ISRN: LIU-IEI-FIL-A--10/00764--SE

Effektiv intern kontroll
En studie över företags interna kontroll avseende
den finansiella rapporteringen
Effectiveness of internal control
A study of companies’ internal control over financial reporting

Maria Nilsson
Ida Skagerdal
Juni 2010
Handledare: Jörgen Dahlgren

Ekonomprogrammet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning
Titel

Effektiv intern kontroll – En studie över företags interna kontroll
avseende den finansiella rapporteringen

Författare

Maria Nilsson & Ida Skagerdal

Handledare

Jörgen Dahlgren

Bakgrund: Intresset kring intern kontroll har ökat efter att flertalet företagsskandaler har
uppdagats runt om i världen. Styrelsen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ansvara för
företagets interna kontroll. Styrelsens intresse är att följa denna kod och att tillgodose
omvärlden med en tillförlitlig finansiell rapportering, vilket bl.a. ska skydda investerarnas
kapitalplacering och företagets tillgångar samt att på lång sikt ge lönsamhet. För att styrelsen
på bästa möjliga sätt ska tillgodose investerarna måste företag ha ett effektivt system för
intern kontroll. De regleringar och lagstiftning som idag finns kring intern kontroll ger ej
några fullständigt specifika riktlinjer för hur arbetet med intern kontroll ska gå till i företagen.
Det kan därför vara svårt för företag att veta hur de ska arbeta för att uppnå en effektiv intern
kontroll.
Syfte: Syftet är att skapa en modell för hur företag ska arbeta för att nå en effektiv intern
kontroll med målet att uppnå hög kvalitet på den finansiella rapporteringen.
Genomförande: Studien genomfördes med både en kvalitativ och en kvantitativ metod.
Författarna valde dessa metoder för att erhålla djupgående information kring ämnet samt för
att kunna bygga en modell utifrån hur företagen arbetar med den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen. Den kvalitativa delen bestod av fyra expertintervjuer för att
sedan öka urvalsgruppen med den kvantitativa undersökningen som bestod av en webbaserad
enkätundersökning till de företag som är noterade på Large cap-listan på Stockholmsbörsen.
Resultat: För att företag ska kunna uppnå en effektiv intern kontroll och en tillförlitlig
finansiell rapportering finns det en rad olika faktorer som de bör ta hänsyn till. Arbetet med
intern kontroll är en ständigt pågående process där faktorer som personella resurser,
kontrollmiljö, risker, kontroller, avrapportering och uppföljning samt lagar och regler
påverkar. Till processen förs resurser och processen resulterar i den finansiella rapporteringen.
Kvaliteten ska införas i varje steg av processen för att hela tiden vara en del av arbetet med en
effektiv intern kontroll inom den finansiella rapporteringen.
Nyckelord: Bolagsstyrning, Intern kontroll, Effektivitet, Styrelsens ansvar, Tillförlitlig
finansiell rapportering.
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Background: The general interest of internal control has increased after several corporate
scandals have been discovered around the world. A company’s Board of Directors shall in
accordance with the Swedish Corporate Governance Code be responsible for the company's
internal control. The Board's interest is to comply with this Code and to meet the world with a
reliable financial reporting, which includes the responsibility of protecting investors' capital
investment and company assets, and in the long term to provide an increased profit. For the
Board to satisfy investors, in the best possible way, the company must have an effective
system of internal control. The laws and regulations that currently exist for internal control do
not give any full-specific guidelines for the process of internal control. It may therefore be
difficult for companies to know how to work to achieve effectiveness of the internal control.
Purpose: The purpose is to create a model for how companies should work to achieve
effective internal control with the aim of achieving high quality financial reports.
Research methods: The study is based on a qualitative and a quantitative method. Choice of
methods was made to obtain both in-depth information and to design a model based on how
companies work with the internal control over financial reporting. The qualitative method
consists of four expert interviews. The quantitative method consists of a web-based survey to
companies listed on the Large Cap list of the Stockholm Stock Exchange.
Result: For companies to have an effective internal control and to achieve reliable financial
reporting there are a variety of factors to consider. The internal control is a continuous process
in which factors such as human resources, control environment, risks, controls, reporting and
monitoring as well as laws and regulations are affecting. Resources are added into the process
of internal control and the process results into an accurate financial reporting. Increased
quality methods and management should always be included into every step of the process to
guarantee a constant improvement of the process of effective internal control.
Keywords: Corporate Governance, Internal control, Effectiveness, The responsibility of the
Board of Directors, Reliable financial reporting.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras en inledning till studien. Till en början ges en allmän bakgrund till
ämnet och sedan följer en problemformulering som mynnar ut i ett par frågeställningar.
Därefter presenteras studiens syfte, de avgränsningar som har gjorts samt till vilken
målgrupp studien är riktad. Avslutningsvis presenteras studiens disposition.

1.1 Bakgrund
Manipulerade årsredovisningar och spridning av felaktig information har visats kunna vända
affärsmässiga

framgångssagor

till

finansiella

skandaler.

Enronskandalen,

som

uppmärksammades år 2001, är bara ett fall av alla de som har uppdagats under de senaste
åren.1 Skandalen orsakades av företagsledningens affärsmässiga risktagande i samband med
manipulerade kassaflöden, omsättning och resultat, allt för att öka aktiekursen och därmed de
ledande befattningshavarnas privata förmögenhet.2 Manipuleringen utmynnade senare i att
Enronaktien i praktiken helt tappade sitt värde och att företaget försattes i konkurs. 3 Det finns
ytterligare ett flertal skandaler som uppdagats de senaste åren bland annat Worldcomskandalen och även Carnegie-affären i Sverige. Dessa skandaler är exempel på när
bolagsstyrningen och därmed den interna kontrollen inte har varit tillräckligt välutformad och
då leder till att företag tar onödiga risker och att problem lätt uppstår utan att de upptäcks. 4

Som en följd av dessa skandaler utformades olika regleringar och lagstiftning runt om i
världen för att arbeta mot att liknande skandaler skulle upprepas. I USA utformades år 2002
lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act (SOX) som ställer höga krav på hur den interna kontrollen
i företagen ska se ut.5 EU beslutade 2006 om ett nytt direktiv, det 8:e EU-direktivet som bland
annat innehåller bestämmelser för hur företag ska övervaka och stärka den interna kontrollen.6
För svenska börsnoterade företag arbetades Svensk kod för bolagsstyrning fram år 2004, för
att förbättra bolagsstyrningen i de svenska börsnoterade företagen.7

1

Finansinspektionen, 2002
Dagens industri, 2006a
3
Dagens industri, 2006b
4
Finansinspektionen, 2002
5
SOX, The Sarbanes-Oxley Act, 2010
6
Deloitte, 2010a
7
Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010a
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Bolagsstyrning är något som har funnits så länge som det har funnits företag men som hela
tiden har utvecklats. Bolagsstyrning syftar till att företag ska drivas så effektivt som möjligt
utifrån ägarnas intresse.8 Som följd av de tidigare nämnda skandalerna har intresset för
bolagsstyrning ökat med syftet att återfå förtroendet och tillförlitligheten för företagen. Till
skillnad mot de lagstiftningar som nämndes ovan, som ställer krav på företaget utifrån, är
bolagsstyrning något som ska verka inom företaget för att lagarna ska efterföljas. Intern
kontroll eller styrning och kontroll som det också har benämnts är en del av bolagsstyrningen
och har blivit allt viktigare i företagens kontinuerliga arbete. Intern kontroll innebär kort att
företag kontrollerar sina rutiner och system men arbetet med intern kontroll är dock betydligt
mer omfattande. Företags interna kontrollsystem ska hjälpa till att hantera och kontrollera
företagets risker som annars kan påverka företagets tillförlitlighet.9

Intern kontroll är en process som används för att kunna försäkra sig om att företag arbetar på
ett sätt som gör att de uppnår de uppsatta målen. Dessa mål kan gälla allt från hur det fysiska
arbetssättet ska se ut och kvaliteten på den slutgiltiga produkten till att företaget följer lagar
och regler och har en tillförlitlig finansiell rapportering. Företagens förståelse för arbetet med
intern kontroll samt dess resultat har ökat och företagen vill nå ökad kostnadseffektivitet i sin
måluppfyllelse.10

Några specifika riktlinjer som fullständigt täcker in hur företag ska arbeta med den interna
kontrollen finns inte i de lagstiftningar och regleringar som nämnts ovan och de tar inte heller
upp något krav på att företag ska använda sig av ett etablerat ramverk. Under 1990-talet
presenterades COSO-ramverket som är ett internationellt erkänt ramverk för intern kontroll.
COSO-ramverket ska bland annat hjälpa företag att arbeta på ett sätt som medför att de
uppnår sina uppsatta mål.11 De tre mål som COSO-ramverket tar upp är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. COSO-ramverket
innehåller dock enbart begrepp, synsätt, teorier och exempel, men inga branschspecifika eller
individuella lösningar. Företag kan anse att COSO-ramverket är svårgreppbart och ej
användbart i det pratiska arbetet med intern kontroll.12
8

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010b
Haglund et al., (2005) Intern kontroll – En del av verksamhets- och ekonomistyrningen
10
Ibid
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Internrevisorerna, 2007
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1.2 Problemformulering
Av de tre målen som nämndes i bakgrunden har intern kontroll avseende tillförlitlig finansiell
rapportering under de senare åren varit av särskilt intresse, detta p.g.a. att felaktiga finansiella
räkenskaper har redovisats ut på marknaden dvs. till de externa intressenterna.13 Intressenterna
tolererar inte att den finansiella rapporteringen är felaktig och det är därför viktigt att uppnå
en finansiell rapportering som är tillförlitlig över tiden.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är det styrelsen som ansvarar för företagets interna
kontroll med syftet att skydda investerarnas kapitalplacering och företagets tillgångar samt att
på lång sikt ge lönsamhet.14 Att tillgodose investerarna på bästa möjliga sätt sker genom en
effektiv intern kontroll. Om företag använder sig av en effektiv intern kontroll kan de skapa
ett värde i företaget.15 Undersökningar som gjorts har visat att investerare är beredda att betala
10-15 % mer för aktier i ett företag med god styrning och intern kontroll. 16 Det kan dock vara
svårt att uppnå effektivitet inom intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen med
en modell som inte är anpassad och specificerad efter det praktiska arbetet inom den
ekonomiska verksamheten.

För att uppnå målet med att tillgodose investerarna måste styrelsen arbeta internt med att
fortlöpande hålla sig informerad och utvärdera företagets system för den interna kontrollen.
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen innebär att felaktigheter i den finansiella
rapporteringen och andra händelser som kan påverka företaget negativt ska minska.
Finansinspektionen, som är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden 17,
ställer krav på att företagen inte bryter mot reglerna för informationsgivning och handel på
värdepappersmarknaden genom att ingripa med sanktioner mot företag om de skulle missköta
sig, vilket har en negativ påverkan på företagen.18 Styrelsen ska kunna ta ansvar för den
interna kontrollen och frågan är då hur mycket vetskap styrelsen får ta del av om hur arbetet
med den interna kontrollen sker inom företaget och hur styrelsen ska kunna göra
bedömningen om företaget har uppnått effektiv intern kontroll.

13

FAR, (2006) Testa den interna kontrollen
Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010d
15
COSO, 2006
16
Internrevisorerna, 2007
17
Finansinspektionen, 2010a
18
Finansinspektionen, 2010b
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Inom den finansiella rapporteringen är målet med intern kontroll att den ska bli tillförlitlig.
Det krav som ställs på den finansiella rapporteringen är att den ska vara av den kvalitet som
intressenterna söker. Eftersom det saknas specifika regleringar kring hur arbetet med den
interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen ska utföras måste företagen själva se
till att minimikraven inom intern kontroll efterföljs.

Problem med de regleringar som finns inom intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen är att de inte ger någon detaljerad kontrollstruktur. Inom den operativa
verksamheten används däremot bl.a. ISO, International Organization for Standardization, som
innehåller olika standarder med tydliga riktlinjer19. ISO, men även TQM, Total Quality
Management, har standarder för kvalitetssäkringssystem. ISO och TQM förespråkar att
företag har system som säkrar kvaliteten i processen, dvs. i det fortlöpande arbetet, för att
produkten i slutändan ska hålla högsta möjliga kvalitet.

Vad som kan påverka kvaliteten på slutprodukten negativt är de olika typer av risker som kan
uppstå i verksamheten. Inom den finansiella rapporteringen finns det många risker för att
räkenskaperna ska bli felaktiga, exempelvis det som hände i de tidigare nämnda skandalerna,
att justerings- och bokslutsposter utnyttjades eller ett annat exempel kan vara fel som
uppkommer vid mycket manuell hantering. För att få ett välfungerande företag på lång sikt
måste företaget lära sig att hantera riskerna inom den finansiella rapporteringen. För att
eliminera, motverka och minimera dessa risker måste riskerna först identifieras.

För att sedan hantera de risker som uppstår i verksamheten ska det inom det ekonomiska
arbetet utföras kontroller. Att använda kontroller är resurskrävande, men medför att riskerna
kan hanteras och att företaget kan uppnå sina uppsatta mål. För att tillförlitligheten inte ska
äventyras krävs det att kontroller utförs, men hur ska företagen arbeta för att kontroller ska
täcka så mycket av riskerna som möjligt med så få resurser som möjligt, dvs. hur ska företaget
arbeta fram effektiva kontroller?

Intern kontroll ger ingen absolut försäkran till en tillförlitlig finansiell rapportering utan den
kan bara ge en rimlig säkerhet på tillförlitligheten.20 Företagen vill med begränsade resurser

19
20

Bergman, B. & Klefsjö, B., (2007) Kvalitet från behov till användning
FAR, (2006) Testa den interna kontrollen
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uppnå målet med att tillgodose intressenter med tillförlitlig finansiell rapportering och det är
med andra ord nödvändigt med effektivisering av den interna kontrollen.

1.2.1 Frågeställningar


Hur uppnås effektivitet i den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen?



Hur uppnås rimlig säkerhet för en tillförlitlig finansiell rapportering?

1.3 Syfte
Syftet är att skapa en modell för hur företag ska arbeta för att nå en effektiv intern kontroll
med målet att uppnå hög kvalitet på den finansiella rapporteringen.

1.4 Avgränsningar
I denna studie har författarna valt att avgränsa sig till den interna kontrollen inom den
finansiella rapporteringen. Det är inom detta område som de vill besvara frågeställningarna
och det är här som det inte sedan tidigare finns klara riktlinjer. Författarna har dessutom valt
att avgränsa sig till att endast undersöka större noterade företag dvs. företag som är noterade
på Large cap-listan på Stockholmsbörsen. En lista över dessa företag finns i Bilaga 1.
Anledningen till denna avgränsning är att dessa företag har en stor organisation och har
vanligtvis anställda som arbetar med intern kontroll inom den finansiella rapporteringen.
Dessa företag har därmed implementerat olika sätt och rutiner som de använder vid arbetet
med intern kontroll inom den finansiella rapporteringen.

Då studien syftar till att undersöka den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen och eftersom en renodlad modell för just den interna kontrollen avseende den
finansiella rapportering saknas, har författarna valt att använda COSO som är ett ramverk med
syfte att utvärdera, rapportera och förbättra den interna kontrollen i hela organisationen.21

1.5 Målgrupp
Resultatet av denna studie ska kunna användas i företags arbete med intern kontroll inom den
finansiella rapporteringen. Internrevisorer och befattningshavare inom intern kontroll ska

21

Colbert, J. & Bowen, P., (1996) A Comparison of Internal Controls: COBIT, SAC, COSO and SAS 55/78.
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kunna använda de framarbetade riktlinjerna för att nå effektivitet i arbetet med intern kontroll
samt en tillförlitlig finansiell rapportering. Andra intressenter för denna studie kan vara
ekonomer samt revisorer i stort, framförallt de som är under utbildning och som vill lära sig
mer av intern kontroll inom den finansiella rapporteringen, ett ämne som är relativt
oexploaterat.

1.6 Studiens disposition
Kapitel 2: Här presenteras tillvägagångssättet
för att uppnå studiens resultat, diskussion
kring metodval samt studiens trovärdighet.
Kapitel 3: Här presenteras begreppet intern
kontroll, lagstiftningar samt en modell för
intern kontroll.
Kapitel 4: Här presenteras begreppet
effektivitet samt åsikter kring effektiv intern
kontroll.
Kapitel 5: Här presenteras en
sammanställning av empirimaterial från
intervjuer och enkätundersökning.
Kapitel 6: Här presenteras en analys utifrån
det teoretiska materialet i kapitel 3 och 4 samt
det empiriska materialet i kapitel 5.
Kapitel 7: Här presenteras en slutsats utifrån
studiens inledande frågor samt syfte.
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2. Metod
I detta kapitel presenteras hur författarna har gått tillväga för att uppnå studiens syfte. I
kapitlet redogörs för vilka val författarna har stått inför samt en diskussion kring dessa val. I
kapitlet presenteras också en förklaring till empiriinsamlingsmetoderna, intervjuer och
enkätundersökning, samt hur denna information har bearbetats. Slutligen diskuteras vad som
har beaktats för att öka studiens trovärdighet.

2.1 Tillvägagångssätt
Det finns tre olika angreppssätt för hur en studies resultat kan arbetas fram. Det ena
angreppssättet utgår från teorin för att sedan testa den i verkligheten och det andra
angreppssättet utgår från hur det är i verkligheten för att sedan forma en teori. Det finns även
ett angreppssätt som innebär en blandning av dessa och detta benämns iterativ ansats. 22 För att
nå fram till studiens resultat valde författarna en iterativ ansats.
Arbetet med studien inleddes med insamling av information i form av litteratur, avhandlingar,
lagstiftning samt annat användbart material, exempelvis broschyrer. I det inledande arbetet
fokuserades det dels på begreppet intern kontroll och dels på det vidare begreppet
bolagsstyrning men även på hur olika lagstiftningar behandlar intern kontroll. I det fortsatta
arbetet med litteraturstudien samlades information in om effektivitet. I denna del av studien
bestämdes vilket perspektiv studien skulle ha på effektivitet, vilket resulterade i
intressentmodellen som utgår från att partens intresse ska vara uppfyllt för att effektivitet ska
nås. Att använda denna modell bestämdes utifrån de krav som ställs på ett företag i form av
lagstiftning som säger att det är styrelsen som ska ansvara för den interna kontrollen. Det
ligger alltså i styrelsens intresse att följa lagstiftningen.

Empiriinsamlingsmetoden bestämdes utifrån syftet. För att skapa en modell för effektiv intern
kontroll avseende den finansiella rapporteringen valde författarna i huvudsak att använda en
kvalitativ metod, men med komplement av en kvantitativ metod. För att skapa en modell för
effektiv intern kontroll ville författarna anpassa detta utifrån hur företagen arbetar. För att
undersöka hur företag arbetar med den interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen
intervjuades personer med ansvar för företagets interna kontroll. För att sedan öka
22
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urvalsgruppen genomfördes en enkätundersökning som skickades till alla företag som är
noterade på Large cap-listan på Stockholmsbörsen.

Tillsammans med det inledande sekundära materialet och resultatet från intervjuerna samt
enkätundersökningen genomfördes en analys som sedan ledde fram till studiens slutsats. I
slutsatsen skapades en modell för effektiv intern kontroll inom den finansiella rapporteringen
samt principer för hur kvalitet ska uppnås i den finansiella rapporteringen.

2.2 Val av metod
Vid val av metod användes studiens syfte som den huvudsakliga utgångspunkten.23 Studiens
syfte är att skapa en modell för effektiv intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen, vilket ger ett resultat av kvalitativ karaktär. Syftet med studien är därmed inte
att göra en empirisk generalisering, vilket skulle ha kännetecknats av en kvantitativ studie.
För att kunna skapa en modell för effektiv intern kontroll inom den finansiella rapporteringen
behövdes dock både en djupgående och bred förståelse för hur företag arbetar med den interna
kontrollen. Då undersökningen baserades på hur arbetet med den interna kontrollen ser ut i
företagen kunde modellen anpassas efter detta.

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att ge djupgående information kring det ämne som
undersöks. För att få djupgående information kring intern kontroll genomfördes
expertintervjuer. Vid expertintervjuer ges respondenterna möjlighet att uttrycka sig inom
ämnet och förmedla den kunskap som de besitter.24 Författarna kunde därmed erhålla
information som respondenterna har skapat sig via sin erfarenhet inom arbetet med intern
kontroll och som därmed kunde hjälpa författarna vidare i arbetet med studien.

För att också skapa en bredd i studien krävdes en större urvalsgrupp än den som var möjlig att
få genom att endast använda en kvalitativ metod, därför kompletterades studien även med en
kvantitativ metod. Metoden kännetecknas av kvantiteten, dvs. mängden av information som
det finns möjlighet att få fram under en begränsad tidsperiod, vilket var passande för denna

23
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studie.25 Inom den kvantitativa metoden användes en webbaserad enkät då författarna på detta
sätt lätt kunde nå ut till samtliga företag och respondenter i populationen.

Att i samma studie använda metodtriangulering, dvs. använda två olika metoder för att uppnå
studiens syfte, leder till högre giltighet i studien, detta för att metodtriangulering ger en bättre
helhetsbild av det som studeras. Metodtriangulering möjliggör nya och djupare perspektiv på
studien. Det som också är positivt med att använda två metoder är att metodernas svagheter
kan kompenseras av varandra.26

I studien användes metodtriangulering för att få både en djupare och en bredare förståelse,
detta gav en helhetsbild över den interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen. Som
har påtalats ovan användes en kvalitativ metod för att besvara de inledande frågeställningarna
samt uppnå studiens syfte, med komplement av en kvantitativ del. För att arbeta fram
enkätundersökningen, inom den kvantitativa delen i studien, användes informationen som
framkom under intervjuerna samt informationen som erhölls i det inledande arbetet med
insamling av information i litteratur och artiklar mm. Utifrån informationen som samlades in
under

intervjuerna

kunde

svarsalternativ

till

enkätundersökning

tas

fram

och

enkätundersökningen visade att de flesta svarsalternativ täcktes in. Resultatet av både
intervjuerna och enkäterna sammanställs i studiens empirikapitel.

2.2.1 Expertintervjuer
I arbetet med den kvalitativa metoden genomfördes fyra expertintervjuer. Nedan presenteras
hur urvalet av respondenter gjordes samt hur intervjuerna genomfördes.

Val av respondenter
Vid valet av respondenter användes ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval innebär
att respondenterna väljs ut efter vad som är relevant för studiens frågeställning. 27 För att
erhålla relevant information valdes kunniga personer inom intern kontroll ut för intervjuer.
Utifrån den tid som tillsatts studien valdes fyra respondenter från olika företag ut för
intervjuer. De fyra respondenterna ingick i studiens avgränsning, vilket var att endast
undersöka företag som är noterade på Large cap-listan på Stockholmsbörsen. Valet av
respondenter gjordes utifrån olika branscher och företag. Någon specifik bransch eller typ av
25
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företag var aldrig önskvärd eftersom den information som söktes skulle vara utifrån olika
perspektiv. Valet av respondenter gjordes utifrån kriterierna att de ska besitta god kunskap
inom intern kontroll samt att de ska vara väl insatta i företagets arbete med intern kontroll
inom den finansiella rapporteringen.
Respondenterna arbetar i full utsträckning med intern kontroll och har minst två års erfarenhet
av arbete med intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen inom respektive företag.
Respondenterna arbetar på olika sätt för att driva fram arbetet med intern kontroll. På tre av
företagen har respondenterna en chefsposition inom deras team eller avdelning som arbetar
med intern kontroll. På det fjärde företaget arbetar respondenten i en grupp om tre med den
interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen. Gemensamt för respondenterna är att
deras företag visades vara i ett föränderligt stadium när det gäller arbetet med intern kontroll
och att de har påbörjat ett arbete med att förbättra den interna kontrollen och då framförallt
strukturen och designen på arbetet med den interna kontrollen. Respondenterna har en ledande
och stödjande roll för arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen inom företaget.

Genomförandet av intervjuerna
Tre av intervjuerna genomfördes med personliga besök på respektive respondents arbetsplats.
Att genomföra intervjuerna med personliga besök beslutades utifrån att en intervju bygger på
ett samspel mellan respondenten och den som intervjuar. Vid ett personligt besök är det lättare
att bygga upp ett samspel eftersom det är lättare att få en naturlig dialog. För att respondenten
skulle känna sig trygg i intervjusituationen har denne fått välja både tid och plats för
intervjun.28 Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer.

