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Nivå Magisteruppsats i företagsekonomi, 15hp 

Författare  Denis Suljanovic Admir Hatibovic 

Handledare  Esbjörn Segelod 

Titel  Den svenska bolagskoden – Vad har den medförd för revisionernas 
profession? 

Problem  Våra problemformuleringar är, för det första: Hur har bolagskoden 
påverkat samarbetet mellan extern och intern revisor? Och för det andra: 
Hur har den externa och interna revisorns arbetsuppgifter förändrats i 
och med införandet av bolagskoden? 

 

Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur införandet av den 
svenska koden för bolagsstyrning och dess användning kan upplevas 
genom den interna och externa revisionsarbetet. 

Metod Vi har genomfört en kvalitativ undersökning utifrån strukturerade 
intervjufrågor med två intern revisorer och två externrevisorer. 

 
 

Resultat Den svenska koden för bolagsstyrning presenterats som något nytt inom 
den svenska revisionen. Dess grundsyfte var att bidra till förbättrad 
styrning och en bättre förmåga att attrahera investerare både inom och 
utanför landet. Författarna har med hjälp av olika undersökningar 
kunnat påvisa att den i själva verket inte är något nytt. Det har visat sig 
att den svenska koden för bolagsstyrning är en mekanism som 
sammanställer redan befintliga regler och rekommendationer enligt 
aktiebolagslagen. Författarna har kunnat notera att den externa och 
interna revisorns arbetsuppgifter så långt inte har förändrats till följd av 
kodens införande. Dock tror författarna att en förändring kommer att 
ske inom en snar framtid på grund av den snabba utvecklingen av den 
interna kontrollen.  

 

 



Abstract 
 

Date 2008-06-05 
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Title  The Swedish code of corporate governance – What have the code meant 
to the audits profession? 

Problem  Our questions are two. First: How did the Swedish code of corporate 
governance affect  cooperation between internal and external audit? 
Second: How did the introduction of the new code affect the practice of 
external and internal audits ?  

Purpose The purpose is to examine how internal and external auditors have 
experienced the new code of corporate governance. 

 

 

Method The study is based on analyses of literature and interviews with two 
internal and two external auditors.  

 

 

Conclusion The Swedish code of corporate governance has been presented as a new 
way of performing audits. The main purpose of the code was to 
contribute to improved corporate governance and, by that, enhance 
industries ability to attract national and international capital. This study 
shows that very little of the code is in fact new and that the new code 
compiles already existing recommendations and acts regulating 
corporate governance.  The introduction of the new code has, according 
to our interviewees, not affected auditing practice. However, the authors 
believe that practice will change in the future but then due to the rapid 
development of internal corporate governande 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en överblick över uppsatsämnet. I början ges en bakgrundsbeskrivning. 

Därefter redogörs problemdiskussionen, syfte samt avgränsning. 

1.1 Problembakgrund 
Revisionsyrket har existerat en lång tid. Många anser att yrket har sina rötter i Storbritannien. 

I Sverige började räkenskaper och förvaltning granskas redan på 1600-talet. Ett lagstadgat 

krav på revision infördes för första gången under år 1895 i dåvarande aktiebolagslag. Mycket 

har dock förändrats. I takt med marknadens utveckling har även krav på revisionsyrket stärkts. 

Krav på revisorns oberoende infördes i början av 1900-talet. Dessa krav skärptes ytterligare 

då en gemensam revisionsnämnd inrättades under 1980-talet som tog ansvaret för revisorernas 

tillsyn och auktorisation.1  

 

De regler som omfattar revisionsyrket brukar delas upp på tre olika nivåer.  Den första nivån 

utgörs av regler som finns i revisionslagen (RevL), aktiebolagslagen (ABL) och förordningar 

om revisorer (RevF).  Den andra nivån utgörs av revisionsnämnden som utvecklar regler 

utifrån beslut från olika förhandsavgöranden.  Den tredje nivån är de regler som utvecklas 

inom revisionsbranschen. 2 

 

I takt med förändringarna inom aktiebolagslagen, har det blivit allt vanligare att man med 

hjälp av stickprovskontroller granskar några få poster där det förekommer stora transanktioner. 

Detta har medfört att man högre krav ställs på den interna kontrollen, vilket medfört att man 

minskar behovet av en fullständig substansgranskning. 3 

 

Medlemskapet i EU har bidragit till ytterligare lagändringar, då Sverige var i behov av att 

harmonisera sin lagstiftning till EU: s åttonde direktiv. Syftet med det åttonde bolagsrättsliga 

direktivet är att skapa ett samordnat regelverk där revision och revisorer inom hela EU 

området4.  Denna anpassning gav upphov till revisionslagen som infördes i början av 1995. 

