
     

 

Företagsekonomiska institutionen    2010-01-07 

 

 

 

 

Svensk Kod för Bolagsstyrning 

Förändringen av arbetet med intern kontroll och betydelsen av förändringen ur ett 

investeringsperspektiv 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 

     

 

 

Handledare: Gunilla Myreteg 

Författare: Ludvig Andén 

Therése Arnbom  



1 

SAMMANDRAG 

Intern kontroll handlar om att ha verksamhetens riskområden under kontroll. Brister i intern 

kontroll kan leda till ett ineffektivt arbete och riskera att utsätta verksamheten och därmed 

dess aktieägare för risk. När Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) infördes i juli 2005 var 

syftet delvis att ge börsnoterade bolag ett ramverk för hur de ska arbeta med och redovisa sitt 

arbete med dessa frågor som ett led i att åstadkomma god bolagsstyrning.  

Uppsatsen undersöker huruvida Koden har förändrat svenska börsnoterade bolags arbete med 

intern kontroll samt den betydelse förändringen, ur ett investeringsperspektiv, har för 

aktieägarna. 

Agentteorin utgör en grundläggande del av uppsatsens teoretiska ram genom att beskriva 

relationerna mellan och drivkrafterna bakom de studerade aktörerna, aktieägarna och 

styrelsen. En täckande schematisk modell av agentteorin saknas i befintlig akademisk 

litteratur. Uppsatsens författare har därför utformat en sådan modell, som presenteras och 

utgör stommen i uppsatsens analysmodell.  

Nio stycken intervjuer med revisorer och ansvariga för intern kontroll på svenska 

börsnoterade bolag genomfördes. Vidare utfördes en enkätundersökning bland investerare på 

svenska fondbolag som ett led i den empiriska datainsamlingen. 

Studien visar att införandet av Koden har lett till en förändring i hur svenska börsnoterade 

bolag idag arbetar med intern kontroll. Förändringen har varit störst i de små och medelstora 

bolagen, som inte arbetat med dessa frågor tidigare i samma utsträckning som de stora 

bolagen. Investerarna, och tillika aktieägarna, är inte medvetna om den förändring som skett 

avseende bolagens arbete med intern kontroll. Investerarna anser dock att intern kontroll är 

viktigt vid ett investeringsbeslut, men samtidigt inte en av de tre avgörande faktorerna.  

Bolagen har i och med sitt ökade arbete med intern kontroll mer börjat identifiera de 

långsiktiga överlevnadsriskerna. Utfallet av denna förändring i styrelsens arbete har möjligen 

ännu inte kommit aktieägarna till godo något som kan förklara varför de inte ser intern 

kontroll som ett avgörande investeringskriterium.  
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1. INLEDNING 

Intern kontroll är en viktig process inom alla bolag och ett sätt att säkerställa att bolaget styrs i 

enlighet med aktieägarnas intressen samt att bolaget tar rimliga risker i förhållande till 

verksamheten (Pickett, 2005, s. 86). Med intern kontroll identifierar, kontrollerar och följer 

bolag upp de, för företaget, största riskerna avseende företagets affärskritiska områden 

(Pickett, 2005, s. 86). God bolagsstyrning genom effektiv intern kontroll skapar en trygghet 

för ägarna att investera sina tillgångar i företagen (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 

2009e).  

I svenska bolag lämnar aktieägarna, genom bolagsstämman, över ansvaret för förvaltningen 

av företaget till styrelsen. Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets förvaltning och att 

företaget styrs i aktieägarnas intresse (FAR SRS & Svenskt Näringsliv, 2009, s. 3). Styrelsens 

ansvar att förvalta företaget i aktieägarnas intresse har dock inte alltid resulterat i effektiv 

intern kontroll, något som införandet av Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) avser att 

förändra. 

1.1  Bakgrund  

I början av 2000-talet uppdagades en rad företagsskandaler, framförallt i USA.  Brister i och 

till stor del av avsaknad av tydliga rutiner för intern kontroll var gemensamma nämnare 

bakom bristerna i den finansiella rapportering som låg till grund för företagsskandalerna. I 

syfte att motverka liknande framtida företagsskandaler, uttalade EU-kommissionen en 

förväntan om att alla medlemsstater skulle ta fram nationellt anpassade koder för 

bolagsstyrning (Svensk Kod för bolagsstyrning, 2009b). I Sverige trädde Koden i kraft i juli 

2005. Koden omfattade initialt noterade bolag på svenska börsen med ett marknadsvärde 

motsvarande minst 3 miljarder kronor (stora bolag) (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 

2009a, s. 4).  

Koden syftar till att ge vägledning till börsnoterade svenska företag avseende hur de bör 

arbeta med bolagsstyrning för att bäst kunna driva bolaget i aktieägarnas intresse. En god 

bolagsstyrning ska enligt Koden uppnås genom att styrelsen arbetar med en ökad fokus på 

intern kontroll (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009a, s. 7 & 22). Koden har sedan 

införandet fått möta kritik för att vara svår för företag att förstå och applicera, och under år 

2008 presenterades en reviderad version av Koden. Den reviderade Koden omfattar sedan juli 

2008 även bolag med en omsättning under 3 miljarder kronor (små och medelstora bolag). 
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Följaktligen omfattas idag samtliga bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm och 

NGM Equity av Koden (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009f).  

1.2 Problemdiskussion 

Bristande intern kontroll innebär att företaget inte har verksamhetens affärskritiska risker 

under kontroll. Att inte ha verksamhetens riskområden under kontroll kan leda till ineffektivt 

arbete och riskera att försätta verksamheten och därmed dess aktieägare i osäkerhet (Pickett, 

2005, s. 86). Avsaknad av kontroller, eller kontroller som inte fungerar som de ska, kan vara 

förödande för bolagen. Ett överflöd av kontroller kan även likaså vara skadligt genom att det 

hämmar innovation, frihet och fantasi för de anställda (Pickett, 2005, s. 55) . Kontroller kan 

fördröja viktiga processer inom verksamheten och bidra till att styrelsen inte tar tillvara 

utvecklingsmöjligheter i bolaget (Campbell, 2009, s. 17). Kodens syfte är att, som ett 

komplement till bland annat Aktiebolagslagen, säkerställa god bolagsstyrning genom intern 

kontroll inom svenska börsnoterade bolag (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009a, s. 7). 

Företag omfattade av Koden ska årligen redovisa sitt arbete med intern kontroll och 

riskhantering i en bolagsstyrningsrapport (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009a, s. 23). 

 

Kodens införande utgår ifrån att svenska börsnoterade bolags bolagsstyrning, med aktieägarna 

i fokus, kan och bör förbättras (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009e). Denna 

förbättring ska ske genom en god bolagsstyrning med fokus på intern kontroll inom bolagen. 

(Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009a, s. 22f.). För att undersöka om Koden har levt 

upp till sitt syfte utgår denna uppsats utifrån två frågor: 

1. Hur har arbetet med intern kontroll förändrats i svenska börsnoterade bolag sedan Koden 

införandes?  
 

2. Upplevs denna förändring vara av betydelse för aktieägarna ur ett investeringsperspektiv?  

1.3  Syfte 

Denna uppsats undersöker huruvida Koden har förändrat arbetet med intern kontroll, och i så 

fall hur, samt om denna förändring är av betydande art för aktieägarna ur ett 

investeringsperspektiv. 
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2.  TEORETISK RAM 

I detta kapitel behandlas begreppen risk, riskhantering, intern kontroll samt agentteorin. Risk 

och riskhantering samt intern kontroll utgör stommen av det studerade ämnet i uppsatsen, 

Koden. Agentteorin utgör en grundläggande del av uppsatsens teoretiska ram genom att 

beskriva relationerna mellan och drivkrafterna bakom de studerade aktörerna, aktieägarna 

och styrelsen.  

2.1  Risk och riskhantering i bolag 

I och med införandet av Koden har fokus på risk och riskhantering i svenska börsnoterade 

bolag ökat. Styrelsen ansvarar för att bolagets riskhantering är tillräcklig och ska även årligen 

lämna en rapport på arbetet med de viktigaste inslagen i företagets riskhantering (Kollegiet 

för Bolagsstyrning, 2009a, s. 18 & 23).  

Risk relaterar till den osäkerhet som interna och externa hot utgör för företagets verksamhet 

(Pickett, 2005, s. 56). För att hantera osäkerheten måste styrelsen kunna identifiera risker och 

ha en genomsyrande strategi för hur riskerna ska hanteras i verksamheten (Campbell, 2009, s. 

18). Vanliga orsaker till bristande riskhantering är företagens tilltro till det förflutna för att 

förutsäga framtiden (Campbell, 2009, s. 17), liksom att riskhantering tenderar att isolera sig 

inom verksamhetsområden istället för att genomsyra hela verksamheten (Beasley et al., 2008; 

Campbell, 2009, s. 17f.). Bristande riskhantering gör företagen sämre rustade att hantera tuffa 

tider (Campbell, 2009, s. 17).  

I relationen till organisationers strävan att uppnå mål har risker både en upp- och en nedsida. 

Dels kan risker utgöra ett hot mot bolagets uppsatta mål genom att ha en negativ påverkan på 

det verksamhetsområde där risken finns. Dels kan benägenheten att ta risker i viss mån vara 

av värde i ett företag för att upptäcka möjligheter som annars skulle missas eller ignoreras 

(Pickett, 2005, s. 55). Således är riskhantering en balansgång, då de ansvariga både vill verka 

för att reducera risk, men samtidigt utnyttja och upptäcka möjligheterna som visst risktagande 

kan erbjuda (Campbell, 2009, s. 17).  

Riskhantering handlar följaktligen om att både implementera kontroller där det behövs och 

göra sig av med kontroller där de är överflödiga (Pickett, 2005, s. 56). Genom effektiv 

riskhantering kontrollerar bolagens de identifierade riskerna genom att implementera, 
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utvärdera och säkerställa intern kontroll. Bolagets arbete med riskhantering genom intern 

kontroll ska årligen rapporteras till aktieägarna. (Pickett, 2005, s. 58f.). 

2.2 Intern kontroll 

Intern kontroll är ett sätt för bolag att identifiera, kontrollera och hantera risker inom 

organisationens affärskritiska områden (Pickett, 2005, s. 85ff.). Genom god intern kontroll 

reduceras företagets risker inom verksamhetens kritiska områden. Detta minskar risken för 

plötsliga och oväntade händelser, vilket skapar en trygghet och stabilitet i företaget (Pickett, 

2005, s. 86). Tryggheten och stabiliteten bidrar till att företagets fokus kan ligga på uppsatta 

mål för verksamheten och utveckla och leverera förbättringar för att långsiktigt öka 

lönsamheten (Campbell, 2009, s. 17).  

Intern kontroll är företagsspecifikt, då intern kontroll utgår från de behov som identifieras 

inom det specifika företagets affärskritiska områden och processerna kan således skilja mellan 

företagen (Pickett, 2005, s. 86).  Kvalitén på intern kontroll har betydelse för träffsäkerheten i 

de beslut och prognoser som görs i och för företaget (Feng et al., 2008, s. 1f.). I de fall 

ledningens prognoser och uttalanden är baserade på rapporter som inte är reviderade av en 

extern revisor blir den interna kontrollkvalitén således avgörande (Feng et al., 2008, s. 2). 

Företag med svag intern kontroll drabbas inte bara av felaktiga resultatberäkningar och 

prognoser, utan dessa kan även leda till felaktiga beslut avseende exempelvis investeringar, 

expansion, nyanställningar och nedskärningar (Feng et al., 2008, s. 18).  

De förändrade externa krav och riktlinjer Koden för med sig gällande intern kontroll, 

förtydligar styrelsens ansvar gentemot aktieägarna (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 

2009a, s. 22). Det krävs att styrelse och företagsledning har kunskap om och kan identifiera 

verksamhetens affärskritiska risker, samt hantera riskerna, för att åstadkomma god intern 

kontroll (Pickett, 2005, s. 85). Således sätts styrelsens lämplighet att driva företaget i ägarnas 

intresse, på prov. Intern kontroll granskar aktiviteter och tillvägagångssätt samt processer 

inom organisationen (Pickett, 2005, s. 97). Det ramverk för intern kontroll som styrelsen 

ställer upp för organisationen måste även vara flexibelt för att kunna svara till förändrade 

externa liksom interna förhållanden (Campbell, 2009, s. 18). 