Den fjärde och sista intervjun genomfördes per telefon, detta p.g.a. tidsbegränsning.
Telefonintervjun genomfördes med två respondenter från företaget och den utfördes genom
konferenstelefon och därmed en högtalarfunktion för att både respondenterna samt båda
författarna skulle kunna vara delaktiga under intervjun. Risken vid en telefonintervju är att det
inte skapas samma samspel och naturliga dialog som vid ett personligt besök. För att skapa en
trygg intervjusituation fick respondenten välja hur intervjun skulle genomföras samt vilken tid
som intervjun skulle genomföras.

28
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För att genomföra intervjuerna användes ett semi-strukturerat tillvägagångssätt, vilket innebär
att intervjuerna innehöll både en strukturerad del och en ostrukturerad del.29 Valet att använda
ett semi-strukturerat tillvägagångssätt gjordes för att dels kunna använda en intervjuguide med
frågor som kunde vara vägledande under intervjuerna, dvs. en strukturerad del och dels för att
dessutom kunna ställa följdfrågor dvs. en ostrukturerad del. 30 Intervjuguiden finns bifogad i
bilaga 2. Intervjutiden hölls i samtliga fall till 60 minuter.

För att utvinna så mycket som möjligt av en intervju är en viktig förutsättning att
respondenten besitter den kunskap som studien kräver.31 Intervjuguiden skickades ut till
respondenten i förväg för att respondenten i god tid skulle kunna förbereda sig inför intervjun
och på så sätt ge informationsrika svar. Respondenterna kunde därmed också godkänna
intervjuguiden i förväg, vilket samtliga respondenter gjorde.

Efter respondentens godkännande användes under intervjuerna en bandspelare, som ger ett
bra komplement till förda anteckningar. En annan positiv del med att spela in intervjuerna är
att de som intervjuar kan vara mer koncentrerade på det respondenten berättar istället för att
fokusera på att anteckna samt att det blir lättare att ställa följdfrågor. Den risk som kan finnas
vid användande av bandspelare, att respondenten kan bli förtegen i sina svar, var inget som
märktes under intervjuerna. Respondenterna önskade att vara anonyma, vilket de därmed är i
denna studie.

2.2.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningen genomfördes bland de svenska företagen som är noterade på Large caplistan på Stockholmsbörsen. Nedan berörs hur urvalet av respondenter gjordes samt hur
enkätundersökningen genomfördes.

Val av respondenter
I avgränsningarna, i kapitel 1.4, presenteras att studien endast undersöker de större noterade
företagen dvs. de företag som är noterade på Large cap-listan på Stockholmsbörsen och av
den anledning som nämns i kapitel 1.4 skedde urvalet till dessa företag. Enkätundersökningen
skickades till samtliga dessa företag dvs. till hela populationen. För en sammanställning av
samtliga företag som är noterade på Large cap-listan på Stockholmsbörsen se Bilaga 1.
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Urvalet av en respondent från respektive företag gjordes på likartat sätt som vid urvalet av
respondenter till intervjuerna, dvs. utifrån kriterierna att de ska besitta god kunskap om intern
kontroll och vara väl insatta i företagets arbete med intern kontroll inom den finansiella
rapporteringen. I första hand söktes respondenter med någon typ av ledande ansvarsposition
inom ämnet. Tre av företagen inom populationen har endast avdelningar för intern kontroll
som är placerade utomlands, dessa tre faller utanför vår urvalsgrupp. Urvalsgruppen består av
52 företag.

Enkätens utformning
Enkätundersökningen utformades på webben för att sedan skickas till respondenterna via
mail. Enkätundersökningen utformades utifrån sex olika delar, Inledning, System för intern
kontroll, Riskbedömning, Kontroller, Avrapportering och uppföljning samt Övriga
reflektioner. Indelningen gjordes på detta sätt för att respondenten lättare skulle kunna följa
med i frågornas upplägg och att respondenten med en tydlig rubrik skulle kunna se vilken del
som för tillfället besvaras. Enkätundersökningen finns bifogad i Bilaga 3.

I enkätundersökningen behandlades både frågor där respondenten endast kunde besvara
frågan med ett svarsalternativ samt frågor där flera svarsalternativ kunde väljas. Vid de frågor
där flera svarsalternativ kunde väljas var detta tydligt markerat i frågan samt att det i den
webbaserade enkätundersökningen kunde ses skillnad på de frågor som kunde besvaras med
ett svarsalternativ och de som kunde besvaras med flera svarsalternativ.

Enkätundersökningen innehöll dessutom tre öppna frågor och dessa frågor inriktades mer på
att respondenten ska kunna formulera sina egna svar och kunna behandla det som han eller
hon tycker är viktigt, vilket gjorde att respondenten inte var begränsad till ett antal
svarsalternativ. Enkätundersökningen innehöll dessutom både öppna och slutna frågor där
respondenterna kunde uttrycka sina åsikter samt att det också fanns frågor som mer behandlar
hur företaget arbetar.

Genomförandet av enkätundersökningen
Den första delen i arbetet med enkätundersökningen bestod i att samla in kontaktuppgifter till
en respondent på respektive företag. Samtliga företag kontaktades via telefon för att
författarna skulle tilldelas en kontakt till den som ansvarar för intern kontroll inom företaget.
Då det var möjligt kontaktades respondenten personligen via telefon och annars kontaktades
12

respondenten via e-mail, detta för att försäkra att denne var rätt respondent för detta område
samt för att öka chansen till svar på enkäten.

Frågorna i enkäten har sin grund i de intervjuer samt litteraturstudien som gjordes i det
inledande arbetet. Förarbetet innan enkätundersökningen bidrog med underlag till de val om
vilka områden som skulle fokuseras på i enkätundersökningen samt till en djupare förståelse
som kunde presenteras tillsammans med enkätundersökningens resultat i empirikapitlet.

Problemet med en enkätundersökning är att respondenten inte kan få någon hjälp om någon
fråga är svår att förstå. Det är därför extra viktigt att frågorna är tydliga så att de ej kan
misstolkas. Det är också viktigt att tänka igenom frågorna ordentligt i förväg då det endast går
att ställa ett begränsat antal frågor och att det inte finns någon chans att i efterhand
komplettera med ytterligare frågor.32 För att försöka undvika de problem som kan uppstå
genomfördes enkäten av tre testpersoner, dessa gav dämed även feedback på undersökningen.
Testpersonerna arbetar med intern kontroll och kunde därför ge relevant feedback. Resultatet
blev att några frågor omformulerades för att bli mer tydliga, en fråga strukturerades om samt
att ytterligare svarsalternativ erhölls.

Vid en enkätundersökning önskas en så hög svarsfrekvens som möjligt och därför är det
viktigt att skapa ett förtroende hos respondenterna. För att skapa förtroende hos
respondenterna kontaktades Internrevisorerna IIA Sweden som är en förening för
internrevisorer i Sverige. Internrevisorerna visade intresse för denna studie och valde att
stödja den i form av att deras logga fick användas i enkätundersökningen för att locka
respondenter till att svara och därmed få en högre svarsfrekvens.

För att ytterligare försöka öka svarsfrekvensen på enkätundersökningen skickades
enkätundersökningen ut tillsammans med ett försättsblad där vikten av respondentens svar
förklarades, önskemål om vad respondenten skulle besitta för kunskap, syftet med
undersökningen samt att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Med tre dagars mellanrum
skickades även tre påminnelser ut.
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Av populationen på 52 företag besvarade 37 av dessa enkätundersökningen. Svarsfrekvensen
blev därmed 71 %. Enkätundersökningens resultat bearbetades genom att frekvensen av
svaren beräknas i procent och detta redovisas i empirikapitlet i stapeldiagram.

2.2.3 Bortfallsanalys
Bortfall i en undersökning gör att resultatet av undersökningen kan bli missvisande och därför
bör bakomliggande orsaker till att frågor ej har besvarats tas i beaktning. Bortfall kan bestå av
objektsbortfall vilket innebär att respondenten inte besvarar några frågor alls samt partiellt
bortfall vilket innebär att vissa frågor ej är besvarade.33

Det kan finnas olika anledningar till att det uppstår bortfall. Anledningar till ett objektsbortfall
kan bland annat vara att respondenten inte är villig att delta i undersökningen, att
respondenten ej vill lämna ut information eller att respondenten har haft förhinder att besvara
frågorna. Anledningar till partiellt bortfall kan bland annat vara att frågan är svår att förstå, att
respondenten ej vill lämna ut denna information eller att respondenten glömmer att besvara en
viss fråga.34

Vid intervjuerna har det ej skett några bortfall. Alla de företagsrepresentanter som
kontaktades inför intervjuerna ställde upp på en intervju och besvarade alla frågeställningar. I
enkätundersökningen var populationen på 52 företag, varav 37 av företagen besvarade
enkäten, vilket ger ett objektsbortfall på 29 %.

Med den teknik som användes i enkätundersökningen, dvs. en webbaserad enkät, gavs det ej
möjlighet att se vilka respondenter som besvarade enkäten, endast IP-adresser kunde avläsas.
Då denna information ej gick att ta fram kunde det inte göras någon uppföljning hos just de
företag som inte bevarade enkäten för att ta reda på vad anledningen till att de ej svarade var
eller för att se om flera företag inom samma bransch ej hade besvarat enkäten. Det gick
därmed inte se om enkätundersökningen på grund av objektbortfallen gav ett snedvridet
resultat. Vid tolkning av enkätundersökningens resultat är dessa bortfall därför något som
måste tas i beaktning.
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Ett fåtal partiella bortfall uppstod i enkätundersökningen och som ovan nämndes kunde dessa
ej följas upp. Vid dessa bortfall beräknades ett medelvärde för de svar som givits vid den
aktuella frågan för att sedan använda detta som svar för det partiella bortfallet.

2.3 Studiens trovärdighet
För att studien ska ge ett giltigt och hållbart resultat samt kunna vara användbar krävs det att
dess trovärdighet är hög.35 För att skapa en hög trovärdighet strävades det i arbetet med
studien bl.a. att den skulle vara tillförlitlig och att det skulle vara hög reliabilitet respektive
validitet i dess innehåll. Nedan diskuteras studiens trovärdighet.

2.3.1 Reliabilitet och validitet
För att öka studiens trovärdighet är det viktigt att skapa hög reliabilitet respektive validitet. 36
Reliabiliteten handlar om att det resultat som idag visas i undersökningen även ska gälla om
samma undersökning görs på nytt vid en annan tidpunkt dvs. pålitligheten. Resultatet av
studien ska därmed inte bara bero på tillfälligheter. Studiens data ska vara pålitliga för att
trovärdigheten av studien ska bli hög, därför ska det material som används kontinuerligt
bearbetas, granskas och ifrågasättas.37

Vid enkätundersökningen används hela populationen, och de respondenter som besvarade
enkäten var i första hand de som ansvarar för den interna kontrollen i företaget. Eftersom hela
populationen täcks in bör det finnas möjlighet att få samma resultat vid en liknande studie. Att
en liknande studie i framtiden skulle generera samma resultat är dock inget som kan
garanteras, detta då arbetet med intern kontroll har blivit allt viktigare och fortsätter hela tiden
att utvecklas samt följer nytillkomna lagar och regler dvs. det sker förändringar i
verkligheten.38
Validitet innebär att det som är relevant i sammanhanget mäts, dvs. giltigheten 39. Att använda
metodtriangulering ökar studiens validitet då en mer komplett bild av ämnet undersöks.40 För
att skapa en relevant enkätundersökning har detta förberetts genom att läsa litteratur kring
intern kontroll samt genom att intervjua erfaren och kunnig personal inom studiens ämne.
35

Bryman, A. & Bell, E., (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder
Bell, J., (2006) Introduktion till – Forskningsmetodiken
37
Bryman, A., (2004) Social Research Methods
38
Haglund et al., (2005) Intern kontroll – En del av verksamhets- och ekonomistyrningen
39
Bryman, A., (2004) Social Research Methods
40
Jick, T.D., (1979) Mixing Qualititative and Quantitativ Methods: Triangulation in Action
36

15

Begreppen reliabilitet och validitet är ofta kopplade till kvantitativa studier. Forskare påstår
att dessa begrepp ej går att använda på kvalitativa studier bland annat på grund av att den
sociala miljön hela tiden förändras och därmed gör det svårare att en liknande studie skulle få
samma resultat vid ett annat undersökningstillfälle.41 För att skapa en hög trovärdighet vid en
kvalitativ studie talar Guba och Lincoln istället om komponenterna giltighet, tillförlitlighet,
konfirmerbarhet och överförbarhet.42

2.3.2 Giltighet
Giltighet handlar om att undersökningen ska utföras enligt god praxis samt i den utsträckning
som undersökningen har fått sina resultat styrkta.43 Studiens metodkapitel syftar till att
beskriva de val av metoder och tillvägagångssätt som har gjorts för att genomföra studien på
bästa sätt.

De intervjuade respondenterna gavs möjlighet att läsa igenom det sammanställda materialet
och de kunde därmed korrigera eller tydliggöra informationen som erhölls under intervjun.
Att respondenterna fick denna möjlighet stärker studiens giltighet då empirin därmed inte
innehåller felaktig information.

Giltigheten i studien har även stärkts genom det urval av respondenter som har gjorts.
Giltigheten stärks då genom att det tydligt har framställts vilken kunskap respondenterna bör
besitta dels vid intervjuerna och dels vid enkätundersökningen. Att samtliga respondenter i
den kvalitativa undersökningen erhöll en intervjuguide inför intervjun stärker giltigheten då
respondenten därmed kunde se om han eller hon var den rätta personen för detta uppdrag.
Respondenterna i den kvantitativa undersökningen kontaktades via telefon och/eller e-post,
där samtliga erhöll ett försättsblad till enkätundersökningen där information fanns kring vem
som önskades besvara enkäten. Att det på detta sätt tydligt har framgått vem som önskas bidra
till vår studie stärker studiens giltighet.

Att kritiskt granska de källor som används i studien är ytterligare ett sätt att stärka studiens
giltighet. En vidare diskussion angående källkritik presenteras i kapitel 2.4.6.
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2.3.3 Tillförlitlighet
För att öka en undersöknings tillförlitlighet är det viktigt att det vid litteraturstudier används
tillförlitliga källor samt att respondenternas svar i kvalitativa intervjuer är tillförlitliga. 44

I informationssökandet inom ämnet användes olika typer av källor, både svenska och
utländska, dels för att få en spridning på informationen från olika delar i världen och dels för
att få olika åsikter kring ämnet för att undvika skevhet i materialet. För att öka
tillförlitligheten användes det vid flertalet tillfällen flera källor för att undersöka samma sak,
detta för att försäkra att det som sägs är tillförlitligt.

För att skapa tillförlitlighet i intervjuerna valdes respondenterna utifrån deras erfarenhet och
kunskap inom ämnet. En respondent kan ha olika åsikter i vissa frågor beroende på vilket
företag han eller hon arbetar på samt om han eller hon har arbetat på andra företag tidigare
och därmed kan vinklad information förekomma. Ämnet intern kontroll är känsligt för
företagen att prata om. Att undersöka ett ämne som är känsligt kan innebära att viss
information utelämnas. I försök att undvika att information utelämnades och för att få så
ärliga svar som möjligt och därmed öka studiens tillförlitlighet erbjöds alla respondenter, både
under intervjuerna och i enkätundersökningen, samt dess företag att vara anonyma i studien.

Tillförlitligheten i studien ökar när respondenten under intervjun varit så opåverkad av
intervjuaren som möjligt. Risken vid en intervju är att intervjuaren påverkar respondenten och
tvärtom, vilket kan leda till missledande svar och tolkningar. 45 Risken är exempelvis att
intervjuaren ställer ledande frågor och därmed påverkar respondentens svar. Vid en semistrukturerad intervju, när det ställs öppna frågor, finns det en risk för ledande frågor och detta
har beaktats under intervjuerna.

En risk vid öppna frågor är också att respondenten ger omfattande svar som lätt kan
misstolkas. Så snart som möjligt efter intervjuerna arbetades anteckningarna och inspelningen
ner till en sammanställd skriftlig form. För att undvika missuppfattningar har
intervjumaterialet mailats till respektive respondent för godkännande samt att möjlighet har
funnits till att ställa ytterligare frågor till de intervjuade respondenterna. Missuppfattningar
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och tolkningsfel minskades dessutom då båda författarna var närvarande under samtliga
intervjuer samt att bandspelare användes.

2.3.4 Konfirmerbarhet
Konfirmerbarhet är ett annat sätt att se på objektivitet. Det är svårt att i en studie vara helt
objektiv då det ofta finns en viss förförståelse kring ämnet hos författarna. Det är därmed
viktigt att vara tydlig med att egna värderingar ej speglas i studiens resultat. 46 I det inledande
arbetet med att införskaffa och läsa information kring ämnet var det viktigt att informationen
samlades in från olika typer av källor samt med olika åsikter och perspektiv, detta för att
undvika skevhet.

Vid intervjuerna användes sedan öppna frågor för att författarnas egna värderingar ej skulle
kunna påverka respondenterna och därmed styra dem i deras svar. Samtidigt har risken för
egna värderingar under intervjuerna minskat då det sammanställda materialet skickades
tillbaka till respondenterna för deras godkännande. I enkätundersökningen undveks också att
ställa ledande frågor samt att några öppna frågor ställdes för att ge respondenten möjlighet att
besvara frågan med egna ord och att han eller hon ej skulle begränsas i sitt svar.

2.3.5 Överförbarhet
För att kunna generalisera resultatet av en studie måste detaljerad information ha samlats in
samt att informationen inte är tagen ur sitt sammanhang. De förhållanden som råder för de
observerade objekten i den givna tidpunkten måste ses via studien. Vad som också är viktigt
är att utomstående enkelt och tydligt ska kunna avläsa hur studien har genomförts, detta för att
de ska kunna avgöra om resultatet kan appliceras på andra situationer.47

Då denna studie har gjorts på alla företag som är noterade på Large cap-listan på
Stockholmsbörsen bör studiens resultat även kunna överföras på företag som i framtiden
kommer att ingå på denna lista. Studiens resultat bör även kunna överföras på andra svenska
företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad då dessa företag är de som
omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning samt övriga företag som arbetar med intern
kontroll inom den finansiella rapporteringen.48 Studiens resultat är inte anpassat efter en viss
bransch eller en viss typ av företag och därför kan resultatet generaliseras.
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2.3.6 Källkritik
En källa, dvs. ursprunget till kunskap, kan vara skriftlig i form av litteratur, artiklar och
lagtext men kan också vara muntlig i form av intervjuer. Vid användandet av olika källor till
en undersökning är det viktigt att de är väl granskade och analyserade för att dess sanningshalt
ska vara hög. I en studie ska källorna värderas och en bedömning ska göra av deras
trovärdighet, dvs. vara källkritisk.49

I studien användes både primära och sekundära källor. En primär källa är den ursprungliga
källan, en källa som kommer till stånd eller som erhålls under studiens gång. En sekundär
källa kan baseras på en primär källa men kan sedan ha gått i flera led och kan innehålla
tolkningar och åsikter.50 I studien användes både primära och sekundära källor. I det
inledande stadiet fokuserades det främst på sekundära källor som bestod av litteratur kring
intern kontroll. Vidare information samlades sedan in via intervjuer och enkätundersökning,
vilket då är primära källor. Att flera olika källor och olika författare granskas är viktigt i det
källkritiska arbetet.51

När det gäller de primära källorna besvarade de respondenter som besitter den rätta kunskapen
frågorna. Svaren kan dock vara påverkade av personliga värderingar och uppfattningar. Svaret
kan även skilja beroende på om respondenterna har lång eller kort erfarenhet inom yrket samt
ifall de har arbetat på olika företag.52

Vid arbetet med att vara källkritisk finns det olika principer som ska beaktas. En princip är att
källan ska vara äkta. Källorna i studien bedömdes vid flertalet tillfällen genom att använda
flera källor som konstaterar samma sak. Även tidssambandet ska kontrolleras dvs. hur lång tid
det har gått mellan händelsen och det som berättas i källan53. Eftersom intern kontroll är ett
relativt nytt begrepp där fokus på detta arbete har kommit mer under den senare tiden är det
ett kort tidssamband.54

En annan princip som ska beaktas för att arbeta källkritiskt är att källan ska vara oberoende
och därmed inte vara påverkad av någon annan skrift eller källa utan den ska stå för sig
49
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själv.55

I

denna

studie

användes

exempelvis

COSO-ramverket

som

grund

vid

informationsinsamlingen kring COSO. Då detta ramverk inte är tillräckligt utförligt på alla
områden kompletterades denna källa med andra källor, men även dessa har sin grund i COSOramverket. Vad gäller andra källor försöktes även där grundkällan att hittas, t.ex. när det
gäller Svensk kod för bolagsstyrning användes information som kommer från Kollegiet för
svensk bolagsstyrning.

Den sista principen som ska beaktas i det källkritiska arbetet är att källan inte ska vara
snedvriden på något sätt.56 Källorna kan vara påverkade t.ex. på grund av någons personliga,
ekonomiska eller politiska intressen och detta beaktades i informationsinsamlandet. För att
kontrollera om källorna skiljer sig vad gäller olika åsikter och tankar användes flera källor
inom samma område.
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3. Intern kontroll
I detta kapitel presenteras en kortfattad introduktion av bolagsstyrning för att sedan djupare
gå in på vad intern kontroll är, detta för att ge en ökad förståelse för ämnet. Senare i kapitlet
berörs olika lagstiftningar samt avslutningsvis en modell för intern kontroll, detta för att få en
klarhet över vilka riktlinjer som idag finns inom intern kontroll.

3.1 Bolagsstyrning
Bolagsstyrning har blivit ett allt vanligare begrepp inom affärsvärlden. Företag, ägare,
företagsledare och andra intressenter diskuterar, analyserar och genomför åtgärder för att
stärka bolagsstyrningen inom företagen.57 Inom bolagsstyrning idag fokuseras det på
sedvänjor, policys, lagar och regler som påverkar styrning och kontroll av företag.
Bolagsstyrning syftar till att företag ska drivas så effektivt som möjligt med ägarnas intresse
som utgångspunkt. Problem uppstår framförallt vid spritt ägande, när företagsledningens och
ägarnas intressen är skilda t.ex. när det gäller avkastningskrav, risktagande, finansiell struktur
och ersättningar.58

Bolagsstyrning har funnits i olika former så länge det har funnits företag men den moderna
bolagsstyrningen började formas i slutet på 1980-talet i USA och har sedan utvecklats vidare
och även spridit sig runt om i världen.

I Europa tog arbetet kring bolagsstyrning fart i Storbritannien, där Cadbury-rapporten
presenterades i början av 1990-talet. Cadbury-rapporten innehåller rekommendationer på
styrelsens sammansättning och på företagens redovisningssystem för att minska riskerna med
bolagsstyrning och för att felaktigheter uppstår. En annan viktig del som presenteras i denna
rapport var kravet på styrelsens öppenhet och att offentliggöra information. Som ett led av
detta ska ledningen rapportera om företagets interna kontroll.59

Baserad på Cadbury-rapporten och några ytterligare regelsamlingar, bl.a. Greenbury och
Hampel, kom år 1998 The Combined code som är en kombinerad regelsamling för
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bolagsstyrning.60 Koden innehåller normer för styrelsens sammansättning och utveckling,
löner, redovisning och revision samt relationen till aktieägarna. Företag som är noterade på
Main Market på London Stock Exchange är skyldiga att rapportera om hur de har tillämpat de
viktigaste principerna i koden, och antingen bekräfta att de har följt kodens bestämmelser
eller annars ge en förklaring till varför de valt att inte följa dessa bestämmelser. 61 Den
kombinerade koden är indelad i olika avsnitt med regler, där avsnitt C.2 berör reglerna kring
intern kontroll. Enligt den kombinerade koden ska styrelsen upprätthålla en sund intern
kontroll för att skydda aktieägarnas investeringar och företagets kontroll.62
Utvecklingen i USA har påverkat regelsättningen i Europa, men i Europa ansågs de
amerikanska reglerna för detaljerade och kostnadskrävande vilket medförde att länderna i
Europa istället implementerade självreglering i form av olika bolagsstyrningskoder.