                                                
1 Diamant, A (2004) Revisorns oberoende: Om den svenska Oberoenderegleringen utveckling, dess funktion och 
konstruktion, s.24 
2 Diamant, A (2004) Revisorns oberoende: Om den svenska Oberoenderegleringen utveckling, dess funktion och 
konstruktion, s.24 
3 Diamant, A (2004) Revisorns oberoende: Om den svenska Oberoenderegleringen utveckling, dess funktion och 
konstruktion, s.31 
4 Balans, nr. 1 2006, s. 22-25 
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Revisionslagen innehåller bland annat bestämmelser om godkännande och auktorisation av 

revisorer samt deras skyldigheter. 5 

På senare tid har en rad olika redovisningsskandaler runt om i världen uppmärksammats då 

bristen på den interna kontrollen upptäckts. Detta har bidragit till ytterligare krav på insyn 

samt större tillsyn av internkontrollen. Dessa skandaler har medfört att allmänheten minskat 

sitt förtroende för revisionsyrket. Därför har omfattande arbete inledds för att återfå 

förtroendet från den övriga kapitalmarknader. I USA infördes Sarbanes – Oxley Act år 2002. 

Detta regelverk syftar till att säkerställa och minska risken för felaktig finansiell rapportering. 

I Sverige har liknande arbete bedrivits av Kodgruppen som introducerade Svensk kod för 

bolagsstyrning i juni 2005.6 Denna kod syftar till att förbättra styrningen inom bolagen samt 

skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan ledningsorganen. Denna reglering ställer högre 

krav på bolagets interna kontroll vars huvudsyfte är att säkerställa bolagets tillgångar och 

skydda ägarnas investeringar. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Revisionen i ett aktiebolag är uppdelat i två olika typer, extern och intern, där den externa 

revisionen utförs av bolagsstämmans valda revisor som är auktoriserad eller godkänd revisor. 

Vad som krävs för att bli en auktoriserad eller godkänd revisor framgår av revisionslagen. 

Enligt svensk aktiebolagslag är det bolagets styrelse som ansvarar för bolagets interna 

kontroll och redovisning. Revisorn i bolaget ska granska bokföringen, årsredovisningen samt 

företagsledningens förvaltning av företagets angelägenheter.  

 

Vad gäller den interna revisionen, kan den utföras av den revisor som är anställd av bolaget. 

Dennes roll är att kontrollera verksamheten som bedrivs samt effektiviteten i denna. Den 

interna revisorn ska löpande granska det interna kontrollsystemet samt föreslå förbättringar.  

 

Revisionen som egen profession har två världar som styr yrkesutövningen. Den ena är 

omvärlden som består av ett företag som revisorn ska granska. I denna granskning ska 

revisorn ha kunskap om marknaden, de regelverk, samhällspolitiska samt de etiska kraven 

som gäller för företaget. Den andra är den interna världen som består av krav som påverkar 

revisorns arbete. Revisionsyrket har påverkats av de stora företagsskandalerna såsom Skandia 

                                                
5 FAR(2006) del, 2 
6 Balans, 8/9-2006 s.29 
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i Sverige samt Enron i USA, där det förekommit brister i den interna kontrollen. Dessa 

företagsskandaler har satt sin prägel både på regelverket för redovisning och revision men 

även förhållandet mellan företagsledningen och styrelsen.7 

I och med införandet av den svenska koden för bolagsstyrning måste alla noterade företag 

följa bolagskoden. En intressant frågeställning som kommer att beröras i denna uppsats är: 

 

– Hur har bolagskoden påverkat samarbetet mellan extern och intern revisor? 

 

Enligt Westerdahl8  handlar revisionsyrket om interaktion och att kunna hantera relationer, 

många anser även att revisorn är en viktig aktör i samspelet mellan ägarna och 

bolagsledningen.  

 

Johansson9  menar att revisorer är individer med olika värderingar, deras agerande påverkas 

av företagskulturen och deras medarbetare. Där revisorns bedömning är av stor betydelse för 

intressenterna, är det inga regelverk och vägledningar som styr dennes omdömen. I dessa fall 

är revisorns personliga kvaliteter såsom erfarenhet och integritet en avgörande faktor. Även 

styrelsen och ledningens kompetens, omdömen och etik påverkar revisorn.  