Intern kontroll kräver resurser och nyttan som följs av implementeringen av intern kontroll 

inom identifierade riskområden, måste således överstiga kostnaderna för kontrollerna (Pickett, 

2005, s. 85).  Det krävs att behovet av intern kontroll inom företagets verksamhetsområden 
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och den funktion kontrollerna fyller regelbundet utvärderas, underhålls och uppdateras för att 

fungera optimalt i linje med organisationens uppställda mål och riskbenägenhet (Pickett, 

2005, s. 89). Risker existerar alltid, men intern kontroll är ett sätt att kontrollera riskerna och 

ha dem under uppsikt . I denna uppsats illustreras intern kontroll på detta sätt: (figur 1)  

  

 

 

Figur 1: Intern kontroll 

Styrelsen ansvarar för intern kontroll inom bolaget. För att god intern kontroll ska uppnås 

måste följande process genomföras: (Pickett, 2005, s. 87) 

1. Identifiera och besluta om behovet av kontroller  

2. Utvärdera hur de identifierade riskområdena inom verksamheten ska kontrolleras. 

3. Implementera kontrollerna utifrån den funktion de avser att fylla. 

4. Övervaka att kontrollerna tillämpas korrekt. 

5. Utvärdera för att regelbundet underhålla och uppdatera och säkerställa kontrollernas 

funktion.  

Investerare och tillika aktieägare förväntar sig och kräver i allt högre grad att företagen kan 

visa att de har kontroll över verksamheten och dess tillgångar (Campbell, 2009, s. 17). Detta 

leder till att investerarna upplever en högre risk att placera kapital i ett företag som inte kan 

styrka en god intern kontroll (Ashbaugh-Skaife et al., 2008).  

2.3  Agentteorin 

Agentteorin beskriver förhållandet mellan två parter; principalen (uppdragsgivaren) och 

agenten (uppdragstagaren). Principalen ger, genom ett kontrakt, agenten i uppdrag att förvalta 

och tillvarata principalens intresse (Deegan & Unerman, 2006, s. 213f.). I denna uppsats är 

principalen aktieägarna och agenten är styrelsen. 

Mellan parterna uppstår enligt agentteorin, informationsasymmetri. I förhållandet mellan ett 

bolags aktieägare och styrelsen besitter styrelsen ett informationsövertag över aktieägarna 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 309). Kontrakt som upprättas mellan parterna ska skapa en 
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trygghet för den part som befinner sig i informationsunderläge (Rapp & Thorstensson, 1994, 

s. 14). Vid införandet av Koden ökade fokus på intern kontroll och redovisning av denna i 

bolagen (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009d), i syfte att skapa en ökad trygghet för 

aktieägarna i deras investeringar (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009e). Detta innebar 

således en förändring av kontraktet mellan aktieägare och styrelse och denna 

kontraktförändring betraktas i denna uppsats som kontraktet mellan aktieägare och styrelse.  

Agentteorin har sin utgångspunkt i att individen är rationell och handlar i egenintresse, och 

därför vill maximera sin egen nytta framför andras. Detta skapar en intressekonflikt genom att 

agenten tenderar att maximera sin egen nytta framför principalens, om möjlighet ges 

(Artsberg, 2003, s. 84). Intressekonflikter mellan principal och agent kan exempelvis uppstå 

om det finns en skillnad i uppfattningen kring uppdragets tidshorisont eller om agenten och 

principalens uppfattningar om risker skiljer sig åt. (Lambert, 2001, s. 5f.) 

Kontraktet mellan parterna syftar och bidrar till att minimera agentens benägenhet att agera i 

egenintresse och ska resultera i ett agerande som gynnar den anställde och samtidigt 

organisationen (Deegan & Unerman, 2006, s. 213ff.). Nyttan att överlåta förvaltningen till 

någon annan måste således överstiga kostnaderna för att det ska vara kostnadseffektivt att 

upprätta ett kontrakt mellan principal och agent (Artsberg, 2003, s. 84).  

Det faktum att ett kontrakt ofta rör framtiden innebär att det således är förbundet med 

osäkerhet och risker. Detta i kombination med agentens benägenhet att agera i egenintresse 

(Rapp & Thorstensson, 1994, s. 41) gör det viktigt för principalen att kontrollera att 

kontraktet följs (Artsberg, 2003, s. 84). Att kontrollera agentens beteende skapar kostnader för 

principalen, vilka måste vägas in i beslutet att överlåta förvaltningen till en annan part 

(Artsberg, 2003, s. 84). Principalen kan genom kontroller övervaka och få insyn i agentens 

beteende (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). De kontroller som utförs av principalen 

begränsas i denna uppsats till de externa revisorernas revision av den finansiella 

rapporteringen och utvärderingen om styrelsen uppfyller sitt ansvar.  
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Det finns idag ingen gemensam modell för hur agentteorin ska avbildas utan agentteorin ritas 

olika beroende på var den används och vem som använder den. Inom redovisningsområdet 

beskriver Artsberg (2003, s. 84) agentteorin som ett förhållande mellan individer där agenten 

är redovisningsskyldig gentemot principalen och vilket kontrolleras av en revisor (figur 2).  

 

 

 

 

 

Figur 2: Agentteorin inom revisionsområdet (Artsberg, 2003, s. 84) 

Denna typ av avbildning ger intrycket av att revisorn är överordnad både principalen och 

agenten. Samtidigt ser det ut som om agenten och principalen hierarkiskt befinner sig på 

samma nivå. Vidare saknar även denna modell information om det kontrakt som finns mellan 

principalen och agenten. En modell av agentteorin måste tydligt visa det hierarkiska 

förhållandet mellan principalen och agenten eftersom agenten är uppdragstagare och utför sitt 

arbete enligt instruktion från principalen (jfr. Deegan & Unerman, 2006, s. 213f). Då det är 

viktigt för principalen att kontrollera att agenten följer de överenskommelser som gjorts i 

kontraktet (jfr. Jensen & Meckling, 1976, s. 308) bör även denna kontroll ingå i modellen.  

En modell som tar in det hierarkiska förhållandet och kontrollen av kontraktet blir viktig i 

denna uppsats. Detta eftersom att vi dels studerar hur förändringen av kontraktet lett till en 

förändring i agentens agerande avseende intern kontroll och dels om denna förändring anses 

som betydelsefull ur ett investeringsperspektiv för principalen, aktieägarna.  
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Eftersom det idag inte finns en tydlig och gemensam avbildning av hur agentteorin ska visas 

så har vi valt att utifrån gällande teori göra en ny avbildning av agentteorin (figur 3). 

Principalen ger agenten ett uppdrag vars riktlinjer och innehåll regleras av ett kontrakt. 

Principalen kan sedan även utföra kontroller genom revisorns granskning för att säkerställa att 

agenten uppfyller sin del av kontraktet. 

                            

                                                                                           

  

 

Figur 3: Agentteorin 

2.4  Analysmodell 

Ovanstående teoretiska ramverk mynnar ut i analysmodellen för denna uppsats. 

Analysmodellen utgår från teori inom områdena; risk & riskhantering, intern kontroll och 

agentteorin. Aktieägarna ger styrelsen i uppdrag att driva bolaget utifrån de krav och riktlinjer 

som dels finns i lagstiftningen men nu även i Koden. Kontraktet mellan principalen 

(aktieägarna) och agenten (styrelsen) har förändrats i och med införandet av Koden och därför 

ligger nu ett ökat fokus på intern kontroll av risker i kontraktet.  

Denna uppsats undersöker dels förhållandet mellan införandet av Koden och förändringen 

inom arbetet med riskhantering genom intern kontroll samt betydelsen av denna förändring ur 

aktieägarnas synvinkel. För att analysera förändringen av intern kontroll används följande 

analysmodell (figur 4).   

 

 

 

           

          

 

   

 

 

  Figur 4: Analysmodell, förändringen av arbetet med intern kontroll 

Analysmodellens streckade linje symboliserar principalens möjlighet till granskning av 

agenten. Granskningen utförs i detta fall av en revisor. Kontraktet består i detta fall av intern 
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kontroll av risker och hantering av dessa. Analysmodellen (figur 4) utvecklas sedan vidare för 

att även kunna användas för att analysera betydelsen av förändringen av arbetet med intern 

kontroll ur ett investeringsperspektiv (figur 5).  

 

 

 

 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Analysmodell, förändringen & betydelsen av förändringen av arbetet med intern kontroll.  

Det arbete som agenten utför, i enlighet med kontraktet, är avsett att ge ett visst utfall som 

kommer principalen till godo. Utfallet kan exempelvis vara ett visst rörelseresultat eller ett 

visst agerande inom ett specifikt område. I detta fall avser utfallet agentens arbete med intern 

kontroll. Utfallet påverkas således i detta fall Koden och agentens förändrade arbete med 

intern kontroll i enlighet med kontraktet.  

Pilen som går tillbaka från resultatet till principalen symboliserar att det är principalen som 

får ta del av det utfall agenten levererar. Tillägget i modellen används i denna uppsats för att 

analysera utfallets betydelse för principalen ur ett investeringsperspektiv, det vill säga 

betydelsen av förändringen av arbetet med intern kontroll ur ett investeringsperspektiv. 
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3.  STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I studiens tillvägagångssätt beskrivs och motiveras det metodiska arbetssättet. Avsnittet inleds 

med en redogörelse av metoden för genomförande av studien för att vidare behandla studiens 

analysmodell samt insamling och tillämpning av empirisk data.  

3.1  Metod för genomförande av studien 

Studien delades upp i två delar. Dels syftade studien till att undersöka hur införandet av 

Koden har påverkat arbetet med intern kontroll. Detta undersöktes genom totalt nio 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna bestod av aktörer som i sitt arbete med 

kodomfattade bolag arbetar med intern kontroll, samt ansvariga för intern kontroll inom 

bolag, omfattade av Koden. Vidare syftade studien till att besvara om den studerade påverkan 

på arbetet med intern kontroll var av betydelse för aktieägarna ur ett investeringsperspektiv. 

Detta undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning.  

Uppsatsförfattarna var oberoende från det studerade ämnet, Koden, samt från de deltagande 

aktörerna inom studien. Det empiriska materialet analyserades utifrån två analysmodeller som 

båda byggde på agentteorin och teori om risk och intern kontroll.  

3.2  Analysmodell 

Den teoretiska referensramen utgick ifrån agentteorin och teori avseende risk samt intern 

kontroll. Tidigare schematiska modeller av agentteorin saknade viktiga delar av agentteorins 

verbala modell, som principalens möjlighet till kontroll av agenten och förhållandet mellan 

parterna och kontraktet. I denna uppsats presenterades därför en annan schematisk modell av 

agentteorin.   

Litteratur som behandlats i uppsatsens teoretiska kapital beskrev hur intern kontroll används 

för att hantera risker, men modellerna som beskrevs i litteraturen saknade en tydlig 

beskrivning av det integrerade förhållandet mellan intern kontroll och risk. Detta förhållande 

illustrerades därför i en egen modell samt integrerades i den analysmodell som användes i 

denna uppsats.  

Uppsatsens tillämpade modell av agentteorin som beskriver förhållandet mellan aktörerna, 

aktieägarnas kontroll av styrelsen samt kontraktet i form av det integrerade förhållandet 

mellan intern kontroll och risk användes senare för att analysera det empiriska materialet. 
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Analysmodellen behandlade även utfallet av det arbete agenten utför och principalens 

förhållande till detta resultat. Således behandlade analysmodellen uppsatsens två 

frågeställningar; förändringen av intern kontroll samt betydelsen av denna förändring ur ett 

investeringsperspektiv.    

3.3  Kvalitativ datainsamling 

Som grund för de behandlade områdena inom intern kontroll användes material hämtat från 

Kodens ansvariga organ; Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Den kvalitativa 

datainsamlingen utgick dels ifrån nio stycken semistrukturerade intervjuer för att förstå 

förändringen av intern kontroll och riskhantering samt en enkätundersökning för att 

undersöka respondenternas attityder och åsikter rörande förändringen (jfr. Saunders et al., 

2009, s. 320 & 323).   

3.3.1 Målgruppsurval för kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer 

Samtliga nio respondenter till uppsatsens intervjuer arbetade i sin yrkestjänst med risk och 

riskhantering genom intern kontroll. De intervjuade respondenterna delades in i två 

kategorier. De som arbetade med bolag som omfattas av Koden och de som arbetade i bolag 

som omfattas av Koden. Syftet med urvalet av respondenterna var att de som arbetade 

praktiskt med bolag som omfattades av Koden skulle kunna ge en omfångsrik bild av det 

studerade ämnet. De respondenter som arbetade i bolag som omfattas av Koden kunde genom 

sin bolagsspecifika kunskap och erfarenhet exemplifiera det som de som arbetade med 

Kodomfattande bolag sagt samt även jämföras med dessa.  