63

För att

länderna i Europa ska tillämpa likartad ägarstyrning och därmed underlätta handel av aktier
mellan de olika staterna har EU-kommissionen givit ut ett antal direktiv bl.a. det 8:e EUdirektivet.

Utvecklingen av bolagsstyrning i Sverige tog fart i början av 1990-talet. I arbetet med att
reformera den svenska aktiebolagslagen togs det upp frågor kring organisation och styrning.
År 1999 kom det ytterligare ökade krav i aktiebolagslagen vad gällde styrelsens
arbetsordning, instruktioner för VD och även instruktioner för den ekonomiska
rapporteringen. Stora influenser från Storbritanniens arbete med bolagsstyrning innebar att
Sverige valde att använda självreglering istället för lagstiftning och idag följer svenska
aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, Svensk kod
för bolagsstyrning.64

3.2 Intern kontroll
God bolagsstyrning innefattar hög tillförlitlighet och den interna kontrollen ska hjälpa företag
att kontrollera företagets risker som kan påverka denna tillförlitlighet. Begreppet intern
kontroll betyder olika saker för olika personer, exempelvis kan det handla om övervakande
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internrevision, kontoavstämningar eller ISO-certifieringar. Det finns även olika definitioner
på begreppet och här nedan presenteras två definitioner:

FAR, som är en förening för auktoriserade och godkända revisorer, har en definition på intern
kontroll avseende aktiebolag:
”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organsiation och rutiner
som säkerställer att:
• Redovisningen blir riktig och fullständig
• Bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuella
bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsen och VDs
intentioner.”
Haglund, A., et al., (2005) Intern kontroll – En del av verksamhets- och ekonomistyrningen s. 19

COSO-ramverket presenterar en bredare definition av intern kontroll:
”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av
organisationens styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge en
rimlig försäkran om att målen uppnås inom följande kategorier:
• Effektivitet och produktivitet i verksamheten.
• Tillförlitlig finansiell rapportering
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar”
COSO (1992) Intern styrning och kontroll – sammanhållet ramverk s. 4

Arbetet med intern kontroll är alltså en process där samverkan mellan alla aktörer inom ett
företag är viktig. Arbetet består i att försöka skapa en effektiv arbetsprocess och att säkerställa
att den fungerar på ett sätt som ger förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet.65

Arbetet och utvecklingen med den interna kontrollen pågår hela tiden och det är en ständigt
pågående process inom företaget. System och rutiner måste hela tiden uppdateras i takt med
att verksamheten förändras eller att det kommer ny lagstiftning. Det är viktigt för investerare
och andra intressenter att företagen följer med i utvecklingen så att de kan känna ett
förtroende för företag och deras arbete med den interna kontrollen. Den finansiella
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rapporteringen är viktig och det är tydligt att intressenter och investerare inte tolererar att
rapporteringen är inkorrekt.66

3.3 Lagstiftning och direktiv
Som en följd av de olika företagsskandaler som har uppdagats under de senaste åren har det
blivit allt viktigare att det finns lagstiftning och regleringar att följa i arbetet med
bolagsstyrning och intern kontroll. Lagstiftning och andra regleringar ska hjälpa till att
undvika och framförallt minska risken att fel uppstår, detta gäller både oavsiktliga och
avsiktliga fel. Lagstiftningen bidrar då också till en förbättrad transparens av företagets
finansiella rapportering och ställning.67 Nedan följer några lagstiftningar och direktiv som
behandlar intern kontroll.

3.3.1 Sarbanes-Oxley Act
Sarbanes-Oxley Act (SOX) är en amerikansk lagstiftning som antogs år 2002.68 SOX gäller
för företag som är noterade på en amerikansk börs t.ex. New York Securities Exchange
(NYSE) och NASDAQ. Utländska företag som är registrerade på en amerikansk börs måste
också följa denna lagstiftning, dvs. de svenska företag som även har USA som handelsplats
för sina aktier ska följa SOX. På grund av att även utländska företag som är registrerade på en
amerikansk börs tvingas följa de nya kraven angående finansiell redovisning väcktes stor
uppmärksamhet när SOX antogs. Det bör dock noteras att de utländska företagen fick en
längre övergångsperiod för att kunna anpassa sig till SOX.69

Kraven har bland annat ökat för företagsledningen i publika företag, de ska göra bedömningar
och rapporter om effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen. SOX har dessutom gett VD och finanschefer mer personligt ansvar och de
måste intyga att innehållet i redovisningen är korrekt. Syftet med SOX är att företagen ska
förbättra den interna kontrollen för att på så sätt öka investerares och aktieägares förtroende
då fel och bedrägerier lättare kan upptäckas och motarbetas.70
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SOX innehåller ett stort antal regler, bland annat ett avsnitt som behandlar företagens ansvar
över de finansiella rapporterna (Section 302) samt ett avsnitt som behandlar bedömning av
intern kontroll (Section 404).

Section 302 föreskriver att verkställande direktörer och ekonomichefer, i både
kvartalsrapporter och årsredovisningar, måste intyga att de har granskat de finansiella
rapporterna och att dessa inte innehåller väsentliga fel eller är vilseledande samt att
organisationens ekonomiska ställning är presenterad på ett rättvist sätt. Viktigt är också att
medarbetare måste förklara att de är ansvariga för den interna kontrollen, att de har utvärderat
hur effektiva rutiner och system kring de interna kontrollerna är samt att de har rapporterat
resultaten av denna utvärdering i en rapport. Vidare ska medarbetarna, till revisorer och
revisionskommitté, redogöra för de faktiska brister som finns i den interna kontrollen och om
eventuella bedrägerier har uppstått. Sedan bör det även rapporteras om det har skett några
betydande förändringar i den interna kontrollen efter utvärderingen.71

Section 404 föreskriver att företagsledningen ska bedöma företagets interna kontroll med
avseende på den finansiella rapporteringen. Revisorn ska granska och rapportera kring såväl
ledningens bedömning av den interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen och den
operativa effektiviteten på intern kontroll inom den finansiella rapporteringen. Section 404
kräver också att ett företags årsredovisning ska innehålla en rapport om intern kontroll.
Rapporten ska ange ledningens ansvar för att fastställa och upprätthålla ett tillfredsställande
system för den interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen. Rapporten ska även
innehålla en bedömning av effektiviteten i de rutiner och system som används kring den
interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen. Bedömningen ska göras i slutet av
bolagets räkenskapsår. Bolagets revisor ska sedan intyga och rapportera kring den bedömning
som gjorts av företagsledningen. Intyget ska upprättas i enlighet med de normer som finns för
detta åtagande eller i enlighet med de normer som antagits av styrelsen.72

3.3.2 8:e EU-direktivet
Även inom EU har det reagerats över de företagsskandaler som har uppdagats och som ett led
efter dessa har ett nytt direktiv med ytterligare vägledning arbetats fram.73 Det 8:e EU-

71

SEC, Securities and Exchange Commission, 2002
Ibid
73
Deloitte, 2010c
72

25

direktivet berör revision och intern kontroll och innebär högre fokusering och harmonisering
inom detta område.74

I det 8:e EU-direktivet finns det bestämmelser kring hur företag ska övervaka och
kvalitetssäkra den interna kontrollen samt bestämmelser kring revisorers oberoende ställning.
Direktivet reglerar också hur medlemsländernas tillsyn över revisorer ska vara inrättad och
det finns regler kring att medlemsländernas tillsynsmyndigheter ömsesidigt ska erkänna
varandras tillsynsåtgärder och samarbeta i tillsynsfrågor. Vidare regleras att internationella
standarder för revision (ISA) ska gälla som norm för revisionen i medlemsländerna. 75 Syftet
med direktivet är att stärka den lagstadgade revisionen av årsbokslut och sammanställd
redovisning inom EU samt att finansiella risker ska minimeras och att kvaliteten på den
finansiella rapporteringen ska höjas.76

En ytterligare sak som har tagits fram och som framhävs i detta direktiv är användningen av
en revisionskommitté. Kommittén ska hjälpa till att höja kvaliteten i de finansiella rapporterna
och samtidigt övervaka effektiviteten i företagets interna kontroll och riskhantering.
Revisionskommittén ska arbeta tillsammans med de externa revisorerna och ge dem all
nödvändig information som krävs för att de kunna göra ett korrekt arbete. Att använda en
revisionskommitté behöver inte påverka styrelsen utan kommittén inrättas som en hjälpande
hand för att arbeta med den interna kontrollen.77

3.3.3 Svensk kod för bolagsstyrning
Reaktionen på de stora företagsskandalerna som uppmärksammades resulterade i Sverige i att
Svensk kod för bolagsstyrning arbetades fram och började gälla år 2004. Kodens syfte är att
förbättra bolagsstyrningen i de svenska börsnoterade företagen. 78 Företag vill uppnå en god
bolagsstyrning och säkerställa att företaget drivs på, ett för aktieägarna, så effektivt sätt som
möjligt.79
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Målgruppen för den svenska koden är svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel
på en reglerad marknad i Sverige. Koden fungerar som ett komplement till Aktiebolagslagen
och annan offentlig reglering när det gäller kraven för god bolagsstyrning. Koden innehåller
inte tvingande regleringar utan kan på enskilda punkter frångås om företaget för varje
avvikelse redovisar hur det istället har gjort och även motiverar varför.80

Koden har omarbetats och reviderats för att försöka följa med i utvecklingen och de
förändringar som sker i samhället. En reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning
kom 1 juli 2008 och sedan har ytterligare en reviderad version kommit och gäller från och
med 1 februari 2010.81 I takt med att lagstiftningen har ändrats har kraven enligt koden ökat
när det gäller övervakning av effektiviteten av intern kontroll och riskhantering och detta
gäller då framförallt för styrelser och revisionsutskott. Att ha revisionsutskott är något som
sedan den 1 juli 2009 är ett lagkrav för börsnoterade företag.82

Den svenska koden innehåller avsnitt med fokus på intern kontroll och att företagets ledning
ska arbeta mer formellt med detta.83 I paragraf 7.4 föreskrivs det att styrelsen ska ansvara för
att företaget har en god intern kontroll. Företaget ska även ha fastlagda rutiner och ska följa
lagar och regler vid upprättandet av de finansiella rapporterna. I företag där internrevision ej
används ska styrelsen årligen bedöma om detta behövs eller inte. Resultatet av bedömningen
ska framkomma i bolagsstyrningsrapporten.84

Styrelsen har även till uppgift att se till att det finns effektiva system för uppföljning och
kontroll av bolagets verksamhet samt att det finns en tillfredsställande kontroll av företagets
efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för företagets verksamhet. Koden tar även
upp att styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen
och till företagets större aktieägare. Styrelsen ska tillägna sig kunskap om företaget och dess
verksamhet och tillvarata företagets och dess ägares intresse. 85
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3.4 Modell för intern kontroll
De lagstiftningar och regleringar som har beskrivits ovan innehåller inga exakta riktlinjer för
hur utvärderingen av intern kontroll ska se ut och de innehåller inte heller några krav på att ett
etablerat ramverk ska användas. Ett etablerat ramverk kan dock underlätta arbetet med intern
kontroll då det kan agera som en hjälpande hand och ge en struktur i det praktiska arbetet
samtidigt som det underlättar den interna och externa kommunikationen.86

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) bildades
1985 för att motverka bedrägerier i den finansiella rapporteringen. COSO:s verksamhetsidé
bygger på att utveckla övergripande ramar och riktlinjer för företags riskhantering, intern
kontroll och för att förebygga bedrägerier.87 COSO gav 1991 ut ramverket, Internal Control –
Integrated Framework. COSO:s ramverk är det ramverk som har fått störst spridning och som
är internationellt erkänt.88 Ramverket används för att hjälpa företag och andra organisationer
att bedöma och förbättra sina interna styr- och kontrollsystem.89 Inom detta ramverk finns en
modell som företag och organisationer kan använda sig av i sitt arbete med interna styr- och
kontrollsystem, COSO-modellen.

3.4.1 COSO-modellen
Enligt COSO-modellen består intern kontroll av fem komponenter som sinsemellan är
beroende av varandra. De fem komponenterna är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter,
information och kommunikation samt tillsyn.90
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Figur 2 Intern kontroll – COSO-modellen – Komponenter (Källa: Baserad på Haglund, A., et al.,
(2005) Intern kontroll – En del av verksamhets- och ekonomistyrningen s. 45)

Kontrollmiljö: Här finns grunden för de resterande komponenterna. Haglund m.fl. menar att
utan en bra grund att stå på är det svårt att skapa god intern kontroll. Kontrollmiljön skapar
disciplin och struktur för den interna kontrollen. För kontrollmiljön är företagets etik och
moral en viktig faktor samt att personalen har en gemensam värdegrund. Företagets ledning
har genom sitt ledarskap och de signaler som de sänder ut i företaget en stor inverkan i att
skapa en god kontrollmiljö. För att skapa en bra grund att stå på gäller det att skapa en
företagskultur där alla är medvetna om vilka spelregler, attityder och värderingar som gäller. 91
Vid bedömning av kontrollmiljön tar ramverket upp sju nyckelpunkter som ska beaktas: 92
- Integritet och etiska värden: Organisationen speglas av sund integritet och etiska värden
samt en bra arbetsmiljö. Det är viktigt att det finns tydliga förhållningsregler när det gäller
etik inom organisationen, exempelvis att gällande lagar och regler alltid ska följas. Haglund
m.fl. menar att om en organisation saknar sådana förhållningsregler ökar risken för fusk.93
- Styrelsen: Dess uppgift är att inneha en granskande roll och att ge riktlinjer och råd. En
styrelse som är kunnig, objektiv och frågvis kan tillsammans med bra kommunikation i
organisationen samt kompetenta funktioner inom ekonomi, juridik och internrevision skapa en
del av en god kontrollmiljö. De kan på så vis identifiera och korrigera risker och fel som kan
uppkomma, t.ex. att minska ledningens möjlighet att kunna utnyttja sin position bl.a. genom
att förvränga företagets resultat.
91
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- Ledningens filosofi och sätt att leda: Ledningens grundtankar inom integritet och etik sprider
sig på alla nivåer i organisationen. Det yttersta ansvaret ligger hos VD:n och i ett stort företag
bör denne delegera ut ansvar till chefer på olika funktioner inom företaget, dessa chefer ska i
sin tur etablera riktlinjer och rutiner inom sin funktion.
- Organisationsstruktur: Organisationen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den stödjer en
effektiv intern kontroll.
- Kompetens inom finansiell rapportering: För att den finansiella rapporteringen ska vara
tillförlitlig måste de som arbetar inom och är ansvariga för detta område besitta den
kompetens som krävs.
- Befogenheter och ansvar: För att skapa en effektiv intern kontroll underlättas det om ansvar
delegeras ut till olika delar inom företaget. Viktigt är att bedöma om fördelningen är rätt, att
befogenhet och ansvar ligger på rätt person och rätt nivå inom företaget?
- Personella resurser: För god intern kontroll krävs det att personalen är väl införstådd med de
riktlinjer och rutiner som finns för att underlätta den interna kontrollen inom företaget.
Personalen bör även ha den erfarenhet och kompetens som krävs för sitt arbetsområde.94, 95

Riskanalys: Företag måste göra en bedömning för att kunna identifiera vad det är som kan gå
fel i verksamheten. Dessa fel kan påverka ett företags möjligheter att uppnå sina mål. I
riskbedömningen måste olika typer av risker både från interna och externa håll identifieras
och analyseras. Utefter analysen bestäms sedan hur risken ska hanteras.96

Väsentlighet och risk – Hur en risk ska hanteras bör utgå efter hur stor chans det är att risken
uppstår och hur stor väsentlighet risken har dvs. effekten av om händelsen inträffar.
Bedömningen måste pågå i en ständig process då företag ständigt står inför förändringar som
t.ex. ekonomiska förändringar eller att nya regler införs. 97 Bedömer företaget att
väsentligheten av risken inte är så stor och/eller att det inte är stor risk att händelsen inträffar
plockas de bort och behöver då inte hanteras.98
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Figur 3 Väsentlighet och risk (Källa: Baserad på Haglund, A., et al., (2005) Intern
kontroll – En del av verksamhets- och ekonomistyrningen s. 45)

Vid bedömning av riskerna inom den finansiella rapporteringen ska företaget beakta
väsentliga finansiella poster och noter samt beakta ifall den finansiella posten innehållit fel
tidigare, postens komplexitet och risken för bedrägeri. 99 Exempel på en risk med den externa
rapporteringen är att ledningen går utöver sin befogenhet när det gäller justerings- och
bokslutsposter, vilket visats i skandalerna som nämndes tidigare. Bedömningar som görs av
tillgångs- och skuldposters värde bör beaktas extra noga.100

Kontrollaktiviteter: Här vidtas åtgärder för att motverka, minimera eller eliminera risker
som är nödvändiga för att företagets mål ska uppnås.101 Kontrollaktiviteterna kommer från
ledningen i form av riktlinjer och rutiner och ska nå ut på alla nivåer i företaget. 102 Exempel
på kontrollaktiviteter inom den finansiella rapporteringen innefattar bl.a. policydokument,
fördelning av arbete och ansvar, attestrutiner, avstämningar, uppföljning av resultat och skydd
av tillgångar.103 Vad gäller avstämningar kan ett enkelt exempel nämnas. När man redovisar
in- och utbetalningar från ett kassakonto, kan det lätt göras en avstämning genom att faktiskt
kontrollera saldot med vad som finns på banken.

Information och kommunikation: Här innefattas det system som företaget har för sin
informationsspridning och återrapportering av hur ledningens riktlinjer och rutiner efterföljs,
dvs. företagets kontrollaktiviteter och även företagets policys. För att uppnå god intern
99
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kontroll krävs det att informationsspridningen fungerar bra.104 Kommunikationen som sker
måste ske i rätt form och i rätt tid, detta så att de anställda kan utföra sina uppgifter, att
ledningen på olika nivåer kan styra, följa upp och rapportera verksamheten samt att ledningen
får den information som behövs för att fatta beslut.105 Enligt Haglund m.fl. är det viktigt att
den relevanta informationen om verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet är
identifierad samt att det finns någon ansvarig för att bevaka om kommunikationen fungerar.106

Tillsyn: De kontroller som företaget har infört måste sedan övervakas och följas upp för att se
att de fungerar som de ska. Uppföljningen bör ske både i den dagliga verksamheten och vid
behov.107 Övervakningen ska baseras på den aktuella bedömningen av risker, som i sin tur ska
leda till att företaget kan utveckla och stärka styrningen och den interna kontrollen. Tack vare
den kontinuerliga övervakningen har företaget större beredskap och kunskap om att identifiera
nya risker och prioritera utvecklingsområden i att finna dessa i ett tidigt stadium.108
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4. Effektivitet
I detta kapitel presenteras begreppet effektivitet. Till en början presenteras ett
intressentperspektiv av begreppet effektivitet. Därefter presenteras effektiv intern kontroll
enligt Turnbull Guidence, enligt IFAC, International Federation of Accountants, samt enligt
COSO-modellen. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av det som berörs i detta
och i det föregående kapitlet om intern kontroll som är värt att beakta inför den fortsatta
studien.

4.1 Effektivitet ur ett intressentperspektiv
Begreppet effektivitet används för att beskriva hur väl en organisation kan använda sina
begränsade resurser till ett önskat resultat.109 Den syn som Multiple constituency model, eller
intressentmodellen som den benämns på svenska, har på effektivitet är att de olika parternas
intressen ska uppfyllas.110 Svensk kod för bolagsstyrning ställer krav på att styrelsen ska
ansvara för den interna kontrollen och därmed att formaliserade rutiner finns för att uppnå
tillförlitlig finansiell rapportering och god intern kontroll.111 För att den interna kontrollen ska
vara effektiv ska, enligt intressentmodellen, styrelsens intresse uppfyllas.

Styrelsens ansvar syftar till att minska felaktigheter i redovisningen och andra händelser som
kan påverka företaget negativt, exempelvis genom sanktioner.112 Styrelsens intresse med
intern kontroll är att inför omvärlden följa Svensk kod för bolagsstyrning och på så sätt skapa
värde i företaget.113

Svensk kod för bolagsstyrning har som syfte att säkerställa att företag sköts på ett så effektivt
sätt som möjligt utifrån aktieägarnas intresse dvs. en bra kapitalplacering. Företag ska öka
transparensen för att presentera en trovärdig och öppen finansiell rapportering. Om företag
kan lyckas med att öka transparensen så ökar trovärdigheten och värdepappershandeln kan
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utvecklas och då ökar tillgången till riskkapital, vilket är av företagets intresse och därmed
även av styrelsens intresse.114

Ett företag ska med begränsade resurser upprätthålla en effektiv intern kontroll. Styrelsens
intresse utåt dvs. att följa Svensk kod för bolagsstyrning och därmed skapa ett värde i
företaget ska uppfyllas och det ska göras inom företaget genom intern kontroll. Det är därför
av vikt att ett företag implementerar ett väl fungerande system för intern kontroll.

Vid bedömningen om effektivitet har uppnåtts i en organisation ska begreppen produktivitet
och kvalitet ingå. Med produktivitet menas den arbetskraft som används för att producera ett
visst värde. Kvoten mellan den arbetskraft som används och det värde som produceras ska
vara hög för att hög produktivitet ska uppnås och att det ska bidra till effektivitet.115

För att uppnå effektivitet ska också arbetet bidra till hög kvalitet. Kvalitet är något som ofta
har kopplats specifikt till en vara eller en tjänst som en organisation tillhandahåller. Begreppet
kvalitet betraktas dock också i ett vidare perspektiv och brukar benämnas TQM. TQM står för
Total Quality Management och på svenska brukar begreppet översättas till totalkvalitet.
Begreppet syftar till att kvalitet ska ingå i alla interna processer och funktioner samt att det
ska finnas ett engagemang och en medvetenhet hos alla i organisationen. TQM kräver att ett
företag uppehåller kvalitetsstandard i hela sin verksamhet. När det gäller TQM istället för
kvalitet innebär det mer att hela organisationen är engagerad och att medvetenhet om kvalitet
ska skapas i hela den organisatoriska processen.116

Kvalitetsbegreppet tas även upp av ISO 9000:2000, en internationell standard för
kvalitetssystem. Denna standard definierar kvalitet som
”…den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav.”
Källa: Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007) Kvalitet – från behov till användning, s. 505

Där krav definieras som:
”…behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller
obligatorisk.”
Källa: Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007) Kvalitet – från behov till användning, s. 505
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Serien ISO 9000 bidrar till att säkerställa kvalitetsutveckling. ISO 9000 tar upp åtta principer
för kvalitetsledning som bidrar till att organisationen kan nå de kvalitetsmål som krävs för att
tillfredsställa intressenterna:
-

Kundfokus – organisationen bör fokusera på att tillfredställa sina kunder, både
aktuella och framtida kundbehov.

-

Ledarskap – skapa en enhetlig miljö inom organisationen, personalen kan engageras i
arbetet och organisationen uppnår sina mål.

-

Medarbetarnas engagemang – att personalen engageras i organisationens mål och har
samma målbild gör att deras arbete är väl anpassad för organisationen.

-

Processinriktning – om aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process
kan organisationen uppnå ett önskat resultat mer effektivt.

-

Systemangreppssätt för ledning – organisationen uppnår sina mål på ett mer effektivt
sätt om samhörande processer fastläggs, förstås och hanteras samhörande som ett
system.

-

Ständig förbättring – bör vara ett givet mål.

-

Faktabaserade beslut – beslut som fattas inom kvalitetsutvecklingen bör vara baserade
på analyser och annan information.

-

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer.117

Att aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process ger enligt en av de åtta
principerna för kvalitetsledning en möjlighet för organisationen att uppnå ett önskat resultat
mer effektivt. En process definieras i 9001:2000 som:
”en aktivitet som använder resurser och som styrs för att göra det möjligt att
utforma insatser till utfall.”
Källa: Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007) Kvalitet – från behov till användning, s. 506

Enligt Bergman och Klefsjö är det även viktigt att ta in aspekten upprepning till definitionen,
att processen består av aktiviteter som upprepas över tiden.

