi intervjuat Nina Nilsson som är Brand Manager på Investor och arbetat på 
Corporate Communication i tre år. Hon är utbildad civilekonom och har tidigare arbetat på 
finansavdelningen med bl.a. rapportering till ledningen.  

4.1.5 Holmen 
 
Holmen är ett publikt skogsindustribolag som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror. De 
innehar även skogs- och krafttillgångar. Under 2005 hade de cirka 4900 anställda och hade en 
nettoomsättning om cirka 16,3 miljarder kronor. Produktionen finns i Sverige, Spanien och 
England och är indelad i tre affärsområden: Holmen Paper (tryckpapper), Iggesund 
Paperboard (kartong) och Iggesund Timber (trävaror). Tillgångar och anskaffning inom skog 
och elkraft svarar Holmen Skog och Holmen kraft för.100  
 
Holmen tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och arbetar för att införa dess regler innan 
bolagsstämman 2006. Företaget påpekar i sin årsredovisning från 2005 att intern kontroll har 
varit en viktig del redan innan införandet av koden. I samband med att koden införs kommer 
Holmen att se över hur den interna kontrollen fungerar. Detta arbete kommer att utgå ifrån 
COSO:s vägledning till mindre noterade bolag. Holmen tillämpar inte någon internrevision då 
styrelsen ansett att det inte finns några förhållanden i verksamheten som motiverar en sådan 
funktion. De finansiella riskerna hanteras inom koncernstaben ekonomi och finans utifrån en 
fastställd finanspolicy.101  
 
För vår studie har vi intervjuat Ivan Vedin, ekonomichef på Holmen. Han har arbetat inom 
denna befattning i 30 år och är utbildad gymnasieekonom och har läst påbyggnadskurser.  

4.2 Empiriska resultat 
 
Genomgående för alla fem företagen var att de, mer eller mindre, hade en övervägande positiv 
inställning till den ökade regleringen av bolagsstyrning som den ser ut idag. 
 
Hans Ola Meyer på Atlas Copco, tillägger vidare: 

”Så länge man kan hålla regelverket ”rimligt” och inte så detaljorienterat 
så är det nog bra. ” 

 
Alla företag var dock ense om att den interna kontrollen och riskhanteringen inte bör regleras 
ytterligare i svensk kod för bolagsstyrning, att den fungerar bra som den är.  
 
Nina Nilsson på Investor, ett av dom bolag som varit med och arbetat fram den svenska koden 
för bolagsstyrning ger följande kommentar:  
 

”Vi är positiva till koden generellt. Dock anser vi att det är viktigt att bolag 
använder regeln comply or explain. Allt i koden passar inte alla bolag. 
Comply or explain skapar handlingsutrymme och kommer att leda till att 
koden utvecklas över tiden och vi tycker därför inte att man behöver reglera 
den mer.” 

 

                                                 
100 Årsredovisning 2005, Holmen 
101 Ibid. 
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På frågan huruvida tillämpningen av koden har lett till en bättre bolagsstyrning och till en 
tillförlitligare finansiell rapportering så gavs ett entydigt svar tillbaka från alla fem företagen, 
nämligen att rapporteringen redan innan varit tillförlitlig och att koden inte har bidragit med 
någon större förändring på detta område.  
 
Rune Alsterholm på Volvo AB gav följande svar: 
 

”Vi har redan en tillförlitlig rapportering hos oss och känner inte att koden 
gör den mer tillförlitlig. Vi har alltid följt de regler som gäller och har en 
öppen attityd till information.” 

 
Nina Nilsson på Investor vidgar perspektivet på denna fråga och tillägger vidare: 
  

”Jag tror inte att det handlar om att bolagen innan koden har haft en dålig 
intern kontroll eller en dålig bolagsstyrning, jag tror mer att det handlar om 
att vi nu får fokus på kommunikationen till marknaden kring dom här 
frågorna. För oss är det dock viktigt att det inte får bli för mycket fokus på 
administrativa processer så att det tar fokus från businessen.” 

 
Det visade sig också att aktieägarna är den intressentgrupp som i första hand har det största 
behovet av en tillförlitlig redovisning av bolagsstyrningen enligt alla fem företagen. När det 
talades om övriga intressentgrupper så fanns vissa skillnader att se. Holmen tror inte att 
kunder och leverantörer har något större intresse av en tillförlitlig redovisning medan Investor 
framhäver att också analytiker, potentiella investerare och långivare har ett behov.  
Christer Johansson på Whilborgs, utvecklar sitt svar vidare när han säger: 
 

”De utländska ägarna är vana vid ett annat regelsystem än i Europa, 
framförallt ägarna i Amerika. De vill ha ett kvitto på att saker och ting är 
ok. Framöver så kommer de att bli mer aktiva med vilka krav dom ställer på 
hur bolagen ska sköta sig. Så rapporteringen blir en form av 
kvalitetsstämpel på bolaget.”  

 

På frågan huruvida tillämpandet av koden kan ge en rimlig försäkran om att företagsledningen 
inte agerar utifrån sina egenintressen på ett sätt som kan skada företagets aktieägare gavs 
varierande svar. Wihlborgs gav följande kommentar:  
 

”För oss är det inga problem då vi inte har några aktiekursrelaterade 
ersättningar. Vi har bara en fast ersättning och inga bonusprogram. Vi har 
en vinstandelsstiftelse som omfattar alla anställda utom VD. Så i den mån 
avkastningen på egna kapitalet uppnår en viss nivå så faller den här 
avsättningen till vinstandelsstiftelsen.” 