I semistrukturerad form intervjuades fyra representanter från revisions- och 

rådgivningsbyråerna Deloitte, Lindebergs Grant Thornton och Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers. Vidare utfördes även fem intervjuer med ansvariga för intern 

kontroll på LM Ericsson AB, Holmen AB, Skanska AB, Loomis AB och Note AB (Bilaga 1: 

Respondenter till de semistrukturerade intervjuerna). De tre förstnämnda bolagen var noterade 

på Nasdaq OMX Nordic Large-cap och har omfattats av Koden sedan juli 2005. LM Ericsson 

AB omfattades även av ett hårt reglerat amerikanskt regelverk vad gäller intern kontroll . 

Vidare var Loomis AB noterade på Nasdaq OMX Nordic Mid-cap och Note AB var noterade 

på Nasdaq OMX Nordic Small-cap. Både Note AB och Loomis AB har omfattats av Koden 

sedan juli 2008. De börsnoterade bolagen som intervjuades valdes med syftet att de skulle 

utgöra ett exempel på börsnoterade bolag som omfattas av Koden.  
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De fyra respondenter som arbetade praktiskt med kodbolag var spridda mellan tre av de 

ledande revisionsbyråerna i Sverige. Spridningen gav en bredd i den kvalitativa 

datainsamlingen. Studien gavs även en möjlighet till att skildra respondenternas olika 

uppfattningar, åsikter, kunskap och erfarenhet samt samstämmighet. I kombination med 

svaren från den fem ansvariga på bolagen som omfattades av Koden kan studiens resultat 

anses vara delvis av generaliserad form, med viss restriktion, då fler kodomfattande bolag 

skulle behöva ligga till grund för studien för en fullständig generalisering.   

3.3.2 Utförande av intervjuerna 

Semistrukturerade intervjuer gav respondenten möjlighet att förklara, utvidga sina svar fritt 

efter hans/hennes uppfattning. Denna typ av intervju gav möjlighet att samla in en stor mängd 

detaljerad data (Saunders et al., 2009, s. 323f.), vilket var av stor vikt för i denna studie.  

De nio intervjuerna konstruerades utifrån ämnen och frågor av betydelse för studiens syfte. 

Då intern kontroll skilde sig mellan bolagen var det av betydelse att respondenterna kunde 

svara fritt för att ges möjligheten att förklara sin uppfattning inom de diskuterade ämnena. 

Följdfrågor ställdes löpande under intervjuerna vilket medförde att frågorna varierade, inom 

givna ramar, mellan intervjuerna. Intervjuerna höll sig dock inom en viss ämnesram vilket 

öppnade för möjligheten att jämföra respondenternas svar. 

Samtliga intervjuer utfördes på respondenternas kontor och i omkring en timme. Kontinuerligt 

sammanfattade vi, under intervjuerna, det respondenten sagt för att försäkra oss om att det 

som sagts, uppfattats enligt respondentens intention. En inspelning av intervjuerna gjordes för 

att underlätta intervjusituationen genom att fokus låg på respondenten och dennes svar istället 

för att antecknande av svaren. Inspelningen skapade dessutom möjligheten att, genom 

transkribering, studera resultaten av intervjuerna ordagrant i efterhand. Detta underlättade 

jämförelsen mellan respondenternas svar. Genom en noggrann och systematisk transkribering 

av de inspelade intervjuerna kunde uppsatsförfattarna försäkra sig om att ledande frågor inte 

ställts och att intervjuerna återgavs enligt respondenternas utsago i empirin. Respondenterna 

har även i efterhand fått möjligheten att läsa resultatet av intervjuerna och har vid behov fått 

möjligheten att förtydliga sina svar och åsikter. 
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3.3.3 Användning av kvalitativ data 

De kvalitativa data som insamlades genom de nio semistrukturerade intervjuerna användes för 

att undersöka Kodens påverkan på arbetet med intern kontroll i kodomfattande bolag. 

Intervjuerna med aktörerna som arbetade med intern kontroll i bolagen användes för att 

jämföras med och exemplifiera den information som erhölls vid intervjuerna med de som 

arbetade med kodomfattande bolag.  

3.4  Kvantitativ datainsamling 

Den kvantitativa informationen samlades in genom en webbaserad enkätundersökning och 

avsåg att förklara betydelsen av Kodens påverkan på de kodomfattande bolagens arbete med 

intern kontroll för de aktiva aktieägarna, uttryckt i siffror. Samtliga respondenter ställdes 

samma frågor, vilket gav möjligheten att ändamålsenligt samla in en stor mängd jämförbar 

data (jfr. Saunders et al., 2009, s. 361f.).  

3.4.1 Målgruppsurval för kvantitativ datainsamling 

Respondenterna till enkätundersökningen var fondförvaltare som investerade i aktier noterade 

Nasdaq OMX och NGM Equity. Samtliga respondenter arbetade som investerare på större 

svenska fondbolag. Större svenska fondbolag var ofta representerade i börsnoterade bolags 

styrelser och utövade därför ett aktivt ägarskap i de bolag de investerade i, genom delaktighet 

i bolagsstämmor. Således ansåg vi att det urval som gjordes representerade, det som Koden 

definierade som aktiva aktieägare. Enkätundersökningen skickades totalt ut till 76 

respondenter varav 31 svarade vilket således gav en svarsfrekvens på 41 % (jfr. Saunders et 

al., 2009, s. 219ff.). För att kunna åstadkomma generella slutsatser fördelades respondenterna, 

i största möjliga mån, jämnt mellan fondbolagen (jfr. Saunders et al., 2009, s. 213ff.).  

3.4.2 Utförande av kvantitativ datainsamling 

Den webbaserade enkätundersökningen (bilaga 4) distribuerades via e-post för att förenkla för 

respondenterna och således även öka svarsfrekvensen. En webbaserad enkätundersökning 

skapade även kort ledtid mellan förfrågan om deltagande och svar vilket underlättade arbetet 

med enkätundersökningen.  

Enkätundersökningen var av standardiserad form och respondenterna ombads att gradera sina 

svar utifrån en på förhand bestämd skala; instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer 
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delvis, instämmer inte alls och ingen uppfattning. I enkätundersökningen gavs respondenterna 

möjlighet att kommentera respektive fråga och enkäten som helhet.   

Frågorna i enkätundersökning utgick från att Koden lett till en förändring av arbetet med, och 

redovisningen av arbetet med, intern kontroll och riskhantering. Vidare syftade frågorna till 

att undersöka dels om respondenterna uppfattat denna förändring samt om förändringen och 

bolagens arbete med dessa frågor var betydelsefulla ur ett investeringsperspektiv. I 

enkätundersökningens avslutande fråga fick respondenterna möjligheten att även lista vilka de 

tre viktigaste kriterierna vid ett investeringsbeslut var för dem. Denna fråga inkluderade vi för 

underlätta vår tolkning av hur stor betydelse förändringen av intern kontroll har på deras 

investeringsbeslut. Frågorna delades även upp mellan stora bolag som omfattats av Koden 

sedan 2005 och små och medelstora bolag som omfattats av Koden sedan 2008. Då 

förändringen av arbetet med intern kontroll skiljde sig mellan dessa bolag ansåg vi det 

nödvändigt att även separera dem i enkätundersökningen för att se om respondenternas åsikter 

även skiljde sig beroende på bolagets storlek.   

Intern kontroll är ett sätt att kontrollera risker, varför frågor om både intern kontroll och 

riskhantering ställdes för att få en uppfattning om detta stämde överens med respondenternas 

uppfattning. I presentationen av resultaten från enkätundersökningen ligger fokus på intern 

kontroll, men vid betydande avvikelser i svaren redogörs även svaren för riskhantering 

För att säkerställa att avsedd person svarade på enkäten och endast en gång, ombads alla 

deltagare att fylla i sitt namn, e-postadress samt det bolag de arbetade på. Detta material 

behandlades konfidentiellt och användes enbart för att verifiera svarsresultaten mot listan av 

respondenter som enkäten distribuerats till.  

3.4.3 Användning av kvantitativ data 

Enkätundersökningen syftade till att undersöka betydelsen av intern kontroll ur ett 

investeringsperspektiv. Insamlingen av empirisk data bidrog, på detta sätt med en strukturerad 

form till möjligheten att dra generaliserade slutsatser (jfr. Saunders et al., 2009, s. 127). 

Resultatet av detta mynnade ut i en generaliserad slutsats avseende om Koden uppfyllt sitt 

syfte att genom god bolagsstyrning med fokus på intern kontroll skapa ett mervärde för 

aktieägarna.  
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4.  INTERN KONTROLL – FÖRÄNDRING & BETYDELSE  

I detta kapitel behandlas förändringen av arbetet med och redovisningen av intern kontroll i 

små, medelstora och stora bolag samt betydelsen av denna förändring sett ur ett 

investeringsperspektiv.  

4.1  Förändringen av intern kontroll  

Införandet av Koden har lett till förändringar av hur svenska börsnoterade bolag i styrelsen, 

ledningsgrupp och verksamheten idag arbetar med intern kontroll. Det har även skett 

förändringar i hur bolagen redovisar sitt arbete med intern kontroll (Blom, 2009-11-19; Hult, 

2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13). 

4.1.1 Styrelsens uppdrag 

Styrelsen är ansvarig för att bolaget har god intern kontroll, samt dokumenterade processer 

som säkerställer att rutiner kring intern kontroll efterföljs (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning, 2009d). Styrelsens ansvar för hantering av bolagets risker genom intern 

kontroll har innan Kodens införande, enligt Aktiebolagslagen, varit tydligt (Blom, 2009-11-

19; de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13). I många fall hade styrelserna dock tagit för 

lätt på arbetet med intern kontroll och Kodens införande satte området i fokus (Blom, 2009-

11-19; de Rosche, 2009-11-13; Hult, 2009-11-19). Enligt Blom (2009-11-19) var även 

införandet av Koden således känsligt för en del bolag eftersom vissa ansåg att intern kontroll 

vara ett område de hade kunskap om redan även fast så icke var fallet. 

Ökad fokus på intern kontroll genom Koden har lett till att bolagen stannar upp och tänker till 

och frågor om intern kontroll ges större plats på styrelsenivå (Nygren, 2009-12-11; de Rosche 

2009-11-19; Stråhle, 2009-11-13). Från intervjuerna med de stora bolagen, Ericsson, Holmen 

eller Skanska, framkom att Kodens införande inte inneburit någon förändring i hur bolagens 

risker och intern kontroll behandlas på styrelsenivå (Ekblad, 2009-11-27; Johren, 2009-11-23; 

Nygren, 2009-12-11). För det medelstora bolaget Loomis är riskhantering avgörande för 

verksamheten, då bolaget arbetar med kontanthantering, varpå intern kontroll alltid haft en 

central plats på styrelsenivå även i detta medelstora bolag (Calles, 2009-11-23). I det mindre 

bolaget Note har Koden dock lett till att intern kontroll getts större plats på styrelsenivå. 

Styrelsens ansvar i dessa frågor har även ytterligare tydliggjorts i och med Koden inom Note 

(Nygren, 2009-12-11).  
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Enligt Koden ska alla bolag ha ett revisionsutskott som behandlar frågor kring kvalitén på 

företagets finansiella rapportering, revision och kontakt med bolagets revisor (Kollegiet för 

Svensk Bolagsstyrning, 2009d). Styrelsen rekommenderas att tillsätta ett revisionsutskott, där 

minst tre styrelseledamöter ska finnas representerade, men kan även låta hela styrelsen utgöra 

funktionen (Ibid.) Initialt möttes införandet av revisionsutskott av visst motstånd. Fler och fler 

styrelser har dock successivt insett att det inte är effektivt att hela styrelsen agerar som 

revisionsutskott (Blom, 2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13). Detta har bidragit till ett mer 

riktat och effektivt arbete och idag har styrelsen, tack vare revisionsutskotten, mer kunskap 

om intern kontroll än vad de hade tidigare (Blom, 2009-11-19).  

Under intervjuerna framkom att de stora bolagen Ericsson och Skanska innan Kodens 

införande haft etablerade revisionsutskott, i enlighet med Kodens rekommendation (Johren, 

2009-11-23; Skoglund, 2009-12-10). I det stora bolaget Holmen utgörs revisionsutskottet av 

hela styrelsen (Ekblad, 2009-11-27). Det medelstora bolaget Loomis avviker från Kodens 

rekommendation genom att endast ha två styrelsemedlemmar representerade i 

revisionsutskottet. Det motiveras med att de två representanterna från styrelsen, i 

revisionsutskottet, har stor och täckande kompetens inom området (Calles, 2009-11-23). Note 

AB, avviker genom att revisionsutskottet utgörs av en styrelsemedlem. Styrelsens val 

motiveras med att bolaget är mindre och att revisionsutskottet arbetar nära koncernens 

centrala ekonomifunktion gällande intern kontroll (Nygren, 2009-12-11).  

