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Titel: Intern kontroll – vad ligger bakom de skilda uppfattningarna? 

 

Bakgrund: Bolagsstyrning växte fram i USA under 1800-talet i samband med att bolag blev 

allt större och aktieägarantalet växte. Genom att ägare och företagsledning blev skilda fanns 

det en risk att intressekonflikter uppstod mellan ägare och ledning. Innebörden av god 

bolagsstyrning är att företagen främst ser till ägarnas intressen, vilket främjar allmänhetens 

förtroende för företag och kapitalmarknaden. För att öka allmänhetens förtroende för svenska 

näringslivet tillsatte svenska staten en förtroendekommission som utarbetade Svensk kod för 

bolagsstyrning år 2005. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för bolagets 

interna kontroll och skall fortlöpande utvärdera hur bolagets system för intern kontroll 

fungerar. Årligen skall styrelsen avlägga en rapport gällande hur den interna kontrollen är 

strukturerad. Intern kontroll främjar effektivitet, minskar risken för tillgångsförluster och 

hjälper till att försäkra tillförlitligheten av finansiella ställningstaganden samt överensstämmer 

med lagar och regleringar 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera olikheter beträffande hur 

företagsledning och styrelse i börsnoterade bolag uppfattar begreppet intern kontroll samt 

vilken vikt de lägger vid de olika komponenterna som ingår i begreppet. Vidare syftar studien 

till att klargöra vilken av agentteorin respektive sociala institutionella teorin som är den 

rimligaste förklaringen till fenomenet. 

 

Metod: Uppsatsen bygger på två propositioner som vi försöker besvara genom en kvalitativ 

studie. Det empiriska materialet består av semi-strukturerade intervjuer som utförts i fem 

börsnoterade företag. Inom varje företag har en representant från styrelsen respektive 



företagsledningen besvarat samma frågor. Vidare använder vi oss av två referensfall där 

endast företagsledningen finns representerade. 

 

Slutsatser: Företagsledning och styrelse har relativt lika uppfattning inom företagen, vilket 

tyder på att inget problem egentligen existerar på företagsnivå. Dock sträcker sig inte likheten 

mellan de olika företagen, vilket kan förklaras av att begreppet är väldigt stort och brett. 

Intern kontroll är således företagsspecifik och problemet verkar ligga hos akademiker och 

normbildare. I samtliga fall skiljer sig dock företagsledning och styrelse gällande vilken 

komponent som läggs störst vikt vid. Vidare kan det urskiljas att COSO-modellen indirekt 

tillämpas i samtliga respondentföretag då de mest frekvent använda orden utgör grundstenar i 

modellen, dock i olika utsträckning.  
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1. INLEDNING 

tudien behandlar problematiken kring begreppet intern kontroll 

på så sätt att det inte finns någon tydlig definition av vad 

begreppet omfattar. Det är således upp till varje individ att tolka 

innebörden av intern kontroll.  Genom att förutsätta att människan är 

en nyttomaximerare samt att vi påverkas av vår omgivning är två 

propositioner uppställda. Propositionerna behandlar huruvida 

företagsledning och företagets styrelse uppfattar begreppet intern 

kontroll samt vilka komponenter som anses viktiga för att erhålla en 

väl fungerande intern kontroll. 

 S

  

1.1 BAKGRUND 

”Corporate governance, eller bolagsstyrning med en svensk term, handlar om att bolagen 

styrs på ett sätt som gör att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade 

kapitalet och därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt.”1 

Bolagsstyrning växte fram i USA under 1800-talet i samband med att bolagen blev allt större 

samtidigt som aktieägarantalet växte. Genom att ägare och företagsledning då blev skilda 

fanns det en risk att intressekonflikter uppstod mellan ägare och ledning. Företagsledningen 

hade då möjlighet att agera på ett sätt som inte var förenligt med ägarnas intentioner. 

Bolagsstyrning har sitt ursprung i att ägarna ville styra och kontrollera företaget och den 

bakomliggande tanken är att bolagsstyrning skulle leda till effektiva beslutsprocesser. 

Bolagsstyrning handlar mycket om att minimera principal- och agentprobelmatiken.2 På 

senare år har fokus lagts på bolagsstyrning genom att egenmäktiga företagsledningar erhållit 

förmånliga belöningssystem och pensionsförmåner.3  

 

Allmänhetens förtroende för näringslivet är av grundläggande betydelse för 

samhällsekonomin och investeringsviljan. Ett minskat förtroende har en negativ påverkan på 

företagens möjligheter till kapitalanskaffning via kapitalmarknaden, vilket i sin tur leder till 

att enskilda individers möjligheter till arbete, sparande och pension reduceras.4 Innebörden av 

                                                 
1 Statens offentliga utredning, 2004:46, s. 7. 
2 Tricker, R., I. (2000) s. 1 ff. 
3 Nilsson, S. (2005) s. 55. 
4 Kommittédirektiv, 2004:132.  
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god bolagsstyrning är att företagen främst ser till ägarnas intressen, vilket främjar 

allmänhetens förtroende för både företagen samt den svenska och den internationella 

kapitalmarknaden. I sin tur leder detta till att det svenska näringslivets kapitalförsörjning får 

bättre förutsättningar. God bolagsstyrning bidrar därmed till effektivitet inom hela 

näringslivet och därigenom till ökad tillväxt och ekonomisk dynamik.5 Inom 

redovisningsområdet har det inträffat flertalet stora skandaler de senaste åren, både på ett 

nationellt och internationellt plan, vilket rubbat förtroendet för näringslivet.6  

 

USA skakades av ett antal skandaler där Enron och Worldcom är de mest kända.7 

Skandalerna var förankrade i kollapsade företagsimperier, finansiell rådgivning som gick fel, 

svindlande ersättningar till inkompetenta företagsledningar, insideraffärer samt bedrägerier 

och förfalskningar inom redovisningen.8 De omtalade skandalerna ledde fram till en 

säkerhetslagstiftning, benämnd Sarbanes-Oxley-lagen (SOX). Lagens övergripande syfte är 

att förbättra innehåll och tillförlitlighet i företagens finansiella rapporter och därmed förbättra 

investerarskyddet för att återuppta förtroendet för kapitalmarknaden.9 Även i Storbritannien 

uppmärksammades flertalet stora företagsskandaler. Förtroendet för kontrollsystemet, som 

granskar hur företag styrs, sjönk och Cadbury kommittén tillsattes för att förbättra detta.10 

Syftet var att behandla frågor kring styrelsens struktur och ansvar, vilket skulle leda till ökat 

värde och effektivitet i revisionen samt förbättra relationen mellan styrelse och aktieägare.11  

 

Sverige hade fram till 2005 inget komplement till aktiebolagslagen (ABL 2005:551) då denna 

ansågs som tillfredsställande. Under senare år har det dock inträffat en del skandaler i 

Sverige, med Skandia i spetsen. Skandiaaffären påvisade bristande rutiner för intern kontroll 

samt kraftiga övertramp beträffande makten mellan ägare, styrelse och företagsledning.12 Det 

svenska näringslivets förtroende har under de senaste åren hamnat i fokus. För att öka 

förtroendet för näringslivet tillsatte svenska staten en förtroendekommission. Som ett resultat 

av förtroendekommissionens arbete infördes år 2005 Svensk kod för bolagsstyrning vars syfte 

var att förbättra styrningen av svenska börsbolag.13 från och med den första juli 2005 är 

                                                 
5 www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp, 2006-04-04. 
6 Dahya, J., McConnell, J., Travlos, N. (2002) s. 462. 
7 Söderström, H., Berglöf, E., Holmström, B., Högfeldt, P. & Meyersson Milgrom, E., M. (2003) s. 21 ff. 
8 Ibid, s. 13. 
9 Ibid, s. 21 ff. 
10 Dahya, J., et al. (2002) s. 462. 
11 Dedman, E. (2002) s. 337. 
12 Statens offentliga utredning, 2004:130, s. 7 f. 
13 Kommittédirektiv, 2004:132. 
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Svensk kod för bolagsstyrning en del av näringslivets självreglering och ingår i 

Stockholmsbörsens noteringskrav och omfattar bolag på A-listan samt de bolag på O-listan 

som har ett marknadsvärde överstigande tre miljarder kronor. De bolag som inte i dagsläget 

omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning kan besluta om att helt eller delvis tillämpa den.14   

 

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för bolagets interna kontroll och skall 

fortlöpande hålla sig informerad och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll 

fungerar. Årligen skall styrelsen avlägga en rapport gällande hur den interna kontrollen, med 

avseende på finansiell rapportering, är strukturerad. Bolagets revisor skall sedan granska 

rapporten.15 Företagsledare har sedan länge sökt vägar att förbättra kontrollen över det bolag 

de driver. Interna kontroller används för att bolaget skall sträva efter lönsamhetsmål och 

resultat samt att minimera överraskningsmoment. Kontrollerna möjliggör för 

företagsledningen att hantera den snabbt föränderliga situation som företaget befinner sig i. 

Intern kontroll främjar effektivitet, minskar risken för tillgångsförluster och hjälper till att 

försäkra tillförlitligheten av finansiella ställningstaganden samt säkra att lagar och regleringar 

efterlevs.16

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
En förutsättning för att intern kontroll skall fungera tillfredställande är att företagsledningen 

och styrelsen inser betydelsen av intern kontroll. Av stor vikt är även att företagsledningen 

tillsammans med styrelsen tar ansvar för att det växer fram en kultur inom företaget där intern 

kontroll främjas.17 Enligt 8 kap. 4 § ABL har styrelsen ansvar för att bolagets ekonomiska 

förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. God intern kontroll är således en 

förutsättning för att styrelsen skall uppfylla lagens krav.   

 

”Om människor vore änglar skulle ingen styrelse vara nödvändig. Om det vore 

änglar som styrde människorna skulle varken inre eller yttre kontroll av styrelsen 

vara nödvändig.” 

James Madison 

 

                                                 
14 www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp, 2006-04-04. 
15 Svensk kod för bolagsstyrning (2004) Kap.3.7. 
16 http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm, 2006-04-04. 
17 Mintz, S., M. (2005) s. 595. 
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Intern kontroll är ett ämnesområde som är flitigt diskuterat i den allmänna debatten och då 

främst vad begreppet egentligen innebär. Olika definitioner har existerat parallellt under en 

längre tid, dock existerar det ingen entydig definition.18 Under senare tid har ett ökat fokus 

riktats mot intern kontroll i och införandet av Svensk kod för bolagsstyrning, dock saknas 

även här en tydlig definition, vilket förstärker problemet. Avsaknaden av en definition 

möjliggör att flertalet varianter av kontroller kommer att inrättas och bedömas. Därmed blir 

styrelsens årliga rapport, som bolagets revisor skall granska, svår att tolka och således även 

svårgranskad. På grund av att ingen vägledning eller definition existerar riskerar Svensk kod 

för bolagsstyrning att inte uppfylla sitt syfte.19  

 

Ambitionen med uppsatsen är att försöka ge en bild av hur begreppet intern kontroll uppfattas 

av företagsledning och styrelse. Uppfattar företagsledning och styrelse begreppet intern 

kontroll på olika sätt? Förmodligen existerar det lika många synsätt på begreppet som det 

finns individer. Eftersom det i dagsläget saknas en klar och tydlig definition av intern kontroll 

och praxis ser olika ut i olika företag är det ett intressant ämne att studera. Vi applicerar två 

teoretiska perspektiv på problemet; agentteorin samt den sociala institutionella teorin.  

 

Enligt agentteorin har individer med olika positioner och olika grad av ansvar i ett företag 

olika behov av att maximera intern kontroll. I ett företag där företagsledning och aktieägare 

utgörs av samma personer existerar i princip inga intressekonflikter mellan ägare och ledning 

då ägande och kontroll av företaget sammanfaller. Är ägande och kontroll av företaget 

däremot separerat föreligger en risk att det uppkommer intressekonflikter mellan ägare och 

ledning, det så kallade agentproblemet. Kärnproblematiken ligger i hur bolagets vinst skall 

fördelas. Samtidigt som företagsledningen vill ha mer lön, då de utför det egentliga arbetet, 

vill aktieägarna maximera sin avkastning på det satsade kapitalet. För att minska 

problematiken tillsätter aktieägarna en styrelse i syfte att övervaka företagsledningen. 

Styrelsens huvuduppgift är att bevaka ägarnas intresse och se till att företagsledningen 

maximerar bolagets värde, vilket inte alltid är en lätt uppgift. Utifrån den sociala 

institutionella teorin förutsätts att intern kontroll definieras lika då individer har liknande 

preferenser eftersom individer omedvetet påverkas av flertalet faktorer i sin omgivning. 

Grundfaktorer som social standard och utbildning kan tillsammans med upplevelser och 

erfarenheter utgöra orsaker som leder till att företagsledning samt styrelsemedlemmar agerar 

                                                 
18 Damberg, M. (2001) s. 7. 
19 Brenhardtz, M., & Hult, A., (2004). 
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på olika sätt i olika situationer. Grundfaktorerna samt utvecklade rutiner kan leda till skilda 

åsikter om begreppet intern kontroll inom en styrelse samt mellan företagsledning och 

styrelse, liksom i övriga organisationen. I och med att alla människor har individuella 

preferenser uppfattas och värdesätts information utifrån olika synsätt.  

 

Om agentteorins antagande kan göras gällande i den allmänna debatten borde ”gruppen 

företagsledning” uppfatta, det diffusa begreppet intern kontroll, på liknande sätt medan 

”gruppen styrelse” har en annan gemensam uppfattning. Således borde begreppet uppfattas 

olika av olika parter. Är det istället den sociala institutionella teorin som är mest applicerbar 

borde gemensamma definitioner ha skapats mellan individer med liknande preferenser.   

Utifrån ovan förda resonemang har vi nedan ställt upp två propositioner. Första propositionen 

avser att undersöka möjliga olikheter, beträffande uppfattning om intern kontroll, mellan olika 

individer. Proposition två avser sedan att undersöka hur de potentiella olikheterna är 

utformade. Vidare används propositionerna som hjälpmedel för att förklara vilken av 

agentteorin respektive sociala institutionella teorin som är mest applicerbar.   

 

(P1) Företagsledning och styrelse uppfattar begreppet intern kontroll olika. 

 

(P2) Företagsledning och styrelse lägger olika vikt vid de komponenter som 

ingår i intern kontroll. 

   

1.3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera olikheter beträffande hur företagsledning 

och styrelse i börsnoterade bolag uppfattar begreppet intern kontroll samt att de lägger olika 

vikt vid de olika komponenterna som ingår i begreppet. Vidare syftar studien till att klargöra 

vilken av agentteorin respektive sociala institutionella teorin som är den rimligaste 

förklaringen till fenomenet. 