 
Holmen var av den åsikten att dom inte tror att koden spelar någon betydelsefull roll i detta 
sammanhang medan Atlas Copco och Volvo AB tror att den har en påverkan. Rune 
Alsterholm på Volvo gav följande svar: 
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”Ja det tycker jag att den gör. Men finns det en skurk så är han skurk 
oavsett vilket system man än har. Viktigast är att man väljer rätt personer 
och att man har regleringar som försvårar fusk. Det bygger mycket på 
förtroende och öppenhet och att saker och ting inte sker i det fördolda. 
Vidare att man jobbar i anda av hög etik och moral, saker som Volvo 
koncernen är känd för.”  

 
Fyra av de fem företagen arbetar mer eller mindre efter COSO-modellen i sin riskhantering. 
Whilborgs har, som nämnts om tidigare, planer på att uppstarta sitt arbete efter denna modell 
inom kort. Ingen av dem vill dock påstå att den svenska koden för bolagsstyrning radikalt har 
förbättrat deras interna kontroll. Investor tycker inte att koden bidragit med några större 
förändringar för deras del, Nina Nilsson gav följande kommentar: 
 

”Vi har haft en väldigt väl fungerande intern kontroll, dock har den inte 
varit organiserad på det sätt som koden vill att den ska vara organiserad. 
Så man kan väl säga två saker; dels har den så att säga organiserats på ett 
nytt sätt men också så har vi nu kunnat ge en tydligare rapportering kring 
frågorna.” 

 
Holmen tyckte inte heller att den interna kontrollen blivit bättre utan att den i stället blivit mer 
strukturerad och mer detaljerad och att den fyllt på agendan. Atlas Copco och Volvo AB 
trycker också på att den interna kontrollen blivit mer dokumenterad i och med den svenska 
koden, vilket Atlas Copco tycker är positivt.  Wihlborgs ser också fördelar med den vilket kan 
återspeglas i deras svar:  
 

” Den har förbättrats i och med att vi tvingas till att dokumentera, vi tvingas 
till att bygga in kontroller i våra rutiner på ett annat sätt än tidigare.”  

 
På frågan vilka komponenter som anses som viktigast i den interna kontrollen kunde vissa 
olikheter urskiljas sinsemellan några av företagen. Holmen och Investor tycker att man skall 
se på saken ur ett helhetsperspektiv där alla delar spelar en viktig roll. Atlas Copco verkar 
vara inne på ett liknande spår när de säger:  
 

”Att alla delar i en koncern arbetar efter samma processer med identiska 
definitioner och helst med samma ERP system.”  

 

Wihlborgs ser sin intäktsredovisning som den viktigaste komponenten medan Volvo AB ser 
vissa processer i sin verksamhet som s.k. keycontrols, vilka följs upp mer noggrant. De 
framhäver att managementkontrollen är en viktig komponent. 
 
Det var delade meningar om den interna kontrollen bidragit till en effektivare riskhantering. 
Wihlborgs och Atlas Copco tycker att den interna kontrollen haft en positiv inverkan medan 
Holmen och Volvo AB inte tycker att den interna kontrollen har effektiviserat deras 
riskhantering. Ivan Vedin på Holmen gav följande kommentar: 
 

”Den blir inte effektivare men den blir mer strukturerad och man blir 
tvingad till att fundera på vilka risker som finns och vilken påverkan dom 
har på den finansiella rapporteringen.” 
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Tre av de fem företagen svarade ja på frågan om de har en riskmanagement funktion. Atlas 
Copco och Wihlborgs var de två företag som i stället använder sig av andra slags metoder för 
att hantera deras risker. Atlas Copco, Investor och Volvo AB sköter detta i huvudsak internt 
med hjälp av ett fåtal personer medan Holmen anlitar all hjälp externt.  
 
Det fanns olikheter i hur riskerna bedöms och analyseras och hur ofta detta görs inom 
företagen. Atlas Copco och Investor analyserar deras finansiella riskexponering kontinuerligt. 
Investor tillägger också att riskerna följs upp med projekt vid behov. Volvo AB säger att det 
varierar mellan olika affärsområden, att det har hållits möten en gång i månaden där man 
belyst olika risker och förändringar för att undvika större överraskningar och Holmen att dom 
gör detta en gång per år.  
 
På frågan vilka risker som företagen ansåg vara störst och viktigast att hantera gavs 
varierande svar. De risker som upplevs som mest kritiska, om man bortser från IT-risker, och 
som arbetas med i varje business area inom Atlas Copco är; kundaspekten, tappar vi kunder? 
Och produktfrågor, har vi rätt produkter? För Holmen är det valutor, råvaror, anläggningar 
och produkter vars kvalité påverkar den finansiella rapporteringen som är de största 
riskområdena. Investor pekar på sina finansiella risker som är prisrisk, likviditetsrisk och 
kreditrisk.  
 
När det gäller hanteringen av dessa risker används såväl extern som intern hantering. Holmen 
försäkrar t.ex. riskerna med valutor om behovet finns och Wihlborgs låter sin externa revision 
identifiera deras risker och sedan klassificeras och bearbetas dom viktigaste. Investor sköter 
hanteringen av deras risker i huvudsak internt, deras säkerhetsrisker hanteras t.ex. av en 
säkerhetsansvarig. Volvo AB arbetar också till största del inom koncernen med deras risker 
men har ibland involverat konsulter. Atlas Copco relaterar sin riskhantering till s.k. ”core 
business” och gav följande ledord i samband med denna fråga; 
 

”Känn din affär verkligt väl.” 
 
Alla fem företagen var ense om att deras riskredovisning riktas till respektive 
intressentgrupper som nämnts tidigare.  
 