Styrelsen är aktieägarrepresentanter och ansvarar för att förvalta företaget i aktieägarnas 

intresse, inte sitt eget. Detta har tydliggjorts genom Koden (Stråhle, 2009-11-13). En positiv 

effekt är att ansvarsfördelningen har blivit tydligare med Koden. Styrelsen ska kunna 

säkerställa att ägarnas investering förvaltas på bästa sätt (Blom, 2009-11-19; Stråhle, 2009-

11-13). För att kunna göra detta krävs det att styrelsen har stor kunskap om företagets 

verksamhet, risker och hur risker, genom intern kontroll, ska hanteras på bästa sätt (Blom, 

2009-11-19; Nygren, 2009-12-11; de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13).  

4.1.2  Styrelsens kunskap 

Införandet av Koden har bidragit med en tydligare process för hur styrelsen ska arbeta med 

intern kontroll av risker (de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13). Koden har väckt en 

medvetenhet hos styrelsen avseende företagens viktigaste arbetsprocesser, var riskerna ligger, 

hur bolaget hanterar de affärskritiska områdena, samt vilka processer som är viktigast för att 
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den finansiella rapporteringen ska bli korrekt (Blom, 2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13; 

Stråhle, 2009-11-13).  

Det pratas mer om affärsrisker på styrelsenivå, i revisionsutskott och med bolagens revisor 

idag än innan införandet av Koden (Calles, 2009-11-23; Nygren, 2009-12-11; de Rosche, 

2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13). Detta har lett till en förbättring av hur effektivt styrelsen 

idag arbetar med intern kontroll och kvalitén på styrelsens arbete har höjts (Blom, 2009-11-

19). Styrelsen har haft en stor kunskapsbrist om intern kontroll och den nytta god intern 

kontroll medför (Blom, 2009-11-19; Hult, 2009-11-19). Sedan införandet av Koden har 

kunskapsbristen minskat då frågor kring intern kontroll alltmer diskuteras i styrelserna (Blom, 

2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13). I vissa styrelser har man upptäckt 

att man saknar kompetens inom kritiska områden och kompletterat styrelsen med denna 

kompetens för att höja kunskapsnivån (Blom, 2009-11-19). Generellt har den lägsta nivån av 

kunskap i bolagen avseende risker och intern kontroll höjts (Hult, 2009-11-19). Det är främst i 

de små och medelstora bolagen som den största förändringen i kunskapsnivån ses (Blom, 

2009-11-19).  

Koden har gett en möjlighet till förbättrad kommunikation i bolagen. Kodens förtydligande av 

bolagsstyrningsregler underlättar för styrelsen att lyfta fram dessa frågor (Blom, 2009-11-19; 

de Rosche, 2009-11-13). I det stora bolaget Ericsson har exempelvis ökad fokus på intern 

kontroll bidragit till att styrelsen ges en mer tydlig överblick över processerna inom 

verksamheten, vilket annars är svårt i en stor organisation (Johren, 2009-11-23). I det mindre 

bolaget Note har samtidigt kommunikationen inom bolaget, för säkerställandet av bolagets 

riskhantering genom intern kontroll, utvecklats och påverkat styrelsens och ledningens arbete 

(Nygren, 2009-12-11).  

4.1.3 Arbetet med risker i bolagen 

Koden har medfört att bolagen har blivit tvungna att utveckla sitt arbete och sina processer för 

att förstå hur bolagets aktiviteter hänger ihop. Detta har varit nödvändigt för att bolagen ska 

kunna identifiera, och förstå sina riskområden (Blom, 2009-11-19, Stråhle, 2009-11-13). 

Trots att kunskapen om intern kontroll har ökat, tenderar styrelser att hoppa rakt in i arbetet 

utan att noggrant ha identifierat och utvärderat riskerna (Hult, 2009-11-19, Stråhle, 2009-11-

13). 
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Fler bolag har dock, sedan införandet av Koden, börjat arbeta mer utifrån ett riskperspektiv 

och fokuserar idag på att hitta vilka de största riskerna inom bolagets verksamhet är (Blom, 

2009-11-19; Stråhle 2009-11-19). En förändring som är mest markant i det små och 

medelstora bolagen (Blom, 2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13, Stråhle, 2009-11-13). Ett av 

de områden som styrelsen i stor utsträckning fått upp ögonen för är de långsiktiga 

överlevnadsfrågorna (Blom, 2009-11-19; Stråhle, 2009-11-13). Tidigare har bolagen 

fokuserat sin strategi på kortsiktiga risker, men insett att de måste utvärdera och ha kontroll ur 

ett längre perspektiv för att säkerställa bolagets framtida existens och verksamhet (Blom, 

2009-11-19; Stråhle, 2009-11-13).  

4.1.4 Arbetet med intern kontroll i bolagen  

Kodens fokus på intern kontroll har mötts av ett visst motstånd, då vissa bolag inte ser de 

långsiktiga fördelarna med att utveckla och säkerställa god intern kontroll i bolaget. Detta 

gäller speciellt bolag där verksamheten rullar på och genererar intäkter (Stråhle, 2009-11-13).  

Införandet av Koden har dock fått framförallt de små och medelstora bolagen att inse att 

intern kontroll är en del av verksamheten som bidrar till att skapa effektivitet och lönsamhet 

(Blom, 2009-11-19; Hult, 2009-11-19; Stråhle, 2009-11-13). En insikt de större bolagen redan 

bar med sig. Tidigare fördes diskussioner om intern kontroll knappt upp på styrelsens agenda 

i de små och medelstora bolagen. Idag är sällsynt att bolagen inte berör ämnet (Blom, 2009-

11-19; de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13).  

Stora delar av intern kontroll i bolagen har varit informell. Berörda personer vet vad de ska 

göra, men de har inte dokumenterat hur de gör (Hult, 2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13). 

Koden har medfört stora förändringar inom detta område, då bolagen i mycket högre 

utsträckning dokumenterar sina kontroller än tidigare (Blom, 2009-11-19; de Rosche, 2009-

11-13; Stråhle, 2009-11-13). Dokumenteringsprocessen har gjort att bolagen upptäckt nya 

riskområden och hittat svagheter i befintliga processer. Således har arbetet med Koden varit 

utvecklande, speciellt för de mindre och medelstora bolagen (de Rosche, 2009-11-13). 

Förändringen av arbetet har dock inneburit att många av bolagen börjar i fel ände och inte 

utvärderar och identifierar riskerna innan arbetet med dokumenteringen sätts igång (Hult, 

2009-11-19; Stråhle, 2009-11-13). Det kan leda till att processerna inte blir ordentligt 

genomarbetade och således blir inte bolagets intern kontroll maximalt effektiv (Stråhle, 2009-

11-13). 
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I det medelstora bolaget Loomis har kontrollfunktioner för de affärskritiska riskområdena 

varit etablerade redan innan de omfattades av Koden, men dokumentationen av funktionerna 

och processerna har stärkts (Calles, 2009-11-23). I det mindre bolaget Note har vissa risker 

inom företagets processer uppmärksammats och hanteringen av dessa förbättrats och 

dokumentationen av processerna utvecklats (Nygren, 2009-12-11). För det stora bolaget 

Ericsson har det snarare handlat om att anpassa omfattande dokumentation till Kodens 

riktlinjer än att dokumentera mer (Johren, 2009-11-23). Inom de andra stora bolagen Skanska 

och Holmen har arbetet med intern kontroll funnits på plats redan innan Koden men det har 

blivit ett ökat fokus på frågan de senaste åren och dokumentationen har även till viss del ökat 

(Ekblad, 2009-11-27; Skoglund, 2009-12-10)   

De större organisationerna har till stor del haft system för intern kontroll på plats redan innan 

Koden infördes och de lägger ner mer tid och resurser på frågor kring intern kontroll än vad 

mindre bolag gör (Blom, 2009-11-19; Hult, 2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 

2009-11-13). Tidigare har det dock inte, i samma utsträckning som nu, funnits system för att 

samla ihop och dokumentera intern kontroll i bolaget. Detta har getts ökat fokus och lett till 

att återrapporteringen till styrelsen har utvecklats och blivit bättre sedan införandet av Koden 

(Blom, 2009-11-19; Johren, 2009-11-23; de Rosche, 2009-11-13). Större internationella 

företag behöver system och struktur för att se till att bolagets processer utförs rätt och följs 

upp (Blom, 2009-11-19; Johren, 2009-11-23; Stråhle, 2009-11-13; Skoglund, 2009-12-10).  

De största förändringarna i bolagens arbete med intern kontroll har skett i de små och 

medelstora bolagen, som började omfattas av Koden i juli 2008 (Blom, 2009-11-19; de 

Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13). I alla bolag och styrelser finns affärsmässig 

kunskap och intresse för dessa frågor, men i små och medelstora bolag finns det ofta bristande 

kompetens kring frågor om intern kontroll. Detta påverkar även dessa bolags inställning och 

arbete med området (de Rosche, 2009-11-13). I de bolagen har man inte, i samma 

utsträckning som i de större bolagen, varit medvetna om verksamhetens risker (Stråhle, 2009-

11-13). Även om riskmedvetenheten finns, är det svårt att bygga upp processer från början 

och veta vad man ska göra och hur man ska gå tillväga (Calles, 2009-11-23). I intervjun med 

Loomis framkom att stödet från det stora bolaget Securitas, har underlättat denna uppbyggnad 

(Calles, 2009-11-23). I det mindre bolaget Note har ökat fokus på intern kontroll sedan 

Kodens införande bidragit till en förbättring av bolagets arbetsprocesser och uppföljning 

(Nygren, 2009-12-11).  
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Enligt Koden ska styrelsen göra en uppföljning av intern kontroll i bolaget (Kollegiet för 

Svensk Bolagsstyrning, 2009c). På denna punkt brister många, främst små och medelstora, 

bolag idag (Blom, 2009-11-19; Stråhle, 2009-11-13). Rapportering sker, men man testar inte 

om uppsatta policys, för exempelvis godkännande av utbetalningar, hantering av inköp och 

investeringar, följs (Stråhle, 2009-11-13). En utveckling i uppföljning av bolagets processer 

har i det mindre bolaget Note utvecklats sedan Kodens införande (Nygren, 2009-12-11).  

Att förstå verksamheten, utvärdera dess risker och besluta om hur riskerna ska hanteras är 

vitalt (Blom, 2009-11-19; Johren, 2009-11-23; Skoglund, 2009-12-10; Stråhle, 2009-11-13). 

Om bolagens styrelse inte förstår värdet av att ha rätt typ av hantering, på rätt plats, vid rätt 

tillfälle, finns en risk att arbetet kräver resurser utan att generera värde till bolaget (Stråhle, 

2009-11-13). Koden har dock gjort så att fler mindre och medelstora bolag förstår värdet av 

att ha kontroll över sina nyckelprocesser (Stråhle, 2009-11-13). 

Intern kontroll genererar i slutändan övervägande fördelar, trots vissa argument att fokus på 

intern kontroll genom Koden medför mer jobb vilket innebär kostnader för bolaget (Blom, 

2009-11-19; Hult, 2009-11-19; Nygren, 2009-12-11; de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-

11-13). I grunden är förändringen är, enligt de intervjuade kodomfattande bolagen, positiv för 

att få ett större förtroende för att styrelsen driver bolaget på rätt sätt (Calles, 2009-11-23; 

Ekblad, 2009-11-27; Johren, 2009-11-23; Nygren, 2009-12-11; Skoglund, 2009-12-10). 

Ett sätt för bolagens intressenter att ta del av bolagens arbete med intern kontroll är genom 

den redogörelse som bolagen årligen lämnar i form av en bolagsstyrningsrapport (Kollegiet 

för Svensk Bolagsstyrning, 2009d). 

4.1.5 Redovisningen av arbetet med risker & intern kontroll 

Styrelsen ska årligen lämna en redogörelse och beskrivning, i form av en 

bolagsstyrningsrapport av de viktigaste funktionerna av intern kontroll i bolaget, avseende 

den finansiella rapporteringen. I bolag där en intern granskningsfunktion saknas, ska styrelsen 

årligen utvärdera bolagets behov av funktionen och motivera sitt ställningstagande (Kollegiet 

för Svensk Bolagsstyrning 2009d)  

Det som idag kommuniceras via bolagsstyrningsrapportern har till viss del redan funnits i 

bolagen, men inte dokumenterats (Stråhle, 2009-11-13; de Rosche, 2009-11-13). Det som inte 

är dokumenterat kan dock inte heller, sett ur ett aktieägarperspektiv, anses vara gjort. 
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Dokumentationen är därför avgörande för bolagen i dess kommunikation av sitt arbete, sina 

risker och hantering av dessa genom intern kontroll (de Rosche, 2009-11-13). 

