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SAMMANFATTNING 

Våren 2006 lämnade för första gången svenska bolag rapporter om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen och bolagsstyrningsrapporter enligt kraven i Svensk kod för 
bolagsstyrning (Koden). Rapporterna lämnas för att förbättra transparensen i bolagen och 
därmed aktieägarnas insyn.  
 
Studien som presenteras i denna uppsats söker svar på frågan vilken information styrelsernas 
rapporter om intern kontroll ger aktieägarna. Syftet är att beskriva vilken information 
styrelsernas rapporter ger, samt vidare att kartlägga förhållandet mellan rapporterna och den 
rådande normen på området, COSO:s ramverk för intern kontroll.  
 
Genom en kvantitativ innehållsanalys beskriver uppsatsen innehållet i de fristående rapporter 
om intern kontroll som avgivits för år 2005. Analys görs också av förhållandet mellan COSO:s 
ramverk och resultatet av innehållsanalysen.  
 
Uppsatsens resultat är främst av beskrivande art, men några sammantagna slutsatser dras utifrån 
analysen. Det konstateras att COSO-modellen har mycket stor genomslagskraft i rapporteringen 
om intern kontroll och att rapporterna innehåller relativt mycket substans i förhållande till 
ramverket. Kunskap om COSO-modellen kan därför vara en god hjälp i förståelsen för 
styrelsernas rapporter om intern kontroll.  
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1. INLEDNING 

I inledningen kommer vi att ge en bakgrund till det ämne som studerats samt formulera en 
forskningsfråga som uppsatsen ämnar söka svar på. 

1.1 Problembakgrund 
 

“Enron revealed the failures of the self-regulated model of business”1 
(Charlie Cray) 

 
Hösten 2001 kan ses som starten på en förtroendekris inom finansvärden. Det var vid denna 
tidpunkt som USA:s sjunde största företag Enron för första gången på fyra år redovisade en 
förlust och i november samma år medgav bolaget även att vinsterna från tidigare år hade varit 
överdrivna2. Kollapsen var ett faktum och den dittills genom tiden största skandalen i 
amerikansk historia kom nu upp till ytan3. Kort därefter uppdagades en än större skandal när 
Worldcom blev försatt i konkurs under 2002 och den skandalen kom att bidra till fallet för den 
ansvariga revisionsfirman Arthur Andersen som även var inblandad i Enronskandalen4.  
 
“Above all, we need to reduce the likelihood that this will happen again.”5 

 (Michael G. Oxley) 
 
Allmänheten klagade högljutt över bolagens beteende och kongressen var tvungna att agera 
snabbt för att förhindra fler skandaler och en total misstro för den amerikanska marknaden6. 
Senatorn Michael G. Oxley och senator Paul Sarbanes utsågs att tillsammans ingå och leda den 
utredning som skulle återskapa förtroendet för de stora noterade bolagen i USA7. Deras arbete 
kom att resultera i Sarbanes-Oxley Act (SOX) vilken syftade till att stärka den rådande 
regleringen och vidare garantera att det handlingssätt som Enron använt sig av aldrig mer skulle 
vara möjligt8. SOX antogs direkt 2002 och blev obligatorisk för alla noterade bolag i USA9. 
Detta ansågs vara den största och mest radikala förändringen inom amerikansk redovisning 
sedan 1930-talet och SOX reglerar flera områden som tidigare uppenbarligen inte fungerade 
korrekt inom den publika redovisningen och bolagsstyrningen10. För att ytterligare återskapa 
förtroendet för de amerikanska bolagen efterfrågade den amerikanska allmänheten en reglering 
som skulle förhindra förluster genom bedrägerier och svindleri11. Genom inrättandet av Section 

                                                 
1 Charlie Cray, director of the Center for Corporate Policy, 
http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology/2001976669_enron11.html 
2 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=29546&a=527795 
3 http://www.svd.se/dynamiskt/Inrikes/did_2050416.asp 
4 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 2 
5 Chairman Michael G. Oxley, Committee on Financial Services 2001-12-12 
http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/enron/oxley121201stt.pdf 
6 Klaas, Kara M. Left in the Dark: Sarbanes-Oxley and Corporate Abuse of 401 (k) Plan Blackout 
Periods. Journal of Corporation Law; Summer 2004, Vol. 29 Issue 4, p802 
7 http://www.op5.se/Pages/nyheter.htm 
8 Klaas, Kara M. Left in the Dark: Sarbanes-Oxley and Corporate Abuse of 401 (k) Plan Blackout 
Periods. Journal of Corporation Law; Summer 2004, Vol. 29 Issue 4, p802 
9 http://www.soxlaw.com/ 
10 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 3 
11 Bowling, D., Rieger, L., Making sence of COSO´s new framework for enterprise risk management, 
Bank Accounting & Finance, Feb/Mar2005, Vol. 18 Issue 2, sid 30 
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404 i SOX fick den interna kontrollen ett lämpligt regelverk för utvärdering av den interna 
kontrollen12. 
 
För att åstadkomma intern kontroll rekommenderar Securities & Exchange Commission (SEC) 
att bolagen använder sig av det ramverk som utvecklats av The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO). De flesta av de bolag som omfattas av 
SOX tillämpar COSO:s ramverk för intern kontroll.13  
 
Uppmärksamheten kring bolagsstyrningsfrågor har under de senaste åren tilltagit både i Sverige 
och internationellt vilket har lett till att flera länder, framför allt i Europa, har antagit egna 
regelverk och/eller koder för bolagsstyrning14. Från och med den 1 juli 2005 gäller Svensk kod 
för bolagsstyrning (Koden) för större företag noterade på Stockholmsbörsen15. Koden bygger på 
principen följa eller förklara, vilket även används i flertalet utländska bolagsstyrningskoder. 
Detta innebär att företag som tillämpar Koden har möjligheten att avvika från enskilda regler 
men skall då förklara på vilken grund som de väljer att avvika från regeln. Det kan således 
anses vara väl så god bolagsstyrning att avvika från vissa regler som inte passar det specifika 
företaget. 16 
  
En vägledande princip i framtagandet av Svensk kod för bolagsstyrning har varit att så långt 
som rimligen möjligt åstadkomma transparens från bolagen i förhållande till ägare, 
kapitalmarknad och samhälle. Bolagens styrelse ansvarar för att extern information om bolaget 
”…präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.”17  
 
I och med införandet av Koden har det blivit en del debatt kring vissa delar. En av dessa delar 
är Kodens regel 3.7.1 som behandlar styrelsens ansvarar för bolagets interna kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen18.  

”Styrelsen skall se till att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.” 19  

(Kodregel 3.7.1) 
 

Vidare stipuleras i den efterföljande regeln 3.7.2 att styrelsen ska avge en rapport om den 
interna kontrollen som rör finansiell rapportering varje år.  
 
Syftet med Kodens regler om intern kontroll framgår i inledning till Kodens avsnitt 3.7 där det 
står att styrelsens övergripande syfte är att skydda bolagets tillgångar och ägarnas investering20. 
Detta är dock en punkt som fått utstå en del kritik och kanske främst från Fjärde AP-fonden 
som framför att styrelsen redan ansvarar för bolagets interna kontroll och anför därmed att 
ytterligare regler därför är onödiga21. Men det finns även de som välkomnar denna regel t.ex. 
FAR som gärna ser en samverkan med näringslivets organisationer för att utveckla en 
vägledning hur bolagen skall tillämpa och tolka det ramverk för intern kontroll som finns22.  

                                                 
12 Bowling, D., Rieger, L., Making sence of COSO´s new framework for enterprise risk management, 
Bank Accounting & Finance, Feb/Mar2005, Vol. 18 Issue 2, sid 30 
13 Ernst & Young, EYE, Nr 1, 2005 sid. 8 
14 Svensk kod för bolagsstyrning, Stockholm 2004 
15 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning. 
Stockholm 2006 
16 SOU 2004:130 punkt 1.3 
17 Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 3.1.1 
18 SOU 2004:130 punkt 3.7 
19 Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 3.7.1 
20 Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 3.7 
21 SOU 2004:130 punkt 3.3.7 
22 SOU 2004:130 punkt 3.3.7 
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Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) bildades i februari 2005 och deras uppgift är att 
främja en god utveckling av den svenska bolagsstyrningen. Kollegiets verksamhet ingår som en 
del av näringslivets självreglering på aktiemarknaden och skall även vara normbildande för god 
bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Målet för verksamheten är att skapa och vidmakthålla ett 
högt förtroende för de svenska börsbolagen både hos svenska och internationella investerare 
men även hos den svenska allmänheten. Kodens regler om rapportering av bolagets interna 
kontroll var inom kollegiet föremål för den mest kritiska debatten under hösten 2005. På grund 
av att många bolag inte ansåg sig hunnit utveckla erforderliga rutiner för att styrelsen på ett 
underbyggt sätt skulle kunna uttala sig om hur den interna kontrollen fungerat, samt att 
revisorsbranschen konstaterade en avsaknad av ett tydligt ramverk för att revidera dessa 
rapporter, gjorde kollegiet ett uttalande i mitten av december samma år. Detta uttalande innebar 
att berörda bolag för år 2005 kunde begränsa sin rapportering till en beskrivning av hur den 
interna kontrollen organiserats med en hänvisning till kollegiets uttalande, utan någon 
ytterligare motivering om hur den interna kontrollen har fungerat. Även revisorsgranskningen 
av rapporten blev frivillig.23 
 
Rapporten om intern kontroll är en funktion som skapar transparens ur ägarnas synvinkel. Det 
skall därigenom bli enklare för dem att kontrollera att sina investeringar i företaget förvaltas på 
ett korrekt sätt. Rapporten skall således ge information till aktieägarna för att de skall få 
möjligheten att agera på ett mer aktivt sätt i sin ägarroll.   

1.2 Problemformulering 
Vilken information ger styrelsernas rapporter om intern kontroll aktieägarna? 

1.3 Syfte  
Studiens syfte är att beskriva innehållet i styrelsens rapporter om intern kontroll.  
 
Vidare syftar studien till att kartlägga hur rapporterna om intern kontroll förhåller sig till den 
rådande normen på området, COSO:s ramverk för intern kontroll.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har i vår studie valt att undersöka innehållet i styrelsernas rapporter om intern kontroll och 
avgränsar oss till de bolag som lämnat en fristående rapport i enlighet med Svensk Kod för 
Bolagsstyrning regel 5.2.1: 

”Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt 
revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2.”24 

(Kodregel 5.2.1) 
 
Anledning till denna avgränsning och motivering till detta återkommer vi till i kapitel 2. Metod.  

1.5 Perspektiv och målgrupp 
 
Detta är en D-uppsats inom ämnet företagsekonomi, närmare bestämt inom vetenskapsgrenen 
redovisning. Ambitionen med uppsatsen är att utveckla kunskap kring bolagsstyrning och intern 
kontroll. Dessa ämnen rör nödvändigtvis inte endast disciplinen redovisning, men Svensk kod 
för bolagsstyrnings föreskrifter om intern kontroll rör den del av den interna kontrollen som 
avser finansiella rapporter. Vi avser också främst att belysa frågorna i förhållande till finansiella 
rapporter. 
 

                                                 
23 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2006, sid. 6-8 
24 Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 5.2.1 
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Perspektivet är aktieägarnas. Vi kommer i denna uppsats att genomföra forskning med 
utgångspunkt ur den information som bolag ger genom sina finansiella rapporter.  
 
För förståelse av uppsatsen förutsätts att läsaren är förtrogen med ämnet redovisning och till 
viss del med Svensk kod för bolagsstyrning. I teorikapitlet kommer vi att ge en redogörelse för 
vår teoretiska referensram. Detta avsnitt kommer dock inte att ge någon grundkurs i ämnet, 
varför en viss tidigare förståelse för ämnet är läsaren till hjälp.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen avviker på några punkter från vad vi uppfattar som det allra vanligaste upplägget på 
kandidat- och magisteruppsatser, i vart fall sådana som framlagts vid Handelshögskolan i 
Umeå. Oavsett om vi har rätt i detta antagande eller inte, så tycker vi att det kan vara på sin 
plats med några kommentarer kring uppsatsens innehåll och disposition. 
 
Efter denna inledning följer ett metodavsnitt. Vi har medvetet eftersträvat att producera ett 
stringent metodavsnitt, fokuserat på det praktiska genomförandet av forskningen. Vi anser att vi 
genom presentationen i kapitlet ger en tydlig bild av uppsatsens forskningsteoretiska 
sammanhang och de metodval vi gjort. Löpande i metodkapitlet ges beskrivningar av 
sanningskriterier, varför inget avskilt avsnitt som behandlar sådant inkluderats i uppsatsen.  
 
Vårt teoriavsnitt som därefter följer innehåller både sådant som normalt sett inkluderas i ett 
teoriavsnitt, men också en del övrig information. Den övriga informationen behandlar Svensk 
kod för bolagsstyrning och de rekommendationer och uttalanden som följt efter Kodens 
ikraftträdande. En hel del av den text som presenteras i det avsnittet är inte vetenskapliga 
teorier, men det fakta som presenteras är en väsentlig del av referensramen för den forskning vi 
utför. Vi har för enkelhetens skull valt att presentera all bakgrundsinformation vi anser relevant 
i ett och samma kapitel. Teoriavsnittet avslutas med några kommentarer kring valet av källor 
och sökandet av litteratur. Vi har valt att placera denna källkritik sist i teorikapitlet istället för i 
metodkapitlet, eftersom vi anser att denna typ av kritiska reflektioner bör göras efter det att 
teorierna har presenterats. 
 
Vi har valt att redogöra för resultatet av vår studie i samband med att vi beskriver analysen. Det 
är vår uppfattning att uppsatsen är förtjänt av detta upplägg, då en givande läsning av den 
förutsätter en förståelse av det upplägg vi valt i vårt kodningsarbete. En sådan förståelse 
kommer av de kopplingar till teorin som analysen erbjuder. Vi har använt oss av två skilda 
metoder för analys och presenterar därför resultaten i två olika kapitel. I det första beskriver vi 
innehållet i rapporterna om intern kontroll framförallt utifrån Kodens regler och de anvisningar 
och rekommendationer kring Kodens tillämpning som utgivits efter ikraftträdandet. I det andra 
kapitlet analyserar vi rapporternas innehåll genom en jämförelse mot ramverket COSO, som i 
vår studie tjänar som norm för intern kontroll. I detta kapital presenterar vi dels de empiriska 
resultaten och analyserar dem utifrån de teorier vi inkluderat i vår teoretiska referensram. Vi ger 
utöver den empiriska återgivningen av data även exempel på hur bolagen valt att formulera sig i 
rapporterna om intern kontroll. Dessa exempel ska inte uppfattas som återgivning av empiriska 
fynd, utan endast som ett inslag i syfte att öka läsvänligheten och förbättra möjligheterna att 
förstå vad som ligger bakom de kodningar som presenteras.  

1.7 Forskningsmodell 
Avslutningsvis i inledningskapitlet presenterar vi en modell över den forskning vi genomfört. 
Vi väljer att presentera modellen redan här eftersom den ska vara en hjälp för läsningen av 
uppsatsen och knyta samman teorier och fakta med metod och empirisk forskning.  
 
 



1. Inledning 

5 

Styrelsens rapport om  
intern kontroll 

Svensk Kod för 
Bolagsstyrning 

Sarbanes-Oxley 
Act 

Jämförande 
Analys 

Bolagsstyrning och 
intern kontroll 

COSO 
 

Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys 

Beskrivande 
Analys 

 
 
 
 
 

FIGUR 1 – FORSKNINGSMODELL 
 
Vår forskning gäller styrelsernas rapporter om intern kontroll. Till grund för forskningen ligger 
teori om bolagsstyrning och intern kontroll, där COSO:s ramverk är ett centralt inslag. Vi 
genomför en kvantitativ innehållsanalys och analyserar resultatet genom en beskrvning av 
rapporterna i förhållande till Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare 
genomför vi en jämförelse mot normen COSO.  
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2. METOD 

I det kapitel som här följer ska vi ge en redogörelse för hur vi gått till väga för att utföra vår 
studie. Vi inleder med några grundläggande utgångspunkter och fokuserar sedan på det 
praktiska genomförandet för att avsluta med några kritiska reflektioner kring metodkällor samt 
metodval.  
 

2.1 Utgångspunkter 
Vår studie söker svar på vilken information styrelsernas rapporter om intern kontroll ger 
aktieägarna. Tämligen självklart är det då att söka svaret i själva rapporterna. Dessa rapporter 
finner vi efter ikraftträdandet av Svensk kod för bolagsstyrning som en del i bolagens 
årsredovisningar. För att strukturera studien och finna en modell för analys började vi med en 
genomgång av teorier som vi fann relevanta för vår problematisering. Vi genomförde sedan en 
kvantitativ innehållsanalys och analyserade våra resultat. Under hela denna resa på vår väg mot 
ökad kunskap har vi gått tillbaka till teorin då vi behövt komplettera vår teoretiska referensram 
för att kunna analysera det empiriska resultatet på bästa sätt. Den metodologiskt medvetne har 
nu utifrån detta stycke dragit slutsatserna att vår studie i huvudsak kan beskrivas som deduktiv, 
med ett iterativt inslag. 
 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod eftersom vi anser att vi på så vis får en bred 
grund att stå på för att kunna beskriva innehållet i styrelsernas rapporter om intern kontroll och 
därmed besvara vår forskningsfråga. Vi avstår här från att fördjupa oss i vetenskapsfilosofi, 
utan nöjer oss med att konstatera att vårt arbete utförs med utgångspunkt i vad som skulle 
kunna klassificeras som ett positivistiskt förhållningssätt. Därmed inte sagt att vi betraktar oss 
själva som positivister, men vi anser att en magisteruppsats kan vara en möjlighet för studenter 
att pröva sina vingar som forskare och vi anser att den forskningsfråga vi valt att utgå ifrån 
lämpar sig väl för ett mer naturvetenskapligt förhållningssätt. 