Styrelsens inblandning i riskhanteringsprocessen beskrevs lite olika av de fem företagen. 
Atlas Copco säger att deras styrelse får en kontinuerlig redovisning av de största riskerna och 
att inga direkt specifika krav, förutom de som är självklara, har ställts angående hanteringen. 
Holmen säger att det inom deras bransch finns bestämda policys som skall följas när det gäller 
valutor och råvaror. Volvo AB är av samma åsikt och säger att de har riktlinjer som de följer 
och att styrelsen kontinuerligt uppdateras om vad som sker. Wihlborgs menar att i och med att 
de inte har presenterat COSO-modellen än så har styrelsen inte ställt några specifika krav på 
deras riskhantering. Tidigare har de använt sig av revisorer som har granskat den interna 
kontrollen men nu när saker och ting skall förändras så är det möjligt att styrelsen kommer att 
ställa ytterligare krav. Nina Nilsson på Investor gav följande kommentar på vilken roll deras 
styrelse spelar i riskhanteringsprocessen: 
 

”Styrelsen är aktiva i riskarbetet via ett utskott som vi kallar för finans- och 
riskutskottet. Det är ett arbetsutskott där medlemmar ur styrelsen arbetar 
tillsammans med dem som är operationellt ansvariga för riskerna internt. Så 
där förs en kontinuerlig dialog kring risker, risknivåer och risksituationer.”  
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På frågan vilken betydelse internrevisionen har i respektive företags riskmanagementprocess 
gavs varierande svar. Atlas Copco kallar internrevisionen för löpande ”iakttagare” av rutiner 
och processer och som reser varningsflaggor där det behövs. Både Holmen och Wihlborgs är 
av den åsikten att internrevision inte är aktuellt för dem. Volvo AB säger att de kontrollerar 
att det finns bra fungerande rutiner och processer som följer upp och bedömer risker och att 
de aktivt arbetar med frågor runt detta. Nina Nilsson på Investor ger frågan ett vidare 
perspektiv och säger; 
 

”Enligt koden kan man ju välja mellan att ha en intern revisionsavdelning 
eller en intern kontrollfunktion. Vi har valt att använda en intern 
kontrollfunktion. Skillnaden dom emellan är främst att den interna 
kontrollfunktionen rapporterar till ledningsgruppen medan intern revision 
rapporterar till styrelsen. Detta innebär att intern revision får en mer 
fristående roll och en mer oberoende roll på positiva sidan medan det på 
negativa sidan blir dyrare och mer tungrott. Av den anledningen har vi 
ingen intern revision överhuvudtaget.”   

 

Slutligen ställde vi frågan om de fem företagen har eller kommer att ändra deras sätt att arbeta 
med riskmanagement p.g.a. den svenska koden för bolagsstyrning. Holmen säger att den inte 
har skapat några nya mönster i deras sätt att arbeta, kan hända att den påverkat deras sätt att 
tänka i vissa avseenden. Investor svarar också nej på denna fråga och tillägger att det ligger i 
företagsledningens intresse och ansvar redan idag att se till att inte bolaget utsätts för risk. 
Wihlborgs summerar och säger att dom inte har något emot koden och den interna kontrollen 
som är en del av den. Atlas Copco pekar återigen på att koden skapat en tydligare och bättre 
kommunikation medan Rune Alsterholm på Volvo AB avslutar med att säga: 
 

”Nej det vet jag inte om vi kommer att göra, vi kommer kanske att 
tydliggöra den biten mer i och med koden. Vi har alltid jobbat aktivt med 
riskmanagement inom koncernen vilket vi kommer att fortsätta med 
framöver också, tydliggörandet och kommunikationen kommer kanske att 
förändras till viss del p.g.a. den.” 
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5. Analys och Slutsats 
 
I detta avsnitt kommer analys att genomföras utifrån vad som presenteras i empiri- och 
teoridelen. Vår avsikt med kapitlet är alltså att belysa de kopplingar som gjorts mellan 
empirin och teorin. I detta avsnitt kommer även de slutsatser som vi kommit fram till att 
presenteras. Dessa presenteras utifrån uppsatsens frågeställning och syfte. I början av detta 
kapitel påminns därmed läsaren om dessa två. Den teoretiska modell som skapades i teorin 
kommer att följas i detta kapitel. 
 
Studiens frågeställning 
 

• Hur upplever företagen att kvaliteten på de finansiella rapporterna förändras i och 

med koden? 

• Hur har den ökade regleringen förändrat den interna kontrollen och riskhanteringen? 

• Vad anser företagen är viktigt i dessa processer för att de ska fungera 

ändamålsenligt? 

• Vilka anser företagen ha det största behovet av att deras redovisning är mer 

tillförlitlig? 

 
Utifrån dessa frågeställningar har vi utformat vårt syfte. 
 
Studiens Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur svensk kod för bolagsstyrning 
har påverkat företagens arbete med intern kontroll och risk management. Vi vill även ge en 
bild huruvida denna reglering har lett till mer tillförlitliga rapporter. 
 

5.1 Agentteorin 
 
Det som är det centrala i agentteorin är problematiken kring två parters relation. Det vi anser 
som det viktigaste och som vi vill ta fasta på i denna teori är aspekten ifall någon part handlar 
i egenintresse och kostnaderna som kan uppstå för att övervaka dessa, agentkostnaden.102 
Aktieägarna i denna studie är principaler och ledningen agenter. Agentteorin säger att det 
alltid finns en risk för att ledningen i detta fall handlar i egenintresse.103 Kodens regler leder 
till en ökad kontroll på att företagsledningen inte agerar utifrån sina egenintressen i enighet 
med agentteorin, vilket innebär vissa kostnader. De tillfrågade bolagen menade att det 
fortfarande finns möjlighet för företagsledningen att utnyttja sin position, dock uttryckte två 
av bolagen att risken för detta kommer att minska i och med koden. Denna osäkerhet kan 
endast minskas av en ökad öppenhet. Detta förutsätter ett förtroende för de valda personerna 
och att företaget antagit en hög anda av etik och moral.  
 