Bolagsstyrningsrapportern har för både de stora samt de små och medelstora bolagen 

inneburit förändringar (Calles, 2009-11-23; Johren, 2009-11-23; Nygren, 2009-12-11). I 

Ericsson har anpassningen till Kodens krav på bolagsstyrningsrapporten utformning varit den 

stora arbetsförändringen (Johren, 2009-11-23). För Loomis har arbetsförändringen främst 

legat i att utveckla sina modeller för bolagsstyrning i syfte att göra dem mer lättförståliga för 

intressenter och dokumentationen av intern kontroll i bolaget har ökat. Dock har inte det 

praktiska arbetet med området förändrats (Calles, 2009-11-23). För det mindre bolaget Note 

har Kodens krav på en årlig bolagsstyrningsrapport inneburit en förändring i arbetet, 

framförallt vad gäller dokumentation och säkerställandet av att det som sägs i 

bolagsstyrningsrapporten utförs i praktiken (Nygren, 2009-12-11). 

Kvalitén på bolagsstyrningsrapporterna varierar mycket mellan bolagen som idag omfattas av 

Koden (Blom, 2009-11-19; Hult, 2009-11-19). De små och medelstora bolagens 

bolagsstyrningsrapporter är betydligt sämre än de större bolagens (Blom, 2009-11-19). I 

allmänhet tenderar vissa bolag att snarare redogöra för vad intern kontroll och riskanalys är, 

än hur bolaget i fråga hanterar sina risker genom intern kontroll (Hult, 2009-11-19). 

Svagheterna i de små och medelstora bolagen kan dock till viss del bero på att de ännu inte 

hunnit anpassa sig till riktlinjerna (Blom, 2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-

11-13). De mindre och medelstora bolagen kommer, i takt med att de arbetar mer med dessa 

frågor, att förbättra detta arbete. Även revisorernas ökade arbete med intern kontroll som en 

del av revisionen kommer att bidra till detta (de Rosche, 2009-11-13).  

4.1.6 Den externa revisorns granskning 

Koden har bidragit till ökad möjlighet att granska företagets processer och hur bolagen arbetar 

med intern kontroll i relation till den finansiella rapporteringen (Blom, 2009-11-19; de 

Rosche, 2009-11-13; Stråhle 2009-11-19). Tidigare inventerade sig revisorn fram genom att 

granska bland annat fakturor och tillgångar. Inventering ger en relativt låg kvalité i 

feedbacken till klienten, då den återkoppling som ges berör enstaka belopp eller värden i 

bokföringen. Genom att granska företagets processer ges en mer enhetlig bild av arbetet i 

bolaget och möjligheterna att utveckla detta ökar (Blom, 2009-11-19; de Rosche, 2009-11-13; 

Stråhle 2009-11-19).  
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I stora bolag finns ofta större avdelningar inom bland annat redovisning och revision vilket 

gör det enklare för större bolag, än för små och medelstora bolag som ofta saknar dessa 

funktioner, att anpassa sig till nya regler och riktlinjer, såsom Koden (Calles, 2009-11-23; 

Johren, 2009-11-23; Nygren, 2009-12-11). De små och medelstora bolagen, som inte har haft 

samma höga kompetens om intern kontroll som de stora bolagen, måste därför i högre 

utsträckning ta hjälp av de externa revisorerna, som har en bred kunskap och erfarenhet från 

flera företag (Stråhle, 2009-11-13). Mycket mer av den externa revisorns arbetstid läggs idag 

ner på arbete med intern kontroll, än tidigare. Stora delar av arbetet handlar om att hjälpa 

framförallt små och medelstora bolag att bygga upp system för intern kontroll (de Rosche, 

2009-11-13).  

Analys av intern kontroll i bolagen och tips på förbättringar tas överlag emot positivt. Trots 

att vissa bolag anser att arbetet med intern kontroll kräver mycket tid och resurser, finns 

förståelse och bolagen förbättrar löpande arbetet med intern kontroll (Blom, 2009-11-19; de 

Rosche, 2009-11-13; Stråhle, 2009-11-13).   

4.2  Betydelsen av förändringen av intern kontroll för bolagets aktieägare 

Genom förbättrad bolagsstyrning med god intern kontroll syftar Koden till att ge aktieägarna 

ett ökat förtroende för de börsnoterade bolagen. Därigenom ska även ett värde skapas för 

aktieägarna (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2009e).  

Det har skett förändringar inom intern kontroll och hantering av risker i börsnoterade bolag 

sedan införandet av Koden. Detta borde således få aktieägarna att känna sig säkrare i sina 

investeringar (de Rosche, 2009-11-13) och få en bättre grund att stå på i sina beslut än innan 

Koden infördes (Johren, 2009-11-23; Nygren, 2009-12-11). Ett aktivt arbete med intern 

kontroll bör långsiktigt åstadkomma positiva effekter på bolagets värde (Stråhle, 2009-11-13). 

Aktivt arbete med intern kontroll bör därför ses som en nödvändighet ur ett 

investeringsperspektiv (Hult, 2009-11-19).  

Totalt har 57 % av respondenterna inte någon uppfattning om de stora bolagen i större 

utsträckning arbetar med intern kontroll idag än innan införandet av Koden (figur 6). 

Motsvarande siffra för de mindre och medelstora bolagen är 68 % (figur 7). Bland de 

respondenter som anser sig ha en uppfattning i frågan är fördelningen av svar någorlunda 

jämna mellan stora och små & medelstora bolag. Ingen anser att bolagen inte alls arbetar mer 

med intern kontroll än innan införandet av Koden. Majoriteten av de som har en uppfattning i 
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frågan instämmer till stor del eller instämmer helt med påståendet att bolagen idag arbetar mer 

med intern kontroll (figur 6 & 7). På motsvarande fråga om investerarna ansåg att bolagens 

arbete med riskhantering var tillräckligt överensstämde svaren (frågorna 2 & 15 i Bilaga 5) till 

stor del med svaren på frågan om arbetet med intern kontroll (figur 6 & 7).   

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Arbete med intern kontroll i                     Figur 7: Arbete med intern kontroll i  

stora bolag.                      små & medelstora bolag.        

4.2.1  Betydelsen av bolagens arbete med intern kontroll  

En majoritet av de tillfrågade anser att de inte har någon uppfattning om de stora, samt små 

och medelstora bolagens arbete med intern kontroll är tillräckligt (figur 8 & 9). Samtidigt 

anser nästan en tredjedel av de tillfrågade att de större bolagens arbete med intern kontroll till 

stor del är tillräckligt (figur 8). Enbart 14 % ansåg till stor del att bolagens arbete med 

riskhantering är tillräckligt (fråga 5 i Bilaga 5). Enbart 11 % av respondenterna anser att de 

mindre och medelstora bolagens arbete med intern kontroll till stor del är tillräckligt samtidigt 

som en fjärdedel anser att detta arbete delvis är tillräckligt (figur 9).  

 

 

 

 
 

Figur 8: Är arbetet med intern  Figur 9: Är arbetet med intern kontroll i 

kontroll i stora bolag tillräckligt.   små och medelstora bolag tillräckligt.  

Totalt 43 % av respondenterna anser att bolagens arbete med intern kontroll har en stor 

betydelse vid ett investeringsbeslut (figur 10 & 11). Motsvarande resultat för betydelsen av 

arbetet med riskhantering är endast 18 % för stora bolag (fråga 8 i Bilaga 5) och 21 % för 

mindre och medelstora bolag (fråga 21 i Bilaga 5). Mer än en tredjedel av investerarna 
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saknade samtidigt en uppfattning om betydelsen av de stora bolagens arbete med intern 

kontroll ur ett investeringsperspektiv (figur 10). Motsvarande siffra för de små och medelstora 

bolagen var 7 % (figur 11). Noterbart är även att närmare 50 % delvis anser att bolagens 

riskhanteringsarbete är av stor betydelse vid en investering (frågorna 8 & 21 i Bilaga 5).  

 

 

 

 

 

Figur 10: Betydelsen av intern kontroll i stora  Figur 11: Betydelsen av intern kontroll i små och 

bolag vid en investering.   medelstora bolag vid en investering. 

Över hälften av de tillfrågade anser att bolagens arbete med intern kontroll inte alls har större 

betydelse vid ett investeringsbeslut idag än innan bolagen började omfattas av Koden 

(frågorna 11 & 24 i Bilaga 5). Närmare en tredjedel av respondenterna anser delvis att intern 

kontroll i stora bolag är mer betydelsefullt idag vid ett investeringsbeslut än innan Koden 

infördes (fråga 11 i Bilaga 5). När det gäller små och medelstora bolag anser endast en 

femtedel av dem tillfrågade att intern kontroll har större betydelse idag (fråga 24 i Bilaga 5). 

4.2.2  Betydelsen av bolagens redovisning av sitt arbete med intern kontroll 

Totalt har 61 % av investerarna ingen uppfattning om de stora och små & medelstora 

bolagens redovisning av arbetet med intern kontroll är tillräcklig (figur 12 & 13). Noterbart är 

att endast 25 % anser att de inte har någon uppfattning avseende redovisningen av arbetet med 

riskhantering när det gäller stora bolag (fråga 6 i Bilaga 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Betydelsen av redovisningen av arbetet Figur 13: Betydelsen av redovisningen av 

arbetet med intern kontroll i stora bolag.  med intern kontroll i små och medelstora bolag.  
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Närmare en tredjedel anser dock att de små & medelstora bolagens redovisning av arbetet 

med intern kontroll till stor del är tillräckligt (figur 13) samtidigt som motsvarande siffra för 

stora bolag är 21 % (figur 12).  

På påståendet om de små och medelstora bolagens redovisning av arbetet med intern kontroll 

är av stor betydelse vid ett investeringsbeslut anser drygt 60 % att det inte alls är av stor 

betydelse (fråga 22 i Bilaga 5). På samma fråga, men avseende stora bolag anser 71 % att 

redovisningen av arbetet med intern kontroll inte alls är av stor betydelse (fråga 9 i Bilaga 5). 

Samtidigt anser dock drygt 50 % av respondenterna att bolagsstyrningsrapporten delvis är av 

stor betydelse vid ett investeringsbeslut i små, medelstora och stora bolag (frågorna 13 & 26 i 

Bilaga 5).  

4.2.3  De viktigaste investeringskriterierna 

Ingen respondent nämner arbetet med intern kontroll, riskhantering eller bolagets 

bolagsstyrningsrapport som något av de tre viktigaste kriterierna vid investering i ett bolag. 

Intern kontroll beskrevs dock av en del respondenter som snarare en kvalitetsstämpel än ett 

avgörande investeringskriterium. De viktigaste investeringskriterierna anses istället vara 

bolagets finansiella situation, andra aspekter och vilka som sitter i ledningen i det aktuella 

bolaget (figur 14).  

 

 

 

 

 

  Figur 14: Investeringskriterier 

Som andra aspekter nämndes främst bolagets tillväxtmöjligheter, förväntad avkastning på 

investerat kapital samt en samlad riskbedömning av bolaget.  

  



30 

5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet avseende förändringen av intern kontroll 

och betydelsen av denna förändring sett ur ett investeringsperspektiv med hjälp av 

analysmodellen som har sin utgångspunkt i agentteorin och teori om intern kontroll och risk. 

5.1  Förändringen av intern kontroll  

Förändringen i kontraktet mellan aktieägarna (principalen) och styrelsen (agenten) har enligt 

revisorerna lett till en förändring av arbetet med intern kontroll och redovisningen av detta. 

Den största förändringen kan ses i små och medelstora bolag. Den fortsatta analysen av 

förändringen av intern kontroll i bolagen som omfattas av Koden utgår från nedanstående 

analysmodell som presenterades i teoriavsnittet (figur 15).  

 

 

 

 

 Figur 15: Analysmodell, förändringen av arbetet med intern kontroll 

5.1.1  Styrelsens uppdrag 

Kontraktet mellan aktieägarna och styrelsen redogör för hur styrelsen ska sköta förvaltning av 

bolaget. Införandet av Koden förändrar inte styrelsens ansvar men har gett upphov till en 

förändring i kontraktet. Styrelsens uppdrag som aktieägarrepresentant har förtydligas genom 

att denna ska öka fokus på intern kontroll som ett led i att trygga aktieägarnas investering. 

Förtydligande av kontraktet minskar även således risken för att styrelsen agerar i egenintresse 

och att en intressekonflikt uppstår mellan aktieägarna och styrelsen.  