2.2 Praktiskt genomförande 
Med utgångspunkt i vår problemfrågeställning och syftet har vi studerat metodlitteratur för att 
finna en lämplig metod för vår studie. Det stod tämligen tidigt klart för oss att en 
innehållsanalys av rapporterna om intern kontroll passade vår forskning bra. Vägledning i 
användandet av innehållsanalys fick vi genom en artikel av Insch & Moore25 och utifrån de 
hänvisningar denna studie gav formade vi metoden för arbetet.  
 
Kvantitativ innehållsanalys är en metod som innebär att forskaren gör en analys av 
kommunikativt innehåll eller budskap som är skriftligt, bildligt eller muntligt framställt i syfte 
att kvantifiera innehållet utifrån på förhand bestämda kategorier26. Detta antyder att vi kommer 
att ägna en stor del åt mekaniskt räknande av olika innehållskategorier och vi vill därmed 
klargöra att vi tar bestämt avstånd från uppfattningen att skillnaden mellan kvantitativ 
innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys är lika med skillnaden mellan att räkna ord och 
att tolka. Vi vill istället framhålla betydelsen av tolkningsarbetet i den kvantitativa 
innehållsanalysen där vi måste tolka de dimensioner (egenskaper) som framkommer i texterna 

                                                 
25 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
26 Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, 1997, Lund: Studentlitteratur, 
sid. 21; Esaiasson, P., Oscarsson, H., Gilljam, M., Wängnerud, L., Metodpraktikan, 2002, Norstedts 
Juridik AB, sid. 219-223 
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för att sedan fastställa korrekta variabelvärden (kategorier) och först därefter blir det möjligt att 
kvantifiera enheterna.27 
 
Till vår hjälp har vi utvecklat en kodningsmanual28 som vi använder oss av i det praktiska 
arbetet med analysenheterna varpå vi utvecklar klara tolkningsregler och kodningsprinciper för 
att informationsöverföringen skall ske i linje med studiens intentioner.29 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen är en teknik som använts flitigt inom många 
ämnesdiscipliner och då främst inom statsvetenskap samt medie- och 
kommunikationsvetenskap, men tjusningen är att den går att använda till all sorts forskning där 
det gäller att ta fram systematisk kunskap ur innehållet i olika typer av text. Inom de 
forskningsområden där metoden främst har använts har tre typer av frågeställningar vuxit sig 
starka. Olika frågeställningar brukar således kategoriseras i beskrivande, förhållandet till 
normer samt förklarande.30 
 
Frågeställningen i en innehållsanalys måste vara utformad på ett precist vis då den kommer att 
ligga till grund för valet av medier som granskas och även styra utformningen av det 
kodningsschema som senare kommer att användas. I regel genomförs dock innehållsanalyser 
utifrån mer än bara en problemfrågeställning och forskarna fokuserar på frågor som: vem, var, 
vad, hur mycket och varför. Det är inte heller bara intressant med vad som tas upp, utan också 
vad som inte tas upp i texterna som granskas.31 
 
Vår problemformulering (Vilken information ger styrelsernas rapporter om intern kontroll 
aktieägarna?) anser vi ligger inom ramen för två av de tre kategorierna som är typiska vid 
kvantitativ innehållsanalys, nämligen den beskrivande samt förhållandet till normer. 
Beskrivande frågeställning genom att vi ämnar undersöka själva innehållet i styrelsernas 
rapporter om intern kontroll i sig, vad som egentligen står i rapporterna, samt förhållandet till 
normer i form av hur det befintliga innehållet förhåller sig till de regler och rekommendationer 
som finns på området.  
 
Insch och Moore föreslår en process för genomförande av en innehållsanalys.32 I vår 
översättning kan den sammanställas enligt rubrikerna nedan (Steg 1 till Steg 11). Vi har använt 
oss av denna arbetsprocess och redogör under varje rubrik för hur vi gjort och i vilka övriga 
källor vi funnit inspiration. 
  

                                                 
27 Esaiasson, P., Oscarsson, H., Gilljam, M., Wängnerud, L., Metodpraktikan, Andra upplagan, 2003, 
Norstedts Juridik AB, sid. 220 
28 Harris, Howard, Content Analysis of Secondary Data: A Study of Courage in Managerial Decision 
Making, 2001, Journal of Business Ethics, Vol. 34, No. 3-4 
29 Esaiasson, P., Oscarsson, H., Gilljam, M., Wängnerud, L., Metodpraktikan, 2002, Norstedts Juridik 
AB, sid. 219-223 
30 Esaiasson, P., Oscarsson, H., Gilljam, M., Wängnerud, L., Metodpraktikan, Andra upplagan, 2003, 
Norstedts Juridik AB, sid. 221-222 
31 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, Slovenien: Korotan Ljubljana, 
sid. 215-216 
32 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
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2.2.1 Steg 1. Identifiera de frågor som ska studeras och den aktuella konstruktionen 

För identifikation av relevanta frågor bör första steget i processen vara en genomgång av teorin 
inom området33. Om detta inte görs riskerar studien att bli mer av en nedbrytning av nummer 
istället för en nedbrytning av ord34. 
 
Vi utgår i vår studie från befintlig teori och ställer den mot empiriska data. Det kan sägas vara 
ett deduktivt angreppssätt. Enligt Bryman och Bell kan deduktion förenklat förklaras som:  
 
Teori → observationer/resultat 
 
Vilket skiljer angreppssättet från induktion som mer kan beskrivas som: 
  
Observationer/resultat → teori.35  
 
Det handlar alltså om en förenkling, i själva verket en ganska grov förenkling, men vi tycker att 
det är fullt motiverat att hålla oss till förenklingar i detta sammanhang. Som vi skrivit ovan har 
vårt arbetssätt varit iterativt. En forskningsstrategi som går mellan data och teori kallas så36.  

2.2.2 Steg 2. Identifiera texterna som ska studeras 

Av den metodlitteratur och de artiklar vi tagit del av har vi dragit slutsatsen att innehållsanalys 
ofta används för att söka svar på en viss frågeställning. Det vill säga att utgångspunkten är 
problemformuleringen och därefter kommer valet av källa.37 Vår arbetsgång har varit en annan, 
då formuleringen av frågeställning och valet av studieobjekt skett simultant och vi därefter sökt 
efter en lämplig forskningsmetod. Vi anser dock inte att det stör vår användning av 
innehållsanalysen som metod.  
 
En del av steg 2 i processen är att ta ställning till om ett sampel eller hela textmassan ska 
analyseras38. Vi har valt att utgå från hela den tillgängliga textmassan. Framtagandet av 
datamaterialet gjordes genom en genomgång av årsrapporterna från de 99 bolag som enligt 
OMX Stockholmsbörsen den 13 februari 2007 tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning39.  De 
bolag av dessa 99 som av olika anledningar inte lämnat bolagsstyrningsrapporter och rapporter 
om intern kontroll 2005 klassificerade vi som bortfall. Anledningar till att rapporter inte 
lämnats var till exempel att bolagen inte varit skyldiga att följa Koden 2005 och i ett antal fall 
att bolaget introducerats på börsen först senare. Efter denna gallring återstod 83 bolag i urvalet. 
 
Bland de företag som lämnat rapporter finns ett antal som gjort detta trots att de inte var 
skyldiga att följa Koden år 2005. Vi har valt att granska även dessa bolag i de fall de lämnat 
fristående rapporter, då vår forskning i första hand syftar till att beskriva innehållet i 

                                                 
33 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 

       34 Gephart, R.P., & Wolfe R.A., Qualitative data analysis: Three microcomputer-supported approaches,  
       1989, Academy of Management Best Paper Proceedings, sid. 382-386. 

35 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Slovenien: Korotan Ljubljana, 2005, 
ISBN 91-47-07510-4, sid. 25 
36 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Slovenien: Korotan Ljubljana, 2005, 
ISBN 91-47-07510-4, sid. 25 
37 se t.ex. Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, 
and suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
38 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
39http://www.omxgroup.com/nordicexchange/omhandeln/Lagar_regelverk/stockholmrulesregulations/Co
de_for_Corporate_Governance/ 
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rapporterna om intern kontroll och för detta ändamål är det av mindre vikt om bolagen varit 
skyldiga att följa Koden eller gjort det på frivillig grund. Rapporterna om intern kontroll 
avseende de finansiella rapporterna laddade vi ner från internet på bolagens hemsidor. 

2.2.3 Steg 3. Specificera vilka enheter som ska analyseras 

En innehållsanalys kan göras av flera olika typer av enheter, t.ex. ord, ordbetydelse eller fraser, 
meningar, stycken, eller hela texter. Användandet av fraser eller ordbetydelse har blivit allt 
vanligare på grund av vissa bevis för att reliabiliteten är högre vid analys av sådana enheter än 
vid analys av meningar, stycken och hela texter. Dessutom har detaljerade analyser förenklats i 
och med att det blivit enklare att använda datorer i forskningen.40  
 
Vilka enheter som analyseras ska bero på forskningsfrågan. Det finns för och nackdelar med 
både större och mindre analysenheter. Intressanta fenomen riskerar att missas om för stora 
enheter används, medan mer raffinerade tolkningar av uttalanden kan tappas bort om för små 
enheter analyseras.41 
 
Vi har valt att använda oss av ordbetydelse och fraser som analysenheter. Vår motivering för 
det är att uppsatsens forskningsfråga leder oss till valet av analysenheter. Vi undersöker vilken 
information aktieägarna erhåller genom bolagens rapporter om intern kontroll. Vår teoretiska 
referensram ger oss ett exempel på tänkbar sådan information. Ett stort antal bolag tillämpar det 
ramverk för intern kontroll som tagits fram av Committee of Sponsoring Organizations on the 
Treadway Commission, COSO-modellen. I ramverket förekommer ett antal begrepp. Som 
exempel kan vi ta ansvarsfördelning som är en central del av kontrollaktiviteter (se kapitlet 
Teori i denna uppsats). Det är intressant att studera huruvida bolagen endast nämner begreppet 
ansvarsfördelning eller om de ger närmare beskrivningar av begreppet i förhållande till den 
egna verksamheten. För att kunna fånga dessa skillnader har vi ansett det vara påkallat att 
använda ordbetydelse och fraser som analysenheter. Att endast använda ord hade inte varit 
tillräckligt och med hela stycken skulle vi riskera att missa intressant skillnader i styckenas 
innehåll.  

2.2.4 Steg 4. Specificera kategorier 

Det är klassificeringen av enheter i kategorier som gör innehållsanalysen till en värdefull 
metod. De kategorier som används ska utkristalliseras från problemformuleringen.42 
  
Tre ställningstaganden behöver göras för klassificeringen. Det första rör singel eller multipel 
klassificering. Det innebär att när en enhet är möjlig att klassificera i mer än en kategori, måste 
forskaren ta ställning till om kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande eller om enheterna 
ska kunna ingå i flera kategorier. Om multipel klassificering väljs kan det innebära problem för 
statistisk analys av resultatet, eftersom kategorierna då inte är oberoende av varandra.43 Vi har 
valt att använda oss av multipel klassificering och betraktar inte kategorierna som ömsesidigt 
uteslutande. Vi anser att datamaterialets karaktär är sådant att samma enheter mycket väl kan 
klassificeras i olika kategorier och att resultatet av klassificeringen är av intresse. Vi genomför 
inte den typen av analys där kategoriernas eventuella beroende av varandra blir ett problem.  
 

                                                 
40 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
41 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
42 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
43 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
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Det andra ställningstagandet rör användandet av Antagna eller Antydda (Assumed vs 
Innuerred, översättningen är vår egen) kategorier. Det vill säga om kategorierna ska arbetas 
fram deduktivt eller induktivt. Kategorierna kan bestämmas på förhand och texten sedan 
klassificeras efter detta. Kategorierna kan också tillåtas växa fram ur texten genom en induktiv 
process för att sedan analyseras.44 Vår utformning av kategorier genomfördes genom en iterativ 
process. Vi utgick från de kategorier vi med grund i vår teoretiska referensram kunde 
identifiera. Så långt var angreppssättet deduktivt. Efter det tog vi ut ett sampel och granskade 
10 rapporter om intern kontroll för att utifrån dessa identifiera möjliga ytterligare kategorier. 
Vår bedömning var att 10 rapporter var tillräckligt för att forma ett underlag. Slutligen 
sammanställde vi de kategorier som utkristalliserat sig genom de båda metoderna.   
 
För att generera ett sampel till den induktiva delen av kategoriutformningen användes en 
slumpgenerator på Internet45. Vi valde ett sampel av 10 årsredovisningar av de 99 som ingår i 
materialet. De 99 årsredovisningarna sorterades i bokstavsordning och slumpgeneratorn gav 
sedan 10 nummer att utgå ifrån. De årsredovisningar som skulle ha uteslutits som bortfall i den 
riktiga databehandlingen, uteslöts även här och ersattes av nya slumpgenererade nummer.  
 
Det tredje ställningstagandet i steg 4 handlar om huruvida en redan existerande ordlista för 
innehållsanalys ska användas. Användandet av existerande ordlistor kan vara mer eller mindre 
lämpligt beroende på vilken studie som ska genomföras.46 Vi har inte funnit att någon 
existerande ordlista skulle ha varit oss till hjälp i vårt arbete.  

2.2.5 Steg 5. Generera ett testkodningsschema 

I det femte steget är det dags att bestämma vilka enheter som ska höra till vilka kategorier och 
vilka regler som gäller för klassificering. I det här steget behöver ytvaliditeten i kategorierna 
bedömas.47 Ytvaliditet innebär att måttet som används tycks kunna vara en avspegling av 
aktuella begrepp48.  
 
I detta steg behöver forskaren även ta ställning till hur ord med flera olika innebörder och ord 
och fraser med samma betydelse ska hanteras i databearbetningen skriver Insch och Moore. 
Hänsyn till refererande genom pronomen och tvetydiga fraser måste tas vid textbearbetning, i 
synnerhet vid användandet av dataprogram.49 Vår uppfattning är att detta i huvudsak är aktuellt 
då ord används som enheter och kodningen sker genom datorer. Vi använder ordbetydelse och 
fraser som enheter och menar att vi hanterat denna problematik genom det sätt vi utfört 
kodningen på. En beskrivning av kodningen kommer längre fram i beskrivningen av steg 8.  
 
Vi har istället i steg 5 fokuserat på vilka regler vi ansett ska gälla vid klassificeringen. Vi 
arbetade fram ett dokument som vi sedan använde i kodningsarbetet, där reglerna för kodningen 
definierades. Eftersom vi använde oss av enheterna ordbetydelse eller fraser ansåg vi det inte 
meningsfullt att göra en fullständig förteckning över vilka ord vi letade efter. Vår manual 
utformades därför som riktlinjer för kodningen. Vi har varit noga med att eftersträva en så hög 
ytvaliditet som möjligt. Något vi anser att testkodningen bidrog till.  

                                                 
44 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
45 http://www.random.org/nform.html  
46 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
47 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
48 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Slovenien: Korotan Ljubljana, 2005, 
ISBN 91-47-07510-4, sid. 96 
49 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
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2.2.6 Steg 6. Samla data (för test av kodningsschema) 

I steg 6 görs en test av det utvecklade kodningsschemat. Genom att ett urval av de texter som 
ska användas i analysen görs en testkodning för att upptäcka eventuella svagheter i 
kodningsschemat.50  
 
Vi genomförde ett test av kodningsschemat genom ett nytt sampel. Samma slumpgenerator 
användes som vid det tidigare stickprovet och även denna gång gjorde vi bedömningen att 10 
rapporter skulle ge tillräcklig grund för bedömningen. De 10 årsredovisningar som ingått i det 
tidigare samplet uteslöts, en ny lista i bokstavsordning upprättades och slumgeneratorn utsåg 10 
stickprov.  
 
Vi utförde testet genom att var och en för sig koda de 10 rapporterna. Detta för att sedan 
jämföra och försäkra oss om att vår kodning var koncistent.  

2.2.7 Steg 7. Förfina kodningsschema 

Efter testkodningen är det naturligtvis på sin plats att utvärdera resultatet för att kontrollera att 
kodningen varit korrekt. Vidare bör en utvärdering göras kring semantisk validitet och 
interbedömarreliabilitet och stabilitet.51 Test av semantisk validitet innebär att en genomgång 
görs av de enheter som placerats i samma kategori för att kontrollera att de betyder samma 
sak52. Reliabilitetstest gällande interbedömarreliabilitet53 testar huruvida flera olika personer 
kodar samma text på samma sätt. Det är viktigt att en innehållsanalys håller hög 
interbedömarreliabilitet.54 Stabilitetsreliabilitet i kontexten av innehållsanalys innebär att 
stabilitet är uppnådd när samma person kodar samma text på samma sätt vi olika tillfällen. 
Detta är den svagaste formen av reliabilitet.55  
 
Då vi båda uppsatsförfattare genomfört testkodningen gjorde vi en genomgång av våra 
respektive resultat. Utifrån denna genomgång förfinade vi den definition av koder som vi tagit 
fram för att vara överens om enheternas innebörd. På detta sätt anser vi att vi skapade en god 
grund för ett arbete med god interbedömarreliabilitet. Genomgången gav även en kontroll av 
den semantiska validiteten för att använda samma grund i det fortsatta kodandet. 
Stabilitetsvaliditeten var något svårare att utvärdera i det här stadiet. Vi återkommer dock strax 
till hur vi bedömer denna i vår forskning.  