 

1.4 UPPSATSENS RELEVANS 
Genom vår studie vill vi uppdaga att begreppet intern kontroll inte har någon klar definition. 

Då begreppet inte innehåller någon klar precisering finns möjligheten att människor i olika 

befattningar ser på intern kontroll på olika vis, vilket kan leda till att de inte arbetar efter 

samma premisser gällande den interna kontrollen. Företagsledningen och styrelsen i ett 
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företag bör tolka begreppet lika för att få en effektiv intern kontroll. Vår studie kan möjligen 

bidra till att företag får upp ögonen för problemet och kontrollerar samspelet beträffande 

intern kontroll mellan företagsledning och styrelse. Uppsatsens ämne är extra viktig för 

noterade bolag som infört eller skall införa Svensk kod för bolagsstyrning, vilken kräver en 

rapport om hur väl den interna kontrollen fungerar. För att ta fram en tillfredsställande rapport 

krävs en homogenisering av begreppet intern kontroll. 
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2. STYRELSENS ROLL OCH INTERN KONTROLL 

apitlet behandlar vad styrelsen har för uppgifter och 

åtaganden. Vidare beskrivs begreppet intern kontroll enligt ett 

internationellt erkänt ramverk. Kapitlets syfte är att skapa ytterligare 

förståelse för problemet samt klart och tydligt visa vilket ramverk 

beträffande intern kontroll som kommer att ligga till grund för vår 

analys. 

 K

 

2.1 STYRELSENS ROLL 
Styrelsens roll och uppgift är lagstadgade i 8 kap. ABL. Enligt lag skall samtliga svenska 

aktiebolag ha en styrelse. Bolagsstämman består av aktieägare som utgör företagets högst 

beslutande organ. De utser en styrelse vars uppgift är att ansvara för företagets samlade 

förbindelser, verksamhet, resurser och resultat. Styrelsen skall svara för företagets 

organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Vidare skall styrelsen se till att 

organisationen är utformad på ett sätt som gör det möjligt att på ett betryggande sätt 

kontrollera bokföring, medelsförvaltningen samt den ekonomiska situationen. Styrelsen har 

uppgiften att tillsätta och avsätta vd, vilken ansvarar för den löpande förvaltningen. Vd måste 

dock följa styrelsens anvisningar och riktlinjer. Även om styrelsen delegerat visst arbete till 

vd så bär styrelsen ansvaret för bolaget operativa verksamhet och samtliga 

styrelsemedlemmar innehar ett kollektivt ansvar. Vid oegentligheter skall således aktieägarna 

rikta skadeanspråk mot styrelsen. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning har bland annat preciserat och utvidgat styrelsens uppgifter i 

förhållande till ABL. Styrelsens huvuduppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på ett 

sätt som långsiktigt tillgodoser ägarnas intresse på bästa möjliga vis.20 Enligt Svensk kod för 

bolagsstyrning skall styrelsen ansvara för bolagets interna kontroll, vilken syftar till att skydda 

bolagets tillgångar och ägarnas investeringar. Den interna kontrollen skall vara god och 

systemet skall löpande utvärderas. Årligen skall styrelsen avge en rapport över hur den interna 

kontrollen är organiserad samt hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.21

 

                                                 
20 Svensk kod för bolagsstyrning, (2004) Kap. 3.1. 
21 Ibid, kap. 3.7. 
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2.2 INTERN KONTROLL 

Bolag i Sverige anses alltid ha haft god kontroll då styr- och kontrollprocesserna varit 

framgångsrika. Under 1970-talet datoriserades företagen i en allt högre grad och 

förutsättningarna för de goda processerna förändrades. Kontrollen av processerna gällande 

intern kontroll gick förlorade i och med att fokus försvann på problemet då processerna och 

kontrollerna blev alltför tekniska. Det blev datachefer eller individer med liknande position 

som fick ansvaret för den interna kontrollen istället för ekonomichefen. Läget förvärrades 

även genom att någon tydlig definition av begreppet intern kontroll inte existerade. Genom 

datoriseringen ökade även kontrollerna, dock tappades förståelsen för hur de olika delarna 

egentligen var sammankopplade.22 Under senare år har dock behovet ökat för en fungerande 

intern kontroll. Ökade krav ställs på både ansvars- och befogenhetsfördelningar och på 

ändamålsenliga styr- och rapporteringssystem samtidigt som de ekonomiska anslagen 

minskat.23

 

Intern kontroll tjänar flertalet viktiga syften och därmed efterfrågas bättre kontrollsystem. 

Alltmer ses intern kontroll som en lösning på flertalet av ett bolags potentiella problem. 

Innebörden av begreppet har olika betydelse för olika människor, vilket leder till förvirring. 

Resultat av dålig kommunikation och olika förväntningar på intern kontroll kan orsaka 

problem inom en organisation. Dessutom förvärras problemen då begreppet, under 

förutsättning att det inte är noggrant definierat, skrivs in som lag, reglering eller norm.24 

Förvirringen över vad begreppet intern kontroll egentligen innebar och vilken definition som 

skulle efterlevas ledde till att FAR, tillsammans med många andra organisationer, valde att 

tillämpa den amerikanska definitionen som en organisation med namn Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) tagit fram.25

 

2.2.1 COSO:s ramverk 

COSO är en frivillig privat organisation som ägnar sig åt att förbättra kvaliteten av finansiella 

rapporter genom etik, effektiv intern kontroll och bolagsstyrning. COSO bildades 1985 i USA 

som en reaktion på de bedrägerier som uppdagats. COSO har utvecklat en definition på 

begreppet intern kontroll och har fått stor genomslagskraft internationellt. COSO definierar 

                                                 
22 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB. (2005) s. 54. 
23 Marklund, A., Persson, P-A. & Westerback, K. (2005) s. 41. 
24 http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm, 2006-04-04. 
25 Ibid. 
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intern kontroll som en process som påverkas av företagsledning, styrelse samt övrig personal. 

Den interna kontrollen utformas för att ge en rimlig försäkran beträffande att bolagets mål 

uppnås inom nedanstående områden: 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.26 

 

Första området behandlar en organisations grundläggande målsättning, inkluderat prestation 

och lönsamhetsmål samt skydd av tillgångar. Andra området relateras till förberedelser av 

tillförlitliga finansiella ställningstaganden, vilket inkluderar tillfälliga och förkortade 

finansiella ställningstaganden samt utvald finansiell data. Tredje området behandlar att rätta 

sig efter de lagar och regleringar som organisationen måste lyda under.27

 

Intern kontroll består, enligt COSO, av fem komponenter i relation till varandra. 

Komponenterna är: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollstruktur, information och 

kommunikation samt uppföljning.28

 

2.2.1.1 Kontrollmiljö 

Inom kontrollmiljön betonas de faktorer som ”anger tonen” i bolaget och påverkar således 

kontrollmedvetandet. Kontrollmiljön ligger som grund till de övriga komponenterna inom 

intern kontroll och tillhandahåller disciplin och struktur. Exempel på faktorer som är viktiga 

att ta i beaktning är integritet, etiska värderingar, kompetens, ledningsfilosofi och stil, 

ansvarsfördelning, organisatorisk uppbyggnad samt intresse och styrning från styrelse.29

 

2.2.1.2 Riskbedömning 

Samtliga organisationer möter olika sorters risker från såväl externa som interna källor. En 

förutsättning för riskbedömning är fastställande av målsättningar som är kopplade till olika 

nivåer inom organisationen. Riskbedömning är identifieringen och analysen av de relevanta 

risker som företaget möter i sin strävan att uppfylla sina mål. Syftet med riskbedömningen är 

att bestämma en grund för hur vissa typer av risker skall hanteras. Då ekonomiska och 

                                                 
26 http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm, 2006-04-05. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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industriella förutsättningar förändras, liksom regleringar och andra faktorer som påverkar 

företaget, måste arbetet med att identifiera och analysera riskerna vara ständigt pågående.30

 

2.2.1.3 Kontrollstruktur 

Kontrollstrukturen är den policy och de procedurer som hjälper till att försäkra att 

företagsledningens direktiv efterlevs samt att nödvändiga åtgärder utförs mot risker som kan 

äventyra att organisationens mål inte uppfylls. Kontrollstrukturen uppstår genom hela 

organisationen, på alla nivåer och inom samtliga funktioner. Strukturen innefattar åtgärder 

såsom attestrutiner, bemyndigande, verifikationer, avstämningar, uppföljning av utfört arbete, 

säkring av tillgångar samt fördelning av arbete och ansvar.31

 

2.2.1.4 Information och kommunikation 

Relevant information måste identifieras, registreras och kommuniceras i en form och i ett 

tidsperspektiv som möjliggör för organisationens medlemmar att leva upp till sitt ansvar. 

Informationssystem tillhandahåller rapporter innehållande operationella, finansiella eller 

överensstämmande information som gör det möjligt att driva och kontrollera företaget. 

Informationen behandlar inte enbart intern data, utan även händelser, åtgärder eller villkor 

som är externt relaterade. De externt betingade faktorerna är nödvändiga att ta i beaktning vid 

beslutsfattande samt för externa rapporter. Effektiv kommunikation måste flöda genom 

organisationen genom alla enheter och funktioner. Samtliga av organisationens medarbetare 

måste få klara och tydliga meddelanden från företagsledningen och måste mottagas seriöst. 

Medarbetarna måste även känna till och förstå sin egen roll i det interna kontrollsystemet, 

liksom känna till hur individuella åtgärder påverkar andras arbete. Organisationen måste ha ett 

informationsflöde uppåt i organisationen för att kommunikationen skall fungera effektivt. 

Effektiv kommunikation med externa parter såsom kunder, leverantörer, reglerare och 

intressenter från organisationens sida är också oerhört viktigt.32  

 

2.2.1.5 Uppföljning 

Interna kontrollsystem måste övervakas samt uppföljning måste ske på de åtgärder som 

vidtagits. Uppföljningen kräver ständigt pågående övervakningsåtgärder, separata utvärderare 

eller en kombination av de båda. Pågående övervakningsåtgärder inkluderar rutinmässiga 

                                                 
30 http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm, 2006-04-05. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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ledningsåtgärder och kontrollerande handlingar. Omfattningen av separata utvärderingar beror 

främst på hur risker bedöms samt effektiviteten på de pågående övervakningsåtgärderna. 

Brister i den interna kontrollen skall rapporteras uppåt i hierarkin och om det är allvarliga 

tillbud skall brister även rapporteras till företagsledning och styrelse.33  

 

2.2.2 Reflektion kring COSO 

COSO är en amerikansk organisation och ramverket är kanske inte helt anpassat för den 

kontext som finns i Sverige. Viktigt att poängtera att engelskans ”internal control” inte direkt 

kan likställas med det Svenska begreppet intern kontroll. Vi har dock valt att använda oss av 

ramverket då FAR och flera av de stora revisionsbyråerna använder det. Vissa av COSO:s 

komponenter kan vara svåra att mäta, exempelvis integritet och etiska värderingar. Vi har valt 

att inte fördjupa oss i varje enskild komponent, utan försöker se komponenterna på ett 

övergripande sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm, 2006-04-05. 
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3. REFERENSRAM 

eferensramen är uppdelad i fyra avsnitt. I första sektionen 

beskrivs vår teoretiska utgångspunkt. Andra och tredje avsnittet 

behandlar de teorier som valts. Avslutningsvis reflekteras över 

fördelar och nackdelar med de valda teorierna. Referensramens syfte 

är att klargöra vilka teoretiska ställningstagande vi gjort, vilka 

kommer att utgöra kärnan för analysen. 

 R

 

3.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Studien syftar dels till att fastställa om agentteorin eller den sociala institutionella teorin är 

applicerbar på vårt studerade fenomen. Ur ett agentteoretiskt perspektiv finns en möjlig 

förklaring genom människans egenintresse och ekonomiska rationalitet, vilket förutsätter att 

alla individer är nyttomaximerare. Således förutsätter agentteorin att människor med samma 

befattning handlar på liknande sätt oavsett andra faktorer. I studien utgår vi ifrån att 

principalen utgörs av styrelsen och agenten av företagsledningen. En annan möjlig förklaring 

kan återfinnas i den sociala institutionella teorin som hävdar att individer med liknande 

preferenser borde uppfatta och handla på ett liknande sätt. Flertalet faktorer influerar 

omedvetet en individs värderingar och dennes sätt att fatta beslut.  

 

Ovan nämnda teorier är relevanta för studien då de kan ge en möjlig och rimlig förklaring till 

våra uppställda propositioner och det studerade fenomenet. Propositionerna kommer att 

granskas och diskuteras utifrån ovannämnda perspektiv. Vi är dock väl medvetna om att det 

finns ytterliggare applicerbara synsätt som förklarar människans handlande. Vi har dock valt 

att fokusera på agentteorin och den sociala institutionella teorin då de är grundläggande och 

generella i sin karaktär.  

 

3.2 AGENTTEORIN 
Agentteorin behandlar förhållandet mellan två parter och kärnan är den problematik som 

uppstår i relationen mellan de två parterna. Teorin berör de problem som uppstår när en part, 

principalen, delegerar ett uppdrag till en eller flera agenter som har till uppgift att tillgodose 
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principalens intressen.34 Agentteorin utgår från att samtliga individer är rationella i sitt 

beteende samt att de är nyttomaximerare. Intressekonflikter uppstår i relationen mellan 

principal och agent då agenten vill maximera sin egen nytta på bekostnad av principalens. 

Problematiken behandlar även att agenten vill verka mer lämplig eller vill undgå moraliskt 

ansvar för dåliga affärer. Agenten agerar så att handlingarna får direkta ekonomiska följder 

för denne. För att minska eller undvika agentteorins problematik är det inte ovanligt att 

principalen använder sig av någon sorts övervakningsfunktion, till exempel i form av en 

styrelse, för att kontrollera agentens handlande.35  

 

Agentteorin behandlar, förutom egenintresse, också asymmetrisk information och kontrakt. 

Asymmetrisk information innebär att de inblandade parterna kan förvränga och/eller 

undanhålla information för varandra. Beträffande kontrakt strävar båda parter efter att få ett så 

fördelaktigt kontrakt som möjligt. Kontraktet bistår med att fördela risken mellan principal 

och agent.36 Nedan illustreras agent- och principalmodellen dels i dess enklaste form (figur 1) 

samt hur förhållandena ser ut mellan ägare, styrelse och företagsledning (figur 2). Pilarna 

symboliserar informationskanaler mellan de olika parterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
Figur 1. Agent- principalmodellen 

Figur 2. Förhållande mellan 
ägare, styrelse och företags-
ledning ur ett agentteoretiskt 
perspektiv. 