Kontraktsförändringen har även medfört förändringar i styrelsens arbetsuppgifter genom att 

Koden tydliggör hur styrelsen ska arbeta med intern kontroll. Enligt revisorerna har 

kontraktets förtydligande av god bolagsstyrning genom intern kontroll drivit styrelsen att 

noggrant diskutera och utvärdera dessa frågor, för att inte bryta det kontrakt de ingått med 

aktieägarna. Detta har även bidragit till att kvalitén på styrelsens arbete med intern kontroll 

har förbättrats. 
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Enligt teorin är det nödvändigt att intern kontroll genomsyrar hela verksamheten för att 

bolaget ska kunna uppnå god intern kontroll. Detta bekräftas av revisorerna som påpekar att 

de större bolagen har en bättre intern kontroll, än de mindre och medelstora bolagen, eftersom 

de arbetat längre med dessa frågor och därigenom lyckats integrera arbete med intern kontroll 

i verksamheten.  

Kontraktet mellan principalen och agenten ska skapa en trygghet för den part som befinner sig 

i informationsunderläge, i detta fall aktieägarna (principalen). Det ökade arbetet med intern 

kontroll i framförallt de små och medelstora bolagen leder till att bolagen inte utsätts för 

onödig risk, vilket i linje med presenterad teori i sin tur minskar osäkerheten i bolagets 

verksamhet och skapar en ökad trygghet för aktieägarna.  

En del av kontraktet och även ett led i förtydligandet av styrelsens uppdrag är inrättningen av 

revisionsutskott i bolagen. Revisionsutskotten har enligt revisorerna bidragit till ett mer 

effektivt arbete med intern kontroll, genom att risker identifierats i större utsträckning än 

tidigare. Detta har enligt revisorerna lett till att även möjligheter upptäckts, något som 

stämmer överens med teorin om att arbete med risker och upptäckande av möjligheter hänger 

ihop.  

5.1.2 Styrelsens kunskap 

För att god intern kontroll ska kunna uppnås inom ett bolag krävs det enligt teorin att 

styrelsen och företagsledningen har kunskap om och kan identifiera verksamhetens 

affärskritiska risker, samt hantera dessa. En kunskapsbrist rörande nyttan av intern kontroll 

kan dock enligt revisorerna urskiljas i många styrelser. Detta gör att styrelsens lämplighet, att 

driva företaget i ägarnas intresse, sätts på prov i och med införandet av Koden och det ökade 

fokuset på intern kontroll.  

Det är främst i de små och medelstora bolagen som en kunskapsbrist i styrelsen tydligt kan 

urskiljas. Det förändrade kontraktet har lett till intern kontroll har börjat diskuteras mer på 

styrelsenivå och styrelsen har arbetat fram en tydligare process för att behandla dessa frågor. 

Detta har i sin tur lett till att styrelsens kunskap successivt har förbättrats. Den ökade 

kunskapen leder, enligt revisorerna, till att bolagen uppnår en bättre intern kontroll något som 

bekräftas av teorin om att kunskap är vitalt för att åstadkomma god intern kontroll. I en del 

styrelser har även kunskapen höjts genom att nya styrelsemedlemmar rekryterats. Genom att 
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höja kunskapsnivån förstärker inte bara styrelsen bolagets arbete med intern kontroll utan 

även sin egen förmåga att uppfylla kontraktet gentemot aktieägarna.  

Revisorerna och bolagen som tillfrågats i studien pekar på att de större bolagen sedan tidigare 

har hög kunskap om intern kontroll och hantering av risker och således redan haft processer 

på plats. De större bolagen har således enligt både revisorerna, bolagen och teorin, genom sin 

höga kunskap, en större möjlighet att uppfylla kontraktet gentemot aktieägarna.   

5.1.3 Arbetet med risker i bolagen  

Innan införandet av Koden var intern kontroll och hantering av risker, enligt revisorerna, ofta 

isolerat inom bolagets respektive enheter. Koden har dock fått bolagen, speciellt de mindre 

och medelstora, att inse att en strategi för intern kontroll ska genomsyra hela verksamheten 

och inte enstaka verksamhetsområden. Detta stämmer överens med teorin om att ett företags 

arbete med risker och hantering av dessa tenderar att isolera sig inom vissa områden. 

Styrelsen har genom att denna förändring stärkt sin förmåga och möjlighet att uppfylla 

kontraktet och därigenom förvalta bolaget i ägarnas intresse.  

Revisorernas uppfattning är att bolagen alltid varit duktiga på kortsiktig överlevnad. Genom 

ett ökat fokus på intern kontroll har bolagen i högre grad börjat inkludera de långsiktiga 

överlevnadsfrågorna i sitt arbete. Företag med en effektiv riskhantering är enligt teorin bättre 

rustade för att hantera framtida tuffa tider. Därigenom skapas en trygghet för aktieägarna att 

bolaget förvaltas i deras intresse. Revisorerna menar dock att bolag fortfarande ofta påbörjar 

arbetet med intern kontroll utan noggranna utvärderingar av hur processerna ska utformas och 

fungera. Det kan i slutändan leda till att kostnaderna för intern kontroll överstiger nyttan av 

intern kontroll något som enligt teorin bör undvikas. Risken finns således att bolaget levererar 

en god intern kontroll men till ett för högt pris något som i slutändan påverkar aktieägarnas 

investering negativt.   
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5.1.4 Arbetet med intern kontroll i bolagen 

Intern kontroll handlar om att identifiera, utvärdera och hantera bolagets affärskritiska risker 

(figur 16). För att god intern kontroll ska uppnås måste bolaget, enligt presenterad teori, 

identifiera, besluta och utvärdera riskområden. Bolaget behöver även implementera och 

övervaka kontroller samt utvärdera kontrollernas funktion. Enligt både revisorerna och 

bolagen har de större bolagen överlag varit bättre på denna process än de små och medelstora 

bolagen. 

 

 

 

Figur 16: Intern kontroll 

Inom framförallt identifiering och utvärdering av risker har många styrelser ofta haft brister, 

främst inom små och medelstora bolag, enligt revisorerna. Styrelserna har påbörjat arbetet 

med intern kontroll utan att noggrant ha identifierat och utvärderat riskerna. Inom detta 

område har de små och medelstora bolagen förbättrat sig i och med Kodens införande och 

förändringen av kontraktet. I många bolag, främst små och medelstora, finns dock fortfarande 

enligt vissa revisorer brister i övervakningen, uppföljningen och utvärderingen av de 

kontroller som redan finns på plats. 

En förbättring har skett i främst de små och medelstora bolagens arbete med att dokumentera 

de processer avseende intern kontroll som de tillämpar. Dokumenteringsprocessen har även 

enligt vissa revisorer och bolag bidragit till att bolagen upptäckt nya riskområden och hittat 

svagheter i befintliga processer. Dokumenteringsprocessen motsvarar det som teorin kallar 

utvärdering av intern kontroll och leder till bättre intern kontroll i de små och medelstora 

bolagen. I de större bolagen har dokumentationen, enligt bolagen själva, redan funnits på plats 

innan Kodens införande. Däremot har systemen för att hantera denna dokumentation 

utvecklats i takt med att bolagen utvärderat sina interna kontroller. Utvärderingen av 

kontrollerna är således för de stora bolagen, och även enligt teorin, nödvändig för att uppnå 

ett effektiv intern kontroll. 
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5.1.5 Redovisningen av arbetet med risker och intern kontroll  

Koden, och därigenom även förändringen av kontraktet, ställer ett ökat krav att styrelsen 

bland annat ska dokumentera företagets risker och intern kontroll samt kommunicera detta 

genom bolagsstyrningsrapporten till aktieägarna. Detta kan ses som ett led i principalens 

strävan efter att minska den informationsasymmetri som annars kan uppstå mellan 

uppdragsgivaren (aktieägarna) och uppdragstagaren (styrelsen).  

Vissa revisorer påpekar att mycket av det som kommuniceras i bolagsstyrningsrapporten 

tidigare har funnits inom, men inte dokumenterats eller redovisats, av bolaget. Således 

minskar bolagsstyrningsrapporten en del av den informationsasymmetri som råder mellan 

agenten (styrelsen) och principalen (aktieägarna). De större bolagen är dock, enligt 

revisorerna, bättre på att kommunicera sitt arbete med risker och intern kontroll än de små och 

medelstora bolagen. Detta förklaras av att de under längre tid arbetat aktivt med dessa frågor 

och således är informationsasymmetrin mellan aktieägarna och styrelsen även mindre i dessa 

bolag än i de små och medelstora bolagen.  

Förändringen av rapporteringen av arbetet med intern kontroll har varit störst i de små och 

medelstora bolagen och enligt vissa revisorer har lägsta nivån höjts. Gapet mellan bolagen 

med minst respektive störst informationsasymmetri har följaktligen minskat i och med 

bolagens anpassning till de nya riktlinjerna. Revisorerna förväntar sig dock ytterligare 

förbättringar och därför även en minskad informationsasymmetri i de små och medelstora 

bolagen.  

5.1.6 Den externa revisorns granskning 

Revisorn verkar som aktieägarnas externa kontrollorgan och kontrollerar hur styrelsen arbetar 

och uppfyller kontraktet. Idag fokuserar revisorn i högre utsträckning, än innan Kodens 

införande, på granskning av företagets processer. Detta ger revisorn en enhetlig bild av 

bolagets processer och verksamhet vilket, enligt teorin, är en förutsättning för att kunna 

åstadkomma effektiv intern kontroll. Denna granskning skapar därför enligt både teori och 

revisorer en bättre förutsättning för att utvärdera, justera och åstadkomma god intern kontroll.  

Det faktum att intern kontroll i högre utsträckning diskuteras på styrelsenivå har lett till att 

revisorerna givits större möjligheter att granska bolagets verksamhet då de oftare ombeds 
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närvara på styrelsemöten. Detta skapar en större trygghet för bolagets aktieägare då styrelsen 

får ett ökat stöd i sitt arbete med att förvalta bolaget och uppfylla kontraktet.  

En risk enligt agentteorin är att agenten agerar i egenintresse och detta avser kontraktet samt 

den externa granskningen att motverka. Genom att granska styrelsens och ledningens arbete 

motverkar den externa revisorn dels att styrelsen agerar i egenintresse och dels att ledningen 

gör detsamma. Detta skapar i slutändan en trygghet för aktieägarna (principalen) att kontraktet 

efterföljs och uppfylls.  

5.2  Betydelsen av förändringen av intern kontroll för bolagets aktieägare 

Förändringen i kontraktet mellan aktieägarna och styrelsen förväntades leda till en förändring 

av styrelsens och bolagens arbete med risker och intern kontroll. I slutändan ska utfallet av 

detta arbete komma aktieägarna till godo (figur 17).  

 

 

 

 

 

Figur 17: Analysmodell, förändringen & betydelsen av förändringen av arbetet med intern kontroll.  

Koden har medfört förändringar i hur styrelsen arbetar med intern kontroll. Förändringen kan 

främst ses i små och medelstora bolag, men en stor majoritet av de aktiva investerarna är inte 

medvetna om denna förändring. Detta kan förklaras med att styrelsen, som agent, fortfarande 

har ett informationsövertag och att informationsasymmetri råder mellan aktieägare och 

styrelse. Av de investerare som har en uppfattning i frågan anser en majoritet att bolagen 

arbetar mer med dessa frågor idag än tidigare något som stämmer överens med revisorernas 

åsikter. I de fall styrelsen lyckas att minska informationsasymmetrin blir responsen således 

positiv och investerarna uppfattar den förändring som skett. Investerarnas okunskap i frågan 

om förändringen av bolagens arbete med intern kontroll kan således förklaras med styrelsens 

brist i kommunikationen av dess arbete med dessa frågor. 
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5.2.1  Betydelsen av bolagens arbete med intern kontroll 

Majoriteten av investerarna har inte en uppfattning om bolagens arbete med intern kontroll är 

tillräckligt. Detta kan återigen förklaras med att aktieägarna, i detta fall representerade av 

investerarna, som uppdragsgivare befinner sig i informationsunderläge gentemot 

uppdragstagaren, styrelsen. Informationsasymmetrin kan även öppna upp möjligheten för 

styrelsen att agera i egenintresse, något som i detta fall kan påverka aktieägarna negativt. I 

slutändan kan ett agerande i egenintresse, från styrelsens sida, leda till att kontraktet inte 

efterföljs. Det faktum att informationsasymmetri råder kan förklaras med att styrelsen inte 

lyckas att uppfylla det förändrade kontraktet genom att informera aktieägarna om sitt arbete 

med intern kontroll.  

En tredjedel av investerarna anser dock att bolagens arbete med intern kontroll till stor del är 

tillräckligt. Denna tredjedel motsvarar en majoritet av de som har en uppfattning i frågan. 

Detta visar att dessa investerare, precis som många av de intervjuade bolagen, anser att det 

arbete med intern kontroll som utförs efter Kodens införande till stor del är tillräckligt. 

Förklaringen till detta kan vara att informationsasymmetrin mellan dessa investerare och 

styrelserna är mindre än i fallen med övriga två tredjedelar av respondenterna som inte har 

samma uppfattning i frågan.  