2.2.8 Steg 8. Samla data 

Själva kodningen av de texter som studeras kan genomföras manuellt av människor eller med 
hjälp av datorer. Att använda datorer har fördelar eftersom det kan förenkla processen. Enligt 
Insch och Moore ska texterna kodas av flera personer när manuell kodning används. De menar 
vidare att det är viktigt att dessa personer är blinda inför hypotesen i studien för att hoten mot 
validiteten ska minimeras.56  
 

                                                 
50 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
51 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
52 Weber, R., Basic Content Analysis, Newbury Park, CA: Sage, 1990, ISBN 0-8039-3863-2, sid. 21 
53 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Slovenien: Korotan Ljubljana, 2005, 
ISBN 91-47-07510-4, sid. 95 
54 Weber, R., Basic Content Analysis, Newbury Park, CA: Sage, 1990, ISBN 0-8039-3863-2, sid. 17 
55 Weber, R., Basic Content Analysis, Newbury Park, CA: Sage, 1990, ISBN 0-8039-3863-2, sid. 17 
56 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
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Insamlingen av data gick i vårt fall till så att vi båda var för sig utförde kodning av de 83 
rapporter om intern kontroll som utgjorde vårt urval. Därefter gjorde vi en sammanställning av 
resultaten där vi gick igenom rapport för rapport och kontrollerade att vi kommit till samma 
resultat. I de fall vi inte gjort det, gick vi på nytt igenom rapporten beträffande den aktuella 
kategorin och diskuterade oss fram till vad som var den korrekta kodningen.  Vi anser att vi på 
detta sätt kunnat hantera validitetsproblematiken på ett adekvat sätt. Eftersom vi inte utgått från 
någon hypotes i vår forskning, anser vi inte att det varit ett problem att vi själva utfört 
kodningen istället för att anlita andra till att utföra arbetet. 
 
När vi påbörjade vår sammanställning av resultatet inledde vi med att ta ställning till om vi 
kunde använda oss av hela materialet eller om det fanns anledning att endast använda delar. Vi 
konstaterade att de företag som valt att integrera rapporten om intern kontroll i 
bolagsstyrningsrapporten skulle klassificeras som bortfall. I de fall där rapporten om intern 
kontroll varit en del av bolagsstyrningsrapporten krävde en korrekt granskning utifrån vår 
frågeställning en undersökning av hela bolagsstyrningsrapporterna. Givetvis hade vi då också 
för en logisk forskning behövt granska bolagsstyrningsrapporterna från de bolag som lämnat 
fristående rapporter om intern kontroll. Därmed hade problemställningen blivit en annan och i 
vår mening allt för stor för en magisteruppsats. Nej, för en så stringent behandling av vårt 
vetenskapliga problem som möjligt, valde vi istället att endast använda granskningen av 
fristående rapporter. Det gav oss ett urval på 49 källor vilket vi anser är en fullt tillräcklig grund 
för den forskning vi genomför.  Kollegiet för svensk bolagsstyrning har den 5 september 2006 
uttalat att styrelsens rapport om intern kontroll ska vara ett särskilt avsnitt i 
bolagsstyrningsrapporten, samt att beskrivningen bör göras utifrån vägledningen från FAR och 
Svenskt näringsliv57. Vi uppfattar detta som att det i första hand är de 49 fristående, och inte de 
34 integrerade, rapporterna i vårt urval som kommer att bilda norm för hur avsnittet om intern 
kontroll kommer att vara utformat i de framtida bolagsstyrningsrapporterna. Vi anser därmed 
att det är motiverat att endast använda de fristående rapporterna i vår forskning.  

2.2.9 Steg 9. Utvärdera reliabilitet 

Interbedömarreliabilitet och stabilitet bör utvärderas för att säkerställa att en riktig 
klassificering varit koncistent genom kodningen. Om reliabiliteten inte är adekvat kan det 
indikera att kodningsschemat behöver göras om.58 Genom den genomgång vi utförde där vi 
koordinerade våra respektive kodningar anser vi att vi hanterat interbedömarreliabiliteten. 
Klassificeringen i kategorier är koncistent i kodningen, det har vi noga försäkrat oss om. Tack 
vare koordineringsarbetet testade vi också stabilitetsreliabiliteten genom att försäkra oss om att 
vi som forskare kodade rapporterna på samma sätt vi olika tillfällen.  

2.2.10 Steg 10. Utvärdera begreppsvaliditet 

I steg 10 är det dags att utvärdera hur väl klassificeringen i kategorier mäter begreppen. Om 
svagheter i kategorierna upptäcks kan det efter detta steg bli aktuellt att gå tillbaka i processen 
till steg fyra för att justera kategorierna.59  
 
Efter sammanställning och koordineringen av resultaten påbörjade vi analysen av materialet. I 
samband med detta utvärderade vi begreppsvaliditeten i kategorierna. I något fall konstaterade 
vi att koderna i kategorin inte på ett tillfredsställande sätt fångade det de var avsedda att fånga. 
Vi justerade därför koderna och kunde sedan göra en ny genomgång av kategorin. 

                                                 
57 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ANVISNING NR 1 - 2006 
58 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
59 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
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2.2.11 Steg 11. Analysera data 

Så är det då tid för själva analysen av datamaterialet. I analysen är det möjligt att använda 
traditionella statistiska metoder. Avgörandet av vilken metod som används för dataanalys blir 
beroende av syftet med forskningen.60  
 
I en deskriptiv studie kan enkla statistiska metoder vara lämpliga att använda, i synnerhet om 
materialet klassificerats ner i listor över frekvensen av de enheter som använts61. Analysen av 
data har i detta forskningsprojekt genomförts i två delar. Vi har dels gjort en deskriptiv analys 
av innehållet i förhållande till Kodens regler, den svenska aktiebolagslagen och de uttalanden 
och rekommendationer som förekommit efter Kodens ikraftträdande, samt SOX. Den delen av 
analysen presenteras i kapitel 4 och här har vi använt oss av enklast möjliga statistiska metoder. 
Vi presenterar resultaten i diagram och procentform för att i huvudsak visa hur frekvent viss 
information förekommer i rapporterna. Det är vår uppfattning att detta är en bra beskrivning av 
vilken information rapporterna ger aktieägarna.  
 
I den andra delen av dataanalysen genomför vi en analys av innehållet i rapporterna om intern 
kontroll i förhållande till ramverket COSO. Denna analys kan i någon mån betraktas som 
jämförande mot normer. COSO:s ramverk bildar utan tvekan en norm för intern kontroll som är 
vida spridd. Den vägledning som tagits fram av Svenskt Näringsliv och FAR för bolagens 
rapporter om intern kontroll bygger på COSO och modellen får inte minst i och med detta en 
normbildande roll inom svensk bolagsstyrning. Den analys vi genomför är dock inte 
jämförande mot normer i den mening som vår främsta metodkälla, artikeln av Insch och Moore, 
beskriver. Med en sådan jämförelse avser författarna istället att en norm tagits fram genom 
tidigare studier av det aktuella ämnet.62 I vår studie hade det kunnat tagit formen av en 
jämförelse av förekomsten av vissa begrepp i rapporterna i förhållande till en norm bestående 
av tidigare års rapporter. Eftersom vi granskat de första rapporterna om intern kontroll som 
utkommit, är detta inte möjligt. Normen blir i vår studie istället en utgångspunkt för vilken 
information rapporterna kan förväntas innehålla. COSO-modellen har därmed varit central i 
utformandet av kodningsmanual och den används för att analysera rapporternas innehåll. 
Genom att utgå från ramverket beskriver vi innehållet och analyserar det mot en teoretisk 
bakgrund.  

2.3 Kritiska reflektioner kring uppsatsens metodologiska upplägg 
Avslutningsvis i metodkapitlet vill vi lämna några kommentarer kring valet av metod och de 
källor vi valt att använda oss av i uppbyggnaden av metoden. För att inleda med källkritiken, 
kan det möjligen anses något tunt att i så stor utsträckning som vi gjort bygga metoden på 
endast en vetenskaplig artikel. Vi anser dock att detta val är motiverat i denna uppsats. Artikeln 
av Insch och Moore är en kartläggning av användandet av den kvantitativa innehållsanalysen 
som forskningsmetod. I artikeln är en lång rad vetenskapliga artiklar refererade och syftet med 
artikeln är just att bygga en grund för brukandet av kvantitativ innehållsanalys som verktyg i 
forskning. Artikeln har självfallet varit föremål för granskning, det vill säga är s.k. Peer 
Reviewed, vilket styrker den som grundkälla i vår uppsats. Insch och Moores artikel är 
refererad i en av de metodböcker vi använt oss av, Bryman och Bell 2005, och det var genom 
denna referens vi fann artikeln.  Vi anser också att detta ger artikeln något mera tyngd. Vidare 
har vi själva genom vår studie funnit den förslagna stegmodellen i artikeln mycket användbar, 
vilket vi slutligen vill addera till motiveringen för den tyngd artikeln givits som metodkälla. Vi 

                                                 
60 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
61 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
62 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
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anser helt enkelt att vårt metodkapitel är väl avvägt vad gäller källor och upplägg för att svara 
upp till uppsatsens behov.  
 
Till sist avrundar vi då metodkapitlet med några kommentarer kring den kvantitativa 
innehållsanalysen som metod. Några kritiska synpunkter på metoden anser vi det befogat att ta 
upp. Kritik har riktats mot innehållsanalysen för att den skulle vara ateoretisk. Med det menas 
då att den medför att det som studeras är sådant som går att mäta och inte det som kanske är 
mest teoretisk intressant.63 Det kan säkerligen ligga något i detta, men vi anser att vårt sätt att 
använda teorin som grund för kodningsmanualen medför att vi undviker denna fälla. Ytterligare 
kritik som riktats mot innehållsanalys är att den ”kan bara vara så bra som de dokument den 
bygger på”64. Bedömning av dokumenten utifrån tre kriterier: autenticitet, trovärdighet och 
representativitet65. Vad gäller autenticitet och trovärdighet anser vi att vår studie svårligen kan 
ifrågasättas. Vi har granskat styrelsernas rapporter om intern kontroll, vilka finns medtagna i 
årsredovisningarna som enkelt laddas hem från företagens hemsidor. Med gällande lagstiftning 
och regelverk för börsnoterade bolag i Sverige kan källornas äkthet inte gärna betvivlas. I fråga 
om representativitet har vi tidigare i detta avsnitt argumenterat för vårt urval, i synnerhet under 
avsnitt 2.2.8. De dokument vi inkluderat i vår studie utgör majoriteten av det möjliga urvalet 
och rapporterna har hittills endast utkommit ett år. Sammantaget gör detta och de argument vi 
tidigare framfört för vårt urval att vi anser att resultatet är generaliserbart. En sista möjlig 
svaghet i den kvantitativa innehållsanalysen anser vi relevant att kommentera. Det rör de 
förutfattade meningar som personerna som utför studien kan bära med sig. Insch och Moore 
skriver att förutfattade meningar kan påverka valet av källor och utformandet av kategorier och 
det är därför viktigt att problemformulering och teoretisk referensram styr dessa moment i 
arbetet66. Risken för att förutfattade maningar påverkar kategoriutformningen har vi strävat 
efter att undvika genom att noga utforma och testa kategorier, grundade i teori. Som vi tidigare 
skrivit skedde valet av källor innan vi valt metod. Vi anser därför inte att det finns någon risk 
för att valet av källor styrts av våra förutfattade meningar så till vida att vi skulle ha letat efter 
källor som kunde bevisa en viss hypotes. Vi har inte heller arbetat utifrån någon hypotes.  
 
Vi anser, vilket torde ha framgått med all önskvärd tydlighet vid det här laget, att fördelarna 
med metoden överväger för att den ska vara ett användbart redskap i vår studie. Bryman och 
Bell redogör för att antal fördelar med metoden, bland annat att det är en öppen 
forskningsmetod, med vilket de menar att studier blir lätta att upprepa och vidare är det en 
fördel att det med metoden är lätt att utföra studier under tidsperioder67. Vår studie gäller 
rapporterna om intern kontroll för premiäråret 2005. Det är därför vår förhoppning att studien 
kan komma att upprepas för att studera rapporter för kommande år. Den kvantitativa 
innehållsanalysen har därför varit lämplig för oss att använda, inte bara för att den varit ett bra 
verktyg i vårt arbete med att generera intressanta resultat, utan också för att vår studie genom 
brukandet av metoden kan utgöra en grund för kommande studier. 

                                                 
63 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, Slovenien: Korotan Ljubljana, 
sid. 229 
64 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, Slovenien: Korotan Ljubljana, 
sid. 227 
65 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, Slovenien: Korotan Ljubljana, 
sid. 227-228 
66 Insch, G.S. & Moore, J. E., Content analysis in leadership research: examples, procedures, and 
suggestions for future use, Leadership Quarterly, Vol. 8, No 1, 1997 
67 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, Slovenien: Korotan Ljubljana, 
sid. 227 
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3. TEORI 

I teorikapitlet redogör vi först för uppsatsens teoretiska grund, därefter följer en beskrivning av 
relevanta delar kring Svensk kod för bolagsstyrning och dess utveckling.  

3.1. Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning är den svenska termen på vad som internationellt kallas för Corporate 
governance och handlar just om att styra ett bolag på det sättet som uppfyller de krav som 
ägarna ställer rörande avkastningen på satsat kapital68. 
 
Vår studie kommer främst att behandla större bolag och i linje med vad Bergström & 
Samuelsson skriver kan det i dessa bolag ligga mycket stor makt hos en mindre grupp 
människor som i vissa fall inte har något betydande aktieinnehav i företaget. Detta innebär även 
att det föreligger en uppenbar risk att ledningen för bolaget kan låta sig vägledas av andra 
intressen än de mål ägarna representerar. Detta är även ett problem som mycket snabbt växer 
till åtskilliga dimensioner om hur skilda ägarkategorier kan förknippas med olika särintressen, 
men för att inte gräva ner sig i olika möjliga ägarkategorier betraktas ofta aktieägarna som en 
homogen grupp med endast ett intresse av vinstmaximering.69  
 
När ägarna har valt att bedriva verksamheten i associationsformen aktiebolag delegeras i 
princip all operativ beslutsmakt till den styrelse som väljs och avsätts av bolagsstämman. På så 
vis anförtror ägarna bolagets angelägenheter till en styrelse samt bolagsledning som därigenom 
fråntar ägarna deras möjlighet att aktivt följa och direkt delta i den ekonomiska förvaltningen 
och organisationen. Intressekonflikter mellan aktieägare och bolagsledning är dock ett fenomen 
som får anses vara typiskt i bolagsförhållanden och förekommer i stort sett i varje 
uppdragsförhållande. För att illustrera intressekonflikten mellan aktieägare och bolagsledning 
presenteras nedan tre uttryck som kan sägas innefatta de vanligast förekommande 
konfliktslagen. 
 

� Ledningen kan utnyttja bolagets egendom för egna syften.  
� Ledningen kan ha en annan riskattityd än ägarna. 
� Ledningens planeringshorisont kan avvika från aktieägarnas.70 

 
”Opportunism is more than simple self-interest seeking. It is self-interest seeking with guile.”71 

(Oliver Williamson) 
 
Det opportunistiska beteendet härrör ur tankesättet att en individ vill tillgodose sina egna behov 
på bekostnad av någon annan72. Oliver Williamson uppmärksammade vissa speciella 
styrproblem som kunde uppstå när egenintressen leder till opportunistiskt beteende73. Styrning 
utgör tillsammans med kontroll tyngdpunkten i den så kallade agentteorin och bygger på 

                                                 
68 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning, Andra 
upplagan, 2006, Norstedts Juridik AB, sid. 21-24 
69 Bergström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, 1997, Nerenius & Santérus Förlag, sid. 
69 
70 Bergström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, 2001, Nerenius & Santérus Förlag, sid 
79-81 
71 Williamson, Oliver G., Markets and Hierarchies, 1975, The Free Press, sid. 255 
72 Bergström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, 2001, Nerenius & Santérus Förlag, sid. 
21-22 
73 Jacobsen, D. I., Thorsvik, J., Hur moderna organisationer fungerar, 1998, Studentlitteratur, sid. 62 
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ekonomiska teorier fokuserade på agentrelationer74.  Principalagentförhållandet går att 
identifiera som ett uppdrag i vilket principalen anställer en agent för att utföra uppdragsgivarens 
arbetsuppgifter och därmed delegeras beslutsfattande och ansvar till agenten eller 
uppdragstagaren75.  
 
Det främsta teoretiska bidraget inom detta område gjorde Berle & Means med Theory of 
separation of ownership and control, vilken utkom redan 1932 och uppmärksammade då att 
företagens ägarbild blev allt mer diffus med färre storägare i företagen och därmed separerades 
kontroll över företaget från ägande. Detta var någonting som de kallade för Management 
Control och i dessa företag var ledningen för företaget i full kontroll över verksamheten medan 
en ägare till företaget egentligen inte har någon påverkan alls över företaget.76 
 
Agentkostnader är den typen av kostnader som uppkommer när principalen försöker 
sammanfoga sitt och agentens intressen genom exempelvis incitamentsprogram eller en mer 
utökad revision av företaget. Det förekommer dock enligt teorin en risk att ledningen genom sin 
goda kontakt med revisorn och sin kontroll över redovisningen skulle kunna påverka de 
redovisningsmått som ofta ligger till grund för dessa belöningssystem. Detta är mer tydligt i de 
större bolagen där ägarinflytandet kan vara svagt på grund av en diffus ägarbild och därmed kan 
ledningen i företaget inta en mer dominerande roll.77 
 
Det är rimligt att anta att införandet av Svensk kod för bolagsstyrning har medfört kostnader av 
denna karaktär för de bolag som skall tillämpa Koden. Det har visat sig i USA att införandet av 
Sarbanse-Oxley Act medförde stora kostnader för de bolagen vilket vi återkommer mer till i 
nästföljande avsnitt. 