Ägare 
 

Styrelse 

 

 

 

                                                 
34 Antohny, R., N. & Govindarajan, V. (2003) s. 581 ff. 
35 Artsberg, K. (2005) s. 84. 
36 Macintosh, N., B. (1994) s. 35 f. 
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Det finns fyra olika typer av risker som kan uppstå mellan två parter beträffande 

intressekonflikter. En risk är att agenten handlar på ett avvikande sätt än vad principalen 

tänkt, vilket leder till att agenten inte gör den insats som krävs. För de andra finns möjligheter 

för agenten att utnyttja sin ställning gentemot principalen för att handla i eget intresse. En 

tredje aspekt är tidsperspektivet. Det tar lång tid mellan agentens agerande och till dess att det 

syns i bolagets resultat. Konflikten består i att agenten inte har som avsikt att sträva efter de 

långsiktigt uppsatta målen under förutsättning att denne inte har som avsikt att stanna en 

längre tid i bolaget. Den fjärde risken behandlar agentens och principalens olika 

riskbenägenhet. När två parters riskuppfattning är olika finns en risk att det resulterar i att en 

situation uppfattas olika. Resultatet blir att parterna reagerar och handlar på olika sätt i olika 

situationer.37

 

För att undvika att en kultur som främjar egenintresse etableras är intern kontroll oerhört 

viktig i bolag. Dock kan även de mest effektiva interna kontrollsystemen fela om 

företagsledningen eller någon ansvarig försöker manipulera systemen. Det är således av 

yttersta vikt att företagsledningen efterlever kontrakten och sköter sina uppgifter de är 

ålagda.38  

 

3.3 DEN SOCIALA INSTITUTIONELLA TEORIN 
Bakom individers beslut kan det föreligga faktorer som påverkar beslutsfattandet. Enligt den 

sociala institutionella teorin påverkas individer omedvetet av faktorer som influerar våra 

värderingar och vårt sätt att resonera och besluta. Varje individ skaffar sig, enligt teorin, vanor 

och rutiner för att kunna göra snabba, enkla och bra val i olika situationer i såväl vardagen 

som arbetslivet. Styrelsemedlemmar och företagsledning påverkas, liksom övriga individer, 

av sociala och formella institutioner. De sociala institutionerna influeras av bland annat familj 

och utbildning medan de formella institutionerna exempelvis utgörs av politiska, rättsliga och 

ekonomiska system. Sociala institutioner ligger till grund för våra värderingar och påverkar 

hur vi utformar de rutiner vi utför idag. För individers beslutsfattande är de sociala 

institutionerna betydelsefulla då de skapar ett visst beteende och attitydstruktur hos enskilda 

personer.39 Den institutionella teorin visar hur regler möjliggör och driver fram styrelsebeslut. 

Individer och organisationer följer regler och tillvägagångssätt som de anser lämpliga i den 

                                                 
37 Lambert, R. A. (2001) s. 5 f.  
38 Mintz, S., M. (2005) s. 595. 
39 Lubatkin, M., H., Lane, P., J. & Collin, S-O. (2005) s. 871f. 
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specifika situation de befinner sig i. Grunden för beslutsfattandet i bolagets styrelse vägleds 

av tidigare erfarenheter, formella regler som blivit institutionella samt av lämpliga normer, 

värderingar och beteenden. Dessutom betonar teorin historiens betydelse för skapandet av 

regler och rutiner som formar individens beteende. Människans preferenser ligger som grund 

för dess handlande.40  

 

Regler har en betydande roll i styrelsens beslutsfattande. De kan vara formella normer eller 

informella rutiner som utgör en del av policy, tillvägagångssätt eller rutiner. Regler härleds 

inte enbart av sociala relationer eller andra sociala strukturer men har en effekt på sociala 

företeelser.41 Den sociala institutionella teorin poängterar att beslut fattas genom att anpassa 

regler efter situationen och i enlighet med beslutsfattarnas personligheter. Besluten följer till 

viss del en logik, exempelvis vad gör en person som jag, eller en viss organisation, i en 

bestämd situation?42 Beslutsfattare identifierar sig med applicerbara regler och 

styrelsemedlemmarna delar en liknande social identifiering bestående av homogena 

värderingar, engagemang och demografiska kännetecken.43  

 

Det finns ett samband mellan regler och rutiner, begreppen får dock inte blandas ihop. Regler 

är formellt antagna förfaranden medan rutiner förklarar organisationens verkliga handlande. 

Regler förändras vanligen vid tydliga tidpunkter medan rutiner förändras genom processer där 

något nytt läggs till det gamla.44 Rutiner blir institutionaliserade när de efterlevts under längre 

tid och blivit allmänt accepterade i organisationen.45 Det finns inte någon klar definition av en 

institution, dock kan en institution ses som en tanke eller handling som är allmänt 

förekommande i beteendet hos en grupp av människor. Institutioner utvecklas genom en 

process av mänskliga handlingar och är något som inte direkt reflekteras över utan tas för 

givet.46 En relation finns mellan regler, rutiner och institutioner. När nya regler 

implementeras uppkommer nya rutiner och ett verkligt handlande skapas där flertalet 

individer blir inblandade. De nya rutinerna måste anpassas efter befintliga och när de blivit 

allmänt utbredda och accepterade har de blivit institutionaliserade.47 Sammanfattningsvis 

                                                 
40 Ocasio, W. (1999) s. 384 f. 
41 Ibid, s. 385 f. 
42 Ibid, s. 387. 
43 Ibid, s. 388. 
44 Burns, J. & Scapens, R., W. (2000) s. 7. 
45 Ibid, s. 11. 
46 Ibid, s. 5 f. 
47Ibid, s. 12. 
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hävdar den sociala institutionella teorin att individer med liknande preferenser borde handla 

och tänka på liknande sätt. 

 

3.4 KRITIK TILL VALDA TEORIER 
Agentteorin är en allmän ekonomisk teori som går att applicera på många olika typer av 

ekonomiska situationer. Teorin härstammar från USA som har en annan legal och kulturell 

kontext än Sverige, vilket gör att den kanske inte kan göras fullt gällande här. Agentteorin tar 

endast hänsyn till aktieägarna, vilket innebär att ingen hänsyn tas till institutionella 

förutsättningar eller företagets omgivning. Dessutom kan agentteorins människosyn verka 

inhuman samt att teorin förutsätter att en konflikt föreligger. I kontrast till agentperspektivet 

finns intressentperspektivet som har en annan människosyn och argumenterar för att en 

företagsledning faktiskt är pålitlig48. Kanske är det inte helt rättvist att tillämpa något av 

perspektiven rakt av. 

 

Den sociala institutionella teorin är väldigt abstrakt och inte direkt påtaglig. Det finns flertalet 

faktorer som kan vara inblandade, men som är svåra att direkt urskilja. Teorin förklarar dock 

varför vi människor ibland handlar som vi gör. För att kunna applicera teorin på en människa 

måste det finnas djupa kunskaper om individens livshistoria som bakgrund och erfarenheter.  

 

                                                 
48 Letza, S., Sun, X., & Krikbride, J., (2004) s. 244. 
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4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

apitlet behandlar hur vi gått tillväga för att erhålla 

ämnesspecifik kunskap för att kunna kartlägga om våra 

propositioner är sanningsenliga eller ej och därmed uppfylla studiens 

syfte. Kapitlets avsikt är att ge läsaren en djupare förståelse för hur 

studien faktiskt genomfört. 

 K

 

4.1 METODOLOGISKT ANGREPPSSÄTT 
Förhållandet mellan teori och empiri kan ses ur tre olika synsätt, vilket resulterar i tre olika 

sätt att bedriva forskning. Induktion, deduktion och abduktion kan urskiljas.49 Vi kan inte 

direkt hänföra oss till någon av ovanstående kategorier, utan har inslag av både induktion och 

deduktion.  

 

Den induktiva slutledningen benämns som upptäckandets väg50, vilket innebär att allmänna 

och generella slutsatser dras utifrån det empiriska materialet, vilket förutsätter kvantifiering51. 

Vid induktion utgår forskaren från observationer och resultat som sedan sätts i relation till en 

teori.52 Det som tyder på att vår slutledning är induktiv är att vi går upptäckandets väg då vi 

försöker finna olikheter i hur företagsledning och styrelse uppfattar begreppet intern kontroll. 

Ambitionen är att skapa en tydligare och mer mångfacetterad bild av begreppet. Det som 

ytterligare tyder på induktion är att vi utgår från våra observationer och resultat för att ”skapa 

en teori”. Dock kan inga generella och allmänna slutsatser dras utifrån vår studie då det 

förutsätter kvantifiering, vilket talar mot induktion. 

 

Deduktion betraktas som bevisandets väg53 och innebär att en logisk slutsats dras och 

betraktas som slutgiltig under förutsättning att den är logiskt sammanhängande. Det finns 

inget krav på att slutsatsen måste överensstämma med verkligheten.54 Vid den deduktiva 

slutledningen utgår forskaren från teorin och appliceras på det insamlade empiriska 

                                                 
49 Patel, R., & Davidsson, B. (2003) s. 28. 
50 Patel, R. & Tebelius, U. (1987) s. 17. 
51 Thurén, T. (2000) s. 19. 
52 Bryman, A. (2002) s. 22. 
53 Patel, R. & Tebelius, U. (1987) s. 17. 
54 Thurén, T. (2000) s. 23. 
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materialet.55 Drag som påvisar deduktion är att vårt mål var att försöka skapa oss en bild av 

problemets omfattning genom att studera det ingående hos ett urval av populationen, vilket 

innebär att vårt resultat inte behöver stämma överens med verkligheten. Dock gick vi varken 

bevisandets väg eller utgick från befintliga teorier. Således tillämpar vi främst den induktiva 

slutledningen, men även deduktiva drag återfinns.  

 

4.2 PROPOSITIONER 
En proposition kan förklaras som ett påstående om ett tema och kan delas in i makro- 

respektive mikropropositioner. Makropropositionerna utgör huvudtanken med texten medan 

mikropropositionerna speglar underordnade upplysningar i en iakttagelse.56 Studien bygger på 

två propositioner som består av egna antaganden och påståenden. Vår ambition är att fastställa 

om propositionerna är sanningsenliga i våra utvalda företag eller ej. Då vårt syfte är att 

kartlägga och analysera olikheter beträffande hur företagsledning och styrelse i börsnoterade 

bolag uppfattar begreppet intern kontroll samt vilken vikt de lägger vid de olika 

komponenterna som ingår i begreppet har vi valt använda följande makropropositioner: 

 

(P1) Företagsledning och styrelse uppfattar begreppet intern kontroll olika. 

 

(P2)  Företagsledning och styrelse lägger olika vikt vid de komponenter som ingår i intern 

kontroll. 

 

4.3 UNDERSÖKNINGSMETOD 
Undersökningsmetoden kan delas upp i två olika synsätt; kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Vilken ansats som bör tillämpas är beroende av vilken typ av data som använts.57 Vid den 

kvalitativa ansatsen läggs tyngdpunkten på ord och inte på siffror som det görs vid den 

kvantitativa ansatsen.58 Vår studie baseras främst på den kvalitativa ansatsen, men innehåller 

även inslag av kvantitativ ansats. Det som främst tyder på att studien är av kvalitativ karaktär 

är att endast ett litet urval av populationen studeras samt att detta görs relativt ingående.  

 

                                                 
55 Bryman, A. (2002) s. 22. 
56 Hellspong, L. (2001) s. 36 f. 
57 Svenning, C. (1997) s. 66 ff. 
58 Bryman, A., (2002) s. 249. 

~ OLSSON & SENGOLTZ ~ 20



Den kvalitativa analysen har sin utgångspunkt i en liten mängd material innehållande mycket 

information för att tränga djupt in i ämnesområdets problematik. Processen som forskaren 

genomgår är att betrakta som en kedja av tolkningar av verkligheten.59 Kvalitativ metod avser 

att ge en mer ingående kunskap om ett visst fenomen samt att fenomenets helhet skall kunna 

förstås och analyseras. Den kvalitativa ansatsen grundas mestadels på textmaterial som 

bearbetas. Textmaterialet erhålls genom intervjuer och forskaren försöker sedan tyda och 

förstå de verbala beskrivningarna med hjälp av textanalyser.60 Grundtanken med den 

kvalitativa ansatsen är att exemplifiera och inte generalisera.61  

 

Intern kontroll är ett ämnesområde där det inte existerar någon klar och tydlig definition och 

begreppet har olika innebörd för olika personer. Vi har valt att tillämpa den kvalitativa 

ansatsen då intervjuerna utförts med ett mindre antal respondenter, vilket gav respondenterna 

möjlighet att ge exempel och beskriva med egna ord. Då vi undersöker en uppfattning kan vi 

inte heller finna något material i exempelvis artiklar, utan vi måste insamla vårt empiriska 

material på egen hand. Genom intervjuer kan respondenternas svar antingen bekräftas eller 

motsägas och vi anser att vi kommer närmare verkligheten genom att tillämpa den kvalitativa 

ansatsen. Därmed möjliggör vi en tillfredsställande nivå av flexibilitet och anpassning och 

undgår således att standardisera vårt insamlade material. En brist med intervjuer består i att 

det är omöjligt att insamla stora mängder av information då intervjuer är tidskrävande i sin 

karaktär i kombination med att vi har begränsat med tid. Vid en kvantitativ ansats, där 

enkätundersökning är vanligt förekommande, finns risken att svaren kan bli normativa till sin 

karaktär samt att respondenterna inte får någon möjlighet att fritt formulera sig. Fördelen med 

en enkätundersökning är dock att ett stort antal respondenter kan medverka i studien. 

