
Agenda 

• Om boken 

• Om innehållet 

• Frågor  

 

Kort om mig 

• Ekonomie doktor från Uppsala Universitet  

• Arbetar till vardags i finansiell sektor 

• Lärare på masterprogram vid Uppsala Universitet  

• Bakgrund på revisions- och rådgivningsbyråer 
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Om boken 

• Primärt orienterad mot studenter på företagsekonomiska program 

• Även för övriga studenter som lär sig om styrning av organisationer 

• Kan även vara av intresse för reflekterande praktiker 

• Ej väldigt tekniskt orienterad, men berör tillvägagångssätt   

• Grundläggande bok/införingsbok 

• Tar utgångspunkt i etablerade ramverk 
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Varför en bok om intern kontroll 

• Historiskt sett relativt okänt begrepp utanför revisionsbranschen 

• Återkommande bekymmer med brister I IK som gemensam nämnare 

• Intern kontroll en betydande riskbehandling i organisationer 

• Företag/omgivning allt mer beroende av att IK fungerar effektivt 

• Ökande krav från omvärlden – ett regulatoriskt objekt  

• “Intern kontroll-explosion” under 2000-talet 
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Vad är intern kontroll 

• Traditionellt sett relativt direkt koppling till finansiell rapportering 

• Idag har begreppet ett omfång långt bortom kamerala sysslor 

• Intern kontroll har bl.a. kodifierats av COSO-organisationen 

• 20 år gammalt ramverk -  nyligen uppdaterat 

• IK avser knappast frågor av karaktären “ordning och reda” 
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5 komponenter och 17 principer 

• Styr- och kontrollmiljö 

• Riskbedömning 

• Information och kommunikation 

• Kontrollaktiviteter 

• Uppföljning 
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Utvecklingen av ämnet 

• Utvecklingen kan ses i tre faser 

• Fas 1: Utveckling I relation till externrevisionens praktik 

• Fas 2: Utveckling till ett självständigt begrepp – ur revisionens skugga 

• Fas 3: Intern kontroll inom företagsövergripande riskhantering 

 

• En ny mekanism för ansvarsutkrävande vid sidan av den finansiella 

rapporteringen och den oberoende revisionen  
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Behovet av intern kontroll 

• Människor har olika uppfattningar 

• Principal-agent teori 

• Informationsassymetrier 

• Ökande komplexitet i företag och företagande  
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Utmaningar med intern kontroll 

• Kapacitet och förmåga 

• Intern kontroll kostar pengar 

• Ouppmärksamhet försvagar intern kontroll 

• Intern kontroll kan vara frikopplad verksamheten 

• Vem är arkitekten?  
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Innehåll och avgränsningar  

• Innehåll och gränser har debatterats i över 100 år 

• Kommer aldrig kunna dra exakta gränser 

• Relationen till företagets mål  

• Relationen till riskbedömning  

• Inbördes relation mellan komponenter/olika kontroller  
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Kännetecken  

• Stark koppling till finansiell rapportering 

• Starkt fokus på skydd av tillgångar 

• Risk är utgångspunkten 

• Med rimlig säkerhet 

• En bolagsstyrningsmekanism  
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Ett situationsanpassat synsätt  

• Contigencyteori som grund 

• Omgivningen har betydelse 

• Företagets unika förutsättningar har betydelse 

• Ömsesidiga komponenter 

• 17 principer som behöver anpassas 

• Observera att processen har ett mål.. 
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Styr- och kontrollmiljö 

• Den viktigaste komponenten 

• Betydelsen av integritet och etiska värderingar 

• Betydelsen av uppföljning från styrelsehåll  

• Fördela och begränsa mandat 

• “know-your-structure” 

• Prestationsutvärdering och successionsplanering 

• Utkräva ansvar för intern kontroll 
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Riskbedömning  

• Kärnan i intern styrning och kontroll 

• Riskbedömning av IT och oegentligheter allt viktigare 

• Identifiera och värdera risker 

• Hantera ändringar i organisationer 

• Besluta om riskbehandling 
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Kontrollaktiviteter  

• En del av implementering av riskbehandling 

• Företagasövergripande, processövergripande, transaktionsnivå 

• Kontroller föreskriver, hindrar och mildrar 

• Brutto (före kontroll) netto (efter kontroll) – önskad nettorisknivå 

• Utformning och effektivitet  

• Formalisering 

• Kostnad och nytta med kontroller 
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Information och kommunikation 

• En stödjande komponent 

• Kvalitetssäkra data 

• Kommunicera intern 

• Kommunicera externt 
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Uppföljning 

• En komponent med förbättringspotential 

• Verktyg för att bedöma effektiviteten i intern kontroll 

• Roller och ansvar för uppföljning (combined assurance) 

• Kontrollbrister uppstår – finns inga perfekta processer  

• Organisationen måste identifiera kontrollbrister 

• Organisationen måste adressera kontrollbrister 

• Organisationen måste lära av kontrollbrister 
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Tack! 
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