Den interna revisorn har en viktig roll och kan hjälpa de externa revisorerna med värdefull 

information då de besitter stor kunskap om företaget. Samspelet mellan interna och externa 

revisorer är väldigt kritisk. Effektiv kommunikation mellan dessa parter kan förhindra att visst 

arbete upprepas. När den externa revisorn undertecknar årsredovisningen måste denne själv se 

till att tillräckliga kontroller har gjorts för att riktigheten i innehållet kan styrkas. I de fall där 

intern revision bedrivits borde det således innebära en stor hjälp för de externa revisorerna i 

deras arbete. Detta förutsätter dock att det finns ett väl fungerande samarbete mellan intern 

och extern revision. I samband med detta kan diskuteras hur de externa revisorerna 

kvalitetssäkrar internrevisorernas arbete. En annan intressant frågeställning som kommer att 

beröras är: 

 

– Hur har den externa och interna revisorns arbetsuppgifter förändrats i och med 

införandet av bolagskoden? 

 

                                                
7 SOU 2004:130 
8 Westerdahl, S (2005) Vad har de för sig? – Om revisorns vardag och vad det betyder för etik och lärande. s.23 
9 Johansson, S, Uppdrag revision, Revisionsprofession i takt med förändringarna, s.42 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur införandet av den svenska koden för 

bolagsstyrning och dess användning kan upplevas genom det interna och externa 

revisionsarbetet.   

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats kommer endast att beröra börsnoterade aktiebolag10, allt som faller utanför 

denna definition kommer inte att beröras. 

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till personer som arbetar eller är verksamma i ett företag som arbetar 

med den svenska koden för bolagsstyrning. Den riktar sig även till studenter som studerar 

ämnet bolagsstyrning.  

1.6 Disposition 
Bilden nedan illustrerar dispositionen för denna magisteruppsats.  

 

 

                                                
10 Noterade bolag där deras aktier kan förvärvas på Stockholmsbörsen. 
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2. Metod 
Vi inleder detta kapitel med att beskriva bakgrund till ämnesvalet samt vilken metod som 

används för att uppfylla studiens syfte. Vi tar även upp vilken insamlingsmetod vi nyttjat och 

dess trovärdighet. 

2.1 Ämnesval 
Den svenska bolagskoden trädde i kraft den 1 juni 2005, det är en följd av alla 

redovisningsskandaler som inträffat de senaste åren. Bolagskoden är en kontrollmekanism 

över bolagets interna redovisning, samt styrelsen och den verkställande direktörens 

framföranden gällande bolagets löpande förvaltning. Tidigare lagar som aktiebolagslagen, har 

uttryckt hur en styrelse och VD ska uppträdda. I samband med detta har revisorerna fått ett 

större område att övervaka och granska. Intresse blev att undersöka hur bolagskoden påverkat 

den interna och externa revisorn i deras dagliga arbete, vi vill även se om deras arbetssituation 

förändrats i och med införandet av den svenska koden för bolagsstyrning.    

 

2.2 Undersökningsansats 
När en uppsats genomförs ska den strategi som är mest lämpad för att få grepp om 

verkligheten användas. Det finns två strategier som kan tillämpas och det är den induktiv och 

deduktiv undersökningsansatsen. I den deduktiva utgår man från teori till empiri och när det 

gäller induktiv går man från empiri till teori.11 Andersen kallar den deduktiva ansatsen 

för ”bevisföringens väg” och den induktiva ansatsen för ”upptäcktens väg”.12 

Vi har valt att gå efter den deduktiva metoden. Därför valde vi att genomföra empiriska 

undersökningar för att se hur förtagen förhåller sig till svenska koden för bolagsstyrning. 

Önskan utifrån detta har varit att kunna dra relevanta slutsatser och koppla dessa till teorin. Vi 

har även försökt se hur den svenska debatten har förts gällande den svenska koden för 

bolagsstyrning Vi vill se vad som sagts i den offentliga debatten för att sedan jämföra med 

våra respondenters uttalanden. 