Investerarnas svar skiljer sig åt avseende om bolagens arbete med intern kontroll respektive 

riskhantering är tillräckligt. Omkring hälften så många anser att bolagens arbete med 

riskhantering var tillräckligt jämfört med bolagens arbete med intern kontroll. Då intern 

kontroll enligt teorin är ett sätt att kontrollera och hantera bolagets risker så kan detta tyda på 

att investerarna och teorin inte har samma uppfattning om vad begreppen innebär. Det är dock 

enbart på denna fråga som så pass stora avvikelser kunde observeras något som ändå kan tyda 

på att åsikterna kring betydelsen av begreppen är någorlunda desamma.  

Ur ett investeringsperspektiv anser drygt 40 % av investerarna att bolagens arbete med intern 

kontroll är av stor betydelse. Teorin om att en effektiv intern kontroll är viktig vid ett 

investeringsbeslut, stämmer i detta fall överens med investerarnas åsikter. En majoritet av 

investerarna anser dock att intern kontroll inte är viktigare idag än innan Koden infördes. 

Detta behöver dock inte betyda att förändringen inte är viktig. Bolagens förbättrade arbete 

med intern kontroll kan som teorin anger fortfarande vara viktigt vid ett investeringsbeslut. 
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God intern kontroll säkrar även enligt teorin långsiktig lönsamhet något som även var ett av 

investerarnas viktigaste kriterier vid ett investeringsbeslut. 

5.2.2 Betydelsen av bolagens redovisning av sitt arbete med intern kontroll 

En majoritet av de tillfrågade anser att de inte har någon uppfattning i frågan om bolagens 

redovisning av arbetet med intern kontroll är tillräckligt. Samtidigt anger drygt hälften att 

redovisningen av intern kontroll inte är av stor betydelse vid ett investeringsbeslut. 

Uppdragsgivaren befinner sig enligt agentteorin i informationsunderläge, ett problem som 

kontraktet ska reducera. I detta fall är Kodens reglering i redovisningen av arbetet med intern 

kontroll den del av kontraktet som ska minska denna informationsasymmetri. Styrelsen har 

dock inte lyckats med detta eftersom de som är avsedda mottagare rapporteringen saknar 

uppfattning om denna är tillräcklig. Revisorerna bekräftar även detta och anser att bolagens 

redovisning av sitt arbete med intern kontroll ofta brister. Bristerna i redovisningen av arbetet 

med intern kontroll kan även vara en tänkbar förklaring till varför investerarna inte anser att 

redovisningen av arbetet med intern kontroll är viktigt. Informationsasymmetrin kan 

följaktligen leda till att de missar att följa upp en viktig del av kontraktet. Bristerna i bolagens 

redovisning av sitt arbete med intern kontroll påverkar därför styrelsens uppfyllande av 

kontraktet. Detta eftersom aktieägarna i allt högre grad, enligt teorin, förväntar sig att bolagen 

har kontroll över dess tillgångar. Bolagens brist i redovisningen av sitt arbete kan således leda 

till att aktieägarna aldrig till fullo blir informerade om i vilken utsträckning styrelsen har 

och/eller saknar kontroll över bolaget.  

5.2.3  De viktigaste investeringskriterierna 

Bolagets arbete med intern kontroll och riskhantering samt rapportering av dessa är inte ett av 

de tre viktigaste investeringskriterierna för investerarna. Samtidigt instämde dock drygt 40 % 

av respondenterna med att intern kontroll till stor del har betydelse vid ett investeringsbeslut. 

Som viktiga aspekter nämndes bland annat en samlad riskbedömning av företaget. Detta kan 

förklaras med teorin om att organisationer med upplevd svag intern kontroll tappar 

trovärdighet i sin finansiella rapportering vilket leder till att investerarna upplever en högre 

risk att placera kapital i företaget. Vissa investerare beskrev även en effektiv intern kontroll 

som en kvalitetsstämpel snarare än något som höjer värdet på bolaget vilket även bekräftas av 

vissa revisorer samt av tidigare presenterad teori.  
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6. SLUTSATSER 

Det har, genom införandet av Koden, skett en förändring av kontraktet mellan aktieägarna och 

styrelsen. Styrelsens uppdrag som aktieägarrepresentant i bolaget har förtydligats och arbetet 

med intern kontroll har ökat.  

I de små och medelstora bolagen är förändringen störst då styrelsen i de bolagen saknat 

kunskap i och medvetenhet om betydelsen av att arbeta effektivt och aktivt med intern 

kontroll. Koden har för de små och medelstora bolagen således inneburit stora förändringar i 

arbetsprocesser och dokumentering av processerna. För de större bolagen, som från början 

haft en större kunskap och förståelse för betydelsen av intern kontroll, har det snarare handlat 

om att göra mindre förändringar för att anpassa sig till Koden. Förändringen i kontraktet har 

således upplevts och varit större för de små och medelstora bolagen än för de stora bolagen.  

Förändringen av, och arbetet med, intern kontroll kommuniceras av styrelsen årligen i en 

bolagsstyrningsrapport till aktieägarna. Kvalitetsnivån på denna är dock låg enligt många 

revisorer, speciellt i små och medelstora bolag.  

Följaktligen har den största förbättringen i arbetet med intern kontroll och redovisningen av 

detta kunnat observeras i de små och medelstora bolagen. Koden därmed lett till att lägsta 

nivån i börsnoterade bolags arbete med intern kontroll har höjts. 

Investerarna har generellt en dålig uppfattning om bolagens arbete med intern kontroll, 

förändringen av detta samt redovisningen av arbetet. Detta kan förklaras av att en 

informationsasymmetri råder mellan styrelsen och aktieägarna. Informationsasymmetrin leder 

i sin tur till att styrelsen inte fullt ut uppfyller kontraktet gentemot aktieägarna. Den 

informationsasymmetri som existerar mellan styrelsen och aktieägarna kan även öka risken 

för att styrelsen agerar i egenintresse något som utsätter bolaget och således aktieägarna för en 

risk. En av orsakerna till informationsasymmetrin kan tänkas vara bristerna i den årliga 

redovisning av arbetet med intern kontroll som styrelserna skapar.   

Vid ett investeringsbeslut är inte intern kontroll eller hantering av risker en av de tre 

avgörande faktorerna för investerarna. De anser dock samtidigt att intern kontroll är viktigt 

vid ett investeringsbeslut. Detta kan förklaras med att intern kontroll snarare är en 

kvalitetsstämpel än ett avgörande investeringskriterium. Om styrelsen uppfyller kontraktet 

och utför effektiv intern kontroll minskar risken för aktieägaren vid en investering.  
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Förändringen av kontraktet mellan aktieägarna och styrelsen har således inte direkt skapat ett 

ökat värde för aktieägarna men det har höjt den lägsta nivån på bolagens arbete med intern 

kontroll. Bolagens arbete med intern kontroll är inte en avgörande faktor vid ett 

investeringsbeslut, men ändå en betydande faktor, som visar att bolagen arbetar med dessa 

frågor och har ett processtänk i styrelsen. Detta förklarar även varför drygt två femtedelar av 

de tillfrågade anser att bolagens arbete med intern kontroll är av stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut samtidigt som de inte tar upp detta arbete som ett av de tre viktigaste 

investeringskriterierna. 

Bolagen har i och med sitt ökade arbete med intern kontroll mer börjat identifiera de 

långsiktiga överlevnadsriskerna. Utfallet av denna förändring i styrelsens arbete har möjligen 

ännu inte kommit aktieägarna till godo något som kan förklara varför de inte ser intern 

kontroll som ett avgörande investeringskriterium.  

6.1 Rekommendation för framtida forskning 

Vi rekommenderar att framtida forskning inom detta område görs med fokus på hur 

investerare idag arbetar med att identifiera hur bolagen arbetar med intern kontroll. Vidare 

vore det även intressant med en studie avseende vilka delar av intern kontroll som är mest 

betydelsefulla sett ur ett investeringsperspektiv.  

Att undersöka kvalitén på bolagens redovisning av sitt arbete med intern kontroll ställt i 

relation till bolagets ägares inställning till betydelsen av denna redovisning vore även 

intressant. Genom en sådan studie skulle man kunna undersöka om kvalitén på ett bolags 

redovisning av arbetet med intern kontroll, det vill säga en styrelses förmåga att minska sitt 

informationsöverläge, påverkar aktieägarnas inställning till betydelsen av dessa frågor. Det är 

tänkbart att aktieägarna i takt med att de blir mer och mer informerade i dessa frågor även 

anser att de är viktigare - precis som denna studie visar att styrelserna har gjort.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Respondenter till de semistrukturerade intervjuerna 

I vår kvalitativa datainsamling har vi att genomfört semistrukturerade intervjuer med externa 

revisorer och ansvariga för intern kontroll på bolag som omfattats av Koden sedan 2005 samt 

på bolag som omfattas av Koden från 2008.  

 Lena de Rosche, Grant Thornton, Revisor/Partner för små/medelstora företag    

 Tobias Stråhle, PriceWaterhouseCoopers, Revisor små/medelstora & större bolag 

 Eva Blom, PriceWaterhouseCoopers, Partner/Revisor 

 Anders Hult, Deloitte, Revisor inom Enterprise Risk Services 

 Jonas Calles, Loomis AB, Chef Global Internkontroll 

 Peter Johren, LM Ericsson AB, Internrevisionschef 

 Kristina Ekblad, Holmen AB, Internredovisningschef    

 Erik Skoglund, Skanska AB, Internrevisionschef 

 Henrik Nygren, Ekonomichef, Note AB  
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Bilaga 2: Intervjustruktur, externa revisorer 

Allmänna öppningsfrågor 

 Vilken position har du idag?   

 Hur relaterar ditt arbete till Koden?  

 Hur länge har du haft den befattning du har idag? 

 Hur länge har du arbetat på företaget? 

Allmänt om revisorns roll och ansvar 

 Vilken är revisorns viktigaste roll? (Har den förändrats?) 

 Vad är en revisors ansvar? 

Allmänt om Koden 

 Vad anser du vara Kodens syfte?  

 Vilket område ser du vara Kodens viktigaste? (Utveckla, varför?) 

 Vad anser du att revisorns ansvar avseende Koden och specifikt interna kontroller är? 

 Vad anser du om Kodens begrepp ”följa eller förklara”? (Vi vill få fram: Är 

självreglering bättre än lagstadgade regler för att uppnå en effektiv bolagsstyrning?) 

 Vad karaktäriserar god intern kontroll? 

Intern kontroll 

Här vill vi få fram om personens arbete avseende koden har ökat/minskat. 

 Hur du lägger ner din tid idag i arbete avseende företags interna kontroller? 

 Skiljer arbetsuppgifterna sig mot tidigare? (Vad skiljer sig? Frekvens?) 

 Har klienter ofta frågor rörande arbetet med interna kontroller? 

 

1. Vi vill få fram styrkor och svagheter med förändringar med Koden. 

 Vilka fördelar ser du med ökat fokus på interna kontroller? 

 Vilka svårigheter anser du att införandet av Koden och därmed ökat fokus på interna 

kontroller har fört med sig? 

 Vilka problem ser du med ovanstående? 
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 Vilka möjligheter skapas genom fokus på interna kontroller? 

 

2. Vi vill knyta an till vår andra hypotes genom att undersöka vilken betydelse revisorns 

arbete med bolagens interna kontroller har för aktieägarna 

 Vilket syfte anser du att revisionen har idag? 

 För vem anser du att du gör revisionen? 

 Har du kontakt med aktieägarna i bolagen du reviderar mer än på stämman? 

 Hur anser du att införandet av Koden och det ökade fokuset på interna kontroller har 

förändrat situationen för aktieägarna? 

  

3. Här vill vi få fram vad revisorernas bidrag till att säkerställa god intern kontroll är. 

(Koppla till ”Allmänt om revisorns roll och ansvar”) 

 Vad är viktigast i din som roll som revisor avseende att säkerställa att de interna 

kontrollerna utförs i enlighet med Kodens riktlinjer? 

 Vilken kunskap krävs av dig som revisor för att kunna utföra ditt arbete avseende de 

interna kontrollerna? 

 Hur har införandet av Koden påverkat dig i ditt arbete? 

 Hur upplever du kunskapen i bolagen gällande interna kontroller? 

 Inom vilka områden behövs en fördjupning av kunskap? 

 Hur gör du som revisor för att säkerställa att de interna kontrollerna utförs på ett, i linje 

med Koden, korrekt sätt?  

 

4. Relationen mellan revisorn och styrelsen, ledningen samt de interna revisorerna 

 Hur ofta träffar du styrelsen och ledningen i ett bolag i jmf mot innan Koden infördes?  

 På vems initiativ upplever du att mötena sker? 