 

4.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
Materialinsamlingens tillvägagångssätt är viktig för uppsatsens slutgiltiga resultat. Vid 

sökande av data för en vetenskaplig uppsats används primär- eller sekundärdata. Primärdata är 

nytt material som forskaren samlat in för en specifik studie, exempelvis genom intervjuer eller 

observationer. Primärdata är ofta tidskrävande men uppgifterna är aktuella, pålitliga och 

tydliga.62
 Sekundärdata utgörs av material som samlats in av personer som eftersträvade ett 

annat syfte, men som är tillgängligt och utnyttjas av forskaren, exempelvis artiklar, publicerat 
                                                 
59 Svenning, C. (1997) s. 150. 
60 Patel, R., & Davidsson, B. (2003) s. 118 ff. Patel, R., & Tibelius, U. (1987) s. 43 f. 
61 Svenning, . (1997) s. 95. 
62 Andersen, I. (1998) s.150. 
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material och internetkällor.63 Vid sekundärdata finns dock risken att informationen inte är 

korrekt och aktuell då materialet är insamlat för ett annat syfte och användbarheten kan bli 

begränsad.64

 

I studien använder vi oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata har erhållits genom 

intervjuer av utvalda respondenter. Enskilda intervjuer har utförts med representanter från 

företagsledning samt styrelse. Sekundärdata i form av litteratur, artiklar och internetsidor har 

använts för att beskriva teorier samt för att skapa en bild av de utvalda företagen. Relevanta 

artiklar har hittats genom databaser och sökmotorer på internet. Vi är medvetna om att den 

sekundärdata vi använt inte är utformad utifrån vårt problem och syfte, men vi anser att 

informationen är betydande och användbar för studien. 

 

4.5 INTERVJUMETOD 
Kvalitativa intervjuer tenderar att inte vara strukturerade då det skulle innebära att 

respondenten låses till vissa på förhand utarbetade svarsalternativ. Den kvalitativa ansatsens 

huvudsaktliga intervjutyper kan benämnas som ostrukturerade eller semi-strukturerade. 

Ostrukturerade intervjuer har tendens att likna ett vanligt samtal då forskaren inte har några 

specifika frågor utan diskuterar olika teman med respondenten. Vid den semi-strukturerade 

intervjuformen har forskaren utarbetat en intervjuguide över relativt specifika områden som 

skall beröras under intervjun. Respondenten har även stor möjlighet att fritt reflektera över 

forskarens frågor och är inte bunden till några svarsalternativ.65  

 

Vi har tillämpat den semi-strukturerade intervjumetoden. Först utvecklades en intervjuguide 

med generella frågor kring vårt ämnesområde som senare preciserades med hjälp av 

följdfrågor. Innan intervjuerna testades frågorna på två godkända revisorer, Ann-Christin 

Fredriksson och Göran Sengoltz, för att säkerställa att vi skulle komma fram till det vi 

önskade med frågorna samt för att kontrollera att de inte var tvetydiga eller svåra att besvara. 

Vi har använt samma intervjuguide till både representanter från företagsledning och styrelse 

för att vara så tydliga som möjligt. Telefonintervjuer har använts då det hade varit alltför 

tidskrävande att genomföra personliga intervjuer. Givetvis hade personliga intervjuer varit att 

föredra då en annan dynamik erhålles med respondenten än vid telefonintervjuer. Ytterligare 

                                                 
63 Svenning, C. (1997) s. 99. 
64 Andersen, I. (1998) s. 151. 
65 Bryman, A., (2002) s. 301. 
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en aspekt är att våra respondenter är mycket upptagna människor och risken fanns att de inte 

ville ställa upp på en personlig intervju då detta hade tagit mer av deras dyrbara tid än en 

telefonintervju. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med telefonintervjuer. Den största fördelen med 

telefonintervjuer är att de går förhållandevis snabbt att genomföra. Intervjun ger dessutom hög 

svarsfrekvens samt att följdfrågor är möjliga att ställa i och med att samtal förs med 

respondenten. Nackdelar som är förknippade med telefonintervjuer är att det är svårt att ställa 

avancerade frågor samt att det kan uppstå svårigheter att ställa känsliga frågor då det är 

omöjligt att visa bilder eller olika skalor.66 Vi har vägt både fördelar och nackdelar fram och 

tillbaka samt reflekterat över vår tidsbegränsning och kommit fram till att telefonintervjuer är 

ett bra sätt för oss vid datainsamlandet. De tyngsta argumenten för telefonintervju är 

tidsbegränsningen samt att fördelen med följdfrågor inte går förlorad, vilket skulle vara fallet 

om vi skickade ut enkät eller dylikt. Dessutom kanske respondenterna är mer villiga till att ta 

sig tid då en telefonintervju vanligen inte tar så mycket tid i anspråk. Argument mot 

telefonintervju är begränsningen gällande avancerade frågor, men vi anser att ändå att vi 

erhöll tillräcklig och relevant information från respondenterna.  

 

Vidare har vi valt att låta respondenterna vara anonyma då de förhoppningsvis ger bättre och 

ärligare svar. Respondenterna ges på detta sätt en möjlighet att svara fritt utan att känna rädsla 

för att någon skall kunna knyta dem till ett visst uttalande. Visst hade det varit önskvärt att 

presentera varje respondents ställningstagande för att öka uppsatsens tillförlitlighet, men vi 

ansåg att det var bättre att få en mer verklighetsbaserat bild av problemet.  

 

4.6 URVAL 
Vid kvalitativ ansats används vanligtvis ett selektivt urval av den totala populationen för 

undersökningen, vilket innebär att forskaren väljer sitt urval efter fastställda kriterier. Urvalet 

utgör således inte en miniatyrkopia av populationen.67 Vi har kontaktat noterade bolag på 

Stockholmsbörsens O-lista samt på Nya markanden. Större organisationer, som noterade 

bolags oftast är, kräver både mer och tydligare intern kontroll då fler individer är inblandade i 

hanteringen.  

 
                                                 
66 Andersen, I. (1998) s. 161 f. 
67 Svenning, C. (1997) s. 95 ff. 
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Vi har valt att intervjua två personer i respektive företag då det alltid är nyttigt att få olika 

perspektiv på problemet. En bättre bild och en djupare förståelse för problemet skapas genom 

att intervjua fler än en aktör. Ambition var att intervjua bolagets vd och styrelseordförande. 

Företagsledningen borde vara mest insatt i företagets dagliga verksamhet samt borde kunna 

bedöma utvecklingen i företagets interna kontroll. Styrelsen är ytterst ansvarig för företagets 

interna kontroll och därför är det intressant att studera hur väl insatta de är. I flera fall var det 

svårt att uppnå vår ambition då vd och styrelseordförande var väldigt upptagna. Dessutom är 

det inte alltid dessa personer som har bäst kunskap inom ämnesområdet. Bolagets 

informationschef eller dess ekonomichef kan utgöra ett bra komplement till vd. Alternativ till 

styrelseordförande kan vara en representant från revisionskommittén eller individ med 

motsvarande uppdrag. I två fall fanns ingen möjlighet att komma i kontakt med 

styrelserepresentanter, vilka var oanträffbara. Vi var tvungna att acceptera detta, men valde 

ändå att använda företagsledningsrepresentanterna som referensfall, då de tillförde viktig 

information. En risk med att enbart intervjua en representant från varje företag kan vara att 

deras utsagor inte till fullo avspeglar företagets syn på intern kontroll. De flesta 

styrelserepresentanter sitter i flera styrelser samtidigt och vi har bett dem att svara i egenskap 

av de företag som ingår i vår undersökning.  

 

För att göra ett urval av företag ställde vi upp två kriterier: 

 Företagen skall ha sitt säte i Blekinge-, Jönköpings-, Kalmar- eller Kronobergs län. 

 Företagen skall ha en nettoomsättning på minst 400 000 000 kr. 

 

En geografisk begränsning har gjorts för att minska vårt accessproblem. Då företag i närheten 

har en större vilja att medverka i intervjuer anser vi att en geografisk begränsning är en fördel 

för oss. Totalt erhölls 104 träffar men endast tio var noterade på någon börs. Företagen 

kontaktades och sju var villiga att medverka. Utifrån våra kriterier har vi kontaktat: 

Aarhuskarlshamn AB, Fagerhult AB, Kabe AB, Nibe AB, New Wave Group AB, 

Profilgruppen AB och Rörvik Timber AB. 

 

4.7 SANNINGSKRITERIER 
I studier med ett kvalitativt syfte står forskaren i fokus vid informationsinsamlandet liksom i 

analysdelen. För att ge läsaren en möjlighet till inblick i studien bör forskaren tydligt ange sitt 

perspektiv samt sina personliga och teoretiska utgångspunkter. Vid bedömningen av 
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säkerheten och kvalitén i en undersökning finns fyra väsentliga begrepp; tillämplighet, 

överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet. De utgör sanningskriterier som är centrala för 

bedömningen av informationens kvalitet och säkerhet.68

 

4.7.1 Tillämplighet 

För att uppnå tillämplighet i uppsatsen är det av betydelse att insamlingstekniken och val av 

undersökningsobjekt är kopplat till studiens frågeställning. Det är viktigt att forskaren erhåller 

informationsrik och mångsidig information för att kunna besvara frågeställningen.69 Genom 

att intervjua personer med stor kunskap inom vårt område fick vi tillgång till den information 

vi önskade. Tydliga urvalskriterier ställdes upp för att få rätt information för studien. Personer 

med störst ansvar har i första hand eftersökts, fanns ingen möjlighet kontaktade vi andra 

personer som besitter god kunskap om företagets interna kontroll. 

 

4.7.2 Överensstämmelse – Rimlighet  

Samstämmigheten i vad forskaren från början avsåg att undersöka och vad som egentligen 

studerades utgör tillsammans med studiens överrensstämmelse med verkligheten rimligheten i 

en kvalitativ studie.70 För att säkerställa den insamlade informationen har vi innan intervjun 

sänt ett mail till respondenterna som förtydligar intervjuns syfte samt vad intervjun på en 

övergripande nivå skulle behandla. Dessutom erhöll respondenterna möjligheten att i 

efterhand ta del av och ge synpunkter på det  empiriska materialet. Vi anser därmed att 

informationen säkrades och stämmer överens med respondenternas uppfattning. 

 

4.7.3 Pålitlighet – Trovärdighet  

För studiens trovärdighet måste forskaren kunna argumentera för informationens pålitlighet 

samt bevisa att informationen inte bygger på förutfattade meningar. Respondenterna bör vara 

motiverade och lämna uppriktig och innehållsrik information. Betydande är också att studien 

känns relevant för respondenterna.71 Studien bör vara betydelsefull för alla noterade företag 

då de i framtiden, enligt reglering, troligtvis skall avlämna en rapport gällande den interna 

kontrollen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Pålitligheten kontrollerades genom att våra 

respondenter fått möjligheten att granska informationen som erhölls i intervjuerna, vilket har 

motverkat missuppfattningar. Intervjuerna spelades in på ljudband för att viktig information  
                                                 
68 Patel, R & Tibelius, U, (1987). Grundbok i forskningsmetodik. s. 77 f. 
69 Ibid, s. 77.  
70 Ibid, s. 78 f. 
71 Ibid, s. 80. 
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inte skulle gå förlorad. Direkt efter intervjun skrevs samtalet ordagrant ned i löpande text. 

Genomförandet skedde med hjälp av en högtalartelefon för att samtliga gruppmedlemmar 

aktivt kunde deltaga i intervjun.  

 

4.7.4 Noggrannhet 

För att uppnå kvalitet krävs att forskaren är noggrann och ärlig. Ingen insamlad information, 

får under någon omständighet, förvrängas eller förfalskas och all information skall beaktas i 

studien.72 Under studien har vi försökt att vara så objektiva som möjligt. Vi har varit både 

öppna och ärliga beträffande vårt insamlade empiriska material. All information har beaktats, 

dock har visst material uteslutits om det inte varit relevant och därför inte tillfört studien 

något. Vi har strävat efter att respondenten skall tala så fritt som möjligt utan att bli styrd. 

 

4.8 ANALYSMODELL 
För att analysera den text som skapats utifrån intervjuerna genomförs en textanalys. Genom 

analysen försökte vi tolka och kartlägga textens struktur och innehåll.73 Vi utgick från en 

relativt detaljerad textanalys för att sedan sammanfatta de olika aspekterna till en mer generell 

bild av de företag som ingick i undersökningen.74 I studien eftersträvade vi att finna likheter 

och olikheter mellan företagsledning och styrelse beträffande intern kontroll. Vi fann det 

därför lämpligt att genomföra dels en komparativ analys där vi jämför olika texter från olika 

respondenter samt en innehållsanalys där vi kvantifierar ord och ordförråd. Genom att 

behandla en fråga i taget och sedan jämföra de olika svaren skapas en möjlighet till att 

upptäcka likheter eller olikheter. En jämförelse gjordes med hänsyn till språk och innehåll75.  

Innehållsanalysen har genomförts manuellt då syftet inte var att kvantifiera en stor population 

utan snarare att analysera olika bedömningar och tolkningar. Vi har räknat omnämnandet av 

vissa vanligt förekommande ord i samtliga intervjuer för att se företeelsens frekvens i 

verkligheten.76 Vi har utformat en ordlista som bygger på COSO:s ramverk för att få fram 

relevanta ord och därmed skapades en bild av modellen (se bilaga 3). Respondenten innehar 

en position antigen i företagsledningen eller i styrelsen och det var av intresse att klargöra om 

det finns likheter eller olikheter inom grupperingen. Går det att kartlägga några skillnader i 

ordförrådet mellan olika individer med olika positioner? En annan viktig aspekt är innehållet; 

                                                 
72 Patel, R & Tibelius, U, (1987) s. 81. 
73 Hellspong, L. (2001) s. 13. 
74 Säfström, C-A., & Östman, L. (1999) s. 156. 
75 Hellspong, L. (2001) s. 78 ff. 
76 Bergström, G., Boréus, K. (2005) s. 44 ff. 
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skiljer texternas innehåll? Har styrelsemedlemmarna ett annat perspektiv eller uppfattning om 

den interna kontrollen i jämförelse med företagsledningen eller finns generellt olika 

uppfattningar?  

 

4.9 SAMMANFATTNING TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
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5. INTERN KONTROLL 

 apitlet inleds med en presentation av de medverkade företagen. 

Vidare sammanställs de olika intervjuerna och viss reflektion 

kring svaren återges. Slutligen utvecklas en textanalys där betydande 

ord räknas och sammanställs. 

 K
 

5.1 PRESENTATION AV AKTÖRER 
AarhusKarlshamn AB är fettillverkare och bildades 2005 genom ett samgående av Aarhus 

United A/S respektive Karlshamns AB, båda företagen har dock sina anor ifrån tidigt 1900-

tal. Idag är företaget representerat i stora delar av världen och noterades på Nya marknaden 

2005. Bolaget omfattas idag inte av Svensk kod för bolagsstyrning och har valt att inte 

tillämpa den.77  

 

Fagerhult AB grundades i Fagerhult 1945 och är idag är en av Europas ledande 

belysningskoncerner. Koncernens olika bolag utvecklar, tillverkar och marknadsför 

professionella belysningssystem för publika miljöer samt erbjuder sortiment för 

inredningsbelysning. 1997 noterades bolaget på Stockholmsbörsens O-lista. I dagsläget 

tillämpar företaget inte Svensk kod för bolagsstyrning.78  

 

KABE ABär en koncern som bildades år 1963 och har sitt huvudkontor utanför Jönköping. 