Även när TQM behandlas inom organisationen är arbetet med process viktigt. TQM syftar till
ständig förbättring i arbetet och att det samarbetas både inom och mellan de olika
avdelningarna och funktionerna inom en organisation. Dessutom ska leverantörer och kunder
dvs. externa parter involveras. Kvalitetsarbetet inom organisationen ska inte rikta sig till ett
117
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specifikt område utan samtliga delar och människor i organisationen ska vara involverade och
engagerade.118

4.1.1 Effektiv intern kontroll enligt Turnbull Guidance
The Turnbull Guidance är en rapport som ger vägledning för hur del C.2 i den kombinerade
koden, som behandlar intern kontroll, ska appliceras. Rapporten är en guide för de företag
som är börsnoterade i Storbritannien, men den har även influerat den svenska
bolagsstyrningen och arbetet med intern kontroll.119

Att bara implementera ett effektivt system för intern kontroll räcker inte, för att systemet ska
hållas effektivt måste det hela tiden tas hänsyn till nyuppkomna risker, misslyckande i
kontrollen samt marknadens förväntningar och förändringar.120 Enligt den kombinerade koden
krävs det att styrelsen bibehåller ett tillförlitligt system för intern kontroll för att skydda
aktieägarnas investering och företagets tillgångar. Det krävs också att styrelsen, åtminstone
årligen, ska granska effektiviteten i den interna kontrollen och rapportera detta till
aktieägarna. The Turnbull Guidance ger också vägledning på hur kvaliteten på den interna
och externa rapporteringen kan försäkras. För detta krävs väl genomförda dokumentationer
och processer för att generera flöde av aktuell, relevant och tillförlitlig information inifrån och
utifrån organisationen.121

De rutiner som berör den interna kontrollen i företaget borde vara utformade på så vis att
företaget snabbt kan reagera på nyuppkomna risker som uppkommer inom företaget eller
genom förändringar i omvärlden. Identifieras problem i den interna kontrollen ska detta
tillsammans med vilka åtgärder som vidtas, rapporteras till en lämplig nivå i företaget. 122

När styrelsen granskar rapporterna ska de reflektera över vilka de mest väsentliga riskerna är
och bedöma hur de har identifierats, värderats och hanterats. Styrelsen ska utvärdera
effektiviteten i rutinerna som används för den interna kontrollen för att hantera de väsentliga
riskerna, särskilt med hänsyn till eventuella väsentliga fel och brister i den interna kontrollen
som har rapporterats. Styrelsen ska också utvärdera om nödvändiga åtgärder har vidtagits för
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att motverka väsentliga fel och brister. Till sist ska styrelsen även utvärdera om företaget har
tillräcklig tillsyn av den interna kontrollen.123

4.1.2 Effektiv intern kontroll enligt IFAC
Till följd av de skandaler som uppmärksammades i början på 2000-talet har IFAC,
International Federation of Accountants, som är en organisation som har som syfte att stärka
revisionsyrket globalt, tagit fram en publikation om intern kontroll ur ett risk-perspektiv. Alla
de regler och krav som kom efter dessa skandaler kan ofta kännas tidskrävande och
kostsamma att efterfölja och företagen glömmer bort vad syftet med intern kontroll är. Att
fokusera på de faktiska riskerna kan spara både tid och pengar samt säkerställa bibehållande
och skapande av värde. IFAC menar också att intern kontroll är en integrerad del av god
bolagsstyrning. I publikationen som tagits fram har personer som är högt uppsatta i stora
internationella organisationer intervjuats kring dessa personers erfarenhet och syn på intern
kontroll. Nedan presenteras de viktigaste ståndpunkterna ur publikationen.124

John Boers, som är CFO för Nationale-Nederlanden, diskuterar risk och uttrycker att:
”Risk is everything – everything that could hinder us in achieving our strategic
objectives.”
Källa: IFAC, International Federation of Accountants, 2007 s. 5

För att hantera riskerna bör det göras så nära verksamheten som möjligt och inte låta det bli en
process på hög nivå. Om riskerna hanteras på låg nivå blir alla medvetna om vad som händer.
Enligt John Fraser, som är Vice-President, Internal Audit och Chief Risk Officer för Hydro
One Inc., är nyckeln till god styrning att man förklarar och förstår den risk som man vill
hindra.125

För att undvika att risker realiseras och hindrar företaget att nå organisationens mål, anser
William Henry Harmon som är VD för Triana Energy att företaget bör designa kontroller och
sätta upp kontrollkrav på kontrollerna. Om ett företag lyckas att hindra att risken realiseras
kan företaget uppnå framgång. Kontrollerna ska passa in i det naturliga flödet i verksamheten.
Effektiva kontroller är inte kostsamma och att ha väldesignade kontroller skapar en positiv
arbetsmiljö. För att uppnå effektivitet i kontrollerna tar Cees Klumper, som är Vice-President,
123
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Internal Control för Ahold NV, upp att de idag bäddar in kontrollerna i verksamheten istället
för att lägga till kontroller utanpå verksamheten. Klumper anser också att det är viktigt att
kontrollerna utförs av de personer som vet om risken.126
Klumper fortsätter även med att poängtera vikten av att upprätthålla god kommunikation
mellan centrala och lokala delar i organisationen. Harmon tar också upp att det är viktigt att
en grundlig dokumentation förs för att ledningen ska kunna säkerställa hur väl systemet
fungerar, för att utföra revision på ett effektivt sätt och för att förändringar i systemet ska
kunna göras.127
Frasers erfarenhet av intern kontroll är att bra medarbetare ska finnas på rätt plats i
organisationen. För som Harmon uttrycker sig uppnås en effektiv verksamhet i ett integrerat
system där alla medarbetare är involverade och organiserade. Harmon anser också att det ska
investeras för att få bra medarbetare och även sätta höga förväntningar på dem. En viktig
faktor är förståelse, medarbetarna reagerar när de förstår vad som förväntas av dem och då
kan företaget nå oanade höjder. Boers anser att workshops och brainstorming väcker en
enorm förståelse hos medarbetarna. James Riley, som är CFO för Jardine Matheson Group,
poängterar dock att företag ska se upp för att förlora medarbetare då det kan skada
organisationen, det gäller att företagen fångar upp varningssignaler tidigt. 128
Sammanfattningsvis är de intervjuade personerna överens om att intern kontroll ska vara en
integrerad del i verksamheten och att effektivitet inte nås om det finns som en enskild del i
företaget.129

4.1.3 Effektiv intern kontroll enligt COSO-modellen
För att uppnå en effektiv intern kontroll krävs det enligt COSO-modellen att de fem tidigare
nämnda kontrollkomponenterna samverkar med de tre målen; effektivitet och produktivitet i
verksamheten, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och
regler, se Figur 4. För var och en av dessa mål ska alltså de fem kontrollkomponenterna vara
med och fungera väl. För att uppnå en effektiv intern kontroll krävs det även att kontroller
sker inom relevanta delar i företaget.130
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Figur 4 COSO-modellen – Samverkan (Källa: Baserad på Haglund, A., et al., (2005)
Intern kontroll – En del av verksamhets- och ekonomistyrningen s. 65)

Det är viktigt för företag att i deras arbete med intern kontroll skapa effektivitet inom
området. För detta behövs effektiva övervakningsaktiviteter som kan motverka brister och att
se till att bedömningsarbetet riktas till rätt område.131 Det är också viktigt att integrera arbetet
med den interna kontrollen i den ordinarie verksamheten, då det annars skulle skapas onödigt
höga kostnader.132

Vid arbete med intern kontroll är även bedömning och hantering av risker en avgörande
faktor. Utvecklingen går från ett kontrollsystem till ett riskhanteringssystem och detta är
underlag för den strategiska planeringen.133 Risker som kan påverka tillförlitligheten av
finansiell rapportering ska identifieras. Det ska kunna identifieras var något kan gå fel i
transaktionshanteringen eller vid andra aktiviteter i samband med sammanställandet av den
finansiella rapporteringen. Genom att fokusera på nyckelmål kan ledningen skräddarsy
omfattningen och djupet på riskbedömningen. Det är viktigt att kunna identifiera och
analysera riskerna för att skapa en utgångspunkt för hur dessa risker ska hanteras. 134

Dokumentationen är en annan viktig del inom intern kontroll. Dokumentation sker kring hur
tillvägagångssättet ser ut i företaget samt hur affärsprocesserna sköts och arbetas fram. Den
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hjälper till att kontrollera att önskad praxis för hur företag ska skötas efterlevs. God
dokumentation förenklar kommunikationen inom ett företag, om vad som ska göras och hur
det ska göras samt skapar förväntningar om resultat. Dokumentationen är även ett
hjälpmaterial vid utbildning av nyanställda och som påminnelse och referensmaterial för
andra anställda samt att den är ett bevis i rapportering av effektiviteten i intern kontroll. Det är
alltså många faktorer som påverkas av dokumentationen och detta gör att det är viktigt att
dokumentationen hela tiden utvecklas och underhålls inom företaget.135

Vid arbetet med den interna kontrollen är också övervakning av kontroller en viktig del. En
väl fungerande och effektiv övervakning kan med tiden leda till positiv effekt inom ett företag
och minska kostnader för den offentliga rapporteringen inom intern kontroll. COSO tar upp
tre viktigt delar för att nå en effektiv övervakning:
-

Riktlinjer och rutiner kring övervakning som sprids från ledningen. De personer som
ansvarar för övervakningen ska besitta den kompetens som krävs för att utföra
övervakningen.

-

Vid övervakning ska företaget endast fokusera på de väsentliga riskerna

-

De allvarliga bristerna ska utvärderas och detta ska avrapporteras vidare i företaget för
att besluta om åtgärd. Vid behov ska sedan bristerna följas upp.136

4.2 Sammanställning
Det föregående kapitlet om intern kontroll och detta kapitel om effektivitet har i denna studie
ett nära samband och därför görs här en gemensam sammanställning av dessa. Denna
sammanställning används sedan vidare i studien.
Lagstiftning
I det tidigare kapitlet, Intern kontroll, har tre lagstiftningar tagits upp; SOX, det 8:e EUdirektivet och Svensk kod för bolagsstyrning. Dessa har på ett eller annat sätt påverkat de
svenska företagen i deras arbete med den interna kontrollen. Svensk kod för bolagsstyrning
tar upp att det är styrelsens ansvar att upprätthålla en effektiv intern kontroll med syftet att
skydda kapitalplacerares investering och företagets tillgångar. I det 8:e direktivet har det tagits
fram att företag kan använda sig av en revisionskommitté. Denna kommitté ska bidra till att
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kvaliteten i den finansiella rapporteringen höjs och att effektiviteten i den interna kontrollen
kan övervakas.
Process och daglig verksamhet
Det är inte tillräckligt att implementera ett effektivt system för intern kontroll utan det måste
hela tiden utvecklas, dvs. det är en process som fortlöpande ska utvecklas och förbättras. Om
företagen skulle se arbetet med intern kontroll som en process kan de på ett mer effektiv sätt
uppnå resultat. Arbetet med intern kontroll ska ligga inbäddat i den dagliga verksamheten och
för detta krävs en god kontrollmiljö för att skapa disciplin och struktur i företaget. God
kontrollmiljö skapas av erfaren och kompetens personal. Brainstorming och workshops tas
upp som en viktig del för att öka förståelsen hos medarbetarna. Det är också viktigt att
företagets ledning förespråkar riktlinjer och policys för att de ska spridas i företaget. Utan
förhållningsregler ökar risken för fusk och bedrägeri. För att uppnå en god kontrollmiljö kan
delegering av ansvar också vara avgörande.

Risk
De risker som finns måste motverkas, minimeras och elimineras för att ett företag på ett
effektivt sätt ska kunna nå sina uppsatta mål. Avseende risker inom den finansiella
rapporteringen bör företaget beakta de poster som tidigare varit felaktiga och som löper större
risk för bedrägeri. För att riskerna ska kunna hanteras bör de bedömas och analyseras, vilket
kan göras utefter dess väsentlighet, dvs. dess sannolikhet att realiseras eller konsekvensen av
att den realiseras. Får en risk allvarliga konsekvenser och sannolikheten att risken realiseras är
stor bör företaget vidta åtgärder för denna risk.

Kontroller
Kontroller används som åtgärder för att motverka bristerna och därmed att fel uppkommer.
Att bädda in effektiva kontroller skulle innebära att företaget med begränsade resurser skulle
kunna uppnå sina uppsatta mål. Dokumentering kring kontrollerna skulle underlätta arbetet
för de externa revisorerna samt underlätta testningen av kontrollerna.

Avrapportering och efterföljning
För att uppnå effektiv intern kontroll är det viktigt att upprätthålla god kommunikation mellan
centrala och lokala delar i företaget. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är det styrelsen som
ska ansvara för företagets interna kontroll. Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad och
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utvärdera företagets system för intern kontroll. Enligt Turnbull Guidance ska styrelsen göra en
bedömning över hur de väsentliga riskerna har identifierats, värderat och hanterats. Det bör
finnas en grundlig dokumentation för att ledningen/styrelsen ska kunna säkerställa hur väl
systemet för intern kontroll fungerar. En effektiv dokumentation genererar ett flöde av aktuell,
relevant och tillförlitlig information i, som nämndes ovan både i centrala i lokala delar i
företaget. Att föra en grundlig dokumentation bidrar också till att underlätta nyanställning och
fungerar även som en påminnelse för de anställda.
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5. Empiri
I detta kapitel presenteras det material som har samlats in för att uppnå studiens syfte. I
kapitlet kommer materialet presenteras utifrån både enkätundersökningen och intervjuerna.
Avslutningsvis presenteras de olika respondenternas åsikter om effektiv intern kontroll.

5.1 Befattning och organisering
I enkätundersökningens inledande del behandlades vilken befattning respondenterna besitter
samt hur företagen övergripande arbetar med den interna kontrollen. Under intervjuerna och
under insamlandet av respondenter till enkätundersökningen framkom det att det finns en
mängd olika befattningar för dem som arbetar med intern kontroll.

Vad har Ni för befattning?
CFO

11%

Koncernredovisningschef

22%

Ansvarig för internrevision

19%

Arbetar som internrevisor

14%

Ansvarig för avdelningen för intern kontroll
Arbetar på avdelningen för intern kontroll
Annan

24%
3%
8%

Diagram 1 Befattning

De som besvarade enkätundersökningen har olika befattningar, vilket kan avläsas i Diagram
1. Andra befattningar som respondenterna har är Business controller, Finanschef respektive
ansvarig för rapportering av koncernens svenska enheter.

Som andra fråga i enkätundersökningen behandlas hur företagen är organiserade och därmed
hur de arbetar med den interna kontrollen. Hos de företag som besöktes för en intervju hade
de en avdelning som arbetar med intern kontroll. Hur företag är organiserade för att arbeta
med

den

interna

kontrollen

skiljer

sig

mellan

företagen

som

har

besvarat

enkätundersökningen, vilket kan avläsas i Diagram 2.
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Hur organiserar ert företag arbetet med intern kontroll?
(Flera alternativ kan väljas)
Internrevisorer

41%

Externa revisorer/konsulter anlitas

38%

Avdelning för intern kontroll

32%

En eller flera personer som har övergripande ansvar
Annat

46%
5%

Diagram 2 Organisering

41 % av företagen har internrevisorer som arbetar med den interna kontrollen.
Internrevisorerna testar den interna kontrollen för att företagen ska kunna uppnå sina mål på
ett effektivt sätt. 38 % av företagen anlitar externa revisorer eller konsulter som ska arbeta
med den interna kontrollen. De externa revisorerna kan i sitt arbete granska rutiner och
processer för att stärka den interna kontrollen samtidigt som företaget själv kan arbeta internt
med att implementera rutiner och processer samt att se till att medarbetarna arbetar utefter
dessa. I enkätundersökningen men också vid intervjuerna har det kommenterats att företagen
använder externa revisorer vid behov. I ett av företagen arbetar de tillsammans med de
externa revisorerna för att sätta upp mål för arbetet med den interna kontrollen. De externa
revisorerna uttalar sig till styrelsen om effektiviteten av den interna kontrollen och de hjälper
dessutom företaget med feedback på dess design över arbetet med intern kontroll.

32 % av företagen har en avdelning som arbetar med den interna kontrollen. På de företag där
intervjuer gjordes har denna avdelning inte något ansvar för den interna kontrollen utan deras
arbete består i att hjälpa verksamheten att säkra upp den interna kontrollen. Avdelningen för
intern kontroll ses som en expertfunktion som hjälper till att designa och upprätthålla arbetet
med intern kontroll. Vid intervjuerna framkom det också att företaget sedan kan
ansvarsfördela ute i verksamheten, i form av bland annat processägare, kontrollägare och
kontrollutförare. Ägarna ska förstå riskerna och de ska designa kontrollerna så att de på bästa
sätt täcker riskerna. Sedan finns det en eller flera kontrollutförare i den här processen som
utför kontrollerna.

46 % av företagen har en eller flera personer som ansvarar för den interna kontrollen. Enligt
en av de respondenter som har besvarat enkätundersökningen är det controllerns uppgift att i
varje enhet eller varje affärsområde säkerställa att den interna kontrollen fungerar.
Respondenten menar vidare att den interna kontrollen bör finnas inbyggd i samtliga rutiner
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samt att det är upp till varje funktionsansvarig att se till att den interna kontrollen beaktas
löpande.

5.2 System för intern kontroll
I enkätundersökningens andra del behandlades företagens system för intern kontroll och hur
de därmed arbetar med den interna kontrollen. Frågor riktades också mot om medarbetarna
ser arbetet med intern kontroll som en process respektive om de ser intern kontroll som en del
i den dagliga verksamheten samt hur de eventuellt arbetar för att förmedla detta inom
företaget.

5.2.1 COSO-modellen
Under intervjuerna framkom det att COSO-modellen används i arbetet med intern kontroll
inom den finansiella rapporteringen eller att COSO-modellens komponenter finns avspeglade
i det system som används för arbetet med intern kontroll.
Vad använder ert företag för system vid arbetet med intern kontroll inom den
finansiella rapporteringen?
COSO-modellen används i arbetet med intern kontroll
Ett egenutvecklat system där COSO-modellens komponenter
finns avspeglade
Ett egenutvecklat system som inte är påverkat av COSOmodellen
Inget system används vid arbetet med intern kontroll
Annat

41%
49%
3%
3%
5%

Diagram 3 System för arbetet med intern kontroll

Enkätundersökningens utfall, som ses i Diagram 3, visar att 41 % av företagen använder
COSO-modellen i arbetet med intern kontroll inom den finansiella rapporteringen och att 49
% av företagen använder ett egenutvecklat system där COSO-modellens komponenter finns
avspeglade.

Under intervjuerna framkom det dock att COSO-modellen kan vara alltför teoretisk och att
företagen därför medvetet gärna undviker att benämna den i exempelvis utbildningar som
ordnas inom företaget. Vidare kommenterades det att om medarbetarna vet att de ska arbeta
utefter en modell får de allt för stort fokus på att följa modellen istället för att implementera
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modellen i det dagliga arbetet. Istället förklaras det under utbildningar för medarbetarna att
intern kontroll är en del av deras dagliga arbete.

Respondenterna som intervjuades tycker trots allt att det finns mycket att vinna på att använda
COSO-modellen och dess kompontenter. COSO-ramverket är ett globalt erkänt ramverk och
det gör att användningen av COSO-modellens komponenter och struktur underlättar för
företagen, det gör bland annat att det går att tala samma språk internt inom företaget samt
externt med revisorer och konsulter.

5.2.2 Intern kontroll som en process
Under intervjuerna förklarade respondenterna att de ser arbetet med intern kontroll som en
process, dvs. att arbetet ska fortlöpa samt utvecklas och förbättras. Arbetet ska baseras utifrån
de resurser som företaget har. Intern kontroll är inte en enskild händelse utan en rad åtgärder
som genomsyrar hela företaget. Företaget förändras och det måste även intern kontroll göra.
Att förmedla ut till hela företaget att intern kontroll är en process ser de respondenter som
intervjuats som ett pågående projekt. I projektet arbetas det för att medarbetarna inom den
finansiella rapporteringen ska se arbetet med intern kontroll som en process och inte som
något som utförs och sedan är klart.
Anser du att de som arbetar inom den finansiella rapporteringen ser arbetet med
intern kontroll som en process, dvs. att arbetet ska fortlöpa samt utvecklas och
förbättras?
Ja, alla ser arbetet med intern kontroll som en process
Nej, alla ser ej arbetet med intern kontroll som en process, men
företaget arbetar för att förmedla detta
Nej, alla ser ej arbetet med intern kontroll som en process och
företaget arbetar inte för att förmedla detta
Nej, arbetet med intern kontroll betraktas inte som en process
Vet ej

46%
41%
5%
3%
5%

Diagram 4 Intern kontroll som en process

Enkätundersökningens utfall visar att 46 % av företagen anser att alla inom företaget ser
arbetet med intern kontroll som en process, vilket kan avläsas i Diagram 4. 41 % av företagen
anser ej att alla inom företaget ser arbetet med intern kontroll som en process, men att de
arbetar för att förmedla detta. 5 % av företagen anser ej att medarbetarna inom företaget ser
arbetet med intern kontroll som en process och att företaget inte heller arbetar med att
förmedla detta. Endast 3 % svarade att arbetet med intern kontroll ej betraktas som en process.
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De respondenter som svarade att de ej anser att alla inom företaget ser arbetet med intern
kontroll som en process men att företaget arbetar med att förmedla detta fick även svara på
hur företaget arbetar för att förmedla detta.

Under intervjuerna kommenterade respondenterna att det kan vara en utmaning att få intern
kontroll att uppfattas som en process av alla medarbetare. Respondenterna anser att utbildning
samt att avdelningen för intern kontroll används som en expertfunktion är de främsta
metoderna för att nå ut till medarbetarna.
Hur arbetar ert företag med att förmedla att intern kontroll är en
process? (Flera alternativ kan väljas)
Internutbildning inom intern kontroll

40%

Företaget har tydliga riktlinjer och policys

47%

Nya medarbetare utbildas bl.a. inom företagets
riktlinjer och policys

27%

Företagsledningen förespråkar detta

40%

Företaget har en expertfunktion inom intern
kontroll som i sitt arbete förmedlar detta

67%

Företaget har visualiserat processen

7%

Annat

7%

Diagram 5 Hur företag arbetar med att intern kontroll är en process

Som Diagram 5 visar svarade 67 % av företagen som har svarat att de arbetar med att
förmedla att intern kontroll är en process att de har en expertfunktion inom intern kontroll
som i sitt arbete förmedlar att intern kontroll är en process. 47 % av företagen förmedlar att
intern kontroll är en process genom att ha tydliga riktlinjer och policys. I 40 % av företagen
förespråkar företagsledningen att intern kontroll är en process och i lika stor del används
internutbildning inom intern kontroll.

Under intervjuerna förklarade respondenterna hur processerna ser ut på deras respektive
företag och de visade processerna genom visualiseringar, dvs. de åskådliggjorde med hjälp av
en bild hur processerna ser ut och enligt enkätundersökningen är det 7 % av företagen som
arbetar på detta sätt i sin förmedling att intern kontroll är en process. En av respondenterna
som besvarade enkäten förklarade också att de i företaget har en intern webbsida där det finns
utförlig information och att företaget på så sätt sprider i verksamheten att intern kontroll är en
process.
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5.2.3 Intern kontroll som en del av den dagliga verksamheten
Respondenterna som intervjuades anser också att arbetet med intern kontroll ska vara en del
av den dagliga verksamheten. För att en verksamhet ska vara effektiv ska intern kontroll vara
en integrerad del i företaget. Att lägga till nya rutiner som inte hör samman med det befintliga
arbetet skapar ökade kostnader. Genom att fokusera på den befintliga verksamheten och dess
bidrag till en effektiv intern kontroll samt genom att integrera kontroller i den grundläggande
verksamheten kan företag ofta undvika onödiga förfaranden och kostnader. Medarbetarna får
inte uppleva att den interna kontrollen är en börda exempelvis vid tidsbrist.
Anser du att de som arbetar inom den finansiella rapporteringen ser arbetet med
intern kontroll som en del av den dagliga verksamheten?
Ja, alla ser det som en del av den dagliga verksamheten

51%

Nej, alla ser det ej som en del av den dagliga verksamheten, men
företaget arbetar för att förmedla detta
Nej, alla ser det ej som en del av den dagliga verksamheten och
företaget arbetar inte för att förmedla detta

43%
5%

Nej, det inte är en del av den dagliga verksamheten

0%

Vet ej

0%

Diagram 6 Intern kontroll som en del av den dagliga verksamheten

Enligt enkätundersökningens utfall, som kan avläsas i Diagram 6, är det 51 % av företagen
som anser att alla inom företaget ser arbetet med intern kontroll som en del av den dagliga
verksamheten. 43 % av företagen anser ej att alla inom företaget ser arbetet med intern
kontroll som en del av den dagliga verksamheten men att företaget arbetar med att förmedla
detta. Inget av företagen anser att arbetet med intern kontroll inte är en del av den dagliga
verksamheten och endast 5 % av företagen anser att ingen på företaget ser det som en del av
den dagliga verksamheten och där företaget inte försöker förmedla detta.