                                                 
102 Hallgren, Örjan. Finansiell Strategi och Styrning. Ekonomibok förlag: Helsingborg, 2002. 
103 Moberg, K. Bolagsrevisorn. Nordstedts Juridik AB: Stockholm, 2003. 
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Den slutsats man kan dra av detta är att koden självklart inte kan täppa till alla luckor i 
systemet, som en av intervjupersonerna nämnde med eventuella skurkar i organisationen. En 
förklaring till detta är att den kostnad som krävs för att lämna en fullständig försäkran inte 
motiverar dess nytta. Det kan vara svårt för företagsledningen att bedöma hur mycket resurser 
som krävs för att lämna en rimlig försäkran att alla luckor i systemet täpps igen. Regleringen 
syftar ju till att finna en lämplig nivå för detta. En viss egoism förutsätter vi alltid kommer att 
finnas i ett företag och dess ledning. Om det visar sig att företagsledningen i företaget agerar 
utifrån sina egenintressen på ett sätt som kan komma företaget till skada får i sin tur 
konsekvenser av att marknaden tappar förtroendet för företaget och dess ledning som därefter 
kommer att ifrågasättas. Detta argument tror vi är tillräckligt för att egenintressen inte skall 
kunna orsaka betydande skada för företag i de flesta fall. Trots ökad reglering så kan man dra 
slutsatsen att det finns en risk för skandaler i framtiden, där ledningen kommer att utnyttja den 
position de innehar.  
 

• Koden förespråkar en ökad öppenhet hos bolagen, men det är inte rimligt 
att förvänta sig att ett regelverk kan eliminera risken helt för att 
företagsledningen agerar utifrån sina egenintressen.  

 

5.2 Intressentmodellen 
 
Det finns ett flertal intressenter som har behov av en tillförlitlig finansiell rapport. Teorin 
nämner inte att någon intressentgrupp är viktigare än någon annan för företaget. Givetvis 
skiljer sig de viktigaste intressenterna mellan företag och bransch i verkligheten. Gemensamt 
för de intervjuade företagen var att aktieägarna ansågs som den allra viktigaste 
intressentgruppen. Koden nämner ofta att regleringen syftar till att skydda aktieägarna, och 
det är tydligt att bolagen tagit till sig detta och arbetar för dess intressen. Eftersom aktieägarna 
har investerat kapital i företaget är de måna om att dessa förvaltas på ett bra sätt. Det är 
uppenbart att en dålig styrning i första hand kommer att påverka denna intressentgrupp. För 
att företag skall vara framgångsrika krävs att de har förtroende från sina aktieägare. Detta bör 
motivera dem att rapporta och arbeta på det sätt som koden föreskriver. 
 
I och med alla bolagsskandaler som har uppdagats de senaste åren har således lett till att 
aktieägarna idag ställer högre krav på företagen gällande deras finansiella rapportering. De 
intervjuade företagen var positiv till koden och det omfattande arbete med bolagsstyrning 
tyder på att de anser att skapa förtroende hos sina aktieägare är ett viktigt mål för deras 
verksamhet. Ett av svaren vi fick var att de utländska investerarna är extra viktiga eftersom att 
de är vana vid ett annat regelsystem än i Sverige. En stor del av svenska bolags kapital 
kommer från utlandet, och därmed kan kodens regler ha en bidragande orsak för att öka deras 
förståelse för svensk bolagsstyrning och därmed bidra till ett ökat förtroende för svenska 
bolag.  
 

• På grund av aktieägarnas investerade kapital är det framför allt deras 
behov av en tillförlitlig finansiell rapport som motiverar en effektiv 
bolagsstyrning. 
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5.3 Målsättning 
 
I teorin brukar man anta att företagen arbetar för att maximera aktieägarvärde. Detta värde 
kan minskas av att företagsledning agerar utifrån sina egenintressen på ett sätt som kan skada 
bolagets värde.104 De skandaler som uppdagats de senaste åren visar på att en företagsledning 
som agerar utifrån sina egenintressen kan mötas av stor kritik av aktiemarknaden. Det 
kommer alltid att finnas en viss risk för egoism i ett företag. Marknadens kraftiga reaktioner 
på detta borde i sig motivera företagsledningar att vara försiktig att agera på ett sätt som kan 
förstöra värde för dess aktieägare. I och med ökad dokumentering och kontroll av bolag borde 
dessa risker minskas ytterligare. Svensk kod för bolagsstyrning har kommit till för att 
tillgodose detta.  
 
Intressentmodellen skiljer inte på att någon intressentgrupp skulle vara viktigare än den andra. 
Samtliga respondenterna påpekade dock att aktieägarna var den viktigaste intressentgruppen 
och målsättningen med bolagsstyrningen kan därför främst sägas vara att tillgodose dessa 
intressen. Detta kräver ett omfattande arbete med bl.a. intern kontroll och risk management. 
Betydelsen av ett förtroende hos aktiemarknaden bör utge grunden för en målsättning för en 
bolagsstyrning som kommunicerar och försäkrar om att företag arbetar på ett effektivt sätt 
med intern kontroll, risk management och ersättningar för företagsledningen. Detta verkar 
vara något som våra respondenter tagit till sig.  
 

• Den ökade kontrollen av bolagsstyrningen leder till att bolag arbetar efter 
att skapa transparenta och effektiva system för att försäkra att företagets 
mål kan uppnås.  