Bolaget är en av Skandinaviens ledande husvagnstillverkare med egen utveckling, design och 

produktion. Koncernen KABE AB är sedan 1980-talet noterat på Stockholmsbörsens O-lista 

och följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.79  

 

NIBE Industrier AB opererar inom värmebranschen och är ett av Europas ledande och mest 

expansiva företag inom branschen. Företaget har varit noterat på Stockholmsbörsens O-lista 

sedan 1997 och huvudkontoret är beläget i Markaryd. NIBE Industrier tillämpar Svensk kod 

för bolagsstyrning.80  

                                                 
77 www.aarhuskarlshamn.se, 2006-04-21 
78 www.fagerhult.se, 2006-04-21 
79 www.kabe.se, 2006-04-21 
80 www.nibe.se, 2006-04-23.  
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New Wave Group AB är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror 

åt företags- och konsumentmarknaden. Företages B-aktier har varit noterade på 

Stockholmsbörsens O-lista sedan 1997. New Wave Group AB har inlett en successiv 

anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning.81  

 

Profilgruppen AB utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och 

kundanpassade profiler i aluminium. Företaget är beläget i Åseda i Småland och noterades 

1997 på Stockholmsbörsens O-lista. Profilgruppen AB tillämpar merparten av Svensk kod för 

bolagsstyrning.82  

 

Rörvik Timber AB (publ) bedriver träförädlingsverksamhet i södra Sverige. Bolagets B-aktier 

är noterade på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1997 och har sitt huvudkontor i Jönköping. 

Rörvik Timber AB tillämpar inte Svensk kod för bolagsstyrning.83  

 

Ovan har vi valt att presentera företagen i bokstavsordning, hädanefter kommer inte bolagens 

namn att nämnas utan representeras av en bokstav. För att säkerställa respondenternas 

anonymitet är inte ordningen densamma i studiens återstående del. Av 

företagsledningsrespondenterna är en vd och sex stycken ekonomiansvariga eller innehar 

motsvarande position. Bland syrelserespondenterna finns en styrelseordförande, en vice 

styrelseordförande och tre ledamöter representerade. I samtliga företag, förutom D och F, har 

respondenterna varit anställda inom företaget under flertalet år. Två av respondenterna är 

revisorer i grunden, dock utövar de i dagsläget inte yrket. 

 

5.2 ALLMÄN UPPFATTNING 
I företag A har företagsledningens respektive styrelsens representant liknande syn på intern 

kontroll. Tyngdpunkten ligger på rapporter och rutiner och de tycker att den interna kontrollen 

i företaget är tillräcklig. En bakomliggande faktor till detta kan vara att A1 sitter som 

adjunkterande i styrelsen och är därmed närvarande på styrelsemötena, men är inte delaktig i 

beslutsfattandet. Agentproblematiken och även möjliga konflikter minskas mellan parterna då 

A1 har en bra insyn i styrelsen och god kännedom om deras syn på intern kontroll. 

Samstämmigheten kan även grunda sig i att de båda respondenterna har en liknande bakgrund 

                                                 
81 www.nwg.se, 2006-04-23.  
82 www.profilgruppen.se, 2006-04-23.  
83 www.rorviktimber.se, 2006-04-23.  
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och att de varit verksamma i företaget under lång tid och växt in i företagskulturen som råder. 

Någon större kännedom om respondenternas bakgrund har vi inte, mer än att de har samma 

utbildning, men eventuellt finns fler liknelser. Möjligen har processen kring den interna 

kontrollen med tiden blivit en institutionaliserad rutin för båda parter. Skulle de ta anställning 

i ett nytt företag så skulle de fortfarande ha samma syn på begreppet. En intressekonflikt 

förekommer dock då A1 och A2 har olika positioner och arbetar på olika sätt med den interna 

kontrollen i företaget. Troligtvis har A1 inget stort egenintresse då denne sedan länge varit 

anställd och lojal mot företaget, vilket talar emot agentteorin med avseende på 

tidsperspektivet.  

 

Liksom i företag A har de båda respondenterna i företag B en liknande uppfattning om intern 

kontroll. De anser att dokumenterade rutiner är viktigt och de tycker att nivån för den interna 

kontrollen är tillräcklig. Företaget har en väl utarbetad ekonomihandbok innehåller tydligt 

dokumenterade rutiner som skall följas av samtliga. I grunden känns ekonomihandboken 

väldigt positiv då alla i koncernen har tillgång till den. Frågan är dock om ett alltför detaljerat 

regelverk kan skapa förvirring bland de anställda. Individerna bör få vetskap om förändringar 

genom regelverket då de inte alltid vänder sig till regelverket för att se vad som gäller. Har en 

individ arbetat med vissa rutiner kring ett område under en tid så utförs det rutinmässigt och 

använder inte regelverket varje gång. Möjligtvis behövs det även rutiner kring 

ekonomihandboken, vilket kan verka aningen omständigt. 

 

Respondenterna i företag C ser främst till rapporter och den operativa verksamheten. Enheten 

är viktigast för bolaget då de är ett producerande företag. C1 anser inte att den interna 

kontrollen är tillräcklig i företaget medan C2 har en annan uppfattning. Möjligen relaterar C1 

mer till den operativa verksamheten medan C2 mer skildrar den finansiella interna kontrollen. 

Om så är fallet kan detta förklaras genom att individens erfarenheter och bakgrund avspeglar 

dess personlighet och handlande enligt den sociala institutionella teorin. C1 arbetar dagligen 

med den operativa verksamheten medan C2 främst använder sig av olika styrdokument i sitt 

arbete med den interna kontrollen. Således tenderar den finansiella interna kontrollen att vara 

tillräcklig, men inte den operativa. Vidare kan företagsledningen anses mer insatt i den 

dagliga verksamheten och skapar sig därmed en bättre bild av helheten. Styrelsen bör ju anse 

att den interna kontrollen är tillräcklig, annars måste de utveckla och förbättra processen. De 

klappar sig själva på ryggen genom att säga att den är tillräcklig, de är ju trots allt ansvariga. 
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I företag D saknas en gemensam syn på intern kontroll. Företagsledningens representant ser 

främst till struktur och rutiner som behandlar vem som skall göra vad i organisationen för att 

undvika fel. Styrelsens representant relaterar mer till att den interna kontrollen skall förebygga 

oegentligheter, det vill säga att bolagets värde skall stanna inom företaget och inte sippra ut. 

Båda parter anser att intern kontroll är väldigt viktig i ett företag men de har skilda meningar 

angående nivån av den interna kontrollen i deras bolag. D1 tycker att den inte är tillräcklig 

medan D2 anser att den är bra men påpekar att den kan bli bättre på sikt. De olika synsätten 

kan grundas i att båda respondenterna är relativt nyanställda och har ännu inte hunnit anpassa 

sig till rådande företagskultur fullt ut.  

 

Representanterna i företag E har en liknande syn på begreppet. De relaterar båda främst till 

den interna kontrollen i operativa verksamheten och viktiga delar är oegentligheter, rutiner 

och att kontinuerligt följa upp processen. Båda anser att nivån på den interna kontrollen är 

god, dock påpekar E1 att den säkert kan förbättras ytterligare. Således kan resonemanget 

kring företag C även tillämpas på företag E. 

 

5.3 COSO:S RAMVERK 
COSO definierar intern kontroll som en process som påverkas av företagsledning, styrelse 

samt övrig personal. Modellens definition har fått stor genomslagskraft internationellt.  

 

5.3.1 Förändringar 

Sker förändringar kring den interna kontrollen tyder det på att begreppet definieras som en 

process i enlighet med COSO:s modell. De flesta respondenter upplever att det inte har skett 

några stora förändringar beträffande den interna kontrollen i företagen. Båda respondenter i 

företag A påpekar att det inte skett några förändringar samtidigt som A1 berättar att små 

löpande förbättringar har skett. A2 tror att förändringar kommer att ske gällande företagets 

interna kontroll i och med att Svensk kod för bolagsstyrning kommer att införas. I företag B är 

de inte lika samstämmiga, B1 hävdar att inga förändringar ägt rum medan B2 påstår det 

motsatta. De är trots allt samstämmiga då de inte tror att det kommer att genomföras några 

nya förändringar inom snar framtid. C1 och C2 är väldigt samstämmiga då C1 menar att 

förändringar har skett på samtliga områden och A2 att förfiningar skett. Även D1 anser att 

inga stora förändringar inträffat samtidigt som D2 menar att vissa anpassningar ägt rum, 

vilket visar att även de är samstämmiga. Respondenterna i företag E upplever, i likhet med 
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företag D, att inga direkta förändringar skett. Företag F och G menar även att inga 

förändringar har inträffat, utan F talar endast om vissa förbättringar. Flertalet respondenter 

hävdar att inga förändringar förekommit beträffande företagets interna kontroll, vilket skulle 

kunna vara ett tecken på att rutinerna kring den interna kontrollen är väldigt tröga. En annan 

aspekt kan vara att företagen är väldigt nöjda med den interna kontrollen och att de därför 

anser att det inte är nödvändigt att göra några förändringar. Sammantaget kan den interna 

kontrollen ses som en process, dock en långsam och trög sådan. 

 

Beträffande om Svensk kod för bolagsstyrning tillför förbättringar för företags interna 

kontroll har respondenterna olika uppfattning. Fyra av sju företag har en positiv inställning till 

Svensk kod för bolagsstyrning samt tror att den kommer att leda till förbättrad intern kontroll. 

Generellt sett kommer troligtvis inte arbetet med den interna kontrollen att förändras 

nämnvärt, men rutiner och dokumentation kommer nog att formaliseras i och med införandet 

av Svensk kod för bolagsstyrning. Kommer regleringen egentligen att tillföra något för den 

interna kontrollen eller kommer arbetet bli alltför byråkratiskt och invecklat?  

 

5.3.2 Målsättningar 

COSO:s modell påvisar att den interna kontrollen skall utformas så att bolagets mål skall 

uppnås inom tre områden; ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 

rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.  

 

5.3.2.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

Beträffande första området har respondenterna svarat lite olika gällande om företagsledning 

och styrelse försöker säkerställa att de arbetar efter samma mål med avseende på företagets 

interna kontroll. A1 menar att styrelsen inte ställer några större krav samt att ämnet inte direkt 

tagits upp till diskussion. A2 håller med A1, men anser att det kanske är något som måste tas i 

beaktning. B1 anser att säkerställande av mål är en självklarhet samtidigt som B2 menar att 

styrelsen förmedlar sina mål gällande den interna kontrollen via vd till företagsledningen. Det 

borde vara en viktig aspekt för styrelsen att säkerställa målen, anmärkningsvärt kan då tyckas 

att det verkar vara företagsledningen som tar allvarligast på saken. I företag C är båda 

respondenter samstämmiga, C1 är lite försiktigare i sin framtoning och menar att de försöker 

medan C2 redogör att säkerställelsen sker då verksamhetsplanen bestäms. D1 anser att 

företagsledning och styrelse på löpande basis stämmer av med varandra gällande mål för den 

interna kontrollen. D2 menar att det inte finns någon uttalad säkerställelse, utan att det är 
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företagsledningen som skall rätta till de saker revisorn påpekat. I likhet med företag C är även 

företag E samstämmiga. Den generella bilden är att respondenterna över lag är eniga om att 

målen för den interna kontrollen säkerställs, dock är så inte fallet i företag B. Sammantaget 

kan sägas att COSO:s definition kan göras gällande beträffande det första området. Dock kan 

det vara svårt att säkerställa att båda parter strävar efter samma mål då det kan vara 

komplicerat att kontrollera. Det är dock viktigt att styrelsen har skapat en uppfattning samt 

reflekterar över problemet. 

 

5.3.2.2 Tillförlitlig finansiell rapportering 

Beträffande tillförlitlig finansiell rapportering återfinns det tänkandet hos respondent A1, B2, 

C2 samt hos F1. A1 menar att ordning och reda är tyngdpunkten gällande intern kontroll samt 

att det måste finnas ett antal bakomliggande kontroller för att säkerställa rapporters 

korrekthet. B2 belyser vikten av kontroll av rutiner för att erhålla beslutsunderlag. C2 

poängterar att det är svårt för en styrelse att följa ett produktionsföretag om de ekonomiska 

rapporterna är otillräckliga. Slutligen påpekar F1 rakt ut att det är viktigt för den interna 

kontrollen att det finns tillförlitlighet för den finansiella rapporteringen. Det kan tyckas lite 

underligt att flertalet var representanter från företagsledningar som påtalade vikten av 

tillförlitliga finansiella rapporter. Det borde istället ligga i styrelsens intresse att rapporterna 

de erhåller är korrekta, det är trots allt rapporterna de grundar sina beslut utifrån.  

 

5.3.2.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 

Gällande efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar tar egentligen endast E1 och F1 

upp problematiken. E1 talar mycket om oegentligheter samt hur företaget skall skydda sig 

mot dessa. F1 menar att det är av stor betydelse att gällande regler och lagar följs. Flertalet 

respondenter påtalar att de har förtroende för företagets revisorer. Enligt det agentteoretiska 

tänkandet skall styrelsen övervaka företagsledningen så att inga oegentligheter sker, vilket 

dock inte kan säkerställas fullt ut. Det kan tyckas märkligt att det är företagslednings-

representanter som påtalat det och inte representanter från styrelsen.  

 

5.3.3 COSO:s komponenter 

Endast en av de tillfrågade respondenterna gav oss en klar och tydlig definition på intern 

kontroll i enlighet med COSO:s modell. Begreppet upplevs som stort och brett samt att 

respondenterna tycks sätta begreppet i ett större sammanhang, vilket kan tyda på att begreppet 

tenderar att verka abstrakt och svårt att sätta fingret på.  
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5.3.3.1 Kontrollmiljö 

Organisationen kring intern kontroll i företag A är inrymd i ekonomiavdelningens uppgifter. I 

företag B är det rutiner och regler som kännetecknar organisationens interna kontroll. 

Respondenterna i företag C har olika synvinklar när de talar om den interna kontrollen. C1 ser 

den interna kontrollen ur ett operativt perspektiv och C2 ser ur både operativt och finansiellt. 