FIGUR 2 – INTRESSENTMODELLEN
78

  
Principalagentförhållandet har spelat en 
viktig roll för teoribildningen inom 
bolagsstyrning under 1900-talets senare 
hälft. Dessa teorier bygger därmed på 
antagandet att bolagens absoluta 
huvudsyfte är vinstmaximering för sina 
aktieägare, ett antagande som 
underbyggs med synen att aktieägarna 
på grund av deras distansering från 
bolagens dagliga aktiviteter inte besitter 
tillräcklig kontroll och inflytande över 
bolagsledningen.79  
 
Den generella synen på bolagsstyrning 
handlar om att skapa sig förståelse för 
hur den institutionella konstruktionen 
behandlar förhållandet mellan bolagets 
och marknadens aktörer, dessa aktörer 
har då antingen ett direkt eller indirekt 
intresse i företaget. I figuren till höger 

                                                 
74 Jacobsen, D. I., Thorsvik, J., Hur moderna organisationer fungerar, 1998, Studentlitteratur, sid. 23 
75 Bergström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, 1997, Nerenius & Santérus Förlag, sid. 
22 
76 Means, Gardiner C., The Separation of Ownership and Control in American Industry, Quarterly 
Journal of Economics, Nov31, Vol. 46 Issue 1 
77 Nilsson, S,. Redovisningens normer och normbildare, 2005, Studentlitteratur, sid. 57-58 
78 http://www.sverigesinformationsforening.se/kalender/utbildning/page4401.aspx  
79 Kirkbride, J, & Letza, S,. Regulation, Governance and Regulatory Collibration: achieving a ”holistic” 
approach, Corporate Governance: An International Review, 2004, Vol. 12 Issue 1, sid. 86 
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illustreras vilka dessa intressenter kan vara. Intressentmodellen är en central punkt i ett av de 
dominerande perspektiven inom bolagsstyrning som uppkommit under senare delen av 1900-
talet och positionerat sig på den motsatta sidan av det traditionella aktieägarperspektivet. 
”Stakeholder” eller på svenska, intressentperspektivet växte fram som ett synsätt där företaget 
inte längre bara fokuserar på att maximera aktieägarnas avkastning utan istället ser till fler 
externa intressenters behov och intressen. Både aktieägarperspektivet och intressentperspektivet 
anser att deras modeller och teorier är överlägsen de andra. Men i verkligheten har det visat sig 
under de senaste två decennierna att bägge dessa har varit jämbördigt attraktiva världen över.80 

 
För att återknyta till problemet i vår studie visar vi den del av 
intressentmodellen som vi ämnar rikta vår undersökning till nämligen 
Finansiärer och då främst aktieägarnas perspektiv på vilken 
information som bolagen lämnar ut i sina rapporter om intern 
kontroll. Kvalitén på bolagens årsredovisningar och finansiella 
rapportering har blivit allt viktigare efter skandalerna i början av 
2000-talet och den främsta kritiken som riktade sig mot Enron 
handlade om en bristande intern kontroll, det är därför viktigt att 
bolagsledningen lyckas etablera och underhålla en fungerande intern 
kontroll i företaget81.  

FIGUR 3 - FINANSIÄRER
82 

3.2 Finansiella rapporters begriplighet 
I en uppsats som söker svar på vilken information aktieägarna erhåller genom styrelsens 
rapporter om intern kontroll kan det naturligtvis vara befogat att i viss utsträckning lyfta fram 
inte bara vilken information aktieägarna behöver för att kunna kontrollera bolagsstyrningen, 
utan även informationens begriplighet. Detta går något utanför ramarna för den studie vi här 
genomför, varför vi inte fördjupar oss så mycket i frågan utan endast ger en kort teoretisk 
bakgrund.  
 
För finansiella rapporter i allmänhet finns det principer angående begriplighet. IASB:s 
(International Accouting Standars Board) föreställningsram för utformning av finansiella 
rapporter anger normen angående de finansiella rapporternas begriplighet. Under rubriken 
Kvalitativa egenskaper redogörs i föreställningsramens 25:e punkt att det är viktigt att 
finansiella rapporter är lättbegripliga för användarna.83 Vidare stadgas vad som avses med 
lättbegriplighet: 

”Härvid förutsätts att användarna har en rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och 
redovisning samt att de är beredda att studera informationen med rimlig noggrannhet.”84 

(IFRS/IAS 2005) 
 

Dock anges vidare att information som rör komplicerade frågor inte ska utelämnas på grund av 
att den är svår att förstå85. Det har visat sig att viktiga delar i årsredovisningar från Svenska 
bolag har varit svåra för mindre investerare att förstå och detta kan vara ett faktum även för 
andra europeiska länder. Givetvis är detta oroväckande då årsredovisningar är en av de främsta 
källorna för finansiella beslut och när hela den finansiella marknaden bygger på dessa beslut 

                                                 
80 Letza, S, Xiuping, S, Kirkbride, J,. Shareholding Versus Stakeholding: a critical review of corporate 
governance, Corporate Governance: An International Review, 2004, Vol. 12 Issue 3, sid. 242-258 
81 Krishnan, Jayanthi,. Audit Committee Quality and Internal Control: An Empirical Analysis, The 
Accounting Review, 2005, Vol 80, No 2, sid. 650 
82 http://www.sverigesinformationsforening.se/kalender/utbildning/page4401.aspx  
83 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, 2005, FAR Förlag AB, sid. 14 
84 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, 2005, FAR Förlag AB, sid. 14 
85 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, 2005, FAR Förlag AB, sid. 14 
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bör bolagen använda sig av tillförlitliga metoder från det språkvetenskapliga och pedagogiska 
grenarna för att återge en mer begriplig information.86 

3.3 Sarbanes-Oxley Act 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) är möjligen den enskilt viktigaste rapporten som har publicerats 
under senare år och infördes i USA som en direkt följd av de skandaler som uppdagades under 
början av 2000-talet. Det blev dessutom direkt lagfäst att alla bolag som är noterade på den 
amerikanska börsen måste anpassa sig till det nya SOX-reglerna, vare sig de är amerikanska 
eller ej. SOX är den av nationella koder som är hårdast skriven och innehåller relativt 
långtgående krav på redovisningen och information till aktiemarknaden.87  
 
SOX berör inte bara amerikanska bolag utan påverkar även noterade bolag från andra länder 
direkt genom kravet på att de skall tillämpa dess regler för att få vara verksamma på den 
amerikanska börsen. Den innebär även att ledningen i företagen blir personligt ansvariga för att 
den ekonomiska informationen som lämnas från företaget i form av bokslut eller 
kvartalsrapporter till marknaden är korrekt samt att alla viktiga affärsdokument måste arkiveras 
så att de finns tillgängliga vid en eventuell granskning av revisor eller domstol.88  
 
Detta var en reform av sällan skådat slag för den amerikanska marknaden och den möttes 
givetvis av blandad kritik från de amerikanska bolagen, men det skall sägas att den verkligen 
har väckt intresset för bolagsstyrningsfrågor och huruvida dessa bör regleras från federalt håll89. 
Section 404 i SOX är den del som fått mest uppmärksamhet efter införandet och den behandlar 
skyldigheter att informera om den interna kontrollen90. 
 
Enkelt uttryckt kan det sägas att Section 404 kräver en årlig rapport om intern kontroll som 
skall bifogas till bolagets årsredovisning. I denna rapport skall det framgå vilket ansvar 
ledningen har för att etablera och utveckla en tillräcklig internkontrollsstruktur och 
tillvägagångssätt för den finansiella rapporteringen samt att i slutet av året utvärdera hur 
effektiv denna kontroll har varit. De externa revisorerna skall sedan granska hur denna process 
har fungerat och ledningen är då ansvariga för att all information finns dokumenterad.91 
 
Det verkar i sin enklaste form kanske inte särskilt kostsamt eller tidskrävande men kritiker har 
däremot visat att SOX och främst Section 404 har blivit den dyraste förändringen i den 
finansiella rapporteringsregleringen någonsin med en ungefärlig ökning på 50 % i revisions- 
och konsultationskostnader bara för att möta de nya standarderna.92  

3.4 Intern kontroll 
Kontroll är ett ord som gärna används när det handlar om styrning, ledning eller management 
för att motverka fel och fusk, det är dock viktigt att göra distinktionen mellan extern och intern 
kontroll. Den externa kontrollen avser den kontroll som görs av andra verksamheter och externa 
uppgiftslämnare i syfte att motverka felaktigheter, medan den interna kontrollen syftar att 

                                                 
86 Nilsson, S,. Understandability of Narratives in Annual Reports, 1997, J. Technical writing and 
communication, Vol. 27, No. 4, sid. 361-384 
87 Nilsson, S,. Redovisningens normer och normbildare, 2005, Studentlitteratur, sid. 58-59 
88 Larsson, Lars-Olle, Corporate Governance och hållbar affärsutveckling, 2005, Ekerlids Förlag, sid. 
86-88 
89 Heminway, Joan MacLeod., Rock Paper Scissors: Choosing the right vehiclefor federal corporate 
governance initiatives, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, 2005, Vol. 10 Issue 2 
90 Langevoort, Donald C., Internal Control after Sarbanes-Oxley: Revisiting Corporate Law’s ”Duty of 
Care as Responsibility for Systems”, Journal of Corporation Law, Spring2006, Vol. 31 Issue 3, sid. 954 
91 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
92 Tackett, J. & Wolf, F. & Claypool, G., Internal control under Sarbanes-Oxley: a critical examination, 
2006, Managerial Audition Journal, Vol. 21, No. 3 
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förebygga och motverka den egna verksamhetens fel och oegentligheter. Men kopplingen 
mellan dessa två är dock väldigt stark då det förutsätts att den interna kontrollen fungerar på ett 
bra sätt för att den externa kontrollen skall vara effektiv.93 
 
Det är dock viktigt att framhäva att olika människor har olika uppfattningar om vad intern 
kontroll egentligen är och detta kan lätt skapa förvirring och leda till misstolkningar, felaktiga 
förväntningar och felaktig information vilket därmed kan skapa oreda inom ett företag. Fler 
tillfällen då denna risk föreligger är då begreppet stiliseras i lagtext eller regler utan en klar 
definition.94  
 
Moeller menar i Sarbanes-Oxley and the new internal auditing rules att intern kontroll har olika 
betydelse för olika personer och säller upp vissa kriterier för att testa om det förekommer en 
god intern kontroll. Ett system eller process kan anses ha en god intern kontroll om den; 
 

1. Klarar av att uppnå de uppsatta målen. 
2. Producerar precis och tillförlitlig data. 
3. Överensstämmer med gällande lagar och organisationspolicys.  
4. Tillhandahåller ekonomisk och effektiv resursanvändning. 
5. Tillhandahåller ett tillräckligt skydd för tillgångarna.95 

 
För att inte fastna i ett resonemang om svårigheterna med definitionen av intern kontroll väljer 
vi att presentera den definition som COSO använder sig av i sitt arbete:  

”Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 
personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom 
följande kategorier: 

� Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

� Tillförlitlig finansiell rapportering 

� Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar”96 
(COSO) 

3.5 COSO 
The Committee of Sponsoring Organizations on the Treadway Commission eller kort och gott 
COSO publicerade 1992 Internal Control – Integrated Framework, vilket är ett ramverk med 
syfte att förbättra de interna kontrollsystemen hos företag. Alltsedan dess har detta ramverk 
blivit uppmärksammat av flera företagsledare, styrelsemedlemmar, normbildare och 
professionella organisationer som ett lämpligt ramverk för den interna kontrollen.97 
 

                                                 
93 Korsell, L., & Nilsson, M., Att förebygga fusk och fel – Metoder för reglering och kontroll, 2003, 
Norstedts Juridik AB, sid. 31-32 
94 http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm 
95 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 104 
96 http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm 
97 COSO,. Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies, 2006, 
Vol 1 
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Detta ramverk har även under en längre tid fungerat som en ritning över hur den interna 
kontrollen skall etableras i företagen och den förespråkar effektivitet, minimering av risk, 
överensstämmande med lagar och regleringar samt hjälpa till att säkerställa trovärdigheten i den 
finansiella rapporteringen. Många 
företag och organisationer runt 
om i världen har tagit till sig detta 
ramverk och de har verkligen 
uppskattat dess tillämplighet, 
effektivitet och dess universella 
principer för den interna 
kontrollen. Det finns enligt 
COSO-rapporten fem stycken 
nyckelkomponenter i den interna 
kontrollen, 1)Kontrollmiljö 
2)Riskbedömning 3)Kontroll-
aktiviteter 4)Information och 
Kommunikation samt 
5)Övervakning/Uppföljning.98 
 
 

FIGUR 4 – COSO-MODELLEN
99 

3.5.1 COSO-modellen 

Kontrollmiljön representerar ett företags eller en organisations första försvarslinje mot risken 
för fel i den finansiella rapporteringen och det har visat sig i flertalet undersökningar att en 
stark ”tone at the top” spelar en mycket viktig roll. Om bolagsledningen agerar och verkligen 
visar med sina handlingar att de förespråkar en god intern kontroll kommer även företaget att 
prestera bättre enligt dessa studier. Det mest kostnadseffektiva sättet att implementera och 
bruka intern kontroll för den finansiella rapporteringen är att skapa en kontrollmedvetenhet 
genom hela organisationskulturen.100  
 
Tydligt definierade, och i organisationen kommunicerade, beslutsvägar, befogenheter och 
ansvar är viktiga delar av kontrollmiljön101. Med beslutsvägar avses här exempelvis vilken nivå 
i organisationen beslut om riktlinjer tas och hur övervakning av decentraliserade processer sker. 
Beslutsvägar är en del av organisationsstrukturen och framställs inom revisionsteori som 
viktiga för revisorer att förstå, för att kunna bedöma ledning och funktion inom 
organisationen.102 Revisorn arbetar på uppdrag av aktieägarna och det är därför vår uppfattning 
att förståelse för hur beslut fattas inom organisationen också är av intresse för aktieägarna.  
 
Den interna kontrollen påverkas av hur befogenhet och ansvar tilldelas befattningshavare inom 
organisationen. Det kan exempelvis handla om vilka personer som har rätt att fatta vissa beslut 
eller vilka befattningshavare som har access till olika delar av bokföringssystemet. Vanligen 
kommuniceras befogenhet och ansvar ut i organisationen genom riktlinjer, policyer och 

                                                 
98 The Institute of Internal Auditors, Putting COSO’s Theory into Practice, Tone at the Top, November 
2005, Issue 28 
99 Internal Auditor,  The COSO Model , 2005, Internal Auditor, Vol. 62 Issue 2, p53 
100 The Institute of Internal Auditors, Putting COSO’s Theory into Practice, Tone at the Top, November 
2005, Issue 28 
101 Svenskt Näringsliv & FAR, Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen, vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning, 2005, bilaga 2, sid. 1 
102 Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A., Wallage, P., Principles of auditing, 2005, Pearson Education 
Limited, sid. 240 
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liknande. Andra element som är av betydelse för en god kontrollmiljö kan vara integritet och 
etik, betonande av kompetens, oberoende styrelser, etc.103 
 
Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen påverkas av risker och 
identifiering av de mest väsentliga riskerna möjliggörs genom strukturerad riskbedömning104. 
Enligt COSO-rapporten så finns det några principer som är relaterade till riskbedömningen 
vilka det är viktigt att uppnå en hög kvalitet på. Dessa principer är 1) vikten av att ha klara mål 
för den finansiella rapporteringen 2) identifiering och analys av riskerna i den finansiella 
rapporteringen samt, 3) en bedömning av bedrägeririsken. Riskbedömningar på denna nivå är 
givetvis någonting som mer informellt och mindre strukturerat i de mindre företagen men dessa 
komponenter bör finnas med i alla organisationer.105  
 
Nästa nivå i COSO-modellen är kontrollaktiviteter, dessa aktiviteter kan ses som policys och 
handlingssätt som är utformade för att hjälpa till vid situationer där vissa risker kan 
identifieras106. Kontrollaktiviteterna är ett sätt att säkerställa att ledningens direktiv genomförs 
och aktiviteterna kan vara av varierande slag exempelvis godkännanden, verifikationer, attester, 
avstämningar samt åtskillnader av tjänsteroller och uppgifter107. Det bör finnas 
kontrollaktiviteter på alla nivåer i bolaget och även om det inte finns en enskild uppsättning 
korrekta kontrollaktiviteter som gäller för alla bolag väljer vi att presentera några av COSOs 
förslag till kontrollaktiviteter.  
 