   

                                                
11 Jacobsen, D (2002) Vad, hur och varför, s.34 
12 Andersen, I (1990) Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, s. 29 
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2.3 Val av metod 
Efter att ha studerat ett antal olika metodböcker och genom tidigare kunskap vet vi att valet av 

metod ska ske utifrån den problemformulering som vi har gjort för vår undersökning.13 I den 

samhällsvetenskapliga metoden brukar det skilja mellan två olika metodiska angreppssätt, det 

talas då om kvalitativa och kvantitativa metoder.14 Vi har valt den kvalitativa metoden för att 

kunna gå djupare in på problemet. Vi vill även kunna se vilken uppfattning den interna och 

externa revisorn på relationen dem emellan. 

2.3.1 Kvalitativ metod 
I vetenskapliga undersökningar kan antingen kvalitativ eller kvantitativ metod användas för 

att dra slutsatser, tillvägagångssättet kan dock inkludera både metoderna. En kvalitativ data 

lägger större vikt på detaljer och det unika hos varje uppgiftslämnare.15 Därmed utgör en 

kvalitativ data ord, text och symboler som karaktäriseras av att de beskriver människor, 

handlingar och händelser i vår sociala verklighet.16 Detta gör att den kvalitativa metoden inte 

kan definieras helt självklart. Inom denna metod fokuserar man på öppenhet och mångtydlig 

empiri.17 

 

En av anledningarna till att vi inte använt oss utav den kvantitativa metoden är för att vi vill 

ha färre respondenter och gå djupare in på problemet i vad revisorerna anser att bolagskoden 

medfört för deras profession. Den kvalitativa metoden gör att våra respondenter fritt kan 

uttrycka sig om ämnet under intervjun. 

 

Fördelen med att använda en kvalitativ metod är att den lägger stor vikt vid detaljer och 

nyanser hos en uppgiftslämnare. 18 I en kvalitativ metod kan vi ändra riktning under tiden vi 

genomför en undersökning och har man t.ex. ett frågeformulär där en fråga glömts bort, kan 

detta rättas under arbetets gång.19 De nackdelar som kan finnas med en kvalitativ metod är att 

den kräver mycket resurser. Detta på grund av att intervjuer ofta tar lång tid. Det är även en 

nackdel att vi bara når ut till ett fåtal respondenter, detta ger oss ett generaliseringsproblem.  

                                                
13 Holme et.al. (2002) Forskningsmetodik s. 85 
14 Holme et.al. (2002) Forskningsmetodik s. 85 
15 Jackobsen, D (2002) Vad, hur och varför? s. 296 
16 Christiansen et. Al. (2001) Marknadsundersökning s. 296 
17 Alvesson et.al. (2002) Tolkning och reflektioner s 95 
18 Jackobsen, D (2002) Vad, hur och varför? s. 143 
19 Holme et.al. (2002) Forskningsmetodik s. 80 
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2.4 Datainsamling  
Insamlingen av data kan göras genom två olika insamlingsmetoder, den ena är sekundärdata 

och den andra är primärdata. För att förklara tillkomsten av koden och beskriva den svensk 

kod för bolagsstyrning har vi valt att använda oss av befintlig litteratur inom ämnet, samt 

artiklar som fanns under vårt sökande av information. Detta utgör det sekundära data i 

uppsatsen. De primära data bestå av de intervjuer som vi gjort med revisorerna på de olika 

revisionsbyråerna.  

2.4.1 Primärdata 
När studien görs genom de primära data, antar vi att respondenternas yttranden är 

sanningsenliga, uppriktiga och felfria. Vid bearbetning av intervjumaterial så måste man utgå 

från att respondenternas yttranden är rationella och kan därför vara trovärdiga. Vi beaktar våra 

respondenters svar ur ett etisk perspektiv, där vi ser svaren som uppriktiga och inte avfärdar 

dem som felaktiga. Detta innebär inte att deras svar ovillkorligen är uppriktiga.  

 

För att få den information som behövs i en undersökning kan det behövas ytterligare 

upplysningar om problemet. De data som har samlats in och är ett tillskott i undersökningen 

kallas primärdata. När primärdata samlas in kan detta göras på olika sätt t.ex. enkät, intervjuer, 

observationer eller experiment.  I denna undersökning kommer vi att använda oss av 

intervjuer för att kunna besvara vår problemformulering. En av orsakerna till att vi väljer att 

genomföra intervjuer är för att vi ska kunna få mer utförliga svar på frågorna och kunna göra 

en djupare jämförelse mellan respondenterna.  