Att respondenterna i företaget inte har samma perspektiv när de talar om intern kontroll kan 

hänföras till agentteorin och att människor tänker och handlar i egenintresse. C1 och C2 

kanske tänker på ett avvikande sätt då de lägger olika vikt vid vad som är viktigast för dem, 

vilket kan härledas till den sociala institutionella teorin. Vidare verkar det som om C1 tar mer 

risker i beaktning, vilket talar emot agentteorin. Företag D har ingen direkt organisation kring 

den interna kontrollen utan det ligger på varje avdelningsansvarig att skapa och utföra 

kontroller och rutiner. I företag E inryms intern kontroll i ekonomiavdelningens uppgifter. E1 

poängterar dock att man alltid råkar ut för oegentligheter, vilket återfinns i agentteorins 

tänkande. E1 verkar förutsätta att oavsett hur företaget skyddar sig så råkar de alltid ut för 

något. Resonemanget tyder på att företagets interna kontroll inte är helt tillfredsställande och 

att de borde höja nivån. Strukturen kring den interna kontrollen är svår att tyda då 

respondenterna ger olika svar, vilket är ett ytterligare tecken på att den sociala institutionella 

teorin spelar en viktig roll i allt en människa uttalar sig om. I företag F existerar en bestämd 

struktur samt en tydlig ansvarsfördelning. Större ansvar borde medföra att människan blir mer 

motiverad till att göra ett bra jobb och därmed växa i takt med ökat ansvar. En individ som är 

motiverad till att jobba borde således vara mindre benägen till att förstöra för sin arbetsgivare, 

vilket är motsägelsefullt mot agentteorins tänkande. I företag G existerar det ingen direkt 

struktur alls, dock påpekar G1 att det finns inarbetade rutiner. Generellt sätt finns det ingen 

speciell avdelning som arbetar med intern kontroll i våra respondentföretag. En anledning kan 

vara att företagen inte är stora och komplexa organisationer utan förhållandevis små till sin 

storlek. 

 

5.3.3.2 Riskbedömning 

Enligt A1 handlar företagets riskbedömning mycket om uppföljningar av olika slag. A2 

påtalar också vikten av att följa upp riskbedömningen. I företag B bedöms risker i samband 

med årsredovisningen. Företag C är återigen mer operativa i sitt tänkande. C1 menar att risker 

bedöms varje dag genom den dagliga verksamheten. C2 påtalar att risker bedöms i samband 

med årsredovisningen. Beträffande riskbedömningen i företag D lägger D1 tyngdpunkten på 

personalbortfall och D2 lägger ansvaret på revisorn. Företag E tillämpar ingen formaliserad 
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riskbedömning utan det handlar om förtroende samt att risker bedöms på daglig basis i den 

operativa verksamheten. Företag F tillämpar COSO där riskbedömningen är en viktig 

komponent. I företag G finns enbart en muntlig policy beträffande riskbedömningen, vilket 

kan vara vanskligt. En risk är att policyn förvanskas med tiden och därför kan vara svår att 

tolka. En annan aspekt är hur medlemmarna får del av policyn samt på vilket sätt. Det är även 

väldigt otydligt vilka befogenheter som existerar.  

 

Fram växer en ganska otydlig generell bild av riskbedömningsmomentet, dock är 

företagsledning och styrelse ganska överens om vad som utgör momentet i respektive företag. 

Riskbedömningen handlar till mångt och mycket om förtroende mellan parterna, vilket är i 

motsats till agentteorin. Utifrån teorin borde styrelsen värna mer om företagets riskbedömning 

med hänseende till aktieägarnas intressen. Det är trots allt styrelsen som bär det yttersta 

ansvaret för företagens interna kontroll. Dock syns inga tecken på detta i ovan förda 

resonemang, vilket eventuellt kan vara ett tecken på den sociala institutionella teorin kan 

göras gällande.  

 

5.3.3.3 Kontrollstruktur 

Kontrollstrukturen handlar mycket om rutiner vilket inte finns i företag A enligt A1. A2 

menar att det inte finns några fasta rutiner, men att det finns rutiner inom företaget. 

Avsaknaden av rutiner gällande den interna kontrollen återfinns endast i företag A och G. 

Möjligtvis kan det vara så att rutinerna är så inarbetade att de känns så naturliga så att de inte 

uppfattas som rutiner och har därmed blivit institutionaliserade. I övriga respondentföretag 

återfinns rutiner av olika slag och av olika omfattning. Den rutin som flera av respondenterna 

tar upp är tydliga attestrutiner. Oavsett om respondenterna talar om rutiner beträffande den 

interna kontrollen på ett operativt eller finansiellt plan har majoriteten av företagen rutiner. 

Allra främst märks det i företag B där en ekonomihandbok används som stöd för bland annat 

intern kontroll. Att ha tydliga rutiner kan leda till att det är lättare för principalen att se om det 

finns brister samt lokalisera dessa, det vill säga att rutiner underlättar övervakning. 

Avsaknaden av rutiner kan leda till att saker och ting blir utförda på olika sätt beroende på 

vem som utför uppgiften, vilket i sin tur kan leda till förvirring när flera individer gjort 

”samma” saker fast på olika sätt. Det borde även vara svårare att övervaka då det inte finns 

några fasta rutiner. Återigen spelar förtroenderelationen mellan företagsledning och styrelse 

in. Möjligen behövs det inte några fasta rutiner om styrelsen är helt säker på att 

företagsledningen gör sitt arbete på ett korrekt sätt. Trots allt borde rutiner underlätta 
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arbetsgången betydligt samt göra det lättare för utomstående att snabbt sätta sig in i rutinerna 

samt att förvirring gällande hur saker utförs borde elimineras. Ett stort antal rutiner kan verka 

byråkratiskt och invecklat samtidigt som för få rutiner riskerar att bli alltför generella och 

därmed förlorar sitt syfte. Vad kan anses som en lämplig nivå borde kanske avgöras i 

respektive företag. 

 

5.3.3.4 Information och kommunikation 

Beträffande information och kommunikation inom företagen är samtliga respondenter 

tillfredsställda, dock av olika grad. Det går att utläsa att respondent C1 är lite mindre 

tillfredsställd än de övriga, men ändå positivt inställd. Detta kan härledas till den sociala 

institutionella teorin som påvisar att människans tyckanden är en följd av dess preferenser och 

tidigare erfarenheter. I flera av företagen satt företagsledningen med som adjunktanter i 

styrelsen, vilket kan vara en orsak till att de är så tillfredsställda med kommunikationen. F1 

påpekar till och med att om en annan representant från ledningsgruppen varit tillfrågad skulle 

utfallet troligtvis ha blivit ett annat. Då företagsledningen sitter adjunkterande i styrelsen har 

de alla möjligheter att kommunicera med sina medarbetare, men det vore intressant att 

undersöka om så verkligen är fallet. 

 

5.3.3.5 Uppföljning 

Flera av respondenterna har på olika sätt omtalat att de har uppföljning av något slag. A1 

nämner kunduppföljning samt att det är viktigt att följa upp utvecklingen på företagets olika 

produktnivåer. Vidare påtalar B2 att företaget på senare år tagit fram en enhetlig uppföljning 

av den interna kontrollen. C2 omnämner månadsuppföljning som en viktig del i företagets 

interna kontroll. Slutligen menar E1 att intern kontroll främst är en uppföljning av den 

operativa verksamheten. Det är både representanter från företagsledning och styrelse som 

påtalat området, vilket tyder på att den sociala institutionella teorin med hänseende på 

individernas bakgrund har betydelse. Agentteorin däremot är inte lika tillämpbar då agenten 

inte borde vara lika intresserad av uppföljning som principalen.  

 

5.4 GOD INTERN KONTROLL 
God intern kontroll är något som varje företag borde sträva efter, men vad är egentligen dess 

innebörd. Respondenterna fick förklara idealfallet av intern kontroll för att ge en bild om 

flertalet jobbar mot samma mål.  
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I företag A är god intern kontroll ordning och reda för båda respondenterna. A1 påpekar även 

att kontrollaktiviteter skall finnas på utvalda områden och genomföras kontinuerligt för att 

säkerställa rapporters korrekthet.  

 

Respondenterna i företag B har lite olika syn. Företagsledningens representant anser att 

ärlighet är den godaste interna kontrollen men poängterar att om det finns oärlighet så måste 

det finnas regler som försvårar. Styrelsens representant anser sig inte kunna precisera vad god 

intern kontroll är utan det är något man endast kan bedöma i efterhand. Resonemanget som 

B1 för är till viss del det motsatta till agentteorin. Hade människan varit en ärlig individ så 

hade intern kontroll inte varit utformad på samma vis som den är idag. Processen hade inte 

behövt inrikta sig på att motverka möjliga oegentligheter utan koncentreras mer till den 

operativa verksamheten. Ärlighet hos samtliga hade varit idealiskt men verkligheten är en 

annan. Alla individer handlar dock inte enligt agentperspektivet utan är lojala mot företaget.  

 

Representanterna i företag C ser inte god intern kontroll med lika syn. C1 relaterar till 

produktionen och menar att tillräckliga resurser måste finnas för att den interna kontrollen 

skall bli effektiv. Målsättningen är att veta att allt fungerar när arbetsplatsen lämnas för dagen. 

C2 anser att det viktigaste är att ha bra och lättutförliga rutiner som är lätta att kontrollera. De 

olika synsätten grundar sig i att parterna dagligen arbetar på helt olika sätt. C1 arbetar 

dagligen med den operativa verksamheten och relaterar god intern kontroll direkt till sitt 

arbetsområde. Företagsledningen skall sköta den dagliga verksamheten medan styrelsen mer 

ser till den finansiella delen och bär ansvaret för hela företaget.  

 

I företag D har respondenterna en liknande syn på vad som är god intern kontroll, åtminstone 

vad det skall leda till. D1 förklarar lite utförligare att fasta rutiner och bra kommunikation 

mellan avdelningarna är viktigt. D2 menar att god intern kontroll innebär att aktieägarna får 

nytta av de värden som företaget skapar och inte försvinner ut åt andra håll. Genom fasta 

rutiner och bra kommunikation som D1 efterfrågar skapas en större möjlighet till att 

tillgångarna stannar i företaget. Respondenterna arbetar alltså mot samma mål i det långa 

loppet. Resonemanget är i linje med agentteorin genom att oegentligheter skall motverkas 

samt att människan behöver rutiner för att inte skapa möjligheter för individen att arbeta efter 

egna mål. Tillåts anställda arbeta efter eget omdöme så skapas större möjlighet att maximera 

sin egen nytta.  
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E1 ser främst till den operativa verksamheten medan styrelserepresentanten ser mer till den 

finansiella biten. E1 menar att god intern kontroll uppnås genom att en god kontroll finns över 

samtliga enheters verksamhet i koncernen. Genom kontinuerlig kontroll observeras problem i 

den operativa verksamheten som kan uppstå samtidigt som oegentligheter uppmärksammas. 

God intern kontroll är enligt E2 när risker upptäckts, identifierats och bedömts. Det är viktigt 

med en bra rapportstruktur och även struktur på flöden som hjälper till i riskidentifieringen. 

De olika synsätten hänföras till resonemanget kring den sociala institutionella teorin som 

fördes under företag C där respondenterna hade liknande uppfattning.  
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6. TEXTANALYS 

 
 textanalysen utvecklas analysmodellen och tabeller presenteras 

över de utvalda orden. Vidare återges en reflektion över 

textanalysen på företagsspecifik nivå, vilket ger läsaren en tydlig bild 

som underlättar förståelsen. Slutligen presenteras en generell bild av 

våra resultat samt en sammanfattning. 

 I

 
6.1 UTVECKLAD ANALYSMODELL 
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Analysmodellen baseras på en textanalys som bygger på att ett antal ord tagits fram utifrån 

COSO-modellen samt vanligt förekommande ord i intervjuerna. Ordens frekvens mäts för att 

se dess utbredda användbarhet. Vi har valt att även använda vissa vanliga synonymer och 

därmed har vi tagit hänsyn till att talspråk använts. Samtliga ord specificeras nedan på 

respondentnivå. Referensfallen detaljredovisas för sig då de inte bidrar med någon jämförelse 

mellan företagsledning och styrelse, men dock ger en bild av den generella uppfattningen. I 

bilaga 3 återfinns en sammanställning av orden på en övergripande nivå. 
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Ord från företagsledningen 

 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 
Befogenheter 0 0 0 1 0 
Dokument 0 1 0 0 1 
Dokumentera 0 2 0 0 0 
Kommunikation 0 0 0 1 3 
Kontroll  3 1 5 2 4 
Lagar 0 0 0 0 1 
Oegentligheter 0 2 0 0 3 
Operativ verks. 0 0 3 1 6 
Ordning & reda 2 0 0 0 0 
Process 0 0 1 0 0 
Rapport  8 3 1 0 3 
Regler  1 6 0 3 2 
Revisor 1 1 0 0 0 
Risk  1 1 1 2 1 
Rutin  0 5 0 8 0 
Uppföljning 2 0 0 1 1 
 

 

 

 

Ord från styrelsen 

 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 
Befogenheter 0 1 0 0 0 
Dokument 0 0 4 0 0 
Dokumentera 2 2 0 0 1 
Kommunikation 2 0 0 0 0 
Kontroll 1 2 3 3 2 
Lagar 0 0 0 0 0 
Oegentligheter 0 0 0 0 0 
Operativ verks. 0 0 1 0 1 
Ordning & reda 2 0 0 0 0 
Process 1 0 1 1 1 
Rapport 0 1 10 4 2 
Regler 0 2 0 0 0 
Revisor 2 1 1 4 1 
Risk 1 0 1 1 4 
Rutin  3 6 3 0 2 
Uppföljning 2 1 1 0 0 
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Ord från referensfall 

 Företag F Företag G 
Befogenheter 0 4 
Dokument 3 3 
Dokumentera 2 1 
Kommunikation 0 0 
Kontroll 1 1 
Lagar 1 0 
Oegentligheter 0 0 
Operativ verks. 0 0 
Ordning & reda 0 0 
Process 1 1 
Rapport 4 2 
Regler  2 3 
Revisor 1 2 
Risk  2 3 
Rutin 1 0 
Uppföljning 0 0 
 
 

6.2 REFLEKTION KRING RESULTATET 
Nedan följer företagsvis diagram av de räknade orden samt en uppdelning mellan 

företagsledning och styrelse. Syftet till att visa diagrammen företagsvis är för att på ett 

tydligare sätt visa likheter och olikheter i respondenternas vokabulär beträffande 

uppfattningar gällande intern kontroll.   
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I företag A lägger respondenterna olika tyngdpunkt vid olika ord. Företagsledningen lägger 

störst vikt vid rapporter medan styrelsen främst ser till rutiner. Olikheterna är väldigt stora, 
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vilket kan tyda på att företagsledningen ofta rapporterar till styrelsen. Samtidigt som styrelsen 

kanske förväntar sig att erhålla rapporter från företagsledningen och ser detta som ett naturligt 

inslag i arbetet. Företagsledningen lägger större vikt vid kontroll, vilket är motsägande till 

agentteorin där styrelsen skall övervaka och kontrollera företagsledningen. Respondenterna är 

de enda i studien som benämnt ordning och reda, vilket kan tyda på att det är en stor del av 

företagskulturen.  