• Utvärdera ledningen, jämför resultat mot budget. 
• Prestationsindikatorer, både finansiella och operativa. 
• Fysisk kontroll, regelbunden inventering av tillgångar. 
• Fördela ansvar, ingen får sitta på för mycket makt och inflytande.108 

 
Information och kommunikation är en komponent som inte skall ses som en horisontal nivå i 
COSO-modellen. Istället är det viktigt att denna komponent ses som ett spann över de andra 
komponenterna. Information och kommunikation kan dock ses som två distinkta 
internkontrollskomponenter men COSO har, för att inte få en allt för komplex modell, valt att 
kombinera dessa två till en mycket viktig komponent istället för två. Detta kan yttra sig i att 
viktig information på ett effektivt, snabbt och smidigt sätt måste bli kommunicerad upp och ner 
i organisationen för att berörda personer skall kunna ta del av informationen och utföra de 
åtgärder som krävs.109 
 
Informationssystemet genererar i sin tur värdefulla rapporter där finansiell och 
verksamhetsmässig information samt upplysningar om regelefterlevnad gör det möjligt att driva 
verksamheten på ett effektivt sätt. Både intern och extern information är viktig för väl 
underbyggda affärsbeslut och extern rapportering, en effektiv kommunikation genom hela 
organisationen är därmed av yttersta vikt. Alla anställda måste ha en klar bild från den högsta 
ledningen att ansvaret för intern kontroll och styrning måste tas på allvar, alla anställda skall ha 

                                                 
103 Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A., Wallage, P., Principles of auditing, 2005, Pearson Education 
Limited, sid. 236-240 
104 Svenskt Näringsliv & FAR, Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen, vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning, 2005, bilaga 2, sid. 2 
105 The Institute of Internal Auditors, Putting COSO’s Theory into Practice, Tone at the Top, November 
2005, Issue 28 
106 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 134-136 
107 Internal Auditor,  The COSO Model , 2005, Internal Auditor, Vol. 62 Issue 2, p53 
108 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 134-136 
109 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 137-138 
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förståelse för sin roll i styr- och kontrollsystemet samt hur enskilda aktiviteter kan påverka 
andras arbete. Det blir därmed även viktigt att det finns en kanal för kommunikation av 
väsentlig information uppåt i organisationen och samtidigt att det finns en effektiv 
kommunikationskanal till externa intressenter, såsom leverantörer, kunder, aktieägare och 
myndigheter.110  
 
Även om den interna kontrollen som system skulle fungera givet att den får ett bra stöd från 
ledningen, utförliga procedurer och ett fungerande informations- och kommunikationssystem är 
det praktiskt taget ett måste att hela processen övervakas. System och procedurer för intern 
kontroll som verkar effektivt under en viss period kan under en annan verka mindre effektivt 
beroende på yttre omständigheter, ny personal eller nya bättre system. Övervakningen kan 
däremot fungera genom en serie av separata utvärderingar eller likväl med fortlöpande 
aktiviteter. Det går att karaktärisera flertalet aktiviteter inom ett företag som 
övervakningsaktiviteter även om dessa aktiviteter i de flesta företagen inte ses som direkt 
övervakning, exempelvis; 
 

• Den normala funktionen av operativa chefer.  
• Externa klagomål.  
• Organisationsstruktur. 
• Fysisk inventering.111  

 
Processen med uppföljning och utvärdering av det interna styr- och kontrollsystemet är det 
som med tiden kommer att bestämma kvalitén på hela systemet. Frekvensen och omfattningen 
av övervakningsaktiviteterna och utvärderingarna beror dock i första hand på en värdering av 
risker och effektivitet i de löpande övervaknings- och uppföljningsaktiviteterna.112 
 
För att skapa sig en övergripande förståelse för den interna kontrollen är det viktigt att se hur 
ramverkets fem komponenter utgöra en integrerad process. En process som lyfter fram de olika 
komponenternas samverkan med varandra och där ledningen i företaget är flexibel i förhållande 
till kontrollaktiviteter och organisationens sätt att förändra och förbättra den interna kontrollen 
med tidens gång.113 

3.6 Svensk kod för bolagsstyrning 
Intresset för bolagsstyrning och debatten däri kring har varit starkt i Sverige, men trots detta har 
det tidigare inte funnits något nationellt regelverk114. Vi fick genom den slutliga versionen av 
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) den 16 december 2004 en samlad kod för styrning av de 
svenska aktiebolagen.115 I det här avsnittet av uppsatsen kommer vi att beskriva Koden och i 
synnerhet dess avsnitt 3.7 som är föremål för vår studie. Vi ger även en beskrivning av det 
organ som tillsatts att vårda Koden och de uttalanden och rekommendationer kring Kodens 
tillämpning som följt efter ikraftträdandet. Inledningsvis kan det dock vara på sin plats med en 
kort redogörelse för den svenska modellen för bolagsstyrning.  

                                                 
110 COSO, Enterprise Risk Management Integrated Framework, Executive summary, 2004  
111 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 142-143 
112 COSO, Enterprise Risk Management Integrated Framework, Executive summary, 2004 
113 COSO,. Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies, 2006, 
Vol 1 
114 Skog, R., A Remarkable Decade: The Awakening of Swedish Institutional Investors, 2005, European 
Business Law Review, Vol. 16, No. 5, sid. 1017-1031 
115 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning, Andra 
upplagan, 2006, Norstedts Juridik AB, sid. 21-24 
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3.6.1 Den svenska modellen 

Det svenska systemet för bolagsstyrning har sin grund i lagar, aktiebolagslagen (ABL), 
bokföringslagen och årsredovisningslagen men det definieras även med hjälp av självreglering 
och praxis på området. Det mest framstående regelverket av självreglerande art som används i 
Sverige idag är den svenska Koden 
för bolagsstyrning. Bolasstyrnings-
systemet är uppbyggt enligt figur 5, 
bolagsstyrningsmodellen, och 
bygger på en strikt makt- och 
ansvarsfördelning mellan ägare, 
styrelse, VD och revisor. Ägarna 
kan på den högsta beslutande nivån, 
Bolagsstämman, utöva den 
ägarmakt som de besitter genom att 
välja styrelse och revisor för den 
kommande mandatperioden. Vidare 
är det bolagsstämman som 
fastställer årsredovisning, beviljar 
ansvarsfrihet och beslutar hur årets 
resultat skall disponeras.116 

FIGUR 5 – DEN SVENSKA MODELLEN
117 

 
Styrelsens uppdrag blir sedan att förvalta företagets angelägenheter för ägarnas räkning och har 
under sin mandatperiod relativt långtgående befogenheter vilket leder till att de sköter bolaget 
självständigt i förhållande till ägarna. Styrelsen tillsätter även en VD som skall svara för den 
vardagliga förvaltningen av bolaget enligt de anvisningar som styrelsen ger. Revisorn utses som 
tidigare nämnt av bolagsstämman och har till uppdrag att granska årsredovisningen, andra 
räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget.118 

3.6.2 Koden  

Svensk kod för bolagsstyrning började gälla 1 juli, 2005 och det ursprungliga kravet vid 
införandet var att bolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista och bolag noterade på O-listan 
med ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder svenska kronor skulle tillämpa Koden119.   Den 
2 oktober 2006 avskaffades A- och O-listorna på Stockholmsbörsen då den nya nordiska börsen 
hade premiär.120 Därefter gäller av noteringsavtalet vid Stockholmsbörsen att alla svenska bolag 
som är inregistrerade på börs ska tillämpa Koden. Den gäller vidare för övriga bolag som har ett 
marknadsvärde som överstiger 3 miljarder kronor. Bolag som en gång börjat tillämpa Koden 
ska fortsätta följa den, även om marknadsvärdet sjunker under 3 miljarder.121 
 

                                                 
116 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000080.asp 
117 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000080.asp 
118 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000080.asp 
119 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning. 
Stockholm 2006 
120 http://di.se/Index/Nyheter/2006/09/29/203034.htm?src=xlink 
121http://www.omxgroup.com/nordicexchange/omhandeln/Lagar_regelverk/stockholmrulesregulations/C
ode_for_Corporate_Governance/ 
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Svensk kod för bolagsstyrning följer en princip som varit vanlig internationellt för just denna 
typ av koder. Principen kallas följa eller förklara och betyder att bolag som är skyldiga att 
tillämpa Koden antingen ska följa Kodens bestämmelser eller förklara varför de avviker.122  

3.6.3 Kodens avsnitt 3.7 – Intern kontroll och internrevision 

Svensk kod för bolagsstyrnings avsnitt 3.7 behandlar intern kontroll och internrevision. 
Avsnittet inleds med orden: 

”Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda 
ägarnas investering och bolagets tillgångar.”123 

(Svensk kod för bolagsstyrning) 
 
Detta kan jämföras med den svenska aktiebolagslagens åttonde kapitel enligt vilken 
styrelsen bär ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Enligt detta skall styrelsen se till att bokföring, medelsförvaltning, samt 
övriga ekonomiska förhållanden i bolaget sköts och kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. 
Styrelsen skall även göra kontinuerliga bedömningar över bolagets ekonomiska 
situation. Vidare skall styrelsen utforma skriftliga instruktioner över arbetsfördelning 
mellan styrelsemedlemmar och VD. Styrelsens tillsynsskyldighet och ansvar kan icke 
överlåtas till någon annan.124 
 
Kodens avsnitt 3.7 innehåller därefter tre regler om intern kontroll och internrevision, 
den första lyder: 

”Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.”125 

(Kodregel 3.7.1) 
 
Inledningen på kodregel 3.7.1, rörande intern kontroll, går att koppla till det som stipuleras i 
ABL 8:4 som en del i skyldigheten att organisationen klarar av att kontrollera bokföring, 
medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållande i övrigt. Men vare sig 
aktiebolagslagen, bokföringslagen eller årsredovisningslagen innehåller några direkta eller 
detaljerade regler om den interna kontrollen. Detta betyder dock inte att det inte behövs ett 
system för den interna kontrollen utan med ett väl fungerande system motverkas felaktigheter 
som kan uppkomma i det dagliga arbetet med redovisning, beslutsunderlag och ekonomiska 
rapporter vare sig felen är avsiktliga eller ej.126 
 
Vidare går det att göra en koppling mellan fortsättningen av kodregel 3.7.1 och ABL 8:5 där det 
föreskrivs att styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur uppgifter som 
krävs för att styrelsen skall kunna göra en bedömning av bolagets ekonomiska situation skall 
samlas in och rapporteras till styrelsen. Därigenom kan det påstås att denna regel redan hanteras 
av gällande bestämmelser i ABL, men Koden bör sannolikt sträcka sig längre än ABL genom 
dess krav på ”god intern kontroll” och en årlig rapport om hur den interna kontrollen har 
fungerat, vilket behandlas i regel 3.7.2.127 

                                                 
122 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning 
123 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning punkt 3.7. 
124 Svenskt Näringsliv & FAR, Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen, vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning, 2005, sid. 5  
125 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning punkt 3.7.1. 
126 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning, Andra 
upplagan, 2006, Norstedts Juridik AB, sid. 132 
127 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning, 
2006 
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”Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser 
den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste 
räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor.”128 

(Kodregel 3.7.2) 
 
Kodens regel 3.7.2 är en regel som inte har någon motsvarighet i aktiebolagslagen och 
behandlar den rapport om intern kontroll som rör hur den finansiella rapporteringen är 
organiserad och hur väl den har fungerat129. Det framkom redan i remissbehandlingen av denna 
regel en del synpunkter på att implementeringen skall vara allt för kostnadskrävande samt att 
regeln i sig är allt för långtgående, vidare har önskemål om vissa förtydliganden och vägledning 
efterlysts130. Debatten kring detta har fortsatt även efter Kodens ikraftträdande och har även lett 
till vissa förändringar, vilket vi strax återkommer till. 
 
Den tredje regeln i Kodens avsnitt 3.7 behandlar internrevision och styrelsens utvärdering av 
behovet av sådan: 

”I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen 
utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera 
sitt ställningstagande.”131 

(Kodregel 3.7.3) 
 
Denna regel saknar motsvarighet i aktiebolagslagens bestämmelser men det är ändå flera bolag 
som har valt att inrätta den särskilda granskningsfunktionen, internrevision, för att hjälpa den 
operativa ledningen med frågor som har med den interna kontrollen att göra. Ansvaret för den 
interna kontrollen ligger dock fortfarande ytterst hos styrelsen. Det bör påpekas att regeln inte 
kräver att företag som inte har inrättat internrevision måste göra detta, men som ett led i arbetet 
med den interna kontrollen skall styrelsen på årlig basis utvärdera behovet av en särskild 
granskningsfunktion. För att ytterligare betona vikten av att detta övervägande görs varje år 
föreskriver Koden att styrelsen skall uppge att man övervägt frågan samt motivera sitt 
ställningstagande i den årliga rapporten om intern kontroll.132 
 
Vi vill klargöra att det inte förekommer någon närmare ledning för bolagen i arbetet med att 
implementera Koden, vare sig i bestämmelserna i Koden eller i utredningen som föregick 
framläggandet. Därigenom blir vikten stor av att det fastställs en vägledning för hur bolagen 
skall tolka och tillämpa de ramverk för intern kontroll som finns att tillgå.133  

3.6.4 Vägledning från Svenskt Näringsliv och FAR 

I oktober 2005 gav arbetsgrupper från Svenskt Näringsliv och FAR (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer) ut en skrift med titeln: Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen – Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med 
vägledningen är att underlätta för styrelserna i deras arbete med att upprätta rapporter om intern 
kontroll i enlighet med Koden. Vägledningen beskriver styrelsens ansvar dels enligt 

                                                 
128 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning punkt 3.7.2. 
129 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning, Andra 
upplagan, 2006, Norstedts Juridik AB, sid. 137 
130 SOU 2004:130 punkt 3.3.7 
131 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning punkt 3.7.3. 
132 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning, Andra 
upplagan, 2006, Norstedts Juridik AB, sid. 140 
133 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning, Andra 
upplagan, 2006, Norstedts Juridik AB, sid. 133 
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aktiebolagslagen, dels enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Den ger också definitioner av 
intern kontroll och intern kontroll avseende de finansiella rapporterna.  
 
Viktigt här är att reflektera över att styrelsens rapport bara skall behandla den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen. Intern kontroll blir i detta hänseende en process som 
utformas av styrelsen direkt eller genom överseende av den samma tillsammans med 
bolagsledningen. Detta för att det senare skall vara möjligt för styrelsen att med rimlig säkerhet 
uttala sig om hur tillförlitlig den finansiella rapporteringen är och hur den förhåller sig till lagar 
och förordningar, samt överrensstämmer med god redovisningssed. Med rimlig säkerhet menas 
det att även om den interna kontrollen är utformad på ett ändamålsenligt sätt och väl 
implementerad så säkerställer de inte fullständigt att väsentliga fel kan uppstå. Det finns 
givetvis begränsningar även i de interna kontrollerna av ett inneboende slag t.ex. mänskliga fel, 
bedrägerier och medvetna avsteg från de på förhand beslutade kontrollerna. Väsentlighet har 
utgångspunkt i att information anses vara väsentlig om ett utelämnande eller ett fel påverkar de 
beslut som användaren tar på basis av informationen i de finansiella rapporterna.134 
 
Vägledningen från Svenskt Näringsliv och FAR ger vidare förslag på hur styrelsernas rapport 
om intern kontroll avseende de finansiella rapporterna kan utformas och hur arbetet med den 
interna kontrollen kan byggas upp. Vägledningens struktur är hämtad från COSO:s ramverk för 
intern kontroll (se ovan i detta kapitel) och föreslår att rapportens beskrivning av den interna 
kontrollen följer uppdelningen i rubrikerna: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation, samt uppföljning. I bilaga till vägledningen ges ett förslag på 
uppställning av rapporten.  

3.6.5 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning formades under 2005135. Kollegiet är en del av Föreningen 
för god sed på värdepappersmarknaden, där bland andra FAR SRS, Svenskt Näringsliv och 
Stockholmsbörsen AB är huvudmän136. Kollegiets uppgift är att ”… främja en god utveckling 
av bolagsstyrning i börsnoterade bolag i Sverige. ”137 Kollegiet ska förvalta den svenska Koden 
och har rätt att göra ändringar i den efter bedömning att det är motiverat. Detta uppdrag innebär 
att Kollegiet analyserar hur den praktiska tillämpningen av Koden utvecklar sig i Sverige och 
studerar den internationella utvecklingen inom området bolagsstyrning.138 Som en del i det 
förvaltande uppdraget lämnar Kollegiet en årsrapport innehållande dels Kollegiets 
sammantagna reflektioner kring Kodens tillämpning och utvecklingen, dels ett antal analyser av 
tillämpningen och av relaterade omvärldsföreteelser.  

3.6.6 Övergångslösning 

Den 15 december 2005 gjorde Kollegiet för Svensk bolagsstyrning ett uttalande där det 
konstaterades ett antal omständigheter som försvårade många bolags rapportering enligt denna 
kodregel för år 2005. Bland annat angavs införandet av IFRS som ett av dessa förhållanden 
men även avsaknaden av riktlinjer för revisorerna i deras granskningsarbete samt att företagen 
hade svårigheter att snabbt formulera företagets processer. Summan av detta blev att Kollegiet 
ansåg det vara tillräcklig om företagen med hänvisning i bolagsstyrningsrapporten till uttalandet 
inskränkte rapporten om intern kontroll till en beskrivning av hur bolaget organiserat den 
interna kontrollen. Kollegiet uttalade vidare att något yttrande om hur väl den interna kontrollen 

                                                 
134 Svenskt Näringsliv & FAR, Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen, vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning, 2005, sid. 7 
135 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Årsrapport 2006, sid. 1  
136 http://www.godsedpavpmarknaden.se/foreningen.asp 
137 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000017.asp 
138 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000017.asp 
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fungerat inte behövdes samt att rapporterna inte behövde revisorsgranskas.139 Vidare in i 2006 
fortsatte diskussionen kring denna regel och brännpunkten i debatten handlade nu om 
informationsvärdet i styrelsernas värderande omdömen om den interna kontrollens effektivitet 
samt huruvida revisorsgranskning av rapporten verkligen bör vara obligatorisk.140  

3.6.7 Uttalande av Kollegiet den 5 september 2006 

Mot bakgrund av den fortsatta debatten kring obligatorisk revisorsgranskning och 
informationsvärdet av styrelsens värdering av den interna kontrollen gjorde Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning ett uttalande i september 2006, där följande anvisning gavs: 

”Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser 
den finansiella rapporteringen är organiserad. Beskrivningen bör göras utifrån den 
vägledning som tagits fram av arbetsgrupper från Svenskt Näringsliv och FAR”. 

”Rapporten behöver inte innefatta något uttalande om hur väl den interna kontrollen fungerat 
under det gångna räkenskapsåret. Revisorsgranskning av rapporten är frivillig.” 

”Rapporten skall ingå som ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten. Det skall framgå 
om detta avsnitt är granskat av bolagets revisor.”141 

(Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning) 
 
Detta innebär att sista satsen i första meningen och andra meningen i regel 3.7.2 samt hela regel 
5.2.1 inte skall tillämpas och att bolag som följer denna anvisning inte behöver avge någon 
förklaring till varför nämnda kodregler inte följs. 

 
Som motivering till detta uttalande anges bland annat att bolagens rapporter om intern kontroll 
2005 visat att den interna kontrollen fått ökad uppmärksamhet i Sverige och att många bolag 
inlett intensiva arbeten med att förbättra arbetet med intern kontroll och riskhantering. Denna 
tillämpningsanvisning gäller tills vidare i avvaktan på en framtida bredare översyn av Koden. 142 
 
Vår uppsats syftar till att beskriva vilken information styrelsernas rapporter om intern kontroll 
ger. Vi kommer alltså här att visa vad rapporterna för 2005 innehöll och därmed kan vi inte 
styrka eller avvisa Kollegiets påstående om ett ökat arbete med intern kontroll.  