De respondenter som i enkätundersökningen svarade att de ej anser att alla ser arbetet med
intern kontroll som en del av den dagliga verksamheten men att företaget arbetar med att
förmedla detta fick svara på hur företaget arbetar för att förmedla detta.
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Hur arbetar ert företag med att förmedla att intern kontroll ska ingå i
den dagliga verksamheten? (Flera alternativ kan väljas)
Internutbildning inom intern kontroll

31%

Företaget har tydliga riktlinjer och policys

63%

Nya medarbetare utbildas bl.a. inom företagets
riktlinjer och policys

31%

Företagsledningen förespråkar detta

44%

Företaget har en expertfunktion inom intern
kontroll som i sitt arbete förmedlar detta
Det finns tydliga instruktioner för varför
kontrollerna ska genomföras
Annat

56%
31%
13%

Diagram 7 Hur företag arbetar med att förmedla att intern kontroll ska ingå i den dagliga verksamheten

Som Diagram 7 visar har 63 % av företagen som i sitt arbete förmedlar att intern kontroll ska
vara en del i den dagliga verksamheten tydliga riktlinjer och policys och 56 % av företagen
har en expertfunktion inom intern kontroll.

5.3 Riskbedömning
I enkätundersökningens tredje del behandlas riskbedömning. Under intervjuerna förklarade
respondenterna att inom intern kontroll är risker mycket viktiga att behandla och de måste då
identifieras och sedan täckas med kontroller för att de ej ska realiseras och att fel i den
finansiella rapporteringen därmed kan uppstå. Under intervjuerna framkom det att när en
riskbedömning ska göras i ett större företag bör det ske med hjälp av scoping, dvs. att arbetet
inriktas på ett eller flera områden där det läggs fokus på att hitta och hantera riskerna.

I denna del av enkätundersökningen ställdes därmed frågor kring på vilken/vilka nivåer som
företaget bestämmer var fokus ska läggas för den interna kontrollen samt hur ofta en
riskbedömning bör göras inom ett fokusområde. Dessutom ställdes en fråga där respondenten
kunde uttrycka sin egen åsikt när det gäller vilka kriterier som är viktigast att följa för att välja
ut rätt fokusområden. Ytterligare en fråga ställdes kring kriterier och det är om företaget har
gemensamma kriterier för bedömning av risker inom ett fokusområde.

5.3.1 Bestämma fokusområde
Under intervjuerna framkom det att fokusområde först och främst bestäms utifrån olika nivåer
inom företaget, exempelvis utifrån kontonivå, processnivå och/eller dotterbolagsnivå.
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På villken/vilka nivåer besämmer företaget var fokus, dvs. scope, för
den interna kontrollen ska läggas? (Flera alternativ kan väljas)
Kontonivå

19%

Processnivå

57%

Avdelningsnivå

11%

Dotterbolagsnivå

59%

Landsnivå

22%

Koncernnivå

35%

Annan

22%

Diagram 8 Fokusområde för intern kontroll

Enkätundersökningens utfall visar, som kan avläsas i Diagram 8, att det är vanligast i
företagen att fokusera på riskbedömningen på dotterbolagsnivå, 59 %, och på processnivå, 57
%. Några respondenter som besvarade enkätundersökningen noterade också att det bland
annat är internrevisionen som arbetar fram en plan över var fokus ska läggas. Ytterligare
respondenter

kommenterade

att

revisionskommittén

sedan

godkänner

de

valda

fokusområdena.

Vad som också är av betydelse är hur ofta en riskbedömning inom ett fokusområde ska göras.
Vid intervjuerna framkom det att riskbedömningar vanligtvis görs årsvis men att det löpande
vid förändringar görs ytterligare riskbedömningar. Att riskbedömning görs årsvis beror på att
företaget ska vara uppdaterad om de faktiska riskerna och därmed kan lägga sitt fokus på
dessa risker. Det framkom dessutom att det är ute i verksamheten som riskbedömningen görs
för det är där kunskapen finns, exempelvis i processer och rutiner.
Hur ofta anser du att en riskbedömning inom ett
fokusområde bör göras?
Månadsvis

3%

Kvartalsvis

14%

Halvårsvis

19%

Årsvis
Annat

62%
3%

Diagram 9 Riskbedömning inom ett fokusområde

Majoriteten av företagen, nämligen 62 %, anser att en riskbedömning inom ett fokusområde
ska göras årsvis, vilket visas i Diagram 9. Det framkom dock från respondenternas
kommentarer i denna fråga att det är viktigt att om det sker en förändring i t.ex. en process
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eller i hela organisationen att en ny riskbedömning i samband med förändringen görs så att det
hela tiden sker löpande i samband med dessa förändringar.

5.3.2 Kriterier för att välja rätt fokusområde
För att göra bedömningen för vilket område fokus ska läggas framkom det under intervjuerna
att företag har kriterier för att göra denna bedömning. Företagens förklaringar till
fokuseringen på risk är att riskerna måste identifieras för det är där som felaktigheter kan
uppstå samt att riskerna måste identifieras för att kunna arbeta vidare med den interna
kontrollen.

Frågan kring vilka kriterier som är viktigast för att välja ut rätt fokusområde ställdes i
enkätundersökningen som en öppen fråga. Respondenterna svarade att fokus ska läggas i de
områden där väsentliga fel, som påverkar den finansiella rapporteringen, kan uppstå. Vad som
ska bedömas är hur stor sannolikheten är att ett visst fel uppstår eller att ett misstag begås,
exempelvis är sannolikheten för fel större vid mycket manuell hantering. Om sannolikheten
för ett fel är stor är det viktigt att lägga fokus på detta för att undvika att fel uppstår. Dessutom
ska det bedömas var konsekvensen blir som störst. Många företag väljer att fokusera på stora
poster i balansräkningen eftersom konsekvensen vid fel skulle kunna bli enorm.

Under en intervju togs ett exempel upp för hur de på det företaget väljer ut fokusområde. De
väljer ut de processer eller avdelningar som täcker upp den största delen av de konsoliderade
balans- och resultaträkningarna. Utifrån detta fokusområde täcker de upp 95 % av de
konsoliderade balans- och resultaträkningarna.

Ytterligare kriterier som, enligt enkätundersökningen, måste tas hänsyn till vid val av
fokusområde är poster som är komplexa, detta kan bland annat innebära poster där en
värdering görs men där hänsyn även måste tas till t.ex. processer som är omfattande och
svåra. Där ett arbete är komplext är det större risk att fel uppstår och dessa risker måste därför
hanteras så att fel kan undvikas. Vid en förändring är det också viktigt att lägga extra fokus på
ett område där förändring sker för att sedan när riskerna minskar återigen minska fokus på
detta område.

Enkätundersökningens utfall i frågan om företaget har gemensamma kriterier för bedömning
av risker inom ett fokusområde visar att majoriteten av företagen, 70 %, har gemensamma
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kriterier för bedömning av risker inom ett fokusområde. 19 % av företagen har ej
gemensamma kriterier, vilket visas i Diagram 10.
Har ert företag gemensamma kriterier för bedömning av risker inom
ett fokusområde?
Ja

70%

Nej
Vet ej

19%
11%

Diagram 10 Gemensamma riskkriterier

Vid intervjuerna ställdes också en fråga kring gemensamma kriterier och hur arbetet med
detta ser ut på deras respektive företag. Företag kan använda sig av så kallade riskkartor för
att bedöma de olika riskerna. I dessa riskkartor kan riskerna placeras ut beroende på dess
sannolikhet och konsekvens dvs. beroende på om de kommer realiseras och hur stor
konsekvensen skulle bli om de faktiskt realiseras. Riskerna placeras då ut i en matris och på
detta sätt bedöms det vilka risker som är mer kritiska än andra dvs. vilka som ska ingå i
fokusområdet.

Under intervjuerna framkom också att företag kan använda sig av färger, grön, gul och röd,
för att bedöma riskerna. De olika färgerna föreställer då också hur riskerna ska hanteras. Om
en risk tilldelas en grön färg innebär det att det finns tydliga kontroller som ska täcka denna
risk och att inga nya åtgärder behöver göras. När en risk däremot bedöms som gul eller röd
innebär det att det finns vissa identifierade gap, dvs. skillnader mellan vad som anses bör
finnas på plats och vad som finns på plats. Dessa gap måste arbetas med för att stängas, vid en
röd risk är dessa gap stora.

Under intervjuerna framkom det dessutom att hänsyn måste tas till att det är människorna ute i
organisationen som gör riskbedömningen vilket innebär att en personlig värdering och dess
aptit på risk speglar bedömning. Värderingen kan göra att liknande risker ändå värderas olika.
Av denna anledning är gemensamma kriterier för riskbedömning av stor vikt. Vidare
framkom det att om det inte finns gemensamma kriterier för riskbedömning är det svårt att
verkligen bedöma vilka risker som är de viktigaste och vilka som ska fokuseras på.

Vid diskussion kring en standardiserad riskbedömning framkom det under intervjuerna att det
aldrig kommer att uppnås då människor har olika syn på vad risk är och hur den ska hanteras.
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Däremot ska det arbetas med gemensamma kriterier för riskbedömning för att på så sätt
komma närmare en standardiserad riskbedömning. Respondenterna antyder dock under
intervjuerna att det är svårt att sätta sådana kriterier i ett stort företag då olika enheter skiljer
sig mycket i fråga om bland annat omsättning och balansomslutning.

5.4 Kontroller
I enkätundersökningens fjärde del behandlas kontroller. Kontrollerna ska täcka de risker som
har identifierats. Under intervjuerna kom det fram att det finns vissa formella krav på
kontrollerna som ska hjälpa kontrollutföraren att utföra kontrollen på rätt sätt. Det kom även
fram att en brist i en kontroll innebär att det finns en potentiell risk att det är fel i den
finansiella rapporteringen. I denna del av enkätundersökningen ställdes därmed frågor kring
vilka formella krav som företaget ställer på sina kontroller, vem det är som beslutar om vilka
kontroller som ska utföras och till sist hur ofta bedömningen ska göras om vilka kontroller
som ska utföras.

5.4.1 Formella krav
Under intervjuerna kom det fram att de kontroller som företaget utför ska täcka de risker som
har identifierats. Kontrollerna ska prövas och designas utifrån hur arbetet utförs, var riskerna
uppstår samt hur riskerna ser ut. Verksamheten kan anse att vissa kontroller skapar problem i
det dagliga arbetet men att det ändå finns risker som måste täckas. Av denna anledning är det
viktigt att samarbeta inom företaget för att designa och utifrån kontrollera att de ska täcka
riskerna samtidigt som de ska bli en del av det dagliga arbetet.

Ett företag kan, enligt vad som framkom under intervjuerna, använda sig av flera olika
formella krav på hur kontroller ska genomföras för att de ska ge det bästa resultatet. Exempel
på formella krav kan vara att det ska finnas tydliga instruktioner för hur kontrollen ska
utföras, att det tydligt ska framgå vem, hur ofta och varför kontrollen ska utföras samt om det
ska finnas kontrollbevis.
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Vilka formella krav ställer ert företag på de kontroller som ska
genomföras? (Flera alternativ kan väljas)
Det ska finnas tydliga instruktioner för hur
kontrollen ska utföras
Det ska tydligt framgå vem som ska utföra
kontrollen

68%
62%

Det ska framgå hur ofta kontrollen ska utföras

57%

Det ska beskrivas varför kontrollen ska utföras

51%

Det ska finnas kontrollbevis

59%

Företaget ställer ej formella krav
Andra

19%
5%

Diagram 11 Formella kontrollkrav

Enligt enkätundersökningens utfall, som visas i Diagram 11, ställer 68 % av företagen
formella krav på att det ska finnas instruktioner för hur kontrollerna ska utföras. Enligt 62 %
ska det framgå vem som ska utföra kontroller och 57 % ställer krav på hur ofta kontroller ska
utföras samt 59 % att det ska finnas kontrollbevis. Enligt 51 % av företagen ska det framgå
varför kontrollerna ska utföras.

5.4.2 Kontrollbevis
Ett kontrollbevis kan, som tidigare nämndes, ingå som ett formellt krav vid hur kontrollerna
ska genomföras. Ett kontrollbevis är ett bevis på att en kontroll har blivit utförd. Ett exempel
på kontrollbevis är att två personer i förening skriver under en bokföringsorder, detta för att
försäkra sig om att bokföringsordern blir korrekt utförd. Ett annat exempel är en checklista
över kontoavstämning för att stämma av om alla poster är ifyllda. I dessa två exempel ska
både bokföringsordern och checklistan sparas som bevis för att det i efterhand ska kunna ses
att det är gjort. Ett kontrollbevis används för att kontrollerna ska kunna testas om de verkligen
har genomförts samt att kontrollbevisen också ska kunna användas av externrevisorer vid
deras revidering. Kontrollbevis är ett sätt att skapa en större transparens i verksamheten.

Under intervjuerna framkom det att kontrollbeviset är ett av kraven för att uppnå
kontrolluppfyllnad. Enligt enkätundersökningens utfall är det 59 % av företagen som ställer
krav på att det ska finnas kontrollbevis, vilket kan avläsas i Diagram 11.

Under intervjuerna framkom det dessutom att kritik har riktats mot de krav som SOX ställer
på kontrollbevis, då dessa krav har tolkats som att allt skulle skrivas på och att kontrollerna
därmed inte var giltiga om de ej var underskrivna. Med kritiken menas att kontrollerna inte
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ska ske automatiskt och bara skrivas under, dvs. att kravet lätt uppfylls genom att endast
skriva under ett papper. Samtidigt är god intern kontroll standardiserad och ska kunna
verifieras. Kontrollbevis kan istället vara, som nämndes ovan, en checklista eller att mailtrafik
följs kring kontrollen.
Enligt respondenterna som intervjuades är kontrollbevis användbart på det sätt att det blir
konkret för kontrollutföraren att kontrollerna sedan kommer att testas om de är utförda. För att
kontrollbevis ska fungera krävs det mycket utbildning för medarbetarna samt tydliga regler
kring kontrollbevisen. Inom företaget kan det beslutas t.ex. hur många som ska skriva under
en faktura exempelvis beroende på hur stort belopp fakturan är på och vem som har rätt att
skriva under. Det är viktigt att internrevisionen och verksamheten har samma syn på vad det
är som ska utföras för att en testning sedan ska kunna utföras på ett bra och effektivt sätt.

En av respondenterna förklarade under intervjun att de på dennes företag inte helt dömer ut en
kontroll om det saknas ett kontrollbevis.
”Att en kontroll inte är utförd betyder inte direkt att det är fel i redovisningen,
men det finns en potentiell risk att det blir fel.”
Företaget försöker då istället se om det kan finnas kompenserande kontroller eller
kompenserande aktiviteter som kan täcka det bristande kontrollbeviset. Enheten kan också
bedömas från ett annat håll, dvs. ett ställningstagande görs på hur mycket av företagets
intäkter och balansräkning som den här enheten står för. Bedömningen är sedan avgörande för
hur det bristande kontrollbeviset ska hanteras. Vid bristande kontrollbevis försöks det alltså
hittas andra sätt för att upptäcka om något är fel. Det är dock viktigt att arbetet fortsätter för
att det ska finnas kontrollbevis på avdelningarna i framtiden.

5.4.3 Vem beslutar om vilka kontroller som ska genomföras?
För att det ska finnas kontroller som kan täcka de identifierade riskerna måste det finnas
någon inom företaget som beslutar om vilka kontroller som ska genomföras. Enligt vad som
framkom under intervjuerna fattas beslut om vilka kontroller som ska utföras genom ett
samarbete mellan de verksamhetsansvariga eller den avdelning där kontrollen ska utföras.
Anledningen till detta är att det är de som är närmast verksamheten och som därmed besitter
den rätta kunskapen för att ta detta beslut.
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Vem inom ert företag beslutar om vilka specifika kontroller som ska
genomföras för att täcka riskerna inom den finansiella
rapporteringen?
CFO
Avdelningen för intern kontroll eller
person/personer med motsvarande ansvar
Avdelningen/Processen där kontrollen ska utföras

8%
19%
14%

Beslutet tas genom ett samarbete mellan de två
ovan nämnda avdelningarna
Annan

46%
14%

Diagram 12 Vem beslutar om vilka kontroller som ska genomföras?

Enligt enkätundersökningens utfall, som visas i Diagram 12, är det 46 % av företagen som
beslutar om vilka kontroller som ska utföras genom ett samarbete mellan avdelningen där
kontrollen ska utföras och dem som är ansvariga för arbetet med intern kontroll. Beslutet om
vilka kontroller som ska utföras blir sedan alltid föremål för granskning eftersom de testas,
både internt och av de externa revisorerna. Övrig fördelning över de olika svarsalternativen
visas i Diagram 12.

I enkätundersökningen kom det även fram övriga kommentarer kring hur beslutsfattandet går
till. De koncerngemensamma kontrollerna som ska utföras ansvarar internrevisionen för och
dessa godkänns och beslutas sedan av CFO. Det kom också fram att CFO kan vara
”beställaren”, dvs. den som ställer krav på vilka kontroller som ska utföras. Ofta besitter inte
CFO den detaljkunskap eller den detaljfokus för att kunna avsätta tid för att göra ett helt
dokument med kontrollkrav som ska täcka in alla risker. Istället blir det ett samarbete med
den eller de som är ansvariga för den interna kontrollen för att koordinera det här arbetet. På
samma sätt kan även styrelsen eller revisionskommittén vara beställare av kontroller som ska
utföras.

5.4.4 Hur ofta bör bedömning av kontroller göras?
För att kontrollerna på bästa sätt ska täcka de risker som finns bör kontrollerna, enligt vad
respondenterna under intervjuerna förklarade, vara relevant uppdaterade och därför behövs
nya bedömningar göras för kontrollerna. För att göra en bedömning av kontroller utförs en
testning för att se till att kontrollerna har genomförts och att kontrollerna täcker de risker som
företaget ställs inför.
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Hur ofta anser du att en bedömning bör göras av kontrollerna, för att
de på bästa sätt ska täcka de risker som finns?
Månadsvis

0%

Kvartalsvis

16%

Halvårsvis

19%

Årsvis
Annat

54%
11%

Diagram 13 Hur ofta bör bedömning av kontroller göras?

Under intervjuerna framkom det att bedömning av kontrollerna ska göras årvis, något som
även enkätundersökningens utfall visar på, vilket kan avläsas i Diagram 13. 54 % av
respondenterna anser att en bedömning av kontroller bör göras årsvis. Ingen respondent som
besvarade enkäten anser däremot att en månadsvis bedömning av kontrollerna ska göras. För
övrig fördelning av de olika svarsalternativen se Diagram 13.

I enkätundersökningen kommenterade respondenterna dessutom att de anser att bedömningen
måste anpassas efter förändringar i processer, organisation och system etc. eftersom detta
kräver en ny bedömning av kontroller. Respondenterna kommenterade även att de anser att
det bör finnas olika tidsaspekter för olika kontroller beroende på om de nyligen är
implementerade eller om risken bedöms större för en viss process. Respondenterna anser att
bedömningen bör göras minst på årsvis, men det kan finnas vissa områden, processer eller
länder där en bedömning av kontrollerna bör göras mer frekvent och att detta är styrt av de
riskbedömningar som görs.

5.5 Avrapportering och uppföljning
I enkätundersökningens femte del behandlades avrapportering och uppföljning. Under
intervjuerna kom det fram att avrapportering är en stor del av arbetet med intern kontroll. Det
är alltså viktigt att information sprids inom företaget. Sammanställd information ska komma
till högre nivåer inom företaget för att de där ska kunna göra en bedömning av den interna
kontrollen, exempelvis ska styrelsen i varje årsbokslut kunna göra en bedömning av
effektiviteten av den interna kontrollen. I undersökningen menas rapportering till styrelsen
även den rapportering som går till styrelsens revisionskommitté.
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I denna del av enkätundersökningen ställdes därmed frågor kring vad som avrapporteras, vad
det finns för kriterier för att en risk ska avrapporteras och hur ofta avrapporteringen sker.
Avslutningsvis i denna del ställdes frågan om hur företaget arbetar med uppföljning av de
brister som upptäckts i rapporteringen.

5.5.1 Vad företag avrapporterar inom intern kontroll
Företag kan ha olika bestämmelser kring vad som ska rapporteras inom ett företag när det
gäller den interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen. Exempel på vad som kan
rapporteras är risker, antal gjorda kontroller, antal bristande kontroller, påträffade fel samt
åtgärdsplaner.

En respondent nämnde under intervjun att:
”en grundförutsättning för all rapportering är att brister identifieras lokalt och
att man tillsammans med avdelningen för intern kontroll sedan kommer fram till
hur problemen ska hanteras när kontrollen ska repareras”.

Vad inom den interna kontrollen rapporteras vidare? (Flera alternativ kan väljas)
57%
59%

Risker

68%
62%

Antal gjorda kontroller
24%

41%

51%
51%

65%
62%
62%

Antal bristande kontroller
46%
Påträffade fel i den
finansiella rapporteringen

Till avdelningschef/
Processansvarig

59%
59%

86%

54%
65%
62%

Åtgärdsplaner
51%

Till avdelning för intern kontroll
eller motsvarande
Till CFO

76%

Till styrelsen

Diagram 14 Vad företag avrapporterar inom intern kontroll

Enligt enkätundersökningens utfall, vilket kan avläsas i Diagram 14, rapporterar under 60 %
av företagen riskerna till avdelningschefen respektive till de ansvariga för den interna
kontrollen inom. Till CFO rapporterar 68 % av företagen riskerna och 62 % rapporterar
riskerna till styrelsen.
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Antal gjorda kontroller rapporteras till avdelningschefen respektive de ansvariga för intern
kontroll i 51 % av företagen. Till CFO och styrelsen rapporteras detta endast i 41 %
respektive 24 % av företagen. En av respondenterna som besvarade enkätundersökningen
anser inte att antal gjorda kontroller är relevant i en stor och geografiskt utspridd organisation
utan anser att det är mer relevant att rapportera utifrån de kontrollmål som företaget har satt
upp.

Antal bristande kontroller rapporteras i lite över 60 % av företagen till avdelningschefen, till
de ansvariga för intern kontroll respektive till CFO. Till styrelsen rapporteras antal bristande
kontroller i 46 % av företagen. Respondenterna som besvarade enkätundersökningen
kommenterade att för att avrapportering ska ske till CFO och styrelsen kan det i många fall
bero på hur allvarliga bristerna är. Vid allvarliga brister blir CFO och styrelsen informerade
om detaljer i det specifika fallet. Om en brist upptäcks bör den rapporteras vidare inom
företaget och om den fortfarande är olöst vid bokslutet bör beslut om åtgärder fattas på en
högre nivå. Det kan exempelvis gälla beslut kring om en reservation ska göras, att posten ska
balanseras eller att inget ska göra. Vid denna bedömning kan det även tas ställning till om det
har gjorts några andra kontroller för att förvissa sig om att inget är fel, dvs. kompenserande
kontroller.

Påträffade fel i den finansiella rapporteringen rapporteras i 86 % av företagen till CFO, medan
lite under 60 % av företagen rapporterar detta till avdelningschefen, de ansvariga för intern
kontroll samt till styrelsen. CFO ansvarar för att den finansiella rapporteringen blir korrekt
och om det har uppstått ett fel måste det bedömas om det är något som CFO måste få
kännedom om eller måste fatta beslut om hur det ska hanteras.