 
 
Företag B 
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Respondenterna i företag B använder över lag relativt frekvent våra utvalda ord beträffande 

COSO:s komponenter, vilket kan tyda på att modellen indirekt används. Dock använde ingen 

av respondenterna ordet kommunikation, vilket utgör en viktig del i COSO:s modell. Likheter 

går tydligt att urskilja, främst på rutiner, vilket tycks vara viktigt och väl förankrat i 

företagskulturen. Olikheter återfinns främst gällande regler där företagsledning lägger större 

vikt på komponenten, men ordet har dock benämnts av båda.  
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Företag C  
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Företag C använde sig inte speciellt mycket av de utvalda orden, vilket kan tyda på att 

COSO:s komponenter inte direkt tillämpas. Företagsledningen lägger störst vikt vid kontroll, 

vilket även verkar vara viktigt för styrelsen. Kontroll tenderar således att utgöra en viktig del 

av företagskulturen. Styrelsen lägger sin tyngdpunkt vid rapporter, vilket företagsledningen 

inte direkt använder. Således associerar och fokuserar företagets respondenter olika kring 

intern kontroll, vilket till eventuellt kan förklaras av att företagsledningen tänker operativt och 

styrelsen främst finansiellt. 

 
Företag D 
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I företag D är olikheterna de mest framträdande. Likheter kan dock utläsas, men utgör en 

obetydande del. Företagsledning fokuserar främst på rutiner medan styrelsen lägger mest vikt 

vid rapport och revisor. Respondenterna tenderar således att ha en olik syn på vilken 

komponent som är mest betydande, vilket tyder på att företaget inte skapat någon tydlig 

företagskultur kring intern kontroll.  

 

Företag E 
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Företagsledningen i företag E använder frekvent de utvalda orden, vilket kan tyda på att 

respondenterna är väl insatta i processen kring intern kontroll. Således tycks COSO:s modell 

ligga som grund för företagets interna kontroll. Dock kan utläsas att företagsledning och 

styrelse lägger olika vikt vid olika komponenter men tycks komplettera varandra väl då 

samtliga komponenter tas i beaktning. Inga betydande likheter går att urskilja, utan 

olikheterna är i majoritet. Företagsledningen är väldigt operativ i sitt tänkande och stor vikt 

läggs vid kontroll, vilket möjligen kan förklaras av att företaget tidigare utsatts för 

oegentligheter. Kontroll tenderar således att utgöra en viktig faktor för att motverka framtida 

oegentligheter. Styrelsen ser främst från ett finansiellt perspektiv och prioriterar risker. 

Möjligtvis har företagsledning och styrelse trots allt en liknande syn då oegentligheter ligger 

som grund för både risk och kontroll. 
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6.3 GENERELL BILD 
Utifrån textanalysen kan urskiljas att de fem viktigaste orden är rapport och rapportering, 

rutiner, kontroll och granskning, regler samt risk. Orden är viktiga beståndsdelar av COSO-

modellen. Trots att endast ett företag direkt använder sig av modellen för företagets interna 

kontroll så visar resultatet att modellen indirekt är mer utbredd. I studien finns endast sju 

företag representerade och vi avser inte att skapa en generell bild men då dessa ord används 

betydligt frekventare än andra så tenderar de övergripande delarna av COSO-modellen att 

anses som viktiga. COSO-modellen utgör en generell definition av intern kontroll och enligt 

vad som kan utläsas i textanalysen används modellen indirekt. Resonemanget stödjer 

begreppets stora och breda omfattning som fastställdes i respondenternas allmänna 

uppfattning.  

 

Vidare kan vi utläsa att även revisor samt dokument och dokumentera är relativt vanligt 

förekommande ord. Idag ställs högre krav på den interna kontrollen än för tio år sedan och 

revisorn verkar utgöra en viktig del i processen. Möjligtvis kan en orsak vara att revisorns 

godkännande anses väldigt viktigt för att få allmänhetens förtroende. Ett troligt scenario är att 

uppmärksammande skandaler under senare tid rubbat förtroendet för företag samt för 

marknaden, vilket nu måste återvinnas. De flesta av företagen har sakta börjat anpassa sig till 

Svensk kod för bolagsstyrning, därmed verkar revisorns roll som granskare öka samt att 

dokumentationen blir vikigare och utförligare än tidigare. Även detta kan relateras till 

förtroendet då företagen tydligare visar vad de gör samt att de inte underhåller information. I 

studien kan inte utläsas hur frekvent dessa ord tidigare använts men detta är bilden som 

erhålls idag. Vissa ord som kan tyckas viktiga för den interna kontrollen används väldigt lite i 

intervjuerna. Ord som oegentlighet, vilket ansågs viktig för god intern kontroll, är lite 

omnämnd. Dessutom kan utläsas att respondenterna inte direkt relaterar intern kontroll som en 

process och lagstiftning är inget som direkt talas om i samband med intern kontroll. Därmed 

tenderar inte gällande regelverk ha någon större betydelse för den interna kontrollen i de 

undersökta bolagen, vilket tyder på att den interna kontrollen inte utformas efter lagar utan 

utgår främst ifrån företagets dagliga verksamhet.  
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Diagrammet ovan visar en sammanställning av samtliga respondenters ordval. Jämförs 

”gruppen företagsledning” och ”gruppen styrelse” så kan utläsas att företagsledningen mer 

frekvent använder sig av samtliga av de utvalda orden. Textanalysen visar att företagsledning 

och styrelse i samtliga företag lägger tyngden på olika komponenter. De ord som 

företagsledningens respondent mest använder sig av är i samtliga undersökta företag inte det 

ord som frekventast används av styrelsemedlemmen. Ett mönster som kan urskiljas är att 

varje respondent har ett ord som används betydligt frekventare än övriga. Ovan nämnda 

iakttagelser kan bero på att respondenterna arbetar med intern kontroll på olika vis i det 

dagliga arbetet.  

 

Företagsledningen tendrar att i större utsträckning använda COSO-modellen än styrelsen. 

Troligtvis finns förklaringen i att företagsledningens arbete med intern kontroll är bredare och 

innehåller fler moment än styrelsens. Vidare kan utläsas att ”Gruppen företagsledning” 

karaktäriseras av orden rapport, kontroll och rutiner och ”gruppen styrelse” av rapport, rutiner 

och revisor. En eventuell förklaring är att företagsledningen utför vissa rutiner och kontroller 

kring den dagliga verksamheten, vilka sedan dokumenteras och rapporteras till styrelsen. 

Rapporterna ligger sedan till grund för bedömningen av företagets interna kontroll där 

processen utgörs av en kontroll beståendes av rutiner. Utifrån textanalysen kan konstateras att 

intern kontroll är ett stort och brett begrepp som inte direkt kan preciseras utifrån de studerade 

företagen. Dock tenderar COSO-modellens grundläggande komponenter att indirekt användas 
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i företagen. Styrelsemedlemmarna lägger inte vikt vid samma ord, en person använder rapport 

väldigt ofta medan en annan inte alls.  

 

En viktig generell komponent, som mellan raderna går att utläsa, gällande intern kontroll är 

förtroendet mellan företagsledning och styrelse. Trots att styrelsen har det övergripande 

ansvaret för företagets interna kontroll har de relativt lite kunskap om dess organisation. En 

fråga värd att tänka på är hur mycket det går att delegera utan att kontrollen förloras. 

Möjligtvis litar styrelsen för mycket på vd, vilket kan vara en anledning till att styrelsen inte 

har någon direkt uppfattning om företagets organisation kring den interna kontrollen. Litar 

styrelsen för mycket på företagsledningen och får ledningen för stor handlingsfrihet finns 

risken att de handlar efter eget intresse utan att det uppmärksammas. Enligt agentteorin 

öppnar lösa tyglar upp möjligheter för den nyttomaximerande människan att tillskansa sig 

fördelar på principalens bekostnad.  
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7. TEORETISK ANALYS 

 apitlet innehåller en analys beträffande hur agentteorin och 

den sociala institutionella teorin är applicerbar på vårt 

problem. Agentteorin och den sociala institutionella teorin är två 

perspektiv som båda eventuellt kan ses som en lösning på vårt 

fenomen. Teorierna skiljer sig markant i sina grundantaganden och 

därmed är deras applicerbarhet olika i olika situationer.  

 K

 

7.1 AGENTTEORIN 
Agentteorins grundantaganden menar att samtliga individer är rationella i sitt beteende samt 

att de är nyttomaximerare. Intressekonflikter uppstår i relationen mellan principal och agent 

då agenten vill maximera sin egen nytta på bekostnad av principalens.  

 

Ett agentproblem borde föreligga i samtliga respondentföretag då ägande och kontroll är 

separerade. Dock kan utläsas att informationsflödet och kommunikationen inom respektive 

företag är väl fungerande då företagsledning och styrelse har en liknande uppfattning om 

begreppet intern kontroll. Endast i ett företag saknas en gemensam uppfattning, eventuellt 

saknas här en tillfredställande informationskanal mellan företagsledning och styrelse. Vi fick 

även vetskap om att företaget tidigare utsatts för oegentligheter och styrelserespondenten 

associerade direkt till detta. Företagsledningen såg mer till den operativa verksamheten då 

deras uppgift är att sköta den löpande verksamheten. Utifrån ovan förda resonemang verkar 

inget direkt problem existera inom företagen. Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan en 

förklaring finnas i att styrelsen effektivt övervakar företagsledningen eller att ledningen har 

bra belöningssystem som gör dem lojala. Detta är inget som undersökts i studien men kan 

dock utgöra en förklaring till att inget direkt problem uppmärksammats. Utifrån vårt 

empiriska material kan utläsas att respondenterna är medvetna om att vissa individer kan 

tillskansa sig resurser på företagets bekostnad. Tänkandet skapar rutiner och kontroller för att 

motverka och uppmärksamma oegentligheter i företaget, vilket tyder på att agentteorins 

perspektiv är relativt förankrat i dagens samhälle.  

 

Agentteorin tenderar till att inte vara direkt applicerbar på ”gruppen företagsledning” och på 

”gruppen styrelse” som tidigare nämnts. Enligt teorin så borde respektive grupp ha en 
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liknande uppfattning och syn på intern kontroll, vilket dock inte går att utläsa i vår studie. 

Görs en jämförelse, med hjälp av textanalysen, mellan de olika respondenterna i 

företagsledningen så kan inte påvisas att de lägger tyngd på samma komponenter.  

 

7.2 DEN SOCIALA INSTITUTIONELLA TEORIN 
Sociala institutionella teorin hävdar att människan påverkas av hela sin livshistoria. En 

individs bakgrund och erfarenheter bidrar till hur vi agerar och tänker idag. Respondenterna i 

vår undersökning borde därmed ha en liknande uppfattning om intern kontroll då de samtliga 

har relativt liknande bakgrund.  

 

De flesta av respondenterna är civilekonomer i grunden och har idag relativt liknande 

positioner. Styrelserespondenterna innehar även företagsledningsbefattningar i andra företag, 

exempelvis är en respondent vice styrelseordförande i ett företag samt vd i ett annat. Således 

har flertalet respondenter lika positioner fast i olika bolag, vilket borde tyda på att samtliga 

respondenter borde uppfatta begreppet på liknande sätt. Dock är det inte den uppfattning vi 

kan utläsa från vår undersökning, utan andra faktorer påverkar. Som tidigare nämnts uppfattar 

inte ”gruppen företagsledning” och ”gruppen styrelse” intern kontroll på ett homogent sätt. En 

möjlig anledning kan vara att styrelserepresentanterna verkar inom skilda branscher, vilket 

kan vara tecken på att begreppet har olika innebörd i olika branscher. Kanske är det en bra idé 

att försöka definiera intern kontroll efter bransch? Om intern kontroll är branschspecifik kan 

en tydligare vägledning skapas som kan vara mer användbar för det specifika företaget. En 

alltför generell definition tenderar att förlora sin funktion då den skall försöka täcka in 

samtliga företags speciella behov. Samtidigt kan en alltför snäv definition också vara svår att 

använda då den kan bli för specifik och byråkratisk. Alla lägger inte tyngdpunkten på samma 

sak, utan varje företag måste utgå från sina särskilda behov. 

 

7.3 TEORIERNAS APPLICERBARHET 
Sammanfattningsvis tenderar agentteorin att inte direkt vara applicerbar på vårt studerade 

problem, utan det verkar föreligga andra orsaker och faktorer som ligger bakom 

respondenternas uppfattningar. Dock kan agentperspektivet delvis göras gällande vid de 

företag som ser oegentligheter som en viktig del i intern kontroll. Intern kontroll tenderar till 

att uppfattas annorlunda av olika företag, vilket inte heller direkt kan förklaras av den sociala 

institutionella teorin. Då samtliga respondenter har en liknande bakgrund borde även samtliga 
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ha uppfattat intern kontroll enhetligt om teorin vore tillämpbar. Dock kan det föreligga 

skillnader i individernas bakgrund som vi inte har kännedom om, men sannolikheten att det 

skulle förändra bilden är liten.  
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8. DISKUSSION 

kapitlet förs en diskussion med utgångspunkt utifrån textanalysen. 

Tyngdpunkten i avsnittet ligger på COSO:s modell och 

komponenter. Vidare återges respondenternas förhållningssätt samt 

en reflektion kring respondenterna. 

 I
 
8.1 INTERN KONTROLL 
Överlag finns en tydlig tendens att styrelsen och företagsledningen har en relativt lika 

uppfattning om begreppet intern kontroll, vilket medför att agentteorin inte får någon större 

betydelse i detta avseende. Dock är synsättet inte generellt utan de olika företagen uppfattar 

intern kontroll på olika sätt. Möjligtvis utgörs samtliga respondenters uppfattningar om 

begreppet en liten del i processen kring den interna kontrollen. De skilda synsätten kan bero 

på att respondenterna direkt associerar intern kontroll till hur de personligen kommit i kontakt 

med begreppet. Vissa talar om operativ intern kontroll, medan andra främst relaterar till den 

finansiella. De respondenter som var nära kopplade till verksamhetens operativa enhet lade 

väldigt stor vikt vid den operativa interna kontrollen och då främst företagsledning. 