3.6.8 En granskning av bolagens rapportering om intern kontroll 2005 

Kollegiet för svensk bolagsstyrnings årsrapport för 2005 innehåller bland annat en analys av 
bolagens rapportering om intern kontroll utförd av kollegieledamoten Anders Malmeby på 
KPMG. Malmeby har granskat 74 av de 78 bolag som enligt Stockholmsbörsen skulle följa 
Koden under 2005. Av de 78 bolagen föll ett bort på grund av att det flyttades till annan 
marknadsplats under året och tre på grund av att de hade brutet räkenskapsår.143 Texten i 
Kollegiets årsrapport ger inte mycket information kring hur granskningen gått till, däremot 
presenteras de slutsatser undersökningen resulterat i. Den kritiskt granskande uppsatsläsaren 
blir nu naturligtvis nyfiken på om denna undersökning inte i själva verket ger svar på de 
frågeställningar som ligger till grund för den här uppsatsen. Malmeby undersöker dock främst 
rapporterna i ljuset av Kodens regler och den debatt som följt efter Kodens införande. Han gör 
vidare en bedömning av ambitionsnivån i rapporterna. Vår ambition med denna uppsats är att 
gräva något djupare än vad Malmeby gjort. Det är också vår uppfattning att det är motiverat att 

                                                 
139 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ANVISNING NR 1 - 2005 
140 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning, 
2006, sid. 65 
141 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ANVISNING NR 1 - 2006 
142 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ANVISNING NR 1 - 2006 
143 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Årsrapport 2006, sid. 26-29 
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genomföra en granskning ur ett mer vetenskapligt perspektiv. Vår genomgång av forskningen 
på området visar att det ännu är tämligen ont om publicerad vetenskaplig forskning inom 
området Svensk kod för bolagsstyrning. Vi redogör därmed inte närmare för de resultat som 
Malmeby presenterar, utan hänvisar istället till Kollegiet för svensk bolagsstyrnings årsrapport 
2006.   

3.7 Källor och material 
Avslutningsvis i detta kapitel som syftat till att bygga upp ett sammanhang vill vi ge några 
kritiska kommentarer kring den information som presenterats i kapitlet. 
 
Den teoretiska referensramen för uppsatsen byggde vi upp genom en genomgång av aktuella 
teorier. Fokus i teorikapitlets mer teoretiska del ligger på COSO-modellen, eftersom det är 
denna modell vi använder oss av i analysen. Övriga teorier som refereras har framförallt till 
syfte att placera uppsatsen i ett sammanhang. Vi har medvetet valt att ge en enkel beskrivning 
av bakgrunden, det vill säga av teorier om bolagsstyrning och intern kontroll. Det innebär att 
teorigenomgången i det avseendet inte är särskilt djuplodande och de källor som använts är till 
viss del till exempel kurslitteratur. Syftet med avsnittet är endast att ge en kort introduktion till 
ämnet och det är vår uppfattning att för detta fungerar exempelvis kurslitteratur alldeles 
utmärkt.  
 
Den teoretiska basen för vår forskning ligger i COSO-modellen. Modellens utbredning och 
betydelse stod klar för oss inte minst efter det utprövande av kategorier och den testkodning vi 
genomförde. För att fördjupa oss i COSO-modellen har vi använt oss av The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions hemsida i stor utsträckning. På 
www.coso.org finns gott om information om modellen, bland annat ett stort antal artiklar av 
olika författare. Dessa artiklar är inte i första hand vetenskapliga i traditionell mening och inte 
publicerade i vetenskapliga kontexter. Vi anser ändå att den information som funnits tillgänglig 
på coso.org har bidragit positivt till den referensram vi avsett bygga upp för analysen. Denna 
information har kompletterats och byggts ut genom vetenskapliga artiklar. Artiklar har vi sökt 
genom de av företagsekonomer flitigt använda databaser som finns tillgängliga via Umeå 
universitets bibliotek144. Även om det inte har varit alldeles enkelt att finna artiklar som varit 
relevanta för vår studie, anser vi ändå att vi har byggt upp en teoretisk referensram som är 
adekvat för uppsatsen.  Vi återkommer i det avslutande kapitlet till vilken vetenskaplig relevans 
vi anser att vår studie har och i vilket sammanhang den ska placeras.  
 
Den andra delen av teorikapitlet behandlar Svensk kod för bolagsstyrning. Information kring 
detta ämne har vi framförallt erhållit via hemsidor och skrifter, samt ett visst mått av litteratur. 
Avsnittet om Svensk kod för bolagsstyrning utgör inte en del av den teoretiska referensramen 
och de källor som använts för information om området har därför inte ansetts lida av bristande 
vetenskaplighet. Vår uppfattning efter sökningar av litteratur och forskning kring Koden är att 
det ännu är sparsmakat med forskning inom området. Vår förhoppning är dock att vi genom 
denna uppsats skall bidra något till vetenskapen. På vilket sätt återkommer vi till i kapitlet 
Slutsatser och Diskussion. 
 

                                                 
144 Framförallt har Business Source Premier använts, där vi sökt med sökord (på svenska och engelska) 
relaterade till COSO, intern kontroll, bolagsstyrning etc.  
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4. Styrelsernas rapporter om intern kontroll, en beskrivning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera de resultat vår forskning gett i fråga om beskrivande 
data. Vi presenterar statistik över hur bolagen valt att utforma sina rapporter och kopplar det 
empiriska resultatet till de regler och uttalanden som legat till grund för rapporterna. I några 
fall har vi i samband med analysen gått in i rapporterna och tittat närmare på vad bolagen 
skriver om det vi granskat. 

4.1 Kategorier och koder 
Vi inleder kapitlet med att presentera den manual vi använt för kodningen avseende innehållet i 
den här delen. I tabellen nedan visas kodningsmanualen för kategorierna 1 till 3, samt kategori 
5. Ordningen på kategorierna är utformad utifrån rapporternas disposition. I nästa kapitel 
kommer vi att redogöra för kategorierna med beteckning 4. Vidare i kapitlet redogör vi för 
resultaten av kodningen i dessa kategorier.   

Kate-
gori 

Rubrik Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 

  1.1 Fristående rapport Fristående 
Del i 
bolagsstyr-
ningsrapport 

Annat     

  1.2 
Rapportens 
omfång 

<1 1<2 2<3 3<4 4< 

  1.3 
Revisors-
granskning 

Ja Nej        

  1.4 
Vägledning 
FAR/SN 

Hänvisning          

  2.1 Koppling till ABL Explicit  
Explicit i 
enlighet med 
vägled. 

Implicit     

  2.2 
Hänvisning 
övergångslösning 

Ja         

  2.3 

Yttrande  
hur den  
interna kontrollen  
fungerat 

Väljer att 
inte yttra sig 

Har med 
hänvisning 
till 
övergångs-
lösningen 
valt att inte 
yttrar sig  

Har valt att 
yttra sig i 
försiktiga 
termer 

Positivt 
yttrande 

Negativt 
yttrande 

  3.1 

Internrevision/ 
Särskild 
gransknings-
funktion 

Har intern-
revision 

Utvärderat 
behovet, 
kommer att 
inrätta 

Utvärderat 
behovet, ser 
inte behov i 
dagsläget 

Har inte 
utvärderat 
behovet 

Annan 
funktion 
fyller dessa 
uppgifter 

  3.2 
Motivering  
internrevision Ja         

  5.1 Tillämpar SOX Ja         

  5.2 
Section 404 
(SOX) 

Nämner Beskriver 
Lämnat 
yttrande 

    

 
Tabell 1 – Kodningsmanual kategori 1-3, 5 
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4.2 Fristående rapporter 
I vår studie har vi valt att endast använda de rapporter om intern kontroll som vi klassificerat 
som fristående som grund för vår forskning. Som vi beskriver i metodkapitlet gjorde vi denna 
avgränsning efter det att kodningen var utförd. Det innebär att vi även har granskat rapporter 
som varit integrerade i bolagsstyrningsrapporter eller presenterats på annat vis. Vi tycker därför 
att det är befogat att redogöra för våra iakttagelser kring det faktum att ett antal bolag valt att 
inte presentera fristående rapporter. Det som sedan presenteras efter detta avsnitt grundar sig 
dock enbart på de fristående rapporterna.  
 
Av de totalt 83 bolag vi granskat var rapporten om intern kontroll integrerad i 
bolagsstyrningsrapporten i 34 fall. I de flesta av dessa rapporter ges inte någon motivering till 
varför man valt att göra på detta sätt. Några bolag uttalar dock att styrelsen anser att intern 
kontroll är en integrerad del av bolagsstyrningen och att de därför inte anser att rapporten om 
intern kontroll ska vara fristående. Som exempel kan vi nämna TeliaSoneras 
bolagsstyrningsrapport där styrelsen skriver: 

”Styrelsen har valt att inkludera en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad 
i denna bolagsstyrningsrapport, eftersom styrelsen anser att intern kontroll är en integrerad 
del av bolagsstyrning.”145 

(TeliaSonera) 
 

Som tidigare nämnts uttalade Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 5 september 2006 att 
styrelsernas rapporter om intern kontroll i fortsättningen ska vara ett avsnitt i 
bolagsstyrningsrapporterna och att beskrivningen bör göras utifrån vägledningen från FAR och 
Svenskt näringslivs vägledning146. Vid skrivandet av denna uppsats har 
bolagsstyrningsrapporterna för 2006 inte utkommit ännu och vi vet därmed inte hur de kommer 
att se ut. Rimligt att anta är dock att Kollegiets anvisning kommer att följas. 

4.3 Omfång  
Som en del i vår granskning har vi studerat rapporternas omfång, det vill säga hur långa 
rapporterna är. Vi har valt att använda oss av sidantal som omfångsmått. Detta gör naturligtvis 
att mätningen begränsas av layout av rapporterna, men vi anser att måttet ändå speglar något 
om hur mycket plats rapporterna om intern kontroll fått i bolagens årsredovisningar. 
 

Av diagrammet här bredvid framgår att 
majoriteten av rapporterna ryms på en sida eller 
mindre. 69 % det vill säga 34 rapporter var 
begränsade till detta utrymme. 29 % vilket innebär 
14 rapporter bredde ut sig på mellan en och två 
sidor. Endast en av rapporterna var längre än två 
sidor. Denna rapport var cirka tre och en halv sida 
lång. Sammantaget kan konstateras att rapporterna 
om intern kontroll är begränsade till en till två 
sidor vilket kan anses vara väl i paritet med 

vägledning som tagits fram av FAR och Svenskt näringsliv. Bilagan i vägledningen som utgör 
ett exempel på hur rapporten om intern kontroll kan vara utformad sätter enligt vår bedömning 
en standard för rapporterna på en till två sidor.  

4.4 Övergångslösning 
Vid tidpunkten för utgivning av bolagens rapporter om intern kontroll 2005 förelåg uttalandet 
från Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 15 december 2005. Kollegiet fastslog att 

                                                 
145 TeliaSoneras bolagsstyrningsrapport 2005, sid 16 
146 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ANVISNING NR 1 - 2006 
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FIGUR 6 – RAPPORTERNAS OMFÅNG 
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styrelserna för år 2005 inte behövde lämna något yttrande om hur väl den interna kontroll 
fungerar inom bolaget och det ansågs tillräckligt att rapporten var en beskrivning av hur den 
interna kontrollen var organiserad. Inte heller behövde rapporterna granskas av bolagets revisor. 
Utav de 49 bolagen som ingår i granskning har 43 gjort en hänvisning till Kollegiets uttalande i 
sina rapporter.  

4.4.1 Yttrande om hur den interna kontrollen fungerar 

Inom kategorin Yttrande om hur den interna kontrollen fungerat kodade vi rapportern i fem 
olika koder. Dessa var: 
 

1. Väljer att inte yttra sig 
2. Har med hänvisning till övergångsläsningen valt att inte yttra sig 
3. Har valt att yttra sig i försiktiga termer 
4. Positivt yttrande 
5. Negativt yttrande 

 
Sammanlagt 46 rapporter kodades i kategorin och fördelningen såg ut på följande vis: 

Således kan vi konstatera att 2 av 49 styrelser valt att yttra sig om hur väl den interna kontrollen 
fungerat trots Kollegiets uttalande. I endast ett av de bolagen anser sig styrelsen har grund för 
att göra ett yttrande där man klart anser sig kunna uttala att den interna kontrollen är god, alltså 
ett positivt yttrande. I två andra rapporter konstaterades att styrelserna inte hänvisat till 
kollegiets övergångslösning men uttryckligen avstår från att yttrat sig hur den interna kontrollen 
har fungerat. I resterande rapporter 92 %, har styrelserna valt att med hänvisning till kollegiets 
uttalande inte uttala hur väl den interna kontrollen har fungerat. Det konstaterades även ett 
bortfall på tre rapporter där det inte finns någon hänvisning till övergångslösningen och heller 
inget yttrande eller omnämnande att de avstår yttrande rapporterna.  

4.4.2 Revisorsgranskning 

I kategorin Revisorsgranskning har två koder använts, ja och nej. 86 % av bolagen anger att 
rapporten ej varit föremål för granskning av bolagets revisor, medan endast en rapport, det vill 
säga 2 %, har granskats av revisorn. I 12 %, det vill säga i 6 av rapporterna, anges inte om de 
varit föremål för granskning eller ej. I 4 av dessa rapporter ges en hänvisning till 
övergångslösningen som meddelades av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 15 september. 
Eftersom bolagen inte uppgett att rapporterna varit föremål för granskning och eftersom en 
närmare granskning visar att det inte förekommer någon information i anslutning till 
rapporterna om resultatet av eventuella revisorsgranskningar, kan denna hänvisning rimligen 
tolkas som att bolagens rapporter inte är granskade av revisor. I de återstående två rapporterna 
förekommer varken uppgifter om revisorsgranskning, hänvisning till övergångslösningen eller 
redovisning av revisorsgranskning.  Det är dock rimligt att anta att inte heller dessa rapporter 
granskats. 

Yttrande om hur den interna kontrollen fungerat 

92% 

4% 
2% 2% 

1 Väljer att inte yttra sig

2 Hänvisar till övergångslösningen 

3 Yttrar sig i försiktiga termer 

4 Positivt yttrande 

FIGUR 7 - YTTRANDE 
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4.5 Internrevision 
Enligt Kodens regel 3.7.3 ska de bolag som inte har internrevision varje år utvärdera om en 
sådan funktion behövs och i rapporten om intern kontroll sedan motivera sitt ställningstagande. 
För att studera tillämpningen av denna kodregel använde vi oss av två kategorier. Den första 
mäter existens och utvärdering av internrevisionen. De fem möjliga koderna i kategorin var: 
 

1. Har internrevision 
2. Utvärderat behovet, kommer att inrätta 
3. Utvärderat behovet, ser inte behovet i dagsläget 
4. Har inte utvärderat behovet 
5. Annan funktion fyller dessa uppgifter 

Särskild granskningsfunktion (internrevision)

19 1 20 2 4

0 10 20 30 40 50

Har internrevision Kommer att inrätta

Ser inte behovet i dagsläget Har inte utvärderat behovet

Annan funktion fyller dessa uppgifter

 
Av undersökningen ser vi att en särskild granskningsfunktion är något som flera av bolagen 
redan har inrättat. 19 bolag, dryga 40 %, har redan en funktion för internrevision och ytterligare 
ett bolag har uttryckt att de kommer att inrätta denna funktion under året 2006. Lika stor andel 
bolag ser dock att de i dagsläget inte har ett behov av en särskild granskningsfunktion i sin 
verksamhet, medan fyra bolag, drygt 8 %, anser att det finns någon annan funktion inom den 
befintliga verksamheten som fyller de uppgifter en internrevision skulle utföra. Vid en närmare 
granskning framgår det i två rapporter att bolaget inte är klara med utvärderingen av behovet 
utan avser att lämna ett utlåtande i frågan i rapporten för 2006. Tre av 
internkontrollsrapporterna räknas till bortfall då de inte behandlat internrevision över huvud 
taget.  
 
Den andra kategorin som vi avser att mäta inom internrevisionen är i vilken utsträckning 
styrelsens sällningstagande motiverades i internkontrollsrapporterna. För denna mätning ansåg 
vi det tillräckligt med en kategori innehållandes endast en kod, nämligen – motiverar 
internrevision. Vi har i undersökningen valt att bortse från korta och intetsägande motiveringar 
som exempelvis styrelsen anser att en särskild granskningsfunktion är nödvändig/ej nödvändig. 
För att det skall räknas som en motivering skall den därför vara mer utförlig och beskrivande än 
så. 
 
Totalt visade det sig att 18 motiveringar till internrevision gick att urskönja ur 
internkontrollsrapporterna. Fördelningen av motiveringar var om följer: 
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internrevision 
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Ser inte 
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FIGUR 8 - INTERNREVISION 

FIGUR 9 – MOTIVERINGAR INTERNREVISION 
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Anmärkningsvärt är att sju av de 20 bolagen som inte ser behovet av en särskild 
granskningsfunktion i dagsläget inte har lämnat någon motivering till sitt ställningstagande. 
Vidare kan vi konstatera att det även varit sparsamt med motiveringar till redan inrättade 
internrevisionsfunktioner där bara ett bolag gett en motivering till sitt ställningstagande.  

4.6 Koppling till aktiebolagslagen 
Som vi visat i avsnittet där vi beskrivit Koden tidigare i uppsatsen så finns det kopplingar 
mellan kodreglerna i avsnitt 3.7 och den svenska aktiebolagslagen (ABL). Vi har använt en 
kategori i den empiriska studien till att mäta i hur stor utsträckning bolagen uppmärksammat 
denna koppling i rapporterna. Vår bedömning var efter vår testkodning att det fanns två 
intressanta aspekter på kopplingen till ABL. Dels kunde bolagen göra en direkt explicit 
koppling och dels kunde de göra en implicit koppling genom att använda de ord som uttrycker 
styrelsens ansvar i ABL 8:4 och 8:5. Kategorin Koppling till ABL fick därmed de två koderna – 
explicit respektive implicit.   
 