 

Den största fördelen med primärdata är att kunna anpassa den insamlade informationen till 

undersökningen. Material som samlas in genom intervjuerna är mer tillförlitlig eftersom den 

samlas in av undersökaren själv. Dock ska man ha i åtanken att även intervjumetodiken har 

nackdelar, det krävs en viss kompetens, den är dyr och tidskrävande.20

                                                
20 Christiansen et. Al. (2002) Marknadsundersökning s. 102 
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2.4.2 Sekundärdata 
Den information som finns dokumenterad och inte är insamlad primärt kallas sekundärdata. 

Detta är information som redan är insamlad eller sammanställs av någon annan är även kallad 

andrahandsdata. De sekundärdata vi har samlat in för att få information om den svenska 

bolagskoden och revisorernas inställning till denna. Revisorernas uppfattning om den svenska 

bolagskoden har vi funnit genom artiklar, svensk och utländsk litteratur. Genom vår 

sekundärdata fick vi en bättre grund att stå på då vi genomförde våra intervjuer.  

2.5 Litteraturundersökning 
Under arbetets gång är det viktigt att ha en grundlig och systematisk litteraturstudie som kan 

ge värdefull information om teorier, andras erfarenhet och undersökningar.  En grundlig 

litteraturundersökning kan förhindra onödigt arbete.21 Efter att ha läst vetenskapliga artiklar 

har vi hittat underlag till val av intervjupersoner och val av ämnesområden vi berör i 

intervjufrågorna.  

 

För att finna relevant litteratur inom forskningsområdet, samt för att få en överblick av 

tidigare genomförda undersökningar, har facklitteratur, vetenskapliga artiklar och uppsatser 

inom området studerats. Vår litteraturgenomgång har skett via bibliotekets databas, Libris. 

 

För att finna lämpliga artiklar på området har vi valt att söka på Internet och i ekonomiska 

facktidningar, den tillgängliga informationen fann vi mestadels i den ekonomiska tidskriften 

Balans.   

2.6 Kvalitativ datainsamling  
Det finns en mängd olika sätt att samla in den kvalitativ data. Det kan t.ex. ske genom 

intervjuer eller observationer. Den vanligaste insamlingsmetoden är intervjuer. Fördelen med 

en intervju är att den inte är lika tidskrävande och platsdefinierad som en observation. I denna 

uppsats har vi valt att genomföra intervjuer som en form av undersökning. Det finns olika sätt 

att genomföra en intervju på. Det kan t.ex. ske via personliga intervjuer, telefonintervjuer eller 

gruppintervjuer.22 Vi har valt att använda oss av e-mail kontakt och telefonintervjuer som en 

form av uppföljning då vi var i behov av att ställa ytterligare frågor till våra respondenter. 

                                                
21 Andersen, I (1998) Den uppenbara verkligheten s. 75 
22 Christiansen et. Al. (2002) Marknadsundersökning s. 175ff 
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Fördelen med en telefon och e-mail kontakt är att det går fort att genomföra och att 

kostnaderna är låga. Vid en telefonintervju uppnås en högre svarsfrekvens. Nackdelen med 

den valda metoden är att den personliga kontakten inte erhålls som vid en personlig intervju 

och därmed går man miste om respondentens reaktioner på vissa.23 

2.6.1 Val av respondenter 
Våra respondenter valdes med utgångspunkt i deras erfarenhet av den svenska koden för 

bolagsstyrning men även i deras kunskap kring den interna kontrollen. Den svenska koden för 

bolagsstyrning kräver att det är en auktoriserad revisor som genomför substansgranskningen 

av företagets räkenskaper. Detta har gjort att vi valt auktoriserade revisorer som arbetar med 

noterade bolag, eftersom dessa arbetar med koden. När det gäller de interna revisorerna har vi 

valt att utgå från dem som har erfarenhet av den interna kontrollen samt COSO- modellen. Vi 

valde även ut våra respondenter med bakgrund av revisionsbolag och geografisk plats. Dock 

har bekvämlighetsurval tillämpats det vill säga de som hade tid att genomföra en intervju med 

oss. 

2.6.2 Intervjuernas utformning 
De intervjuer som vi använde oss utav har varit strukturerade, vilket innebär att det har funnits 

frågor och frågeområden som i förväg är bestämda.24 Frågorna har varit öppna då vi velat att 

respondenten skulle kunna tala fritt om ämnet. Den metod vi använt oss av innebär att vi först 

skickat ut ett frågeformulär i förväg till respondenten. När respondenterna svarade har vi i 

några fall valt att ringa upp dem för att genomföra en telefonintervju då vi ansåg att vi var i 

behov ha utförligare svar från respondenten men även en möjlighet att ställa följfrågor. 