Vilka åtgärdsplaner som vidtagits avrapporteras i 65 % av företagen till avdelningschefen
respektive i 62 % av företagen till de ansvariga för intern kontroll. 76 % av företagen
rapporterar åtgärdsplanerna till CFO och 51 % av företagen rapporterar detta till styrelsen.
Enligt en av respondenterna ska alla brister som upptäcks åsättas en åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen tas fram så nära verksamheten som möjligt och avrapporteras sedan vidare i
företaget. Vid större brister och där åtgärdsplan behöver beslutas för en större organisatorisk
enhet kan ärendet hänföras till CFO.
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Både under intervjuerna och i enkätundersökningen kom det fram att en del företag endast
avrapporterar till styrelsen vid behov. Det kom även fram att endast sammanställda rapporter
når CFO och styrelsen vilket innebär att endast det mest väsentliga tas upp i dessa rapporter.
Styrelsen kan ha åsikter om vad de vill erhålla för information och den avrapportering som
görs har då den information som motsvarar styrelsens förväntningar. Eftersom CFO ansvarar
för att den finansiella rapporteringen ska bli korrekt ställs det krav på att avrapporteringen av
intern kontroll byggs upp på ett sådant sätt att CFO ges transparens i företagets arbete med
den finansiella rapporteringen.

En respondent nämnde under intervjun att:
”den primära leveransen i rapporterna är att varningssignaler visas för att på så
sätt visa vilka som är de största redovisningsriskerna”.
Respondenten menar att om ett sådant system används ökar chansen för god intern kontroll
och transparens, vilket gör att siffrorna blir mer tillförlitliga.

5.5.2 Avrapportering av risk
Runt 60 % av företagen rapporterar riskerna till avdelningschefen, till de ansvariga för intern
kontroll, till CFO samt till styrelsen, vilket kan avläsas i Diagram 14. Risker kan, som har
nämnts i del tre Riskbedömning, bedömas och värderas på olika sätt. Vad har då företagen för
kriterier för att en risk ska avrapporteras?
Vilka centrala kriterier har ert företag för att en risk ska avrapporteras?
Konsekvensens storlek på den finansiella rapporteringen om
risken realiseras
Sannolikheten för att risken ska realiseras

3%
0%

En sammanvägning av de två ovanstående kriterierna
Företaget har inga kriterier för att en risk ska avrapporteras
Andra

89%
6%
3%

Diagram 15 Riskkriterier

Det övervägande kriteriet, med 89 %, som företagen funderar kring vid avrapportering av risk
är ett sammanvägt kriterium av konsekvensens storlek på den finansiella rapporteringen om
risken realiseras och sannolikheten att risken ska realiseras, detta kan avläsas i Diagram 15.

60

Det som framförallt bör lyftas fram i avrapporteringen, enligt respondenterna som
intervjuades, är de stora problemen. Att en kontroll inte är utförd betyder inte direkt att det är
fel i redovisningen, men det finns en potentiell risk att det kan bli fel. För att något ska lyftas
fram kan det finnas en beloppsgräns på hur stort felet kan bli. Det måste även beaktas om det
anses att det är en stor risk som bedöms som sannolik och som kanske måste göras en
reservation för i bokslutet och ta i beaktande när det rapporteras externt. Ytterligare ett
kriterium som kom fram under enkätundersökningen är hur snabbt risken kan realiseras.

5.5.3 Hur ofta företag avrapporterar intern kontroll
Vad som också bör tas i beaktning när det gäller avrapportering är hur ofta den sker till de
olika delarna inom företaget. Enligt vad som framkom under intervjuerna utförs det Self
assessment på företagen, dvs. en rapport med egna bedömningar av kontrollernas effektivitet,
och denna rapporteras vidare i företaget månadsvis eller kvartalsvis. Rapporten och då
bedömningen av kontrollens effektivitet görs av dem som har utfört kontrollen. I denna
rapport uttalar de sig om huruvida kontrollkraven har efterlevts eller inte och detta rapporteras
sedan vidare i företaget.

Hur ofta avrapporteras intern kontroll?
Månadsvis

22%

0%

32%

Till avdelningschef/
Processansvarig

19%
22%

Kvartalsvis

38%
Halvårsvis

Årsvis

Aldrig

0%
3%

5%
3%

46%

49%

Till avdelning för intern kontroll
eller motsvarande
Till CFO

14%
11%

11%

Till styrelsen

35%

3%
0%
0%
0%

Totalt

61%

75%
86%

97%

Diagram 16 Hur ofta företag avrapporterar intern kontroll

Enligt enkätundersökningens utfall avrapporteras intern kontroll i 75 % av företagen till
avdelningschefen/processansvarig till största dels månads- eller kvartalsvis. Flertalet av dem
som svarade månadsvis kommenterade att avrapporteringen sker löpande då en kontroll har
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genomförts. Det kom även fram i flera fall att det är avdelningschefen/processansvarig som
framställer rapporten och därför avrapporteras det ej till dem.

Till avdelningen för intern kontroll avrapporteras det till i 61 % av företagen och då till största
del månads- eller kvartalsvis. Under intervjuerna framkom det att avdelningen för intern
kontroll får varje månad eller kvartal rapportering från alla enheter runt om i verksamheten
som övervakas baserat på de fokusområden som har bestämts för året.

Till CFO avrapporterar de flesta av företagen, 97 %, och då till största del kvartalsvis. Enligt
enkätundersökningens utfall bör CFO få informationen löpande och då, när så behövs,
informeras i detalj om stora brister. CFO och de ansvariga för intern kontroll bör även ha nära
kommunikation. En respondent nämnde under intervjun att CFO kan använda kontrollkrav
som ett verktyg för att få den rapportering/information som han eller hon behöver för att
kunna fatta ett beslut kring om han eller hon kan förlita sig på rapporteringen i exempelvis det
kvartalsbokslutet.

Avrapportering av intern kontroll till styrelsen sker i 86 % av företagen och då vanligtvis
kvartalsvis eller årsvis. Enligt enkätundersökningen bör styrelsen få löpande information om
den interna kontrollen av CFO för att hållas uppdaterad. Det kan även vara så att det inte finns
något att rapportera vilket innebär att den interna kontrollen fungerar bra och att den
finansiella rapporteringen är tillförlitlig.

Enligt en av respondenterna som besvarade enkätundersökningen bör den formella
avrapporteringen ske i alla led minst en gång per år men då det interna kontrollarbetet är en
ständig process bör eventuella brister rapporteras löpande.

5.5.4 Uppföljning av kontrollbrister
När kontrollbrister inom ett företag identifieras finns det enligt de respondenter som
intervjuades olika sätt att sedan göra uppföljning på dessa. Exempel på vad som kan göras är
att CFO eller avdelningen för intern kontroll ställer krav på åtgärder som sedan följs upp vid
nästa avrapportering eller att avdelningen där brister upptäcks har ansvar för att bristen
åtgärdas.
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Hur arbetar ert företag med uppföljning av de kontrollbrister som rapporteras?
(Flera alternativ kan väljas)
CFO ställer krav på åtgärder som sedan följs upp

57%

Avdelningen för intern kontroll eller motsvarande ställer krav…

81%

Avdelningen där bristen upptäcks ansvarar för att bristen…
Det finns ingen uppföljning av de brister som rapporteras
Annat

62%
3%
14%

Diagram 17 Uppföljning av kontrollbrister

När en kontrollbrist upptäckts och rapporterats inom företaget, följer majoriteten av företagen
upp detta. Enligt enkätundersökningens utfall ställer CFO i 57 % av företagen krav på
åtgärder och följer sedan upp det i nästa avrapportering. En CFO som besvarade
enkätundersökning anser att detta är dennes primära uppgift. I 81 % av företagen ställer de
ansvariga för intern kontroll krav på åtgärder som sedan följs upp vid nästa avrapportering. I
62 % av företagen är det avdelningen där bristen upptäcks som har ansvar för att bristen
åtgärdas. För en sammanställning av svarsfrekvensen se Diagram 17.

Ytterligare svarsalternativ, som nämnts under ”Annat”, kan t.ex. vara controllers för
affärsområden som ansvarar för att se till att identifierade brister åtgärdas. Vem det är som
ställer kraven kan bero på vilken typ av risk det är och krav kan komma från olika håll i
organisationen. VD kan också vara involverad kravställare när det gäller prioriterade
områden.

Under intervjuerna nämnde en respondent att bristen läggs in i deras rapporteringsverktyg och
den ligger sedan kvar där tills bristen är åtgärdad. Först när åtgärden är fullbordad kan
problemet stängas och kontrollen kan därmed rapporteras som grön. Hur lång tid det tar
mellan uppföljningarna beror på kontrollen i sig. Om det är en kontroll som sker dagligen kan
företaget följa upp om problemet är åtgärdat inom en kort tidsperiod till skillnad från
kontroller som sker mer sällan.

5.6 Övriga reflektioner
Som sista del i enkätundersökningen behandlades övriga reflektioner där frågorna var mer
inriktade så att respondenten kunde besvara frågan med egna åsikter kring intern kontroll. Här
frågades det bland annat vad företaget har för mål för att uppnå det som de anser är god intern
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kontroll, dvs. när de är nöjda med arbetet inom intern kontroll. I denna sista del av
enkätundersökningen frågas det också hur respondenten anser att effektiviteten av den interna
kontrollen inom den finansiella rapporteringen bör mätas samt hur stor betydelse
respondenten anser att intern kontroll har för att den finansiella rapporteringen ska bli
tillförlitlig.

5.6.1 Mål för att uppnå god intern kontroll
I intervjuerna kom det fram att flera av företagen har pågående projekt för att utveckla den
interna kontrollen inom företaget. De har bland annat som mål att på ett mer strukturerat sätt
arbeta med den interna kontrollen. I enkätundersökningens utfall kring vad företagen har för
mål för att uppnå det som de anser är god intern kontroll finns det flera likheter. Flera
respondenter förklarar i enkätundersökningen att företaget har som mål att det ska finnas
tydliga och bra rutiner och processer för att identifiera och hantera risker. I arbetet med intern
kontroll strävas det efter att risken för att det ska bli fel i den finansiella rapporteringen ska
vara mycket låg. Respondenterna nämner då också att det är viktigt att de definierade
kontrollkraven har uppnåtts och att de samtidigt utförs på ett effektivt sätt.

Flera respondenter konstaterar också vid den här frågan att företag aldrig kan bli helt nöjda då
arbetet med intern kontroll är en ständigt pågående process. Det kan dock finnas delmål i
arbetet som hela tiden ska eftersträvas, detta för att det ska kunna konstateras att arbetet går åt
rätt håll.

Andra respondenter besvarade frågan med att företag som gör förändringar i verksamheten
eller som växer och går in på nya marknader måste följa upp detta med tydliga riktlinjer för
hur den interna kontrollen ska hanteras. Sådana förändringar kan annars innebära att fel
uppstår på grund av att kunskapen inte finns hos medarbetarna. Ett flertal respondenter har
även kommenterat att de vill att den interna kontrollen ska vara så god att de externa
revisorerna kan reducera sin insats och att denna kostnad därmed kan sänkas. Till sist har
respondenterna i enkätundersökningen också noterat att företagen har som mål med arbetet
inom intern kontroll att följa tillämpliga lagar och regler.

Under intervjuerna beskrev en respondent företagets mål inom intern kontroll utifrån fyra
specifika punkter. Respondenten förklarade att de tidigare hade processer där den interna
kontrollen är implementerad men att strukturen kring den interna kontrollen samt
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dokumentationen inte var särskilt bra. De har idag som mål att få en gemensam syn inom
företaget för hur de ska arbeta med den interna kontrollen inom den finansiella
rapporteringen, att förbättra dokumentationen kring den interna kontrollen, att det ska finnas
en tydlig struktur och ägandeskap kring gap-analys (en analys mellan vad som anses bör
finnas på plats och vad som finns på plats) samt att det ska finnas en struktur för övervakning
av de olika kontrollerna för att uppnå en effektivitet i övervakningen. Det sista målet med
övervakning är skapat för att CFO ska kunna få återkoppling på att kontroller har genomförts,
med vilket resultat och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa den finansiella
rapporteringen.

5.6.2 Att mäta effektiviteten av den interna kontrollen
Styrelsen ska i sin bolagsstyrningsrapport uttala sig om hur effektiv företagets interna kontroll
är. Under intervjuerna framkom det att effektiviteten av den interna kontrollen bör mätas
utifrån hur väl inbyggd arbetet är i den dagliga verksamheten. En respondent nämnde också
under intervjun att:
”intern kontroll inte är något annat än ett kvalitetssäkringssystem”.
Respondenten menar att det i effektiva verksamheter byggs in kvalitetssäkring i själva
tillverknings- och administrationsprocessen.

Enkätundersökningens utfall kring hur företag bör mäta effektiviteten i den interna kontrollen
har visats skilja sig lite mellan respondenterna, men flera respondenter har dock konstaterat
att effektiviteten av den interna kontrollen bör mätas genom att konstatera antalet fel som har
framkommit i kontrollerna inom den finansiella rapporteringen. Vad det sedan råder delade
meningar i är om antalet kontroller som har genomförts bör mätas samt om dessa har
rapporterats som effektiva eller ineffektiva. Flera respondenter har dock noterat att testning av
kontrollerna är avgörande, detta för att se om kontrollerna är rätt utformade och att de därmed
täcker riskerna. En respondent påpekar också att arbetet med intern kontroll blir mer effektivt
om antalet manuella kontroller kan minskas och att istället system där automatiska kontroller
ingår istället kan utnyttjas.

Andra respondenter som besvarade enkätundersökningen anser att det bör kontrolleras hur väl
rutiner och processer efterföljs samt om de tidsplaner som är utsatta för arbetet följs. Dessa
påståenden grundar sig också i att det löpande kontrolleras och görs uppföljningar över hur
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medvetenheten kring intern kontroll är bland medarbetarna. Det kontrolleras därmed hur
medarbetarnas medvetenhet ser ut kring företagets instruktioner och policys.

En respondent påpekade att inom dennes företag benämns inte just effektiviteten av den
interna kontrollen men att det ändå görs uppföljningar över hur arbetet med rutiner och
processer går och vad det ger för utfall. En respondent noterade också att tiden som läggs ner
på den interna kontrollen skulle kunna mätas men att detta är mycket svårt där den interna
kontrollen är en del i processerna och det dagliga arbetet.

En av respondenterna som besvarade enkätundersökningen kommenterade också att antalet
effektiva kontroller och även resultatet av den årliga testningen kan ställas i relation till
kostnaden för att ha en avdelning för intern kontroll samt kostnaden för den årliga testningen.
Om det då går att minska kostnaderna men ändå behålla antalet effektiva kontroller kan det
tyda på att effektiviseringen av arbetet med intern kontroll har lyckats.

Till sist har flera respondenter också noterat att det är svårt att mäta effektiviteten av den
interna kontrollen men att det samtidigt är viktigt att hitta ett sätt för att på bästa sätt kunna
förbättra arbetet med intern kontroll och att det därmed ska skapas en mer tillförlitlig
finansiell rapportering.

5.6.3 Den interna kontrollens betydelse för en tillförlitlig finansiell
rapportering
Målet med den interna kontrollen är att den finansiella rapporteringen blir tillförlitlig.
Respondenterna som ingår i denna undersökning arbetar på olika sätt med den interna
kontrollen och har på så sätt skapat sig en uppfattning kring den interna kontrollens betydelse.
Hur stor betydelse anser du att intern kontroll har för att den
finansiella rapporteringen ska bli tillförlitlig?
Mycket liten betydelse

3%

Liten betydelse

3%

Har betydelse
Stor betydelse
Mycket stor betydelse

8%
30%
57%

Diagram 18 Den interna kontrollens betydelse för en tillförlitlig finansiell rapportering
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Enkätundersökningens utfall kring den interna kontrollens betydelse, som går att avläsa i
Diagram 18, visar att den interna kontrollen har en mycket stor betydelse för att den
finansiella rapporteringen ska bli tillförlitlig, vilket 57 % svarade. 30 % anser att det har stor
betydelse medan 8 % ställde sig neutrala i frågan. Endast sammanlagt 6 % anser att intern
kontroll har liten eller mycket liten betydelse för att den finansiella rapporteringen ska bli
tillförlitlig. Utfallet av enkätundersökningen, om rankingen istället gör med betydelse från 15, där 5 innebär mycket stor betydelse, ger ett medelvärde på 4,35, dvs. att den interna
kontrollen har stor betydelse för företagens tillförlitighet i den finansiella rapporteringen.

De respondenter som svarade att den interna kontrollen har stor eller mycket stor betydelse
kommenterade att utan intern kontroll är det bara en tidsfråga innan fel uppstår. De anser
därför att det är viktigt att det inom intern kontroll finns riktlinjer och rutiner för hur arbetet
ska skötas i verksamheten för att den finansiella rapporteringen ska ge en rättvisande bild över
företagets ställning och resultat.

En respondent kommenterade också att felaktigheter som uppstår i den finansiella
rapporteringen ofta beror på slarv och okunskap och att utan rätt inställning och förståelse för
den interna kontrollen skapas problem. Respondenten menar att detta är något som förebyggs
av att det finns tydliga rutiner och riktlinjer. En annan respondent kommenterade att den
interna kontrollen har mycket stor betydelse även om företagskulturen också spelar en viktig
roll för att arbetet i verksamheten ska fungera.

De respondenter som anser att intern kontroll har en mycket liten betydelse för att den
finansiella rapporteringen ska bli tillförlitlig gav även de kommentarer kring detta.
Anledningen till deras svar är att de endast är ett fåtal som arbetar med den finansiella
rapporteringen inom företaget. De gör då avstämningar av rapporteringen och de tycker därför
att intern kontroll skulle innebära ett dubbelarbete då det skulle bli en granskning av sådant
som redan har diskuterats.
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6. Analys
I detta kapitel presenteras en analys kring det empiriska material som studien har resulterat i,
tillsammans med kapitel 3 och 4 om intern kontroll och effektivitet. Till en början diskuteras
utgångspunkten för denna analys utifrån lagstiftning och direktiv som finns och även den
uppfattning som finns hos företagen. Sedan diskuteras effektiv intern kontroll utifrån att se
intern kontroll som en process och som en del av den dagliga verksamheten samt utifrån risk,
kontroller, avrapportering och uppföljning.

6.1 Utgångspunkt
Bolagsstyrning har funnits så länge som det har funnits företag.137 Intern kontroll har inom
bolagsstyrningen på senare tid givits allt större fokus138. Den interna kontrollen ska hjälpa
företag att säkerställa att en tillförlitlig finansiell rapportering erhålls. Enligt COSO-modellen
ska ett företag sätta upp lämpliga mål för att den finansiella rapporteringen ska bli tillförlitlig
och att den därmed inte ska innehålla några felaktigheter.139

De olika lagstiftningarna och EU-direktiv tyder på att den interna kontrollen hela tiden
förändras och att den blir allt viktigare. Bland annat har både Svensk kod för bolagsstyrning,
8:e EU-direktivet och SOX arbetats fram samt reviderats under de senaste åren.140, 141, 142 De
regler och riktlinjer som har tagits fram kring arbetet med intern kontroll har inneburit krav
som tidigare varit obefintliga. Förändringarna tyder på att den interna kontrollen ska bli allt
mer effektiv, bland annat kan här nämnas införandet av revisionskommittéer. Hos flera av de
intervjuade respondenterna kan det också ses ett ökat fokus på effektivitet då deras arbete med
den interna kontrollen är under utveckling.

Att de olika lagstiftningarna dessutom ger ett ökat ansvar till olika befattningshavare bland
annat styrelse, VD och finanschefer143, 144, 145 tyder också på att arbetet med intern kontroll
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blir allt mer viktigt och att medvetenheten ökar. För att befattningshavarna ska ta ett ansvar
krävs det kunskap och med den ökade medvetenheten kan arbetet med intern kontroll bli mer
effektivt.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, paragraf 7.4, ska styrelsen bland annat ansvara för att
företaget ska ha god intern kontroll samt formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda
principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. 146 Det ligger i styrelsens
intresse att företaget följer Svensk kod för bolagsstyrning för att tillgodose intressenterna med
en tillförlitlig finansiell rapportering. För att styrelsen ska kunna bedöma om företaget har god
intern kontroll är det viktigt att de får den information som behövs kring företagets interna
kontroll. Internt behöver företaget ha ett bra system för den interna kontrollen med
välfungerande rapportering inom företaget. Om styrelsen inte får ta del av informationen om
företagets interna kontroll kan de ej, kring detta, göra ett uttalande som intressenterna kan
förlita sig på. Styrelsens ansvar syftar till att säkerställa att företaget drivs på ett för
aktieägarna så effektivt sätt som möjligt.147

Enligt det 8:e EU-direktivet bör företag använda sig av en revisionskommitté. Kommittén ska
bistå styrelsen genom att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen och övervaka
effektiviteten av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen kan
därmed erhålla hjälp med att bedöma om den interna kontrollen är effektiv eller inte.
Revisionskommittén håller dessutom fortlöpande kontakt med företagets revisorer för att
informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på företagets
risker.148 EU-direktivets bestämmelser har sedan implementerats i Svensk kod för
bolagsstyrning.149

Det tyder på att lagstiftning har en stor påverkan på arbetet med intern kontroll och som
Haglund m.fl. påpekar är det en grundförutsättning att säkerställa att lagar, policys och andra
regler efterföljs för att företaget ska kunna få en effektiv verksamhet och därmed effektiv
intern kontroll.150
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Den svenska lagstiftningen är begränsad när det gäller regler kring intern kontroll, vilket
medför att det är svårt för svenska företag att veta hur arbetet med den interna kontrollen ska
gå till. Undersökningen som har gjorts i den här studien, dels med intervjuer och dels med
enkätundersökning, visar att attityden och även kunskapen kring intern kontroll samt hur
företag ska arbeta för att nå en effektiv intern kontroll skiljer sig mellan företagen. De största
skillnaderna som enkätundersökningen visar är de spridda befattningarna som de som arbetar
med intern kontroll har och även skillnaden på hur företagen övergripande arbetar med den
interna kontrollen (se Diagram 1 och 2). Enkätundersökningen visar också på en likhet mellan
företagen och det är deras inställning till den interna kontrollens betydelse för att uppnå en
tillförlitlig finansiell rapportering, vilket en stor majoritet av företagen anser har en stor
betydelse, se Diagram 18.

Intern kontroll kan inte med absolut säkerhet bidra till att den finansiella rapporteringen blir
tillförlitlig men kan bidra till att den har potentiella möjligheter att bli tillförlitlig. 151 Att
exempelvis tillsätta nya kontroller kostar mer tid och pengar än nödvändigt om det inte görs
på ett effektivt sätt.152 De riktlinjer som ett svenskt börsnoterat företag har idag är att styrelsen
ansvarar för att företaget har god intern kontroll.153 Att det idag saknas specifika riktlinjer för
hur det på ett effektivt sätt arbetas med den interna kontrollen är utgångspunkten för denna
analys.

6.2 Process och daglig verksamhet
Enkätundersökningen visar att 46 % av företagen ser arbetet med intern kontroll som en
process, dvs. att arbetet ska fortlöpa och förbättras (se Diagram 4). Intern kontroll är inget
som företaget bara implementerar och sedan är färdig med utan arbetet måste fortgå och
genomsyra hela företaget. Som framkom under intervjuerna står företaget kontinuerligt inför
nya förändringar och utmaningar som måste beaktas i arbetet med intern kontroll. Detsamma
framkommer i Turnbull Guidance, att det inte är tillräckligt att implementera ett effektivt
system för intern kontroll utan för att systemet ska hållas effektivt måste företaget hela tiden
ta hänsyn till nyuppkomna risker, misslyckanden i kontrollerna osv. 154
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Att arbetet med intern kontroll ska hanteras som en process ger möjlighet till företaget att
uppnå ett önskat resultat på ett mer effektivt sätt.155 Både TQM och ISO föreskriver att arbetet
ska ske som en process för att säkra upp kvaliteten i slutprodukten.156, 157 Under intervjuerna
framkom det att intern kontroll inte är något annat än ett kvalitetssäkringssystem. Om de två
kvalitetssäkringsstandarderna skulle appliceras på arbetet med intern kontroll inom den
finansiella rapporteringen kan det konstateras att de företag som arbetar med intern kontroll
som en process har möjlighet att höja kvaliteten på den finansiella rapporteringen.