 

Utifrån ovan förda resonemang kan det härledas att begreppet är väldigt brett och har många 

komponenter, men tyngdpunkten är företagsspecifik. En enhetlig definition kanske hade 

medfört en enklare och tydligare arbetsgång gällande intern kontroll. Bristen på en enhetlig 

definition tenderar att göra begreppet flummigt och svåröverskådligt. En positiv sida med att 

begreppet är luddigt kan vara att varje företag kan anpassa sin interna kontroll och lägga 

tyngdpunken på vad de anser vara viktigast. Möjligtvis bestämmer företagskulturen hur den 

interna kontrollen skall se ut i det enskilda företaget. Har en individ arbetat i ett företag under 

en längre tid blir troligen företagets synsätt även individens syn på begreppet, vilket sker 

rutinmässigt eftersom det är så arbetet med intern kontroll hanteras. Resonemanget grundar 

sig i den sociala institutionella teorin som påpekar att individens bakgrund bör tas i beaktning.  

 

Vidare bör poängteras att majoriteten av respondenterna anser att den interna kontrollen i 

företagen är tillräcklig. Samtliga styrelsemedlemmar är nöjda medan vissa i företagsledningen 

inte är lika tillfredsställda. Styrelsen verkar få det som efterfrågas, vilket sedan ligger som 

grund för bedömningen av den interna kontrollen. Företagsledningen verkar mer insatt i hela 

verksamheten och ser tydligare brister i det dagliga arbetet än styrelsen och är därmed lite mer 
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kritiska. Utmärkande är att intern kontroll anses som väldigt viktig för samtliga respondenter. 

Om samtliga lägger så stor vikt vid processen, behövs det då egentligen en striktare 

vägledning i form av Svensk kod för bolagsstyrning? Det är en sak att tycka att intern kontroll 

är viktigt men det är en annan sak att lägga resurser på det och utföra det i verkligheten. 

Företagen bör ställa nyttan med intern kontroll gentemot kostnaden och hitta en nivå där 

följden inte blir att det kostar mer än det smakar.   

 

8.2 COSO:S RAMVERK 
Enligt COSO:s definition är intern kontroll att betrakta som en process. Bilden som växer 

fram är inte helt övertygande, dock finns tecken på att den interna kontrollen ses som en 

process, dock en väldigt trög och långsam sådan. En process måste inte vara snabb till sin 

karaktär, en långsam process är också en process. Att processen är långsam skulle kunna ha 

som fördel att rutiner och förhållningssätt hinner bearbetas och att samtliga inom 

organisationen har lättare att hoppa in och täcka för varandra vid exempelvis sjukdom. En 

nackdel med en långsam process kan vara att organisationen inte riktigt hänger med i de 

förändringar som sker i samhället och som kräver anpassning. En organisation som inte är van 

vid förändring kan kanske uppleva en sådan som mycket jobbig och omständlig, vilket kan 

leda till att organisationens medlemmar motverkar förändringen istället för att uppmuntra. En 

förändring kan vara både på gott och ont beroende på om individens situation förbättras eller 

försämras. Då människan förutsätts vara nyttomaximerare kan den vilja motverka de 

förändringar som medför att nyttan minskar samtidigt som människan möjligen försöker 

påskynda en förändring som ökar nyttan. Den sociala institutionella teorin påvisar att 

människan är en vanemänniska som uppskattar rutiner i vardagen. En förändring rubbar 

därmed dessa rutiner och ändrar dem.  

 

8.3 RESPONDENTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Samtliga respondenter var positiva till att medverka i vår studie. En anledning till detta kan 

vara att ämnesområdet intern kontroll ligger lite i ropet just, i och nu med både diverse 

skandaler och Svensk kod för bolagsstyrning, samt att det är ett intressant och ständigt aktuellt 

ämne. Genom att respondenterna hade ett engagemang och intresse för ämnet gav de oss 

innehållsrik information och levande beskrivningar om hur intern kontroll definierades på 

respektive företag. 
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Samtliga respondenter besvarade frågorna väldigt rakt och precist. Vi erhöll inga otydliga svar 

eller några större utsvängningar, vilket kan vara ett tecken på att de vet vad de talar om. 

Kanske är det så att intern kontroll egentligen inte är ett problem för företagen, utan ett 

problem som är skapat av akademiker. Begreppet intern kontroll är stort och brett, kan det 

vara det som ger den akademiska världen huvudbry? Trots begreppets omfattning verkar det 

inte utgöra något större problem för företagen, de vet vad företaget menar med intern kontroll. 

Begreppet kanske måste anpassas till varje företags eller varje branschs specifika kontext, 

vilket kanske ter sig naturligt för dem som dagligen kommer i kontakt och arbetar med intern 

kontroll. Utan erfarenhet kan det därför troligtvis vara svårt att koppla begreppet till något 

definierbart och därför skapas ett glapp mellan företagsvärlden och akademikervärlden. 

 

Avsaknaden av en tydlig definition av intern kontroll verkar inte utgöra något direkt problem 

för företagen. Dock skulle möjligen normgivare, revisorer samt aktieägare dra nytta av en 

preciserad definition. I dagsläget har normgivaren problem med att utveckla lagar och regler 

då företag lägger olika innebörd i begreppet intern kontroll. En entydig definition skulle 

möjligtvis underlätta normgivarnas arbete. Även revisorerna gynnas eventuellt av en 

definition eftersom deras arbete standardiseras ytterliggare då de inte behöver företagsanpassa 

sin granskning. En tydlig definition kan vara en fördel då finansiella rapporters tillförlitlighet 

ökar genom att överskådligheten ökar mellan företag. Dock finns möjligtvis en risk att 

rapporterna tenderar att bli missvisande då företagen måste anpassa sig till en generell 

definition och inte anpassas till företagets specifika behov. En definition borde även öka 

aktieägarnas kontroll på ett övergripande sätt då företagsledning och styrelse måste handla 

inom de ramar som lagar och regler föreskriver. Aktieägarna borde därmed på ett enklare sätt 

kunna upptäcka om en individ handlar utanför ramarnas gränser. 

 

8.4 REFLEKTION AV RESPONDENTER 
Trots ett påpekande om att intervjufrågorna riktar sig till den finansiella interna kontrollen 

pratar vissa respondenter om intern kontroll i den operativa verksamheten. Orsaken kan bero 

på att vi möjligtvis varit lite otydliga eller att respondenterna missuppfattat vilken intern 

kontroll vi syftade att undersöka. Vi har skickat ett mail till samtliga där vi försökt att vara 

tydliga och även innan intervjuerna har vi påpekat att vi syftar till den finansiella interna 

kontrollen. Vi har dock varit försiktiga med att styra för mycket, det är verkligheten i 

företagen som vi vill avspegla och inte förvränga respondenternas syn. Resonemanget 
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förtydligar att ett möjligt problem föreligger. Pratar två individer om intern kontroll så pratar 

de inte alltid om samma sak.  

 

Några av respondenterna hade tidigare i sitt yrkesverksamma liv varit revisorer och de har 

således jobbat med intern kontroll förut, dock från ett annat perspektiv. Observationer från 

dessa intervjuer påvisar att de före detta revisorerna hade god kunskap och såg på intern 

kontroll på ett annat sätt än övriga respondenter. Alternativt gav de oss kanske de svar vi ville 

höra då de redan var insatta i COSO:s modell och ville försköna den egentliga verkligheten.  
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9. SLUTSATSER 

apitlet behandlar våra slutsatser på vårt uppställda problem 

genom våra två propositioner. Syftet med uppsatsen är att 

kartlägga och analysera olikheter beträffande hur företagsledning och 

styrelse i börsnoterade bolag uppfattar begreppet intern kontroll samt 

att de lägger olika vikt vid de olika komponenterna som ingår i 

begreppet. Vidare syftar studien till att klargöra vilken av agentteorin 

respektive sociala institutionella teorin som är den rimligaste 

förklaringen till fenomenet. 

 K

 

(P1) Företagsledning och styrelse uppfattar begreppet intern kontroll olika. 

 

Första propositionen kan inte fastställas då tydliga belägg och argument saknas. 

Företagsledning och styrelse har relativt lika uppfattning inom företagen, vilket tyder på att 

inget problem egentligen existerar på företagsnivå. Dock sträcker sig inte likheten mellan de 

olika företagen, vilket kan förklaras av att begreppet är väldigt stort och brett. Intern kontroll 

är således företagsspecifik och problemet verkar ligga hos akademiker och normbildare. 

Akademiker ser på begreppet ur ett teoretiskt perspektiv där ingen tydlig definition finns. 

Normbildare har problem att utveckla lagar och regler som är allmänt applicerbara utan de 

blir för generella och intetsägande.  

 

Agentteorin är inte direkt applicerbar på första propositionen. Företagsledning och styrelse 

har i de allra flesta fall återgett liknande svar, vilket inte ligger i linje med det agentteoretiska 

perspektivet. Inte heller den sociala institutionella teorin är inte direkt tillämpbar då 

respondenterna har skilda uppfattningar, vilket motsäger teorin. Dock kan den sociala 

institutionella teorin vara applicerbar inom de flesta företagen då tydlig samstämmighet 

återfinns. Respondenterna i de flesta företagen har varit anställda under en längre tid och har 

troligtvis utvecklat ett institutionaliserat tänkande och handlande. I ett företag var dock 

respondenterna oense, vilket kan förklaras med att de endast varit anställda under en kortare 

tid. 
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(P2)  Företagsledning och styrelse lägger olika vikt vid de komponenter som 

ingår i intern kontroll. 

 

Andra propositionen kan fastställas då tydliga olikheter kan utläsas genom textanalysen. I 

samtliga fall skiljer sig företagsledning och styrelse gällande vilken komponent som läggs 

störst vikt vid. Vidare kan det urskiljas att COSO-modellen indirekt tillämpas i samtliga 

respondentföretag då de mest frekvent använda orden utgör grundstenar i modellen, dock i 

olika utsträckning. Vidare går att fastställa att ”gruppen företagsledning” respektive ”gruppen 

styrelse” inte lägger tyngdpunkten på samma komponenter. 

 

Agentteorin kan inte heller göras gällande i andra propositionen då teorin förutsätter att 

”gruppen företagsledning” och ”gruppen styrelse” borde ha haft liknande syn på vilken 

komponent som är av störst vikt för intern kontroll. Förutsatt att respondenterna har liknande 

preferenser borde samma vikt läggas på komponenterna av samtliga, vilket inte kan utläsas 

från vårt resultat. Därmed är inte heller den sociala institutionella teorin applicerbar på vårt 

studerade fenomen. 

 

Avslutningsvis är det trots allt mänskligt att begå misstag, men oavsiktliga misstag borde den 

interna kontrollen upptäcka och rätta till. Intern kontroll syftar dock till att ge en rimlig 

försäkran gällande att bolagets olika mål uppnås. Medvetna handlingar som utförs av egen 

vinning på företagets bekostnad kanske inte är lika lätt att upptäcka då de troligtvis är väl 

genomtänkta. Troligtvis existerar inte något hundraprocentligt system gällande intern kontroll, 

utan den mänskliga faktorn kommer förmodligen alltid att vara ett orosmoment. 

 

9.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 Det hade varit väldigt intressant att kvantifiera och generalisera vår studie. Stämmer 

våra resultat med verkligheten eller kan det vara så att bilden är en helt annan när 

hänsyn tas till hela populationen?  

 Att försöka utveckla branschspecifika definitioner hade även varit av intresse för att se 

om det är en bra lösning på problemet. 

 Slutligen hade det varit intressant att studera huruvida Svensk kod för bolagsstyrning 

bidragit till förändringar i företagens interna kontroll och således uppfyllt sitt syfte. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Personlig information 

 Namn 

 Befattning  

 Hur länge har du haft befattningen samt din totala tid i företaget 

 Bakgrund och utbildning 

 

10.1.1.1.1 Intern kontroll 

 Hur ser organisationen ut kring den interna kontrollen? 

 Finns det några fasta rutiner gällande intern kontroll? 

- vilka? 

 Försöker Ni säkerställa att styrelse och företagsledning har samma mål gällande intern 

kontroll?  

- hur? 

 Hur ser arbetet med riskbedömningen ut? 

 Fungerar informations och kommunikationskanalerna mellan företagsledning och 

styrelse tillfredställande? 

- varför? 

 Har det skett några förändringar i processen kring intern kontroll under senare tid? 

 Är det några förändringar på gång inom snar framtid? 

 

 Vad förknippar Ni främst med begreppet intern kontroll? 

 Hur ser Ni på den interna kontrollen? 

 Tycker Ni att den interna kontrollen är tillräcklig? 

 Anser Ni att Svensk kod för bolagsstyrning tillför en förbättring för den interna 

kontrollen i företaget? 

 Vad är god intern kontroll? 
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Bilaga 2: Mail till respondenter    
  
 

Växjö den XX april 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angående intervju 2006-04-XX, kl. XX.XX 
 
 
Vi vill med detta mail dels bekräfta den på telefon överenskomna telefonintervjun med Er och 
dels informera Er om vad intervjun kommer att behandla. 
 
 
Vi läser magisterkurs inom revision och ägarstyrning vid Växjö universitet. Uppsatsen vi nu 
skriver behandlar ämnesområdet intern kontroll och då syftar vi på den finansiella interna 
kontrollen. Eftersom det inte finns någon tydlig definition beträffande intern kontroll tycker vi 
det är intressant att undersöka hur Ert företag förhåller sig till begreppet. Viktigt att poängtera 
är att det inte finns något rätt och fel, utan ambitionen är att få fram olika förhållningssätt till 
begreppet. 
 
 
Intervjun med Er kommer att behandla: 
 

 Vad intern kontroll egentligen innebär. 
 Om några förändringar skett i Ert företag beträffande den interna kontrollen. 
 Vad Ni anser om Svensk kod för bolagsstyrning. 
 Vad Ni anser vara god intern kontroll. 

 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marika Sengoltz  Helen Olsson 
sengoltz@hotmail.com   holie01@student.vxu.se  
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Bilaga 3: Beräkning av ord 

 

Befogenheter    6 

Dokument/underlag   12 

Dokumentera/nedskrivna   10 

Kommunikation   8 

Kontroll/granskning (ej intern kontroll)  23 

Lagar/lagstiftning   2 

Oegentligheter   5 

Operativ verksamhet   10 

Ordning och reda   4 

Process    7 

Rapport/rapportering   37 

Regler/regelverk/riktlinjer/bestämmelser  19 

Revisor    12 

Risk    18 

Rutiner    27 

Uppföljning/utvärdera   8 
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