 

5.4 Bolagsstyrning 
 
Koden presenterades med syftet att förbättra bolagsstyrningen i svenska aktiebolag, genom 
mer formaliserade och transparenta system. En viktig del för att upprätthålla detta är att 
företaget upprätthåller ändamålsenliga relationer med dess revisorer. Genom att minska risken 
för en dålig bolagsstyrning skall därmed kvaliteten på de finansiella rapporterna öka.105 Ingen 
av de intervjuade företagen var negativt inställd till den ökade regleringen i och med koden, 
som den ser ut idag. En viktig regel som uppskattas av företagen är regeln om följ eller 
förklara. Detta förhindrar att den reglering som finns endast blir ett hinder för företaget och 
inte bidrar med någon nytta. Eftersom marknaden får ta del av denna information behöver 
därmed inte kvaliteten på den finansiella rapporten bli lidande. Det finns en oro bland 
företagen att regleringen av bolagsstyrning kan bli alltför detaljerad i framtiden, som är fallet 
med Sarbanes-Oxley Act enligt företagen. Sarbanes-Oxley Act har medfört väldigt höga 
kostnader för företagen, och många hävdar att dess kostnader inte uppväger nyttan. De 
intervjuade företagen instämmer att svensk kod för bolagsstyrning idag hittat en lämplig nivå 
för detta. Företagen ansåg att svenska bolag inte har haft en dålig bolagsstyrning innan koden 
och att den interna kontrollen och riskhanteringen redan fungerar effektivt. Regleringen bidrar 
därmed främst till att kommunikationen med marknaden blir bättre inom dess områden, 
genom mer strukturerade och dokumenterade processer.  
 

                                                 
104 Hallgren, Örjan. Finansiell Strategi och Styrning. Ekonomibok förlag: Helsingborg, 2002 
105 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning.  
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Koden kommer troligtvis att genomgå en rad förändringar i framtiden, eftersom regleringen är 
helt ny och säkert inte perfekt. En viktig slutsats i vår studie är att praxis måste utvecklas 
inom detta område för att kunna förbättra regleringen av bolagsstyrningen. Som vi nämnt 
tidigare så kan inte koden förhindra alla risker som finns i ett företag. I och med att praxis 
utvecklas kommer dock väsentliga problemområden att upptäckas och därmed kunna 
förhindras. Detta tar naturligtvis en viss tid, men i och med att förbättringar i koden görs 
kommer också kvaliteten på de finansiella rapporterna bara att förbättras i framtiden i och 
med den ökade kommunikationen med marknaden.  
 

• Koden har lett till en bättre kommunikation kring bolagsstyrningsfrågor 
och ger företagen en flexibilitet som inte skapar onödig byråkrati.  

 

5.5 Intern kontroll 
 
I svensk kod för bolagsstyrning nämns intern kontroll som en viktig del för att skydda ägarnas 
investeringar och bolagets tillgångar.106 Det finns ingen tydlig definition av intern kontroll, 
dock har COSO:s ramverk för intern kontroll fått ett stort internationellt genomslag.107  
Samtliga av de intervjuade företagen arbetade utifrån denna modell, och det är rimligt att anta 
att det är normen för de flesta företag som använder sig av interna kontrollsystem.  
 
Ett effektivt kontrollsystem skall enligt COSO bidra till en tillförlitlig rapport, verkningsfulla 
och effektiva operationer samt efterlevnad av lagar och förordningar.108 Samtliga av de 
intervjuade företagen anser att dokumentationen kring den interna kontrollen blivit bättre men 
inte att detta lett till en bättre intern kontroll. Framför allt så leder den ökade dokumentationen 
till en bättre kommunikation med marknaden. I respektive bolags årsredovisningar nämner tre 
av de intervjuade bolagen att de kommer att utvärdera sina interna kontrollsystem. Detta 
verkar vara ett tecken på att det kan finnas brister i den interna kontrollen, och därmed bidrar 
koden till att förbättra denna.  
 
Enligt koden skall styrelsen i samband med varje årsredovisning lämna en rapport över hur 
den interna kontrollen fungerat.109 Just nu finns ingen standard för hur denna rapport skall se 
ut vilket kan vara ett problem för en effektiv kommunikation. Då praxis utvecklas inom detta 
område tror vi också att kvaliteten på denna rapport kommer att förbättras i framtiden. 
 
Enligt COSO består intern kontroll av: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollåtgärder, 
information och kommunikation, samt övervakning och uppföljning.110 De tillfrågade 
företagen ansåg inte att någon del i den interna kontrollen är viktigare än någon annan. Dock 
rådde ett visst missförstånd på den frågan och två av intervjupersonerna svarade på vilken 
funktion som var viktigast för den interna kontrollen. Det är uppenbart att ingen av de olika 
delarna kan uteslutas för att den interna kontrollen ska fungera effektivt, det är därför svårt att 
peka på att någon del är viktigare än den andra. Inom intern kontroll måste alla fem 
komponenter finnas med för att den skall fungera på ett ändamålsenligt sätt.  
 

                                                 
106 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning.  
107 COSO hemsida. Internal control – integrated framework. Länk i källförteckning.  
108 Ibid.  
109 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning.  
110 COSO hemsida. Internal control – integrated framework. Länk i källförteckning. 
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Man får inte glömma att intern kontroll inte ensam kan få företaget att uppnå sina mål.111 Som 
vår teoretiska modell antyder skall intern kontroll endast fungera som ett stöd för den 
övergripande affärsverksamheten. En del av intern kontroll är att hantera risker, vi frågade 
därför om de ökade kraven på intern kontroll har bidragit till en effektivare riskhantering. De 
svar vi fick var att den inte blivit effektivare men mer dokumenterad och strukturerad. Vi 
tolkar detta som att det finns en stark koppling mellan riskhantering och intern kontroll, och 
att en effektiv intern kontroll leder till en effektiv riskhantering.  
 
Inget av de undersökta företagen nämnde att de arbetade utifrån COSO:s Enterprise Risk 
Management. Vi valde dock att behålla det i studien för att få en djupare förståelse för 
företagens arbete med risker och för att kunna belysa eventuella problemområden i vår analys.  
 

• Koden leder till mer dokumenterade och strukturerade processer för intern 
kontroll och därmed bättre kommunikation med marknaden.  