 När sker de här mötena? (Speciella tillfällen, problem, avstämning?) 

 Vilka frågor behandlas? 

 Hur ser kontakten med företagens internrevisorer ut? 

 Upplever du att du spenderar mer eller mindre tid på plats hos klienten idag efter 

Kodens införande?   
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Bilaga 3: Intervjustruktur för icke-revisionsbyråer 

Berätta mer om dig själv.  

 Position 

 Roll och ansvar avseende intern kontroll 

 

Svensk Kod för Bolagsstyrning 

 Vad anser du om Koden som helhet? 

 Vilket anser du är det mest resp. minst betydelsefulla Koden medfört? 

 Om du fick ändra i Koden, vad skulle du vilja lägga till/ta bort? 

 Vilka förändringar anser du generellt att Koden medfört? (Positiva/Negativa)  

 För vem anser du att Koden är mest betydelsefull? 

 Vilket värde anser du att Koden har för bolagets aktieägare? 

 

Intern kontroll som begrepp 

o Vad är intern kontroll för dig? 

o Vad karaktäriserar god intern kontroll? 

o Vad är effektiv riskhantering? 

o Vad är viktigast för att uppnå god intern kontroll? 

 

Internkontroll i praktiken inom företaget 

 Hur är er internkontroll organiserad? 

o Ansvariga? 

o Hur definieras riskområden? 

o Vilka är era huvudsakliga riskområden som ni kontrollerar? 

o Hur kontrolleras riskområden? 

o Vem utför kontrollerna? 

o Hur granskas och kvalitetssäkrar ni den interna kontrollen? 

 

 Hur har införandet av Koden förändrat hur ni organiserar er internkontroll? 

 Vilket värde anser du att den interna kontrollen fyller? (Internt respektive externt) 

 Hur har införandet av Koden förändrat din inställning till betydelsen av intern kontroll? 

 Hur ser arbetsbelastningen avseende internkontroll ut idag jämfört före Koden? 
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 Har Koden förändrat hur ni definierar risk och vad som ni kontrollerar? 

o Har ni identifierat och börjat kontrollera fler riskområden sedan införandet av Koden? 

 

 Vad är lätt respektive svårt avseende intern kontroll? 

o Finns det delar av internkontroll som ni finner svårare än andra? 

 

Följa eller förklara.  

o I vilka fall har ni valt att förklara varför ni inte följer en viss del i Koden? 

o Vad anser du om utgångsidén med följa eller förklara? (Bra respektive mindre bra?) 

 

Externrevisorns roll i de interna kontrollerna  

o Vilken roll har er externa revisor i er intern kontroll idag? 

o Granskar han/hon bolagsstyrningsrapporten? 

 Om nej, hade du tyckt det vore bra? 

o Granskar han/hon de interna kontrollerna? 

 Om nej, hade du tyckt det vore bra? 

o Vilka fördelar/nackdelar ser du med detta? 

 

 Hur har införandet av Koden förändrat den externa revisorns roll i er internkontroll?  
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Bilaga 4: Enkätundersökning 

I vår kvantitativa datainsamling har en enkätundersökning skickats ut till aktiva investerare i 

svenska börsnoterade företag. Enkätundersökningen var utformad enligt nedan.  

BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV ENKÄTEN 

Tack för att du tar dig tiden att hjälpa oss genom att fylla i denna enkätundersökning! 

Materialet behandlas konfidentiellt och ditt namn och bolag är en kontroll för oss för att 

stärka enkätens trovärdighet och validitet genom att vi då kan säkerställa att enkäten endast 

besvaras en gång per person och av den person som är avsedd att svara. Således kommer inte 

ditt namn och bolag att publiceras i vår uppsats. 

Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) infördes år 2005 för alla bolag börsnoterade på 

svenska börser med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor. I juli 2008 infördes en 

reviderad version av Koden och från detta datum omfattade Koden alla svenska börsnoterad 

bolag på NASDAQ OMX och NGM. Koden behandlar hur bolagen ska arbeta med bland 

annat riskhantering och intern kontroll. 

Denna enkät är en del av vår C-uppsats vid Uppsala Universitet där vi undersöker hur Svensk 

Kod för Bolagsstyrning förändrat svenska börsnoterade bolags arbete med intern kontroll och 

riskhantering samt betydelsen av denna förändring ur ett investeringsperspektiv. Om du vill få 

se vår uppsats när den är färdigställd kryssa i rutan nedan så mailar vi den till dig när vi är 

färdiga med den i början av januari 2010. 

Vill du att vi skickar uppsatsen till dig när den är färdig? ( Ja /Nej)  

RESPONDENT 

Förnamn: 

Efternamn: 

Bolag: 

E-postadress: 

Telefonnummer: 

Får vi kontakta dig för ytterligare frågor? (Ja/Nej)  
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BOLAG SOM OMFATTATS AV KODEN SEDAN 2005 

De bolag som omfattats av Svensk Kod för Bolagsstyrning sedan 2005 är bolag som vid 

denna tidpunkt var noterade på Stockholmsbörsen och hade ett börsvärde över 3 miljarder 

kronor. Vidare kallar vi dessa bolag för Kodbolag (2005) i denna undersökning.  

FRÅGA 1 

Kodbolag (2005) arbetar idag i större utsträckning med intern kontroll, än innan juli 2005, då 

de började omfattas av Koden. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 2 

Kodbolag (2005)arbetar idag i större utsträckning med riskhantering, än innan juli 2005, då de 

började omfattas av Koden. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 3 

Kodbolagens (2005) arbete med intern kontroll är tillräckligt. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 4 

Kodbolagens (2005) redovisning av arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 
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FRÅGA 5 

Kodbolagens (2005) arbete med riskhantering är tillräckligt. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 6 

Kodbolagens (2005) redovisning av arbetet med riskhantering är tillräcklig. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 7 

Kodbolagens (2005) arbete med intern kontroll har stor betydelse vid ett investeringsbeslut. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 8 

Kodbolagens (2005) arbete med riskhantering har stor betydelse vid ett investeringsbeslut. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 9 

Kodbolagens (2005) redovisning av arbetet med intern kontroll är av stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 
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Kommentar: 

FRÅGA 10 

Kodbolagens (2005) redovisning av arbetet med riskhantering är av stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 11 

Kodbolagens (2005) arbete med intern kontroll, har vid ett investeringsbeslut större betydelse 

idag än för fem år sedan. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 12 

Kodbolagens (2005) arbete med riskhantering, har vid ett investeringsbeslut större betydelse 

idag, än för fem år sedan. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 13 

Kodbolagens (2005) bolagsstyrningsrapport har stor betydelse ur ett investeringsperspektiv. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 
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BOLAG SOM OMFATTATS AV KODEN SEDAN 2008 

De bolag som började omfattats av Svensk Kod för Bolagsstyrning år 2008 är alla bolag som 

är noterade på NASDAQ OMX samt NGM. Vidare kallar vi dessa bolag för Kodbolag (2008) 

i denna undersökning.  

FRÅGA 14 

Kodbolag (2008) arbetar idag i större utsträckning med intern kontroll, än innan juli 2008, då 

de började omfattas av Koden. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 15 

Kodbolag (2008)arbetar idag i större utsträckning med riskhantering, än innan juli 2008, då de 

började omfattas av Koden. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 16 

Kodbolagens (2008) arbete med intern kontroll är tillräckligt. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 17 

Kodbolagens (2008) redovisning av arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 
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FRÅGA 18 

Kodbolagens (2008) arbete med riskhantering är tillräckligt. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 19 

Kodbolagens (2008) redovisning av arbetet med riskhantering är tillräcklig. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 20 

Kodbolagens (2008) arbete med intern kontroll har stor betydelse vid ett investeringsbeslut. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 21 

Kodbolagens (2008) arbete med riskhantering har stor betydelse vid ett investeringsbeslut. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 22 

Kodbolagens (2008) redovisning av arbetet med intern kontroll är av stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 
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Kommentar: 

FRÅGA 23 

Kodbolagens (2008) redovisning av arbetet med riskhantering är av stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 24 

Kodbolagens (2008) arbete med intern kontroll, har vid ett investeringsbeslut större betydelse 

idag än för två år sedan. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 25 

Kodbolagens (2008) arbete med riskhantering, har vid ett investeringsbeslut större betydelse 

idag, än för två år sedan. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 

FRÅGA 26 

Kodbolagens (2008) bolagsstyrningsrapport har stor betydelse ur ett investeringsperspektiv. 

Instämmer helt | Instämmer till stor del | Instämmer delvis | Instämmer inte alls | Ingen 

uppfattning 

Kommentar: 
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INVESTERINGSKRITERIER 

Vilka är de, för er, tre viktigaste aspekterna vid ett investeringsbeslut? (Kryssa i) 

 Vilka som sitter i ledningen 

 Vilka som sitter i styrelsen 

 Bolagets senaste finansiella rapport 

 Bolagets finansiella situation 

 Bolagsstyrningsrapporten 

 Bolagets arbete med intern kontroll 

 Bolagets arbete med riskhantering 

 Möjligheten till insyn i bolaget som investerare 

 Andra aspekter (skriv nedan)  

ÖVRIG INFORMATION 

Kommentarer: 
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Bilaga 5: Resultat från enkätundersökningen 

Nedan följer samliga resultat från enkätundersökningen. Resultaten baseras på 28 

respondentsvar. 

Fråga 1: Kodbolag (2005) arbetar idag i större utsträckning med intern kontroll, än 

innan juli 2005, då de började omfattas av Koden. 

 

Fråga 2: Kodbolag (2005)arbetar idag i större utsträckning med riskhantering, än innan 

juli 2005, då de började omfattas av Koden. 
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Fråga 3: Kodbolagens (2005) arbete med intern kontroll är tillräckligt. 

 

Fråga 4: Kodbolagens (2005) redovisning av arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 

 

Fråga 5: Kodbolagens (2005) arbete med riskhantering är tillräckligt. 
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Fråga 6: Kodbolagens (2005) redovisning av arbetet med riskhantering är tillräcklig. 

 

Fråga 7: Kodbolagens (2005) arbete med intern kontroll har stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut. 

 

Fråga 8: Kodbolagens (2005) arbete med riskhantering har stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut. 
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Fråga 9: Kodbolagens (2005) redovisning av arbetet med intern kontroll är av stor 

betydelse vid ett investeringsbeslut. 

 

Fråga 10: Kodbolagens (2005) redovisning av arbetet med riskhantering är av stor 

betydelse vid ett investeringsbeslut. 

 

Fråga 11: Kodbolagens (2005) arbete med intern kontroll, har vid ett investeringsbeslut 

större betydelse idag än för fem år sedan. 
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Fråga 12: Kodbolagens (2005) arbete med riskhantering, har vid ett investeringsbeslut 

större betydelse idag, än för fem år sedan. 

 

Fråga 13: Kodbolagens (2005) bolagsstyrningsrapport har stor betydelse ur ett 

investeringsperspektiv. 

 

Fråga 14: Kodbolag (2008) arbetar idag i större utsträckning med intern kontroll, än 

innan juli 2008, då de började omfattas av Koden. 

 



61 

Fråga 15: Kodbolag (2008)arbetar idag i större utsträckning med riskhantering, än 

innan juli 2008, då de började omfattas av Koden. 

 

Fråga 16: Kodbolagens (2008) arbete med intern kontroll är tillräckligt. 

 

Fråga 17: Kodbolagens (2008) redovisning av arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 
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Fråga 18: Kodbolagens (2008) arbete med riskhantering är tillräckligt. 

 

Fråga 19: Kodbolagens (2008) redovisning av arbetet med riskhantering är tillräcklig. 

 

Fråga 20: Kodbolagens (2008) arbete med intern kontroll har stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut. 
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Fråga 21: Kodbolagens (2008) arbete med riskhantering har stor betydelse vid ett 

investeringsbeslut. 

 

Fråga 22: Kodbolagens (2008) redovisning av arbetet med intern kontroll är av stor 

betydelse vid ett investeringsbeslut. 

 

Fråga 23: Kodbolagens (2008) redovisning av arbetet med riskhantering är av stor 

betydelse vid ett investeringsbeslut. 
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Fråga 24: Kodbolagens (2008) arbete med intern kontroll, har vid ett investeringsbeslut 

större betydelse idag än för fem år sedan. 

 

Fråga 25: Kodbolagens (2008) arbete med riskhantering, har vid ett investeringsbeslut 

större betydelse idag, än för fem år sedan. 

 

Fråga 26: Kodbolagens (2008) bolagsstyrningsrapport har stor betydelse ur ett 

investeringsperspektiv. 
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Fråga 27: Vilka är de, för er, tre viktigaste aspekterna vid ett investeringsbeslut? 

 
 