I FAR och Svenskt Näringslivs vägledning ges i bilagan som exemplifierar hur rapporten om 
intern kontroll kan vara utformad ett förslag till inledande text. Denna text lyder: 

”Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning 
för den interna kontrollen.”147 

(Svenskt Näringsliv & FAR) 
 

Mot bakgrund av detta fann vi det också befogat att föra in en tredje kategori – explicit i 
enlighet med vägledningen. Meningar med direkt eller snarlik formulering som ovan citerade 
standard kodades i denna kategori.  
 
Resultatet av kodningen visar att 18 företag valt att använda den i vägledningen föreslagna 
formuleringen. Endast en rapport anknyter till ABL på annat sätt än genom vägledningen och 
det är genom en implicit koppling. Det ger en total andel av cirka 40 % av rapporterna som 
återkopplar den interna kontrollen till styrelsernas ansvar enligt aktiebolagslagen.  

4.7 Sarbanes-Oxley Act 
Bolag som är registrerade vid amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) ska 
följa Sarbanes-Oxley Act (SOX) och dess Section 404. Av de bolag som granskats i denna 
studie är fem skyldiga att följa SOX. Av dessa fem bolag är det ett som nämner Section 404 i 
rapporten om intern kontroll och ett bolag som nämner Section 404 och beskriver närmare vad 
det innebär och vilka konsekvenser det får för företaget. Inget av dessa bolag har lämnat något 
yttrande om hur väl den interna kontrollen har fungerat. En särskild granskning visar att 
samtliga bolag som är skyldiga att följa SOX skriver att de kommer att göra detta från och med 
årsredovisningen för 2006.  
 
Några jämförelser mellan dessa bolag och hela studiens urval kan vara intressanta. Av de fem 
bolagen som ska följa SOX har fyra en internrevision, det ger en andel på 80 %. Det kan 
jämföras med en total andel på cirka 40 % i hela urvalet som har internrevision. Det bolag av 
dem som ska följa SOX som inte har internrevision har utvärderat behovet men kommit fram 
till att internrevision inte behövs i dagsläget. Företaget motiverar också sitt ställningstagande.  
 
Section 404 kräver att bolag registrerade hos SEC ska tillämpa ett etablerat ramverk för intern 
kontroll. Fyra av de fem bolagen i vår studie som ska följa SOX säger uttryckligen i rapporterna 
att de tillämpar COSO:s ramverk. Däremot använder samtliga bolag de fem 
nyckelkomponenterna i COSO-modellen i sin beskrivning av den interna kontrollen, vilket 
antyder att även det femte bolaget arbetar enligt ramverket. Det kan jämföras med de cirka 60% 

                                                 
147 Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finasiella rapportering, Vägledning till Svensk 
kod för bolagsstyrning, utgiven av arbetsgrupper från Svenskt Näringsliv respektive FAR  
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av det totala urvalet som tillämpar COSO, direkt eller via FAR och Svenskt Näringslivs 
vägledning, samt de cirka 90 % av det totala urvalet som oavsett om de säger sig tillämpa 
COSO eller inte, ändå använder samtliga COSO:s huvudkomponenter i beskrivningen av den 
interna kontrollen.  
 
Inget av de fem företagen väljer att yttra sig om hur den interna kontrollen avseende de 
finansiella rapporterna fungerar. Detta trots att de från och med nästföljande år kommer att vara 
skyldiga att lämna ett sådant uttalande. 
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5. Styrelsernas rapporter om intern kontroll och COSO-
modellen 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultaten och analysen av vår studie som ställer 
styrelsernas rapporter om intern kontroll i relation till COSO-modellen.  

5.1 Rapporternas substans 
Inledningsvis i vår analys av rapporternas innehåll i förhållande till COSO-modellen gör vi en 
bedömning av substansen i rapporterna. Med substans menar vi då hur mycket information 
rapporterna ger om den interna kontrollen avseende de finansiella rapporterna. Våra kategorier 
som syftat till att mäta innehållet i rapporterna i förhållande till COSO-modellen har i de flesta 
fall bestått av koderna – nämner samt beskriver. Koden nämner har kodats med siffran 1 och 
koden beskriver har kodats med siffran 2. Dessa siffror använder vi i det här analysavsnittet 
som poäng för att mäta substans. Bolag som fått höga poäng har i högre utsträckning nämnt och 
beskrivit de nyckelbegrepp och fraser som vi använt för att mäta beskrivningarna av den interna 
kontrollen. Ju högre poäng, desto mer av beskrivningar.  
 
De kategorier vi använt i denna jämförelse är kategorierna 4.1.1 till och med 4.12. Kategorierna 
under avsnitt 4 i vår kodningsmanual har utformats för att mäta användningen av COSO:s 
ramverk i rapporterna. Det innebär att de fraser och begrepp som kodats hämtats ur COSO-
modellen eller hört samman med den teori vi använt avseende denna modell. 
Kodningsmanualen för detta avsnitt såg ut som följer: 
 

Kategori   Rubrik Kod 1 Kod 2 

4.1 Tillämpar COSOs ramverk Explicit 
Via FAR/SN 
vägledning 

4.1.1 Kontrollmiljö Nämner  

4.1.2 Riskbedömning Nämner  

4.1.3 Kontrollaktiviteter Nämner  

4.1.4 Information och kommunikation Nämner  

4.1.5 Uppföljning Nämner  

4.2 Beslutsvägar Nämner Beskriver 

4.3 Befogenheter Nämner Beskriver 

4.4 Styrande dokument Nämner Beskriver 

4.5 
Identifierar och klargör risker i 
fin.rapporteringen 

Nämner Beskriver 

4.6 
Bedrägeririsk, Oegentligheter, Otillbörligt 
gynnande… 

Nämner Beskriver 

4.7 Riskhantering Nämner Beskriver 

4.8 Utvärdering av Ledningen Nämner Beskriver 

4.9 Utvärdering av kontrollstruktur Nämner Beskriver 

4.10 Ansvarsfördelning Nämner Beskriver 

4.11 
Effektiva Informations- och 
kommunikationsvägar 

Nämner Beskriver 

4.12 
Regelbunden finansiell rapportering till 
styrelse 

Nämner Beskriver 

Tabell 2 – Kodningsmanual kategori 4 
 
I analysen av rapporternas substans uteslöts kategori 4.1 som hade rubriken tillämpar COSO:s 
ramverk. Anledningen till detta var att 1 poäng i denna kategori innebar att bolagen explicit 
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säger att de tillämpar eller följer COSO. 2 poäng innebar att bolagen indirekt tillämpade COSO 
genom hänvisning till vägledningen från Svenskt Näringsliv och FAR. En högre poäng i denna 
kategori gav därmed ingen indikation på substansen i rapporterna. För kategorierna 4.1.1 till 
och med 4.1.5 gäller att bolagen maximalt kunnat få 1 poäng per kategori. För övriga gäller 
dock att rapporterna kunnat tilldelas 0, 1 eller 2 poäng. Maximal tilldelning var 27 poäng och 
därmed har vi delat in rapporterna i 9 grupper. Fördelningen mellan grupperna framgår av 
följande diagram:  
 

Såväl medelvärde som medianvärde för sammanställningen av poäng är 16. Som diagrammet 
visar får den absoluta majoriteten av rapporterna mellan 13 och 21 poäng. Detta tyder på att 
majoriteten av rapporterna innehåller relativt mycket substans i förhållande till ramverket 
COSO. Kategorierna är 16 till antalet, vilket innebär att en 1:a i alla kategorier skulle ge 
medelpoäng. Inte någon av rapporterna har dock kodats på detta vis. Istället har rapporternas 
poängtilldelning varit väl spridd över de olika kategorierna. För att därför kunna gräva djupare i 
vilken information rapporterna om intern kontroll verkligen ger aktieägarna kommer vi nu i det 
följande att mer ingående analysera resultaten i de olika kategorierna.  

5.2 Tillämpningen av COSO 
Kategori 4.1 sökte efter omnämnande av COSO-
modellen i rapporterna. Två koder användes i 
kategorin, där kod 1 var explicit, vilket alltså betyder 
att företagen i rapporterna skriver att de tillämpar 
COSO. Kod 2 var via FAR och Svenskt Näringslivs 
vägledning, vilket innebär att företagen inte skrivit att 
de tillämpar COSO, utan istället skrivit att de tillämpar 
vägledningens ramverk. I diagrammet här intill visas 
resultatet av kodningen. I diagrammet har också 
inkluderats antalet uteblivna kodningar, det vill säga de 
rapporter som inte innehåller vare sig kod 1 eller kod 2. 
39 % av rapporterna har inte hänvisat till vare sig COSO eller vägledningen. 61 % av 
rapporterna anger att bolaget tillämpar COSO:s ramverk för intern kontroll. Av dessa utgör 53 
%, det vill säga 32 % av samtliga rapporter, en uttalad hänvisning till COSO, medan 47 %, 
motsvarande 29 % av samtliga rapporter, implicit via vägledningen uppger att COSO tillämpas.  

5.3 COSO:s huvudkomponenter 
I kategorin COSO:s huvudkomponenter utgick vi från COSO-modellens fem 
nyckelkomponenter och undersökte därefter om bolagen tagit upp dessa i sina rapporter om 
intern kontroll. Resultaten av undersökningen visade att dessa komponenter är mycket 
välanvända i styrelsernas rapporter där exempelvis begreppet kontrollmiljö finns representerat i 
96 % av alla rapporter och var därmed den flitigast använda huvudkomponenten. 
Riskbedömning och kontrollaktiviteter förekom i 94 % av alla rapporter medan information och 
kommunikation tillsammans med uppföljning förekom i 92 % av de publicerade rapporterna.  
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COSO:s Internal Control 
– Integrated Framework 
har till syfte att förbättra 
de interna kontroll-
systemen i bolagen och 
många bolag runt om i 
världen har tagit till sig 
detta ramverk. 
Kontrollmiljön anses vara 
företagets första 
försvarslinje mot risken 
för fel i den finansiella 
redovisningen och det har 
visat sig att en stark 
kontrollmedveten organisationskultur har varit ett bra sätt att skapa en väl fungerande intern 
kontroll.148  
 
En intressant reflektion mot det föregående avsnittet är att bolagen använder sig av COSO:s 
huvudkomponenter i mer är 90 % av alla rapporter. Detta går då att ställa mot resultatet av 
kopplingen till COSO, avsnitt 5.2, där det i nära 40 % av rapporterna inte framgick någon 
koppling, vare sig direkt eller via vägledningen från FAR och Svenskt Näringsliv. Det verkar 
onekligen som bolagen ändå valt att använda sig av dessa komponenter även om de inte valt att 
hänvisa till ursprungskällan.  

5.4  Beslutsvägar, befogenhet, ansvarsfördelning 
Att beslutsvägar, befogenhet, och ansvar är definierade och tydligt kommunicerade i 
organisationen är viktigt för en god kontrollmiljö149. Ansvarsfördelning är enligt COSO-
modellen även ett slags kontrollaktivitet. Genom en fördelning av ansvar får inte enskilda 
personer för mycket makt och inflytande150. Begreppet ansvarsfördelning är frekvent 
förekommande i styrelsernas rapporter om intern kontroll. 82 % av bolagen nämner begreppet i 
sina rapporter. Tillsammans med de 12 % som inte bara nämner utan också beskriver 
ansvarsfördelningen, blir förekomsten av begreppet 94 %.  
 
Beslutsvägar och befogenhet är 
inte lika frekvent omnämnt i 
rapporterna som ansvars-
fördelning. 41 % respektive 43 
% av bolagen nämner 
begreppen i sina rapporter. 
Beskrivningar av befogenhet 
förekommer i samma 
utsträckning som beskrivningar 
av ansvarsfördelning, medan 
några beskrivningar av 
beslutsvägar är mycket 
ovanliga. Endast 4 % vilket 

                                                 
148 The Institute of Internal Auditors, Putting COSO’s Theory into Practice, Tone at the Top, November 
2005, Issue 28 
149 Svenskt Näringsliv & FAR, Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen, vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning, 2005, bilaga 2, sid. 1 
150 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 134-136 
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innebär två rapporter ger beskrivningar av beslutsvägar.  
 
Sammantaget är således inte beskrivningar av beslutsvägar, befogenheter och ansvar särskilt 
frekvent förekommande i rapporterna. I många fall handlar det istället om att de tre orden 
nämns i rapporterna genom användande av de formuleringar som förekommer i bilagan om 
COSO i FAR och Svenskt Näringslivs vägledning, där det står:  

”En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt 
definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande 
dokument i form av interna policies, riktlinjer, manualer och koder omfattar alla identifierade 
väsentliga områden och att dessa ger erforderlig vägledning till olika befattningshavare inom 
bolaget.”151 

(Svenskt Näringsliv & FAR) 
 

Ett exempel på ett sådant mer allmänt omnämnande av beslutsvägar, befogenhet och ansvar 
hämtar vi ur Intrum Justitias rapport om intern kontroll. Följande formulering har inte kodats 
som en beskrivning: 

”Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av 
kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats 
och kommunicerats i styrande dokument såsom interna policyer, riktlinjer, manualer och 
koder.”152 

(Intrum Justitia) 
 

För att kodas som beskrivning har det istället krävts att bolagen har gett information som inte är 
direkt hämtade ur vägledningen från FAR och Svenskt Näringsliv.  

5.5 Styrande dokument 
De styrande dokumenten kan ses som grunden i ett bolags kontrollaktiviteter, styrande 
dokument i form av policys och riktlinjer med klart utformade handlingssätt som kan vara till 
hjälp i situationer där risker kan identifieras. Detta är en form av kontrollaktiviteter som bör 
finnas på alla nivåer i ett bolag och på samma vis som bolagen skiljer sig från varandra så kan 
kontrollaktiviteterna mellan bolagen skilja sig.153  
 

Till vänster visar vi resultatet av rapporternas 
fördelning mellan beskrivning och omnämnande 
av styrande dokument i rapporterna om intern 
kontroll. Som vi nämnt var det bara i ett enda 
fall som styrande dokument inte fanns omnämnt 
i rapporten, vidare konstaterades att närmare 
60% av alla rapporter hade en beskrivande 
inställning till styrande dokument medan 
ungefär 40% nöjde sig med att nämna att de 
hade styrande dokument i sitt bolag.  
 

Styrande dokument i form av arbetsordningar, olika policys och riktlinjer är en av de absolut 
flitigast använda kategorierna i alla undersökta rapporter och i endast ett fall var styrande 
dokument inte en del av styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen. I en så pass väl representerad kategori anser vi det då ytterst intressant att 

                                                 
151 Svenskt Näringsliv & FAR, Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen, vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning, 2005, bilaga 2, sid. 1 
152 Intrum Justitia AB Årsredovisning 2005, sid. 70 
153 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 134-136 
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studera i vilken utsträckning styrelserna hade valt att beskriva, utveckla, och exemplifiera sina 
styrande dokument till bolagets intressenter. 

5.6 Risk och riskhantering 
Tre kategorier i vår kodningsmanual behandlar frågor om risker och riskhantering. Dessa tre är 
identifierar och klargör risker; bedrägeririsk, oegentligheter, otillbörligt gynnande; samt 
riskhantering. 
 
Identifiering och analys av riskerna är en av de principer relaterade till riskbedömning som är 
avgörande för kvalitén i finansiella rapporter154. Den första av riskkategorierna, identifierar och 
klargör risker, syftar till att mäta om styrelserna i rapporterna om intern kontroll skriver att de 
identifierar och klargör risker i den finansiella rapporteringen. För koden beskriver har krävts 
att bolagen ger en beskrivning av de risker som identifierats, antingen genom exemplifiering 
eller genom fullständig beskrivning av de främsta riskerna. Som framgår av diagrammet 
innehåller så mycket som 94 % 
av rapporterna information om 
identifiering av risker. 43 % av 
bolagen ger beskrivningar av 
eller exempel på de mest kritiska 
riskerna i den finansiella 
rapporteringen. Nära hälften av 
bolagen har alltså valt att faktiskt 
redogöra närmare för vilka risker 
som anses vara mest kritiska. På 
denna punkt får därmed 
rapporterna anses ge relativt 
mycket information. FAR och 
Svenskt Näringslivs vägledning 
innehåller inte någon 
rekommendation till bolagen 
kring hur beskrivningen av 
risker ska hanteras i rapporterna. I bilagan till vägledningen som innehåller en redogörelse för 
COSO:s ramverk ges dock exempel på risker i den finansiella rapporteringen. Vår bedömning 
är ändå att bolagen i detta hänseende varit relativt generösa med informationen.  
 
En annan av de principer som är viktiga för kvalitén i finansiella rapporter relaterat till 
riskbedömning är bedömning av bedrägeririsken155. Syftet med intern kontroll är att motverka 
eller i vart fall begränsa fel och oegentligheter156. Därför är det av intresse att mäta förekomsten 
av innehåll relaterat till detta ämne i rapporterna om intern kontroll. I kategorin bedrägeririsk, 
oegentligheter, otillbörligt gynnande har fraser och ordbetydelse som anspelat på bolagens 
hantering av risker för olagligheter kodats. En mindre andel av bolagen, 14 %, har nämnt eller 
beskrivit risken för oegentligheter. 8 % nämner sådant och 6 % ger beskrivningar. Resultatet 
visar att rapporterna om intern kontroll visserligen inte i någon större utsträckning tar upp risker 
för bedrägerier och oegentligheter. Men om syftet med intern kontroll på ett övergripande plan 
är att motverka och förebygga fel och fusk, kan naturligtvis all information som ges i 
rapporterna betraktas som beskrivande av hur risker för oegentligheter hanteras inom 
organisationen.  
 