 

5.6 Riskmanagement 
 
Man kan definiera risk som en händelse som kan påverka möjligheten att nå ett visst uppsatt 
mål som ett företag har. Det finns en mängd olika risker att ta hänsyn till, men det är de som 
verkligen utgör ett hot mot verksamheten som man skall skydda sig emot i första hand. 112  
Gemensamt med samtliga företag är att de aktivt arbetar med riskhantering, vilket troligtvis 
kan generaliseras till samtliga bolag som berörs av koden. Med tanke på att arbetet med risker 
skiljde sig mycket åt mellan företagen kan man dra slutsatsen att skillnaden mellan 
organisationsform och bransch påverkar vilken arbetsform som väljs.  
 
Att hantera risker är uppenbarligen av stor betydelse för att företag skall uppfylla sina mål. Ett 
företag måste vara medvetet om sin omgivning och dess risker för att motverka förluster. 
Samtliga intervjuade företag nämnde att de har en bra riskhantering. Koden bidrar inte i sig 
till en bättre riskhantering. Dock så ökar dokumentationen kring ämnet och anledningen är att 
marknaden förses med mer information kring hur detta arbete bedrivs samt vilka risker som 
det specifika företaget jobbar med.  
 
Genom att aktivt jobba med riskmanagement kan man maximera den finansiella stabiliteten 
och därmed minska osäkerheter för företagen. Om företagen är aktiva i en miljö som snabbt 
förändras så är det lätt att begå misstag, medan företag som verkar i en miljö som inte 
förändras så fort kan undvika många fallgropar. Dock så är den gemensamma nämnaren att 
man skall identifiera vilka risker som kan tänkas uppkomma i framtiden. 113 Det finns en 
tydlig skillnad i vilka risker företagen anser vara viktigast, allt från kreditrisk till valutarisk till 
råvarurisk. Skillnaden verkar bero mycket på inom vilken bransch företaget verkar inom. Hur 
de intervjuade företagen väljer att hantera riskerna skiljde sig också mycket åt. Vare sig 
riskerna kontrollerades kontinuerligt eller företaget hade möte en gång per år, anser företagen 
att de hanterar riskerna på ett bra sätt. Den kanske svåraste risken är ifall man inte bedömer 
marknaden rätt och företaget producerar produkter som inte marknaden svarar på. Detta skulle 
kunna vara förödande för ett företag, så som Atlas Copco också var inne på. 
 

                                                 
111 COSO hemsida. Internal control – integrated framework. Länk i källförteckning. 
112 Hamilton, Gustav. Riskmanagement 2000  
113 Ibid 
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Ägare har ett långsiktigt intresse av en god kapitalavkastning i företaget. Detta ställer krav på 
att styrelsen fastställer mål och ser till att bolagets verksamhet och ekonomiska ställning 
uppnår dem. De ansvarar även för att bolaget följer lagar och regler.114  Hur de intervjuade 
företagen såg på styrelsens inblandning i riskhanteringen skiljde sig mycket åt. Gemensamt i 
vår studie var att styrelsen kontinuerligt får information om riskerna. Framför allt styrs 
riskhanteringen utifrån fastlagda policys vilket tyder på att internkontroll har en viktig 
betydelse för att försäkra om att företaget uppnår sina policy mål. 
 
Det återstår att se om styrelsen kommer att ställa högre krav i och med kodens införande. 
Ingen av de intervjuade företagens styrelse hade ställt specifika krav på riskhanteringen. Dock 
antydde ett av företagen att så kanske skulle bli fallet i framtiden i och med de högre kraven 
som ställs. Det är svårt att dra en slutsats kring detta utifrån de data vi samlat in, men 
eventuellt kan förändringar på marknaden och från olika intressentgrupper leda till att 
styrelser kommer att ställa högre krav på företagen i framtiden.  
 
Koden säger att företag får välja om de inte vill ha en intern revisionsfunktion, bara de kan 
motivera varför.115  Endast två av de intervjuade företagen hade en intern revisionsfunktion. 
Denna skall fungera som ett komplement till risk hanteringen. Man kan dra slutsatsen att 
företagen inte anser att det är någon brist i att inte ha en intern revision, då man kan klara av 
den kontrollen på ett annat sätt. 
 
Företagen svarade att de inte kommer att ändra sitt sätt att arbeta med riskhantering i och med 
införandet av koden. De företag som ingår i denna studie är i ett läge där man inte kan bortse 
från att det finns risker och det är en självklarhet att de har jobbat med riskhantering tidigare. 
Dock så är de av den åsikten att tydligheten och kommunikationen av hur man arbetar med 
dessa frågor kommer att kunna utvecklas framöver. Det är tydligt att hur man har valt att 
arbeta med risker skiljer sig mycket mellan företagen. Tidigare studier har visat att det kan 
finnas brister i dessa processer, dock är det något som vi inte kunnat styrka med vår studie.  
 

• Arbetet med risk anpassas mycket till den egna verksamheten och styrs 
efter fastställda policys. I och med en mer strukturerad och dokumenterad 
intern kontroll krävs också detta för arbetet med risk. 

 

5.7 Måluppfyllelse 
 
Företagens mål och riktlinjer kring dessa mål skapas utifrån intressenternas intresse, som 
teorin om intressentmodellen antyder. Problematiken kring detta kan förklaras med 
agentteorin, där företagsledningar ser till sina egna intressen före intressenternas. För att dessa 
olika intressen skall kunna bemötas krävs en typ av kontroll så att företaget styrs mot dess 
mål. Det är tydligt att företag arbetar aktivt med bolagsstyrningsfrågor idag. Samtliga företag i 
vår studie har klart för sig att aktieägarna är den viktigaste intressentgruppen för en effektiv 
bolagsstyrning. Ingen ansåg att bolagsstyrningen har varit dålig innan koden infördes. De 
skandaler som skett de senaste åren anser vi dock tyda på att en reglering kan ha stor 
betydelse för marknadens förtroende. Koden har inneburit att samtliga av de intervjuade 
företagen har ökat dokumentationen, vissa av företagen har också ändrat sin struktur inom 

                                                 
114 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning.  
115 SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning. 
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vissa områden. Detta innebär en bättre kommunikation med marknaden och allt det tyder på 
att kvaliteten på den finansiella rapporten därmed förbättras. 
 