Enkätundersökningen visar även att majoriteten av företagen även ser arbetet med intern
kontroll som en del av sin dagliga verksamhet, dvs. att intern kontroll inte ska vara en extra
uppgift vid sidan av de vanliga arbetsuppgifterna (se Diagram 6). Under intervjuerna
framkom det att intern kontroll ska vara en integrerad del av företaget för att den ska vara
effektiv. Ett exempel är att en medarbetare ser den interna kontrollen som en extra börda vid
stor arbetsbelastning, detta exempel visar på ett tillfälle när den interna kontrollen inte är en
del av den dagliga verksamheten och att den bara utförs för att den måste bli utförd. Om
företagen lägger intern kontroll vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter innebär det ökade
kostnader för företaget, bland annat på grund av extraarbete. Arbetet med intern kontroll blir
därmed ej effektivt.

Sammanfattningsvis visar studiens undersökning att för att uppnå effektivitet inom den
interna kontrollen ska arbetet med intern kontroll ses som en process och som en del av den
dagliga verksamheten. På detta sätt kan företag med begränsade resurser uppnå önskat resultat
och följa med i förändringar och nya utmaningar.

6.2.1 Kontrollmiljö
Enkätundersökningen visar att flertalet respondenter ej anser att alla inom företaget ser arbetet
med intern kontroll som en process eller som en del av den dagliga verksamheten, men att de
på företaget arbetar för att förmedla detta (se Diagram 5 och 7). För att skapa bra disciplin och
struktur i organisationen krävs en god kontrollmiljö.158 En av de viktigaste punkterna för att
skapa en god kontrollmiljö som respondenterna i intervjuerna poängterade är utbildning.
COSO-ramverket tar också upp att medarbetarna bör besitta den erfarenhet och kompetens
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som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter inom den finansiella rapporteringen
korrekt. Att medarbetarna besitter rätt erfarenhet och kompetens ansvarar varje företag för. 159
Genom utbildning kan företaget skapa förståelse för arbetet som medarbetarna utför och de
kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Utbildning är extra viktig när företaget
anställer nya medarbetare då dessa ofta saknar erfarenhet och kunskap specifikt inom detta
företags policys och riktlinjer. I utbildningen kan företaget använda sig av brainstorming och
workshops för att få medarbetarna delaktiga i diskussionen, och då blir utbildningen på deras
nivå, med deras egna termer.

Att ledningen förespråkar god kontrollmiljö är också viktigt, det kan bl.a. göras genom
företagets riktlinjer och policys.160 Enligt vad som framkom under intervjuerna ska god
kontrollmiljö vara inbyggt i hur ledningen driver företaget. De riktlinjer och policys som
arbetas fram ska vara lättförståeliga och enkla att ta till sig både som ny och erfaren
medarbetare. Haglund m.fl. menar att risken för fusk ökar om företaget saknar
förhållningsregler.161

Både enkätundersökningen och intervjuerna visar att det är viktigt med förståelse hos
medarbetarna i form av utbildning och riktlinjer m.m. Exempelvis bör de som utför kontroller
förstå varför kontrollerna ska utföras och inte bara att de ska utföras. Om alla medarbetare
förstår kontrollernas innebörd, dvs. att de ska täcka riskerna, kan företaget öka medarbetarnas
incitament för att utföra kontrollen.

Att företag har en expertfunktion inom intern kontroll är också viktigt, vilkets har noterats
dels vid intervjuerna och dels vid enkätundersökningen. De som arbetar inom denna
expertfunktion kan med sin kunskap förmedla arbetet med intern kontroll vidare ut i företaget.
Funktionen kan tillsammans med styrelsen skapa en god kontrollmiljö om de sinsemellan har
en bra kommunikation.

Att delegera ut ansvarsuppgifter till olika delar inom arbetet med den finansiella
rapporteringen bidrar även det till en effektiv intern kontroll, under förutsättning att ansvaret
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läggs på rätt person och på rätt nivå i företaget.162 Både intervjuerna och enkätundersökningen
visar att de företag som har en avdelning för intern kontroll låter avdelningen för intern
kontroll ansvara för att designa och upprätthålla arbetet med intern kontroll. Sedan kan
företaget ansvarfördela, t.ex. genom processägare, kontrollägare och kontrollutförare. Ägarna
ska förstå vilka risker som måste täckas upp och därefter designa kontroller för att täcka
dessa, men ansvaret för att utföra kontrollerna ligger på kontrollutförarna.

Att visualisera, dvs. att med hjälp av en bild åskådliggöra processen, är ett bra sätt att
förmedla hur arbetet med den interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen ska gå
till och därmed öka förståelsen hos medarbetarna. Under intervjuerna visade respondenterna
deras respektive visualisering över processen och detta gav en ökad förståelse för hur de
arbetar med intern kontroll. Visualisering klargör på ett enkelt sätt hur helheten ska se ut och
hur alla medarbetare kan bidra till en tillförlitlig finansiell rapportering.

Alla dessa delar som nämnts ovan är viktiga bidrag till en god kontrollmiljö och
avslutningsvis ett viktigt bidrag till en effektiv intern kontroll, men enkätundersökningen visar
att flertalet företag inte arbetar på bästa sätt för att skapa en god kontrollmiljö, exempelvis är
det endast 27 % av företagen som utbildar nya medarbetare i företagets rutiner och policys när
företagen ska förmedla att intern kontroll är en process (se Diagram 5). Personella resurser är
också en viktig del för att uppnå effektivitet. Medarbetarna ska besitta den kunskap och
kompetens som krävs samt ha en förståelse för arbetet som utförs.

6.3 Risk
Risker kan hindra företaget från att uppnå sina verksamhetsmål på ett kostnadseffektivt sätt
och därför bör företaget motverka, minimera och eliminera dessa risker.163 Enligt COSOramverket ska ett företag bedöma och analysera riskerna.164 Enligt vad som framkom i
intervjuerna blir det första steget att välja ut fokusområde eftersom ett företag inte kan
identifiera och hantera alla risker som kan uppstå inom den finansiella rapporteringen.
Fokusområdet kan ligga på olika nivåer inom företaget och det vanligaste, enligt
enkätundersökningen, är att fokus ligger på processnivå och på dotterbolagsnivå. Vilken nivå
fokusområdet ska ligga på beror på hur företaget har valt att organisera sin verksamhet. Det
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som framkom under intervjuerna är att företaget ska utföra riskbedömningen så nära
verksamheten som möjligt för att det är där kunskapen finns för att göra en sådan bedömning.

Enligt både vad som framkom under intervjuerna och i enkätundersökningen baseras
fokusområdena på de risker som ett företag står inför. Företagen fokuserar på riskerna där
väsentligheten skulle vara som störst. Ett exempel är att företag väljer ut processer eller
dotterbolag som står för den största delen av de konsoliderade resultat- och balansräkningarna
för att sedan identifiera specifika risker inom denna nivå. Ytterligare exempel är att företag
väljer ut stora poster i resultat- och balansräkningarna eller poster med stor komplexitet. I
enkätundersökningen nämner också några respondenter att när det sker förändringar i
verksamheten kräver området där förändringarna sker mer fokus. Enligt PWC ska företagen
även beakta om det är någon post som tidigare varit felaktig och om det dessutom är vissa
poster som löper större risk för bedrägeri.165

Ett företag ska alltså välja fokusområde utifrån var sannolikheten att en risk ska realiseras är
störst samt var konsekvensen blir som störst om en risk realiseras. Enligt Haglunds modell, se
Figur 3, krävs det åtgärder om en risk har stor sannolikhet att realiseras samtidigt som det blir
stora konsekvenser om risken realiseras. Företagen ska också uppmärksamma de risker som
får allvarliga konsekvenser om de realiseras samtidigt som sannolikheten för att risken ska
realiseras är relativt låg och vice versa.166

Enkätundersökningen visar att ett företag bör göra riskbedömningen årsvis, men att det
löpande vid förändringar ska göras ytterligare riskbedömningar, se Diagram 9. Enligt
enkätundersökningen ska bedömningen göras så ofta att riskerna som företaget fokuserar på
är relevanta och att företaget därmed är medvetet om de allvarliga fel som kan uppkomma i
den finansiella rapporteringen.

Under intervjuerna framkom det att vissa företag arbetar med så kallade riskkartor, de är i
princip uppbyggda på samma sätt som Haglunds modell, se Figur 3, då riskerna placeras ut i
matrisen utefter sannolikhet och konsekvens. Bedömningen av riskerna utgår från hur väl
kontrollerna täcker dessa risker. I bedömningen identifieras eventuella gap mellan riskerna
som finns och vilka risker som kontroller täcker. Oavsett om företaget använder riskkartor
165
166

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2009
Haglund, A., et al., (2005) Intern kontroll – En del av verksamhets- och ekonomistyrningen

74

eller inte så värderas riskerna av människor och olika människor har olika aptit på risk och
bedömningen skiljer sig därmed inom företaget. I företaget är det viktigt att fokusera på de
faktiska riskerna, för att spara tid och pengar167. De personer som inte har någon aptit på risk
bedömer gärna alla risker som stora och denna avdelning får då fokus. Medan de personer
som har stor aptit på risk inte ser några risker som stora och denna avdelning får då ingen
fokus. Om det inte finns några riktlinjer för riskbedömning ska ske ute på avdelningarna eller
dotterbolagen, blir riskerna bedömda olika på olika avdelningar och fokus läggs inte på de
faktiska riskerna. Resurserna kan därmed läggas på ”fel” risker.

För att undvika att bedömningarna sker olika på olika avdelningar framkom det under
intervjuerna att företagen använder sig av olika former av metoder för att standardisera denna
bedömning. Med standardiserad riskbedömning får företaget en likartad bedömning från varje
enhet inom företaget och vet då att de viktigaste riskerna tas upp.

Som framkom under intervjuerna kommer företag aldrig att kunna nå full standardisering vid
riskbedömning eftersom det alltid kommer att finnas en mänsklig bedömning som påverkar.
Det finns dock metoder som företag kan använda för att öka standardiseringen och för att de i
slutändan, så effektivt som möjligt, ska fokusera på de faktiska riskerna. En av metoderna är
att sätta upp gemensamma riskkriterier som, enligt enkätundersökningen, majoriteten av
företagen använder sig av (se Diagram 10). Ett exempel på gemensamma riskkriterier kan
vara en risk som inte en kontroll täcker, men fokus ska endast läggas på de risker som uppnår
en viss beloppsgräns.

En annan metod för att närma sig standardiserad riskbedömning är att företagen satsar på
utbildning. Att utbilda medarbetare inom riskbedömningen kan bidra till att sprida en likartad
åsikt, detta kan exempelvis göras genom workshops och brainstorming där medarbetarna
själva får delta i diskussionen. Vid nyanställningar är utbildning också viktigt för att lära ut
företagets åsikter om risk.

Sammanfattningsvis för att göra en effektiv riskbedömning ska företag välja ut sina
fokusområden efter väsentligheten. För att företag ska lägga fokus på de faktiska riskerna bör
de göra en årlig bedömning efter centralt bestämda riskkriterier.
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6.4 Kontroller
Kontrollerna ska täcka de risker som har identifierats och det är därför viktigt att ett företag
använder rätt kontroller. Enligt COSO-ramverket kan effektiva kontroller motverka brister
och därmed fel som kan uppkomma.168 Kontrollerna ska vara designade utefter hur arbetet
utförs, var riskerna uppstår samt hur riskerna ser ut. Både intervjuerna och
enkätundersökningen visar att beslutet kring vilka specifika kontroller som företaget ska
implementera ska fattas där kunskapen finns, dvs. där arbetet utförs, tillsammans med de
personer som arbetar med intern kontroll som har mer kunskap om den interna kontrollen
inom företaget. Avdelningen för intern kontroll eller de som arbetar med den interna
kontrollen ses därför som en expertfunktion som kan verka rådgivande för verksamheten.

Enligt enkätundersökningen är det i 8 % av företagen CFO som beslutar om vilka specifika
kontroller som ska genomföras för att täcka riskerna inom den finansiella rapporteringen (se
Diagram 12). Att CFO ska fatta ett beslut om vilka specifika kontroller som ska utföras kan
vara svårt, då han eller hon ofta saknar detaljkunskapen om verksamheten. CFO:n bör ha
kunskap om hur arbetet ser ut på avdelningarna för att kunna vara den som kan ta ett korrekt
beslut kring vilka kontroller som ska genomföras och därmed anpassa kontrollerna utifrån
verksamheten för att undvika att problem uppstår i det praktiska arbetet.

Om kontrollerna inte är baserade utifrån detaljkunskap i arbetet i verksamheten försvårar det
arbetet för kontrollutförarna. Om kontrollerna inte är anpassade efter verksamheten kan intern
kontroll anses vara något negativt dvs. något som skapar problem för kontrollutförarna i deras
dagliga arbete och inte något som är en del av det dagliga arbetet. För att kontrollerna ska
utföras på ett effektivt sätt ska de, enligt vad som framkom under intervjuerna, vara en del av
den dagliga verksamheten och för detta är det viktigt med ett nära samarbete mellan dem som
utför kontrollerna och dem som beslutar om hur kontrollerna ska se ut. Effektiva kontroller
bidrar till att mindre resurser krävs. 169

Enligt vad som framkom vid intervjuerna är det, i de företag där det finns en så kallad
kontrollägare, ofta han eller hon som är med vid beslutandet av vilka kontroller som ska
genomföras. Det som sedan är viktigt är att den som ska utföra de här kontrollerna får
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kunskap om vad han eller hon ska göra. Om kontrollutföraren inte är fullt medveten om vad
han eller hon ska göra samt varför kontrollen ska utföras är det större risk att fel uppstår.

6.4.1 Kontrollkrav
Som framkom under intervjuerna använder företag kontrollkrav för att undvika att en
kontrollutförare inte vet vad dennes uppgift är. De flesta av företagen, nämligen 81 %, ställer
formella krav på de kontroller som ska utföras (se Diagram 11). Om dessa krav efterföljs kan
ett företag vara mer säkert på att det undviker att fel uppstår i den finansiella rapporteringen.

Kontrollkrav kan t.ex. vara att det ska finnas tydliga instruktioner för hur, av vem, hur ofta
samt varför en kontroll ska utföras. När det finns tydliga regler och riktlinjer att följa vet
kontrollutföraren vad som gäller och det uppstår därmed mindre fel. Kontrollkraven bidrar till
större förståelse för intern kontroll och kan därmed bidra till att den blir en del av den dagliga
verksamheten. För att företaget ska uppnå effektiv intern kontroll bör de ställa alla dessa
kontrollkrav.

Ett annat kontrollkrav är kontrollbevis. Ett kontrollbevis är, som tidigare har förklarats, ett
bevis på att en kontroll har blivit utförd. Enkätundersökningen visar att majoriteten av
företagen, dvs. 59%, har krav på att det ska finnas kontrollbevis (se Diagram 11).

Kontrollbevis är inte bara något som ska göras för att det ska kunna kontrolleras att en viss
kontroll har blivit utförd och att företaget därmed kan minska felen i den finansiella
rapporteringen utan Harmon menar också att företagen ska kunna använda kontrollbevisen
som en hjälpande hand för de externa revisorerna i deras revidering samt göra arbetet enklare
vid testning av kontroller.170 Kontrollbevisen skapar en större transparens i verksamheten.

Kontrollbevis kan i många fall fungera som ett incitament för kontrollutföraren att utföra
kontrollerna. Kontrollutföraren vet att det är större transparens i företaget och detta medför att
kontrollerna utförs. Blir kontrollerna utförda i större utsträckning täcker de riskerna bättre och
det skapar tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen.

Enkätundersökningen visar att det ännu är 41 % av företagen som inte använder sig av
kontrollbevis, se Diagram 11, vilket innebär att företagen inte arbetar på bästa sätt med
170

IFAC, International Federation of Accountants 2007

77

kontrollerna, vilket kan innebära att fel kan uppstå i den finansiella rapporteringen. Företag
som inte använder sig av kontrollbevis och som inte heller på något annat sätt vet att
kontrollerna har blivit utförda bör fundera kring om detta är något som behövs inom företaget.

För att kontrollbevisens användning ska ge en verkan måste det finnas regler för hur
kontrollen ska hanteras när kontrollbevis saknas. Det är då viktigt att ett företag har internt
gemensamma regler för att kontrollbevisen ska fungera. Om det saknas ett kontrollbevis kan
det innebära att kontrollen inte är utförd. Under intervjuerna framkom det att om företaget
upptäcker att det saknas kontrollbevis för en viss kontroll undersöker de istället om det finns
kompenserande kontroller som ändå visar på att riskerna är täckta och att det därmed inte ska
uppstå fel i den finansiella rapporteringen.

Det är också viktigt för ett företag att fundera på vad de ska använda för typ av kontrollbevis.
Ett kontrollbevis ska inte behöva skapa onödigt extraarbetet eller extra kostnader. För att
undvika resurskrävande arbete ska ett företag se till att dessa bevis ska tillhöra kontrollen.
Som framkom under intervjuerna behöver inte ett kontrollbevis vara en underskrift, som det
ofta har varit krav på enligt SOX, utan kan även vara exempelvis en checklista eller mailtrafik
kring en kontroll. Det är alltså viktigt för ett företag att hitta de kontrollbevis som passar bäst
för dess verksamhet.

För att kontrollbevisen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att medarbetarna är medvetna
om vad kontrollbevisen har för verkan. Det är bra om medarbetarna också förstår att bevisen
kan användas av de externa revisorerna i deras revidering och att kontrollbevisen på så sätt
skapar en större transparens i verksamheten.171 Förklaring till kontrollbevisen ska därför ingå i
utbildningar som medarbetarna deltar i, framförallt vid utbildning inom intern kontroll.
Utbildning är också avgörande då det är viktigt att medarbetarna har samma syn på intern
kontroll som internrevisionen har för att testingen av kontrollerna ska kunna göras på ett så
bra och effektivt sätt som möjligt.

6.4.2 Testning och bedömning av kontroller
Enligt vad som kom fram under intervjuerna är det viktigt att kontroller testas för att det ska
vara säkert att rätt kontroller är på rätt plats. En bedömning görs då bland annat för att se om
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de identifierade riskerna täcks av kontrollerna. Om det framkommer att det finns en brist i en
kontroll finns det en risk för att det kan uppstå fel i den finansiella rapporteringen.

Ett företag bör beakta hur ofta en bedömning bör göras av kontrollerna. Enkätundersökningen
visar att inget av företagen anser att bedömningen ska göras månadsvis, se Diagram 13. Att
göra en bedömning allt för ofta skulle innebära ett allt för resurskrävande arbete och det skulle
bli ineffektivt. De flesta av företagen anser att bedömningen ska göras årligen, men det är
dock viktigt att det görs nya bedömningar när det sker förändringar i verksamheten. En
förändring kan vara att företaget ändrar arbetssätt som kan leda till att en befintlig kontroll
inte längre täcker den ursprungliga risken eller att kontrollen inte passar in i det nya
arbetssättet. Vid en förändring kan kontrollerna därför behöva arbetas om.

Sammanfattningsvis är det viktigt att kontrollerna ska ingå i den dagliga verksamheten för att
uppnå effektivitet. Det är också viktigt att det finns klarlagt vem det är som ska besluta om
vilka specifika kontroller som ska utföras, vem denna person är ska beslutas utefter vilken
kunskap denne besitter och att denne har så nära samarbete med verksamheten som möjligt.
Kontrollkrav används för att ge tydliga instruktioner om vem det är som ska utföra
kontrollerna, hur kontrollerna ska utföras samt varför de ska utföras.

6.5 Avrapportering och uppföljning
Klumper poängterar vikten av att upprätthålla god kommunikation mellan centrala och lokala
delar i företaget.172 För att arbetet kring intern kontroll ska vara en hjälp inom ett företag är
det viktigt att rätt befattningshavare får ta del av viktig information. För att styrelsen ska
kunna säkerställa hur väl systemet för intern kontroll fungerar bör det enligt Harmon föras en
grundlig dokumentation.173 En effektiv dokumentation genererar flöde av aktuell, relevant och
tillförlitlig information.174 En effektiv dokumentation ökar dessutom transparensen vilket kan
leda till att de externa revisorerna kan revidera på ett mer effektivt sätt.175 Företaget ska därför
fokusera på avrapportering av intern kontroll inom företaget. För att avrapportering ska ske på
ett effektivt sätt är det viktigt att ta i beaktning vad som ska rapporteras, hur ofta det ska
rapporteras samt till vem det ska rapporteras. För att upprätthålla effektiv dokumentation är
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det också viktigt att dokumentationen hela tiden utvecklas och underhålls i företaget. Enligt
COSO-ramverket kan dokumentation även hjälpa till vid nyanställning under utbildning och
även som påminnelse för de anställda.176

Enkätundersökningen visar i Diagram 14 att vad som rapporteras skiljer sig i olika företag. Ett
exempel på vad som kan avrapporteras är de brister som upptäcks i kontrollerna. Även
åtgärdsplan ska rapporteras vidare för att det sedan ska kunna kontrolleras om bristerna
faktiskt blir åtgärdade. Om krav på avrapportering skulle saknas innebär det att det inte finns
något incitament för dem på avdelningen att faktiskt åtgärda en uppkommen brist. Risken är
då att fel uppstår i den finansiella rapporteringen.

Enkätundersökningen visar dock att risker är något som avrapporteras i företagen, se Diagram
14. Risker bör beslutsfattare ha i åtanke när de t.ex. sätter upp mål. Riskerna kan hindra att
företagen når sina mål och därför måste de tas i beaktning. Enkätundersökningen visar att för
att en risk ska avrapporteras beaktas konsekvensens storlek på den finansiella rapporteringen
om risken realiseras respektive sannolikheten att risken realiseras.

I de företag där det finns en avdelning för intern kontroll bör det ske avrapportering till denna
avdelning för att de ska kunna utvärdera om de system och de processer som de har designat
fungerar i praktiken. Avdelningen för intern kontroll bör få ta del av riskerna som
verksamheten utsätts för, vilka kontroller de har för att täcka dessa risker samt om det finns
några brister i kontrollerna. Avdelningen bör också få ta del av den åtgärdsplan som tagits
fram för att åtgärda fel och brister.

Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver, som nämndes tidigare, att styrelsen ska ansvara för
den interna kontrollen samt att den ska se till att det ska finnas effektiva system för
uppföljning och kontroll av företagets verksamhet.177 Enligt Turnbull Guidance ska styrelsen
reflektera över de mest väsentliga riskerna och göra en bedömning för hur de har identifierats,
värderats och hanterats.178 För att styrelsen ska kunna ansvara för, och därmed uttala sig om,
om arbetet med den interna kontrollen är effektivt behöver detta avrapporteras till styrelsen.
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Enkätundersökningen visar att det råder brist kring vad som rapporteras till styrelsen även om
majoriteten av företagen rapporterar till styrelsen, se Diagram 14.

Avrapportering till styrelsen ska bara ske en gång per år och avrapportering till CFO ska ske
mer löpande för att han eller hon ska kunna göra en sammanställning av rapporteringen som
sedan ska presenteras för styrelsen eller revisionskommittén. CFO ansvarar för den finansiella
rapporteringen och enligt vad som framkom under intervjuerna kan CFO behöva fatta beslut
om hur ett fel ska hanteras. Beslut som måste fattas på en högre nivå är om en brist som
fortfarande är olöst vid bokslutet eventuellt måste reserveras eller balanseras. För att styrelsen
eller revisionskommittén ska kunna ansvara för den interna kontrollen krävs ett nära
samarbete med exempelvis CFO eller avdelningen för intern kontroll för att hålla kunskapen
och medvetenheten uppe vad gäller förändringar.

Sammanfattningsvis, för att styrelsen ska kunna ta sitt ansvar och tillfredställa
kapitalplacerarna på bästa möjliga sätt bör avrapportering ske effektivt i företaget. Styrelsen
bör få information kring hur riskerna hanteras för att kunna göra en bedömning om företaget
har hanterat de faktiska riskerna för att kunna uppnå företagets uppsatta mål.
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7. Slutsats
I detta kapitel presenteras studiens slutsats utifrån de inledande frågeställningarna samt
syftet. Till en början presenteras en modell med fokus på effektiv intern kontroll och därefter
presenteras åtta principer som fokuserar på kvalitet. Avslutningsvis presenteras förslag på
fortsatta studier.