                                                 
154 The Institute of Internal Auditors, Putting COSO’s Theory into Practice, Tone at the Top, November 
2005, Issue 28 
155 The Institute of Internal Auditors, Putting COSO’s Theory into Practice, Tone at the Top, November 
2005, Issue 28 
156 Korsell, L., & Nilsson, M., Att förebygga fusk och fel – Metoder för reglering och kontroll, 2003, 
Norstedts Juridik AB, sid. 31-32 
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Den tredje kategorin i denna del har fått rubriken riskhantering. Ett stort antal av rapporterna 
nämner eller beskriver riskhantering. 92 % av rapporterna kodades in i denna kategori. För 
kodningen nämner i kategorin har krävts att företagen nämner frasen riskhantering och uttryckt 
att det funnits klara linjer för riskhanteringen. För koden beskriver har krävts en närmare 
redogörelse för hur bolaget anser att risker hanteras. Det kan till exempel handla om att det i 
rapporterna framgår att bolaget har en ekonomihandbok som ger instruktioner för hantering av 
risker. 47 % av bolagen nämner riskhantering och 45 % beskriver den. Således är kategorin 
riskhantering jämförbar i frekvens med kategorin identifierar och klargör risker.  

5.7 Utvärdering 
Att regelbundet genomföra utvärderingar och följa upp den kontrollstruktur som verksamheten 
nyttjar är av yttersta vikt då system och procedurer för intern kontroll som fungerar effektivt 
under en viss period kan verka mindre effektivt under en annan på grund av yttre 
omständigheter157. Det är viktigt att se hur de olika komponenterna samverkar med varandra 
och utgör en integrerad process där ledningen bör hålla sig flexibel i sitt förhållningssätt till 
kontrollaktiviteter och organisationens vilja att förändra och förbättra den interna 
kontrollstrukturen i bolaget158. Syftet med kontrollaktiviteterna är att det skall gå att säkerställa 
att ledningens direktiv genomförs och detta kan göras med olika typer av kontrollaktiviteter159. 

 
Utvärderingskategorierna innefattar två av COSO-modellens huvudkomponenter nämligen 
kontrollaktiviteter och övervakning. Kontrollaktiviteter kan ta många olika former och COSO 
har lämnat ett antal förslag till olika kontrollaktiviteter som kan vara intressanta att presentera. 
Vi har därmed valt att undersöka i vilken utsträckning som det framgår av styrelsens rapporter 
om intern kontroll att kontrollaktiviteten utvärdera ledningen har genomförts under året. Vidare 
under komponenten övervakning har vi valt att undersöka i vilken utsträckning som styrelsen 
har valt att nämna eller beskriva utvärderingen av den rådande kontrollstrukturen.  
 

Efter en sammanställning 
visade det sig att 
kontrollaktiviteten utvärdera 
ledningen bara gick att 
urskönja i 29 % av de 
lämnade rapporterna och 
bara i lite drygt 8 % av 
rapporterna hade styrelsen 
valt att lämna en mer 
beskrivande redogörelse för 
hur ledningen har 
utvärderats. Övervaknings-
aktiviteten utvärdering av 
kontrollstruktur är en 

kategori som nämns eller beskrivs i stor utsträckning i rapporterna. Totalt 92 % av alla 
rapporter har i någon form valt att uttrycka att de har utvärderat den kontrollstruktur som råder 
och i 55 % (51 % av alla rapporter) av dessa har de valt att ge en mer beskrivande bild av denna 
utvärdering.  
 

                                                 
157 Moeller, Robert R. Sarbanes Oxley and the new internal auditing rules, 2004 John Wiley & Sons inc. 
sid. 142-143 
158 COSO,. Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies, 2006, 
Vol 1 
159 Internal Auditor,  The COSO Model , 2005, Internal Auditor, Vol. 62 Issue 2, p53 
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5.8 Information och kommunikation 
92 % av bolagen nämner COSO-modellens begrepp information och kommunikation i sina 
rapporter om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Av dessa 92 % har ett 
antal nämnt eller beskrivit effektiva informations- och kommunikationsvägar. Det betyder att 
de rapporter som nämnt effektiva informations- och kommunikationsvägar har kodats dubbelt i 
båda kategorierna. Detta har skett därför att den första kategorin syftar till att mäta 
användningen av begreppen från COSO-modellen, medan den andra syftar till att mäta i vilken 
utsträckning det sker fördjupning av begreppet i rapporterna. Kategorin effektiva informations- 
och kommunikationsvägar innebär en fördjupning på så vis att ett nämnande av frasen eller ord 
med liknande betydelse visar i sig att en information kommuniceras via kanaler i 
organisationen. En beskrivning inom kategorin innebär att informations- och 
kommunikationsvägar också skildras. På så vis har det krävts mer än bara ett nämnande av 
begreppet information och kommunikation för att rapporterna ska kodas in i kategorin effektiva 
informations- och kommunikationsvägar. Sådana beskrivningar kan handla om att företaget 
beskriver sina intranät där policyer och riktlinjer för den finansiella rapporteringen finns 
tillgängliga. Det kan till exempel se ut som i JM:s rapport om intern kontroll:  
 
”Övriga styrande dokument i form av policies, riktlinjer, instruktioner och manualer vad gäller 
den finansiella rapporteringen återfinns på JMs Intranät samt i Verksamhetssystemet.”160 

(JM) 
 

Totalt 85 % av rapporterna tar upp effektiva informations- och kommunikationsvägar. 22% 
bolagen nämner endast frasen, medan hela 63 % ger beskrivningar av hur information och 
kommunikation hanteras effektivt inom organisationen. Det får därför anses att rapporterna om 
intern kontroll i stor utsträckning ger information kring hur information sprids och 
kommunikation sker inom bolagen. 

5.9 Regelbunden finansiell rapportering till styrelsen 
För kategorin regelbunden finansiell rapportering till styrelsen var målet med forskningen att 
mäta förekomsten av information kring om och hur ofta styrelsen erhåller finansiell 
rapportering. 82 % av rapporterna har kodats in i denna kategori. Av dessa nämns regelbunden 
finansiell rapportering i 33 %, utan att några närmare beskrivningar av hur ofta rapportering till 
styrelsen sker. I 49 % av rapporterna har information lämnats om hur frekvent rapporteringen 
är. Det kan då till exempel handla om att bolagen skriver att styrelsen får finansiell rapportering 
vid varje styrelsemöte eller i samband med månadsbokslut.  
 

                                                 
160 JM Årsredovisning 2005, sid. 37 
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6. Slutsatser och diskussion 

Inledningsvis i detta avslutande kapitel vill vi återknyta till studiens problemformulering och 
syfte genom att återge dem i början av denna diskussion. Därefter kommer vi att besvara dessa 
med hjälp av de resultat som erhållits ur denna studie. 
 
Problemformulering:  
Vilken information ger styrelsernas rapporter om intern kontroll aktieägarna? 
 
Syfte: 
Studiens huvudsyfte är att beskriva innehållet i styrelsens rapporter om intern kontroll.  
 
Vidare syftar studien till att kartlägga hur rapporterna om intern kontroll förhåller sig till den 
rådande normen på området, COSO:s ramverk för intern kontroll. 

6.1 Beskrivningen av styrelsens rapporter om intern kontroll 
Det första vi kan konstatera vid en beskrivning av styrelsernas rapporter om intern kontroll är 
att ett flertal bolag valt att integrera sina rapporter med bolagsstyrningsrapporterna. Detta har 
således medfört att de inte ligger inom ramen för denna studie. Vi kan även se att de rapporter 
som har lämnats och är av en fristående karaktär rent omfångsmässig inte är av någon större 
kvantitet. Ett tecken på den korta tidsrymd från ikraftträdande till avlämnandet kan vara att en 
betydande mängd bolag har valt att hänvisa till kollegiets uttalade den 15 december 2005. 
Övergångslösning gjorde det möjligt för bolagen att inskränka rapporterna till en beskrivning 
av hur den interna kontrollen är organiserad, utan att ge något utlåtande om hur väl den interna 
kontrollen har fungerat och utan revisorsgranskning av rapporten.  
 
Behovet av en särskild granskningsfunktion eller internrevision skall enligt Koden utvärderas 
varje år och en motivering till det ställningstagandet skall därefter lämnas i rapporten om intern 
kontroll. Av vår undersökning visade det sig att internrevisionen var en funktion som nära 
hälften av alla undersökta bolag redan hade inrättat i sin verksamhet, större delen av de 
resterande bolagen såg inte ett behov av en särskild granskningsfunktion i dagsläget medan ett 
fåtal rapporter inte hade utvärderat detta behov. Motiveringarna till styrelsernas 
ställningstagande gjordes inte heller fullt ut, utan där var det mer än en tredjedel som inte 
lämnat motiveringar till sitt beslut. 
 
Svensk kod för bolagsstyrning har som tidigare nämnt fått utstå en del kritik bland annat för att 
det ansetts att aktiebolagslagen redan täcker in många av de områden som Koden innefattar. 
Detta gjorde vi således en kategori av och det visade sig att ungefär 40 % av alla rapporter 
återkopplar den interna kontrollen till styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen. Kopplingen till 
aktiebolagslagen gjordes i största utsträckning genom att använda sig av den föreslagna 
formuleringen som lämnades i FAR och Svenskt Näringslivs vägledning.  
 
Avslutningsvis i den beskrivande delen kan vi konstatera att det var fem bolag av dem vi 
granskat som är registrerat hos Securities and Exchange Commission (SEC) vilka därmed även 
är skyldiga att följa den amerikanska bolagsstyrningsakten Sarbanes-Oxley. Av dessa bolag är 
det två bolag som har nämnt Section 404 och ett av bolagen har även gett en mer beskrivande 
förklaring till vad den innebär och vilka konsekvenser detta kommer att få för bolaget. Section 
404 kräver att bolagen skall följa ett etablerat ramverk för intern kontroll och vi kan urskönja 
att alla bolag gör detta även om ett bolag inte hänvisar till COSO i klartext så använder de sig 
av alla fem huvudkomponenter i sin beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad, 
vilket får ses som en klar antydan mot ett tillämpande.  
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6.2 Diskussion kring analys utifrån COSO-modellen 
Rapporterna om intern kontroll har i föregående kapitel analyserats med utgångspunkt i COSO-
modellen. Utifrån den studie vi här har genomfört kan det konstateras att COSO-modellen har 
mycket stor genomslagskraft i rapporteringen om intern kontroll i svenska bolag. 32 % säger 
explicit i rapporterna att ramverket tillämpas och 29 % använder sig av ramverket genom 
hänvisning till FAR och Svenskt Näringslivs vägledning. Vidare visar denna studie att i så 
många som 96 % av rapporterna används ordet kontrollmiljö, vilket kanske betecknar den mest 
centrala huvudkomponenten i COSO-modellen. Termerna riskbedömning och 
kontrollaktiviteter används inom 94 % av rapporterna och termerna information och 
kommunikation samt uppföljning nämns i 92 %. Det visar att användandet av COSO:s 
huvudkomponenter är mycket utbrett i rapporteringen om intern kontroll avseende finansiella 
rapporter. Det utbredda användandet av huvudkomponenterna i rapporteringen visar att 
ramverket har stor genomslagskraft även bland de företag som inte uttryckligen anger att de 
tillämpar det. Givetvis är en förklaring till detta utbredda användande av ramverket att FAR och 
Svenskt Näringslivs vägledning bygger på modellen. Att användandet av begrepp relaterade till 
huvudkomponenterna skiljer sig något i frekvens antyder dock att det inte är frågan om att 
ramverket enbart använts som rubriksättning för rapporterna i enlighet med den föreslagna 
dispositionen i vägledningens bilaga.  
 
Vi har i analysen visat att rapporterna om intern kontroll innehåller relativt mycket information 
som kan relateras till COSO-modellen. En majoritet av rapporterna placerade sig högt på den 
poängskala som vi redogjorde för i avsnitt 5.1. COSO:s ramverk har legat till grund för 
utformandet av kategorier för kodningen och därför visar poängtilldelningen på sambandet 
mellan rapporternas innehåll och ramverket. En kod 1 i samtliga kategorier 4.1.1 till och med 
4.12 betyder att rapporten tilldelades 16 poäng i analysen av rapporternas substans. Som vi 
konstaterat i analys tidigare i uppsatsen var det inte någon av rapporterna som kodades på detta 
sätt. Ändå tilldelas cirka 60 % av rapporterna 16 poäng eller mer, vilket i substansmätningen 
visar att en stor del av rapporterna innehåller beskrivningar av begreppen relaterade till COSO-
modellen.  
 
I den fortsatta analysen framträder en tydlig bild av rapporteringen om intern kontroll. Kategori 
efter kategori bekräftar att COSO-modellen är mycket utbredd bland de svenska bolag som 
följer Svensk kod för bolagsstyrning. Inom de kategorier som kodar innehåll som rör 
beslutsvägar, befogenhet och ansvar är trenden tydlig att bolagen främst nämner dessa begrepp 
utan att ge några närmare beskrivningar kring hur till exempel ansvar definieras och 
kommuniceras i organisationen. I de flesta övriga kategorier innehåller dock en majoritet av 
rapporterna inte bara omnämnanden utan även beskrivningar av de aktuella begreppen. Mest 
frekvent förekommande är beskrivningar av informations- och kommunikationsvägar inom 
organisationerna. 63 % av rapporterna ger beskrivningar inom detta område. Rapporter med 
högre grad av beskrivningar erbjuder mer information till aktieägarna om hur styrelsen 
säkerställer informationen i de finansiella rapporterna genom intern kontroll.  
 
Med utgångspunkt i vad denna uppsats visat om COSO-modellens utbredning drar vi slutsatsen 
att kännedom om modellen och de olika komponenternas innebörd är till hjälp för förståelsen 
av styrelsernas rapporter om intern kontroll. Utifrån detta konstaterande kan en diskussion kring 
vilka förkunskaper förståelse för rapporterna kräver föras. Det vill säga, vilka kunskaper om 
intern kontroll förväntas aktieägarna som målgrupp för rapporterna besitta för att kunna förstå 
och ta till sig av rapporternas innehåll? 
 
I IASB:s föreställningsram för utformandet av finansiella rapporter ges riktlinjer för vad som 
menas med begriplighet i sådana rapporter. Där står att användarnas kunskaper om 
affärsverksamhet förutsätts vara rimliga. Denna standard gäller naturligtvis inte styrelsernas 
rapporter om intern kontroll, men vi anser ändå att jämförelsen med standarden är motiverad. 
Rapporternas syfte är att ge ökad information om förvaltningen av bolaget. Det är då befogat att 
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anta att användarna av rapporterna bör besitta rimliga kunskaper om affärsverksamhet för att 
rapporterna ska vara lättbegripliga. Sannolikt kan rimliga kunskaper om affärsverksamhet inom 
de bolag som omfattas av Koden antas vara viss kännedom om hur intern kontroll upprätthålls. 
Forskning har visat att finansiella rapporter i allmänhet kan vara svåra att förstå för mindre 
investerare. Om COSO-modellen hjälper de små aktieägarna inom bolagen att förstå 
rapporterna om intern kontroll är troligen tveksamt och långt ifrån fokus i den forskning vi 
bedrivit. Vi lämnar åt andra att studera detta ämne vidare. 

6.3 Sammantagna slutsatser  
• En klar majoritet av de undersökta bolag har valt att med hänvisning till Kollegiets 

anvisning den 15 december inskränka rapporterna om intern kontroll till en 
beskrivning av hur den varit organiserad, utan att yttra sig om hur väl den har 
fungerat.  

• Nära hälften av bolagen har redan inrättat en särskild granskningsfunktion 
(internrevision) medan motiveringarna från bolag som inte inrättat denna funktion 
har varit knappa.  

• Styrelsens rapporter om intern kontroll innehåller relativt mycket substans i 
förhållande till COSO:s ramverk för intern kontroll 

• COSO-modellen har mycket stor genomslagskraft i rapporteringen om intern 
kontroll bland bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning 

6.4 Metodreflektioner 
Vi har genomfört denna studie med en kvantitativ innehållsanalys vilket vi fått intryck av inte 
hör till de vanligare forskningsmetoderna inom den företagsekonomiska forskningen. Metoden 
är som tidigare stipulerats en väl använd metod inom statsvetenskaps samt medie- och 
kommunikationsforskningen. Metoden ställer krav på att forskarna inte låser sig i ett mekaniskt 
räknande utan ser vikten av ett gediget tolkningsarbete vid framställandet av kategorier vilket 
senare utgör grunden till en framgångsrik undersökning. Sammantaget intryck av den använda 
metoden är mycket gott och vi skulle gärna se att denna metod fick en större roll i den 
företagsekonomiska forskningen och då främst inom redovisningsgrenen. Vi anser att vår studie 
visar en tillämplighet av den kvantitativa innehållsanalysen, främst för liknande 
forskningsfrågor som den vi har behandlat rörande bolagsstyrningsfrågor men det bör även 
öppnas dörrar för andra typer av forskningsfrågor där den kvantitativa innehållsanalysen borde 
kunna nå framgångar.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Det uppenbara förslaget till fortsatt forskning är givetvis att genomföra denna studie igen på 
samtliga bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och då med årsredovisningarna för 
2006 som data. Vår studie kan mycket väl användas som grund för en fortsatt undersökning av 
vilken information som styrelserna ger i sina rapporter om intern kontroll och det kan därmed 
vara intressant att utgå från denna studie för att sedan kunna jämföra hur rapporterna utvecklats 
över tiden. I och med den anvisning som Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning lämnade den 5 
september 2006 är det möjligt att utveckla studien och undersöka i vilken utsträckning 
rapporterna om intern kontroll kommer att följa den vägledning som FAR och Svenskt 
Näringsliv lämnat samt huruvida bolagen väljer att integrera sina rapporter till ett avsnitt i 
bolagsstyrningsrapporten.  
 
Vidare kan det vara intressant att undersöka andra regler i Koden och huruvida bolagen 
förhåller sig till dem. Ytterligare återknytning till den kvantitativa innehållsanalysen vilket vi 
anser vara ett excellent forskningsverktyg. Slutligen anser vi även att vidare forskning kring hur 
rapporterna om intern kontroll uppfattas av användarna är välbehövlig. Att placera i aktier är 
vanligt bland svenska folket och vi tror att det kan vara intressant att studera vilken information 
små aktieägare anser sig få genom rapporterna. 
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