I och med att koden är en ny reglering är det troligt att den kan innehålla vissa brister, 
samtliga företag antyder på vikten att praxis måste utvecklas innan man kan bedöma dess 
effekter. Företagen försöker idag att anpassa sig till koden, men alla förbättringar kommer 
naturligtvis att ta sin tid. Vår studie antyder att koden kommer att uppfylla sitt syfte och bidra 
till effektiv intern kontroll och riskhantering. Dock får man inte glömma att det antagligen 
alltid kommer att finnas en risk för att personer agerar utifrån sina egenintressen på ett sätt 
som kan skada företaget. Eftersom att koden kräver en ökad dokumentation och granskning 
av processer tyder det på att den bidrar till att minska risken för att ett företag kan ha en dålig 
bolagsstyrning. 
 

• Såvida inte egenintressen styr, fäster bolag stor vikt vid att dess aktieägare 
har ett förtroende för deras bolagsstyrning. Koden bidrar till att öka detta 
förtroende. 
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6. Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel avser vi att diskutera studiens resultat utifrån våra egna åsikter och tankar som 
uppkommit under arbetets gång. Vi kommer även att ge förslag till vidare forskning inom 
ämnet och belysa andra tänkbara infallsvinklar till denna studie.  
 
Att aktieägarna är den intressentgrupp som företagen tänker på i första hand var inte särskilt 
överraskande för oss. Den finansiella rapporten är ofta den primära informationen för 
aktieägare, och företaget är beroende av dess kapital, därför anser vi att det är en självklarhet 
att aktieägarna står i fokus för dagens företag. Visst är de utländska investerarna också viktiga 
för företagen och därmed är det viktigt att dessa förstår redovisningen. Vi tror att alla 
aktieägare är lika viktiga för företagen. Eftersom aktieägarna anses vara den viktigaste 
intressentgruppen har vi också valt att fokusera på dem i denna studie utifrån företagens 
perspektiv. Detta skulle kunna utvecklas till att studera hur aktieägarna ser på det hela, vilket 
vore ett intressant tillägg till denna studie. 
 
Företagen nämnde att de inte tror att koden bidrar till en förbättrad internkontroll och 
riskhantering. Vi anser dock att detta kan granskas kritiskt. I och med att allt högre krav ställs 
på dessa bitar så har det bidragit till mer formaliserade och dokumenterade processer. Även 
om de intervjuade företagen ansåg att det redan fungerar effektivt, så anser vi att den ökade 
regleringen kommer att leda till att dessa processer kommer att förbättras ytterligare. 
Anledningen till att vi behandlar deras svar med viss skepsis är att det finns en stor risk att 
intervjupersonerna håller tillbaka information som pekar på brister i deras företag. I detta fall 
så kan vårt tillvägagångssätt sägas minska trovärdigheten i vissa avseenden för denna studie. 
Ytterligare efterforskningar skulle behöva göras för att kunna dementera eller bekräfta dessa 
påståenden, vi lämnar tankarna som förslag till vidare forskning. 
 
Vi märkte en stor skillnad på hur företagen arbetade med risker och vilka som var de 
viktigaste att hantera. Detta anser vi bero mycket på vilken typ av organisation företaget har 
och inom vilken bransch det verkar. Ett större företag har troligen ett större behov av en mer 
utvecklad riskhantering än ett mindre företag och mer resurser att avsätta. Detta anser vi inte 
behöver tyda på att mindre företag är sämre på att hantera risker. Det är helt enkelt en 
avvägningsfråga för respektive företag. Vi tror inte att riskhantering har varit någon större 
brist i de flesta företag eftersom det är något som krävs för att företaget ska uppnå sina mål. 
Dock så tror vi att koden bidrar till att företag nu kommer att granska riskhanteringen djupare, 
vilket kan leda till vissa förbättringar på en rad områden. Vissa av företagen hade valt att inte 
ha någon intern revision. Vi anser inte att det på något sätt försämrar bolagsstyrningen, men 
det är viktigt att marknaden får ta del av denna information för att kunna bilda sin egen 
uppfattning. 
 
Den huvudsakliga slutsatsen för denna studie var att dokumentationen kring bolagsstyrningen 
kommer att förbättras i och med koden och därmed kommunikationen med marknaden. Detta 
leder till tillförlitligare finansiella rapporter och därmed troligen till att förtroendet bland 
marknadens aktörer stärks. Ett företag är naturligtvis väl medvetet om vikten av att ha 
marknadens förtroende och borde därför hela tiden arbeta för att skapa transparens och 
ändamålsenliga rutiner för att skydda aktieägarnas investeringar. Detta är något som i 
slutändan gynnar bolagets värde.  
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7. Sanningskriterier 
 
I detta kapitel vill vi, med hänvisning till kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och äkthet, redogöra för hur pass tillförlitlig och applicerbar studiens information kan tänkas 
vara i verkligheten.  
 