7.1 Studiens syfte
Denna studie har syftat till att utforma en modell för hur företag bör arbeta för att nå en
effektiv intern kontroll med målet att uppnå hög kvalitet på den finansiella rapporteringen.
För att besvara detta syfte har författarna skapat en modell för hur företag kan arbeta för att
uppnå en effektiv intern kontroll inom den finansiella rapporteringen. Att uppnå effektivitet
innebär att styrelsens intresse ska tillfredställas. Avseende den interna kontrollen är det
styrelsen som har ansvaret och som därmed ska skydda investerarna från felaktig information.
För att skydda och tillfredsställa investerarna på bästa sätt bör styrelsen se till att företagets
system för intern kontroll är effektivt.

Målet som styrelsen har med den effektiva interna kontrollen är att uppnå hög kvalitet i den
finansiella rapporteringen för att tillfredsställa investerarna, därför har författarna också tagit
fram åtta principer som ett företag bör beakta för att skapa hög kvalitet i den finansiella
rapporteringen.

7.2 Effektivitet
I arbetet med intern kontroll finns det många olika faktorer som spelar en avgörande roll.
Nedan har författarna skapat en modell som tar upp faktorer som företag ska ha i beaktning
när de arbetar med att skapa en effektiv intern kontroll inom den finansiella rapporteringen,
Figur 5.
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Figur 5 Effektiv intern kontroll

Arbetet med intern kontroll ska fungera som en process som ständigt utvecklas när nya
förändringar och utmaningar påverkar verksamheten. Till processen förs resurser t.ex. kapital
och arbetskraft och ut från processen kommer den finansiella rapporteringen. Nedan förklaras
ytterligare komponenter som påverkar effektiviteten av den interna kontrollen avseende den
finansiella rapporteringen.

Personella resurser
För att skapa en effektiv intern kontroll måste medarbetarna inom den finansiella
rapporteringen vara delaktiga i detta arbete. För att medarbetarna ska vara delaktiga krävs det
kunskap kring vad intern kontroll innebär samt vilken verkan intern kontroll har för den
finansiella rapporteringen. Dessutom krävs det positiv attityd hos medarbetarna när det gäller
arbetet med den interna kontrollen. Utbildning och tydliga riktlinjer och policys är därför
viktiga faktorer att fokusera kring när det gäller de personella resurserna.

Kontrollmiljö
Att ha en god kontrollmiljö är en viktig faktor för att skapa en effektiv intern kontroll
avseende den finansiella rapporteringen. Ett företag ska använda sig av framarbetade riktlinjer
och policys som är lättförståeliga och enkla för medarbetarna att ta till sig samtidigt som
styrelsen och ledningen också förespråkar en effektiv intern kontroll.
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Risker
Risker som finns inom den finansiella rapporteringen måste motverkas, minimeras och
elimineras för att verksamheten ska uppnå sina mål. För att riskerna ska kunna bedömas på ett
effektivt sätt bör fokusområden väljas ut för att riskerna sedan inom detta område ska
analyseras och hanteras vidare. Valet av fokusområde ska göras utifrån hur stor sannolikheten
är att en risk realiseras och hur stor konsekvensen blir om risken realiseras. Riskbedömningen
ska göras så nära verksamheten som möjligt då det är där som kunskapen finns.
Riskbedömningen ska även göras årsvis eller oftare då det sker förändringar i verksamheten.

För att ett företag ska kunna lita på de riskbedömningar som görs och att utefter dessa välja
fokusområde ska det finnas centrala riskkriterier. Riskkriterierna ska hjälpa ett företag att få
en allt mer standardiserad riskbedömning. Dessutom bör det inom ett företag finnas utbildning
för medarbetarna inom riskbedömning, även detta kan då leda mot en mer standardiserad
riskbedömning och därmed ett effektivare arbete vid val av fokusområde.

Kontroller
Kontroller ska användas för att täcka de risker som har identifierats. För att kontrollerna ska
vara effektiva ska de vara beslutade genom ett samarbete mellan de som har kunskap om hur
arbetet vid kontrollen i verksamheten går till och med de som har kunskap om hur det interna
kontrollarbetet ska gå till. Det är dessutom viktigt med en nära kontakt till kontrollutföraren
för att kontrollen ska utföras på rätt sätt. För att kontrollerna ska vara effektiva bör de även
vara en del av det dagliga arbetet. Effektiva kontroller minskar kostnaderna för den interna
kontrollen inom den finansiella rapporteringen.

Företag ska använda sig av kontrollkrav som ger tydliga instruktioner kring kontrollerna t.ex.
hur kontrollerna ska utföras samt varför de ska utföras. Det ska finnas kontrollbevis, vilket
skapar incitament för kontrollutföraren samt att bevisen kan vara en hjälpande hand för de
externa revisorerna. För att kontrollerna även ska ses som effektiva och därmed täcka de
faktiska riskerna ska de kontinuerligt testas, vanligtvis årligen. Testning bör sedan också ske
när det uppstår förändringar i verksamheten.

Avrapportering och uppföljning
Då det enligt lag är styrelsen som ska ansvara för den interna kontrollen är det viktigt att den
får ta del av information kring hur arbetet med den interna kontrollen fungerar i
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verksamheten. Dessutom behöver både CFO och avdelningen för intern kontroll också ta del
av denna information. Avrapportering är därför en avgörande del i arbetet med intern kontroll.
För att avrapporteringen ska ske så effektivt som möjligt är det viktigt att ta i beaktning vad
som ska rapporteras, hur ofta det ska rapporteras samt till vem det ska rapporteras.

Till styrelsen ska väsentliga risker rapporteras samt hur dessa har identifierats, analyserats och
hanterats. Avrapportering till styrelsen ska ske årligen. Till CFO ska olösta brister och fel
rapporteras för att han eller hon ska kunna fatta ett beslut om hur dessa ska hanteras.
Avrapportering till CFO ska ske löpande dvs. i samband med att fel eller brister upptäcks.
Avdelningen för intern kontroll ska kunna bedöma hur deras system och design för den
interna kontrollen fungerar, för detta behöver de löpande rapporter kring riskerna,
kontrollerna, brister och eventuella åtgärdsplaner.

Lagar och regler
För att uppnå en effektiv intern kontroll inom den finansiella rapporteringen ska företag också
efterleva de lagar och regler som finns. Lagstiftningen är väl analyserad och följer med i
utvecklingen kring den interna kontrollen. Två exempel som här kan nämnas är
Revisionskommittén, som hjälper till att effektivisera styrelsens arbete samt att lagtexten
fördelar ut ett ansvar till olika befattningshavare. Lagstiftning och andra regler hjälper därmed
till att sprida medvetenhet och kunskap kring intern kontroll inom den finansiella
rapporteringen, vilket därmed gör att arbetet blir alltmer effektivt.

7.2.1 Kvalitet
Effektivitet nås genom att styrelsens intresse uppnås och som en del av effektiviteten ska den
interna kontrollen också bidra till hög kvalitet. Att uppnå hög kvalitet i den finansiella
rapporteringen ska ingå i den dagliga verksamheten och detta kan göras genom att
implementera ett kvalitetssäkringssystem i det ekonomiska arbetet. Istället för att i slutändan
behöva testa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig ska kvalitet införas i varje steg av
processen. För att på bästa sätt kvalitetssäkra den interna kontrollen inom den finansiella
rapporteringen presenteras här nedan åtta principer. De här åtta principerna är baserade på
ISO:s principer för kvalitetsledning om hur företag ska nå sina kvalitetsmål.
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Intressentfokus
Ett företag ska fokusera på att tillfredsställa sina intressenter i form av en tillförlitlig finansiell
rapportering. Styrelsens ansvar syftar till att intressenterna ska känna sig trygga i sin
investering. Dessutom lockar företag på detta sätt till sig nya investerare. Den interna
kontrollen har lyckats vända en negativ trend med skandaler till att företagen själva anser att
den interna kontrollen hjälper dem att få en mer tillförlitlig finansiell rapportering.

Ledarskap
För att uppnå en god kontrollmiljö krävs ett bra ledarskap. Styrelsen och ledningen ska
förespråka vikten av intern kontroll, vilket då sprids i företaget. Ledningen ska också arbeta
fram riktlinjer och policys som förespråkar nolltolerans av fusk och i sin tur ökar kvaliteten i
den finansiella rapporteringen.

Medarbetarnas engagemang
För att uppnå hög kvalitet i den finansiella rapporteringen krävs det att medarbetarna har rätt
kompetens och erfarenhet för att då minska risken för felaktigheter. Företagen ska därför
ställa krav på medarbetarna och få dem engagerade i målet att uppnå hög kvalitet. För att
uppnå engagemang är förståelsen en mycket viktig faktor.

Processinriktning
Intern kontroll är ingen enskild händelse utan det är en rad av åtgärder. Med process menas att
arbetet ska fortlöpa samt utvecklas och förbättras. För att uppnå en hög kvalitet ska
kontrollerna och arbetet med intern kontroll vara en integrerad del i företaget och som
ständigt fortsätter att utvecklas.

Systemangreppssätt
Om en process fastslås och företag därmed har ett system för att arbeta med den interna
kontrollen kan företagen lättare nå sina mål, dvs. en tillförlitlig finansiell rapportering.
Studiens undersökning visar att COSO-modellens komponenter bör ingå i detta system.
-

Kontrollmiljö: För att skapa en god kontrollmiljö ska företaget arbeta med disciplin
och struktur i verksamheten för att skapa en bra grund för en tillförlitlig finansiell
rapportering.

-

Riskanalys: För att undvika fel i den finansiella rapporteringen ska riskerna
identifieras och analyseras.
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-

Kontrollaktiviteter: För att undvika fel i den finansiella rapporteringen ska
kontrollerna täcka de risker som har analyserats.

-

Kommunikation och information: För att rätt befattningshavare ska få ta del av den
information som kommer fram ur den interna kontrollen är det viktigt att ha god
kommunikation i form av avrapportering inom företaget. På detta sätt kan beslut fattas
om hur exempelvis brister ska hanteras för att uppnå en tillförlitlig finansiell
rapportering.

-

Tillsyn: För att försäkra sig om att fel och brister som upptäcks också åtgärdas ska
företag ha tillsyn över arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen. Om ett problem inte är åtgärdat vid ett bokslut kan befattningshavare
på en högre nivå inom företaget behöva bestämma hur detta problem ska lösas för att
den finansiella rapporteringen fortfarande ska vara tillförlitlig.

Ständig förbättring
Företag står ofta inför nya utmaningar och förändringar. För att kvaliteten i den finansiella
rapporteringen ska bibehållas krävs det att arbetet med den interna kontrollen ständigt följer
dessa förändringar. Ett företag ska hålla sig väl uppdaterat om de faktiska riskerna, på
årsbasis, och dessutom tillsätta relevanta kontroller som sedan avrapporteras inom företaget
för att undvika att fel uppstår i den finansiella rapporteringen.

Faktabaserade beslut
Företag fokuserar på de faktiska riskerna för att undvika att fel uppstår i den finansiella
rapporteringen. Vilka risker som ska fokuseras på ska beslutas utefter den riskanalys som
görs. Riskanalysen ska vara baserad på vad som faktiskt händer i företaget och utifrån de
gemensamma kriterier satts upp inom företaget.

Följa lagar och regler
Att följa de lagar och regler som gäller kring den finansiella rapporteringen är avgörande för
att skapa en tillförlitlig finansiell rapportering.

Avslutningsvis bör nämnas att intern kontroll aldrig kan ge en absolut försäkran om att den
finansiella rapporteringen är tillförlitlig men den kan ge en rimlig försäkran om att den
finansiella rapporteringen blir korrekt. Dessa åtta principer kan hjälpa företag att säkerställa
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kvaliteten på den finansiella rapporteringen. Att uppnå hög kvalitet är en bidragande del till
att uppnå effektivitet i den interna kontrollen inom den finansiella rapporteringen.

7.3 Förslag på fortsatta studier
Intresset för att uppnå en effektiv intern kontroll upptäcktes under studiens gång vara av stort
intresse för många olika typer av organisationer. I denna studie har fokus legat på de stora
börsnoterade företagen i Sverige. Studiens resultat är därför inte alltid applicerbart på andra
typer av organisationsformer exempelvis statliga verksamheter eller ideella verksamheter.

Ett förslag på fortsatt studie är att undersöka hur den offentliga verksamheten kan applicera en
effektiv intern kontroll. I den nya studien måste perspektivet på effektivitetsbegreppet bytas ut
eftersom den offentliga verksamheten inte är vinstdrivande utan endast drivs med statliga
medel. Vad som framkommit under studiens gång är att även offentliga verksamheter nu
börjar arbeta med att säkra upp den interna kontrollen och en sådan studie skulle därmed vara
mycket relevant område att undersöka.
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Bilaga 1

Företag listade på Large cap-listan på Stockholmsbörsen
Alfa Laval

Millicom Int. Cellular

Alliance Oil Company

Modern Times Group

ASSA ABLOY

NCC

AstraZeneca

Nordea Bank

Atlas Copco

Oriflame

Autoliv

Ratos

Axfood

SAAB

Boliden

Sandvik

Castellum

SCA

Electrolux

SCANIA

Elekta

SEB

Ericsson

Seco Tools

Fabege

Securitas

Getinge

Skanska

Hakon Invest

SKF

Hennes & Mauritz

SSAB

Hexagon

Stora Enso

Holmen

Sv. Handelsbanken

Hufvudstaden

Swedbank

Husqvarna

Swedish Match

Industrivärden

Tele2

Investor

TeliaSonera

Kinnevik

Tieto Oyj

Latour

Trelleborg

Lindab International

Volvo

Lundbergföretagen
Lundin Mining Corporation
Lundin Petrolium
Meda
Melker Schörling

Källa: Nasdaq OMX Nordic, 2010-05-09
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Bilaga 2

Intervjuguide – Intern kontroll
Vårt syfte är att under denna intervju skapa oss en uppfattning om hur arbetet med intern
kontroll inom den finansiella rapporteringen ser ut i stora svenska bolag. I definitionen för intern
kontroll är ett av målen att ha en tillförlitlig finansiell rapportering, detta är något som vi här
kommer att utgå från. Nedan följer en sammanställning av frågor som kommer att vara
vägledande under denna intervju.
1. Introduktion
- Vad har du för befattning i företaget och vilka är dina främsta arbetsuppgifter?
- Vad har du för tidigare erfarenhet inom intern kontroll?
2. Intern kontroll inom företaget
- Hur skulle du beskriva er roll/ansvar för ert företags arbete med intern kontroll inom den
finansiella rapporteringen och vad har ni för mål med detta arbete?
- Använder ni COSO vid arbetet med intern kontroll? Hur har ni implementerat denna
modell i praktiken?
3. Risk
- Hur ser era rutiner ut för att identifiera redovisningsrisker?
- Hur väljer ni ut vilka risker som ni ska lägga fokus på och analysera vidare kring?
4. Kontrollaktiviteter
- Vad är era primära leveranser vid rapportering av den interna kontrollen?
- Använder ni er av statusrapporter, hur är dessa i så fall uppbyggda och vad innehåller de?
- Hur ofta görs nya bedömningar vad gäller t.ex. uppkomna risker och misslyckanden i
kontrollerna?
- Vilka krav ställer ni på kontrollbevis?
5. Information och kommunikation
- Om en kontrollbrist upptäcks i en enhet eller i en process i organisationen, hur
rapporteras detta?
- Vad rapporteras?
6. Tillsyn
- Hur arbetar ni med uppföljning av rapporteringen som sker kring den interna kontrollen
inom den finansiella rapporteringen?
7. Modeller och lagstiftning
- Hur tycker du att COSO-modellen speglar den interna kontrollen?
- Vad anser du att lagstiftning har tillfört arbetet med intern kontroll?
8. Effektivitet
- Hur arbetar ni för att uppnå en så effektiv intern kontroll som möjligt inom den
finansiella rapporteringen?
- I vilken utsträckning bidrar ert system för intern kontroll till måluppfyllelsen att få en
tillförlitlig finansiell rapportering?
- Vilka områden anser du är viktigast för en effektiv avrapportering?
9. Övrigt
- Hur ser du på den vidare utvecklingen av intern kontroll inom den finansiella
rapporteringen, i Sverige?
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Bilaga 3

1. Vad har Ni för befattning?

○
○
○
○
○
○
○

CFO
Koncernredovisningschef
Ansvarig för internrevision
Arbetar som internrevisor
Ansvarig för avdelningen för intern kontroll eller person med motsvarande arbetsuppgift
Arbetar på avdelningen för intern kontroll eller person med motsvarande arbetsuppgift
Annan, förklara nedan

2. Hur organiserar ert företag arbetet med intern kontroll? (Flera alternativ kan
väljas)






Internrevisorer
Externa revisorer/konsulter anlitas för att utföra den interna kontrollen
Avdelning för intern kontroll
En eller flera personer ansvarar övergripande för arbetet med intern kontroll
Annat, förklara nedan
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1. Vad använder ert företag för system vid arbetet med intern kontroll inom
den finansiella rapporteringen?

○
○
○
○
○

Företaget använder COSO-modellen i arbetet med intern kontroll
Företaget använder ett egenutvecklat system där COSO-modellens komponenter finns avspeglade
Företaget använder ett egenutvecklat system som inte är påverkat av COSO-modellen
Företaget använder inget system vid arbetet med intern kontroll
Annat, förklara nedan

2. Anser du att de som arbetar inom den finansiella rapporteringen ser arbetet
med intern kontroll som en process, dvs. att arbetet ska fortlöpa samt
utvecklas och förbättras?

○
○
○
○
○

Ja, alla ser arbetet med intern kontroll som en process
Nej, alla ser ej arbetet med intern kontroll som en process, men företaget arbetar för att förmedla
detta
Nej, alla ser ej arbetet med intern kontroll som en process och företaget arbetar inte för att förmedla
detta
Nej, arbetet med intern kontroll betraktas inte som en process inom företaget
Vet ej

Om du har svarat svarsalternativ 2, svara på nästkommande fråga.
Annars, hoppa till fråga 4

3. Hur arbetar ert företag med att förmedla att intern kontroll är en process?
(Flera alternativ kan väljas)








Internutbildning inom intern kontroll
Företaget har tydliga riktlinjer och policys
Nya medarbetare utbildas bland annat inom företagets riktlinjer och policys
Företagsledningen förespråkar att intern kontroll ska ses som en process
Företaget har en expertfunktion inom intern kontroll som i sitt arbete förmedlar detta
Företaget har visualiserat, dvs. med hjälp av en bild åskådliggjort processen
Annat, förklara nedan
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4. Anser du att de som arbetar inom den finansiella rapporteringen ser arbetet
med intern kontroll som en del av den dagliga verksamheten?

○
○
○
○
○

Ja, alla ser det som en del av den dagliga verksamheten
Nej, alla ser det ej som en del av den dagliga verksamheten, men företaget arbetar för att förmedla
detta
Nej, alla ser det ej som en del av den dagliga verksamheten och företaget arbetar inte för att förmedla
detta
Nej, ingen på företaget anser att det är en del av den dagliga verksamheten
Vet ej

Om du har svarat svarsalternativ 2, svara på nästkommande fråga.
Annars, gå vidare till nästa sida

5. Hur arbetar ert företag med att förmedla att intern kontroll är en process?
(Flera alternativ kan väljas)








Internutbildning inom intern kontroll
Företaget har tydliga riktlinjer och policys
Nya medarbetare utbildas bland annat inom företagets riktlinjer och policys
Företagsledningen förespråkar att intern kontroll ska ses som en process
Företaget har en expertfunktion inom intern kontroll som i sitt arbete förmedlar detta
Det finns tydliga instruktioner för varför kontrollerna ska genomföras
Annat, förklara nedan

98

1. På vilken/vilka nivåer bestämmer företaget var fokus, dvs. scope, för den
interna kontrollen ska läggas? (Flera alternativ kan väljas)








Kontonivå
Processnivå
Avdelningsnivå
Dotterbolagsnivå
Landsnivå
Koncernnivå
Annan, förklara nedan

2. Vilka kriterier anser du är viktigast för att välja ut rätt fokusområden?

3. Har ert företag gemensamma kriterier för bedömning av risker inom ett
fokusområde?

○
○
○

Ja
Nej
Vet ej

4. Hur ofta anser du att en riskbedömning inom ett fokusområde bör göras?

○
○
○
○
○

Månadsvis
Kvartalsvis
Halvårsvis
Årsvis
Annat, förklara nedan

99

1. Vilka formella krav ställer ert företag på de kontroller som ska genomföras?
(Flera alternativ kan väljas)








Det ska finnas tydliga instruktioner för hur kontrollen ska utföras
Det ska tydligt framgå vem som ska utföra kontrollen
Det ska framgå hur ofta kontrollen ska utföras
Det ska beskrivas varför kontrollen ska utföras
Det ska finnas kontrollbevis
Företaget ställer ej formella krav
Andra, förklara nedan

2. Vem inom ert företag beslutar om vilka specifika kontroller som ska
genomföras för att täcka riskerna inom den finansiella rapporteringen?

○
○
○
○
○

CFO
Avdelningen för intern kontroll eller person/personer med motsvarande ansvar
Avdelningen/Processen där kontrollen ska utföras
Beslutet tas genom ett samarbete mellan de två ovan nämnda avdelningarna
Annan, förklara nedan

3. Hur ofta anser du att en bedömning bör göras av kontrollerna, för att de på
bästa sätt ska täcka de risker som finns?

○
○
○
○
○

Månadsvis
Kvartalsvis
Halvårsvis
Årsvis
Annat, förklara nedan
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1. Vad inom den interna kontrollen rapporteras vidare inom företaget? (Flera
alternativ kan väljas)

Till avdelningschef/
Processansvarig
Risker
Antal gjorda kontroller
Antal bristande kontroller
Påträffade fel i den finansiella
rapporteringen
Åtgärdsplaner

□
□
□
□
□

Till avdelning för
intern kontroll, eller
person/personer
med motsvarande
ansvar

□
□
□
□
□

Till CFO

□
□
□
□
□

Till styrelsen

□
□
□
□
□

Annat, förklara nedan

2. Hur ofta avrapporteras intern kontroll?

Till avdelningschef/
Processansvarig
Månadsvis
Kvartalsvis
Halvårsvis
Årsvis
Aldrig

□
□
□
□
□

Till avdelning för
intern kontroll, eller
person/personer
med motsvarande
ansvar

□
□
□
□
□

Till CFO

□
□
□
□
□

Till styrelsen

□
□
□
□
□

Annan, förklara nedan

101

4. Vilka centrala kriterier har ert företag för att en risk ska avrapporteras?

○
○
○
○
○

Konsekvensens storlek på den finansiella rapporteringen om risken realiseras
Sannolikheten för att risken ska realiseras
En sammanvägning av de två ovanstående kriterierna
Företaget har inga kriterier för att en risk ska avrapporteras
Andra, förklara nedan

5. Hur arbetar ert företag med uppföljning av de kontrollbrister som
rapporteras? (Flera alternativ kan väljas)
 CFO ställer krav på åtgärder som sedan följs upp vid nästa avrapportering
 Avdelningen för intern kontroll eller person/personer med motsvarande ansvar ställer krav på åtgärder
som sedan följs upp vid nästa avrapportering

 Avdelningen där bristen upptäcks har ansvar för att bristen åtgärdas
 Det finns ingen uppföljning av de brister som rapporteras
 Annat, förklara nedan

102

1. Vad har ert företag för mål för att uppnå det som ni anser är god intern
kontroll, dvs. när är ni nöjda med arbetet inom intern kontroll?

2. Hur anser du att effektiviteten av den interna kontrollen inom den
finansiella rapporteringen bör mätas?

3. Hur stor betydelse anser du att intern kontroll har för att den finansiella
rapporteringen ska bli tillförlitlig?
Mycket liten betydelse

○

Mycket stor betydelse

○

○

○

○

Kommentera gärna!

4. Övriga kommentarer kring ämnet

Vi vill avslutningsvis tacka för ditt bidrag!
/Ida Skagerdal & Maria Nilsson
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