Det finns i huvudsak två grupper av sanningskriterier som används inom kvantitativa 
respektive kvalitativa studier, som syftar till att bedöma hur pass relevant och trolig en 
uppsats information är. Sanningskriterierna är anpassade för sitt ändamål så till vida att man i 
kvantitativa studier använder begrepp som reliabilitet och validitet medan man i kvalitativa 
studier använder kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och äkthet.116  
 

7.1 Tillförlitlighet 
 
Kriteriet syftar till att fastställa studiens trovärdighet med fokus på dess tillvägagångssätt, att 
studien följt de riktlinjer som finns för hur en studie skall genomföras, samt att andra 
inblandade parter, som t.ex. intervjuobjekten, kan bekräfta innehållets riktighet.117 
 
I denna studie användes bandspelare, bl.a. i syfte att öka intervjuernas tillförlitlighet i och med 
möjligheten att kunna återge ordagranna citat från studiens intervjuobjekt. Detta anser vi är 
något som ökar trovärdigheten eftersom att vi har tagit hänsyn till vad respondenterna har sagt 
på bästa sätt. Respondenternas reaktion på empirin har varit mycket positiv. 
 

7.2 Överförbarhet 
 
Denna del vill påvisa hur pass generaliserbar och överförbar studiens resultat är i 
verkligheten. I kvalitativa studier studeras oftast en mindre grupp mer ingående vilket innebär 
att studiens perspektiv krymper, till skillnad från den kvantitativa studien. Detta har således 
negativ slagkraft på den kvalitativa studien och dess möjlighet till rättvisande 
generaliserbarhet.118  
 
I vår studie har vi medvetet försökt att minimera denna riskfaktor genom att leta upp fem 
stycken geografiskt spridda företag som dessutom verkar i olika branscher. Eftersom vi fått så 
pass överensstämmande svar från intervjuobjekten anser vi att studien kan generaliseras till 
andra företag på ett rättvist sätt.  
 

7.3 Pålitlighet 
 
Detta sanningskriterium vill kasta ljus på forskningsprocessens olika delar och bedöma 
kvalitén på de metoder som valts för att angripa studiens syfte. Man prövar även de teoretiska 
slutsatsernas grad av pålitlighet. Inget intervjuobjekt är det andra likt, det kan t.ex. finnas 
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variationer gällande förkunskaper och intervjuteknik, vilket kan färga den insamlade empirin 
som i slutändan kan påverka de slutsatser som dras i studien.119  
 
I denna studie försökte vi i så liten utsträckning som möjligt påverka intervjuernas utfall. Vi 
förstärkte deras pålitlighet genom att i förväg skicka likadana mallar med intervjufrågor till 
samtliga objekt och föra bandinspelning av samtliga intervjuer. Ett problem med den typen av 
studie vi utfört, är att intervjuobjekten självklart kan ha varit återhållsamma med den 
information de har givit oss. Vi är övertygande om att det finns information som de inte delat 
med sig av, information som kan avslöja osäkerhet och brister i respektive företags system 
och processer, eller information som de inte vill skall nå externa parter som t.ex. konkurrenter 
eftersom det till viss del kan komma företaget till skada.  
 

7.4 Äkthet 
 
Detta kriterium är uppbyggt av fem olika delar, vilka är; taktisk autenticitet, ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt grad av rättvis bild. Deras 
syfte är, ur olika synvinklar, att belysa studiens äkthet. Den gemensamma nämnaren är att 
påvisa huruvida studiens resultat påverkat objektens framtida arbete. Om resultaten kan 
tänkas ha sått ett frö till reflektion och förändring.120  
 
I denna studie försökte vi få en ökad förståelse för ämnet. Vi tror inte att studien kan 
underlätta för beslutsfattare i företag, utan att den främst kan bidra med ökad kunskap till 
aktieägare eller fungera som en grund för vidare studier. Vi anser att studiens äkthet är väldigt 
god, men dock bör man ha i åtanke att författarna kan ha brister på erfarenhet angående den 
metod och analys som har genomförts i denna studie.  
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Bilaga 1. Intervjumall 
 

Personlig information 

1. Namn 

2. Befattning 

3. Antal verksamma år inom denna befattning 

4. Bakgrund/utbildning 

 

Bolagsstyrning 

 

5. Vilken inställning har Ni till den ökade regleringen av bolagsstyrningen? 

6. Anser Ni att regleringen av den interna kontrollen och riskhanteringen bör regleras 

ytterligare i svensk kod för bolagsstyrning? 

7. Anser Ni att tillämpningen av koden lett till en bättre styrning av bolaget och till en 

tillförlitligare finansiell rapport? 

8. Vilka intressenter anser Ni ha det största behovet av en tillförlitlig redovisning av 

bolagsstyrningen? 

9. Upplever Ni att tillämpandet av svensk kod för bolagsstyrning lämnar en rimlig 

försäkran om att företagsledningen inte agerar utifrån sina egenintressen på ett sätt 

som skadar företagets aktieägare? 

 

Intern kontroll 

 

10. Följer Ni något regelverk eller har Ni egna riktlinjer för att hantera den interna 

kontrollen? 

11. Anser Ni att Er interna kontroll har förbättrats i och med den nya svenska koden för 

bolagsstyrning? 

12. Hur och varför? 

13. Vilka komponenter anser Ni är viktigast i den interna kontrollen? 

14. Tycker Ni att den interna kontrollen bidrar till en effektivare riskhantering? 
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Riskmanagement 

 

15. Har Ni en riskmanagement funktion? 

16. Hur många arbetar inom denna funktion? 

17. Sköter Ni allt internt eller anlitar Ni extern hjälp? 

18. Hur bedöms och analyseras risker och hur ofta gör Ni det? 

19. Vilka risker anser Ni vara störst och viktigast att hantera? 

20. Hur har ni valt att hantera dem? 

21. Vilka risker tycker ni är viktigast att redovisa samt till vilka intressenter riktar ni er 

riskredovisning till? 

22. Har styrelsen ställt specifika krav på hur riskerna skall hanteras? 

23. Vilken roll anser Ni att internrevisionen har i Er riskmanagementprocess? 

24. Har eller kommer Ni att ändra Erat sätt att arbeta med RM p.g.a. koden? 

 