2.7 Källkritik 
När sekundärdata används måste det finnas ett kritiskt förhållningssätt. De källor som används 

kan vara partiska, vinklade och ofullständiga. För att kunna bedöma dessa källor måste 

undersökningarna vara kritiska och utsätta dem för en källkritisk granskning.25 Det går aldrig 

vara säker på en pålitlig källa som vi tillämpat. Vi kommer att arbeta för att våra källor ska 

vara trovärdiga, valida och reliabla. 

                                                
23 Christiansen et. Al. (2002) Marknadsundersökning s. 175ff 
24 Christiansen et. Al. (2002) Marknadsundersökning s. 165 
25 Lundahl et. Al. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 134 
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2.8 Trovärdighet  
När det gäller trovärdighet är det framför allt trovärdigheten i den kvalitativa undersökningen 

som det handlar om. När den kvalitativa undersökningen genomförs måste det uppskattas i 

hur väl dess resultat överensstämmer med verkligheten. Undersökningen ska kunna vara 

användbar och ändamålsenligt. Detta medför att i en kvalitativ undersökning måste 

undersökarna vara systematiska i insamlings- och analysarbetet.26 Innan vi genomför 

intervjuer med våra respondenter sökte vi mycket information genom litteratur och artiklar. 

2.8.1 Validitet 
Validitet kan urskiljas i två olika delar. Den första är intern validitet, vilket kan beskrivas som 

trovärdigheten i uppsatsen och den andra är extern validitet, som är graden av 

generaliserbarhet.27 Den inre validiteten ska vara användbar och ändamålsenligt. Det är även 

viktigt att den speglar verkligheten.28 I våra intervjuer ville vi nå hög validitet och det har vi 

gjort genom att noggrant studera den litteratur som vi funnit inom ämnet. För att få den högre 

inre validitet har vi varit noggranna med utformningen av intervjuer för att kunna ställa de 

rätta frågorna som är kopplade till teorin. Eftersom vi har valt att göra intervju har vi kunnat 

ställa följdfrågor, för att få respondenten att ge så tydliga svar som möjligt. I den yttre 

validiteten är det viktigt att respondenten svarar så uppriktigt som möjligt. Detta tycker vi att 

är uppfyllt då vi intervjuat revisorer som har hög utbildning och en god arbetstjänst. Därmed 

utgår vi från att våra respondenter svarat uppriktigt och ärligt på de frågor som vi valt att 

ställa dem.  

2.8.2 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om i hur stor utsträckning studien kan upprepas på ett identiskt eller 

likartat sätt. Detta kan vara problematiskt eftersom det är nära kopplat till mätinstrumentens 

konsistens. Verkligheten förändras viket gör att det blir oerhört svårt att genomföra en 

identisk undersökning i framtiden. De svar som vi fått från respondenterna har vi granskat 

noga för att sedan följa upp med telefonintervjuer, detta har gjorts för att minska feltolkningen 

av svaren som erhållits.  Ett problem som kan ha uppstått då vi genomfört intervjuerna är att 

respondenterna svarat på sådant sätt som är till fördel för dem själva. Respondenternas 

egenintressen har beaktats då vi analyserat svaren från dem.  

                                                
26 Christiansen et. Al. (2002) Marknadsundersökning s. 309. 
27 Christiansen et. Al. (2002) Marknadsundersökning s. 309 
28 Christiansen et. Al. (2002) Marknadsundersökning s. 309 
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2.9 Källhänvisning 
I vår källhänvisning har vi valt att använda oss av den så kallade Oxford metoden. Denna 

metod innebär att vi visar våra källor i fotnoter inuti den löpande texten.29 Vi har även använt 

fotnoter för att beskriva eller förklara ett ord. Där det inte finns någon fotnot är det vår egen 

åsikt. 

2.10 Sammanfattning 
I detta kapitel har tillvägagångssättet för denna uppsats presenterats. Inledningsvis har 

författarna beskrivit olika metoder för datainsamling samt olika typer av undersökningar.  

Därefter görs en beskrivning av datainsamling. I samband med dessa avsnitt har vi motiverat 

olika metodval. Vi har valt en kvalitativ metod där datainsamlingen har skett genom 

intervjuer.  Dessa intervjuer har varit strukturerade vilket innebär att det funnits frågor och 

frågeområden som i förväg är bestämda. Fortsättningsvis diskuteras uppsatsens primära och 

sekundära data. Slutligen diskuterades uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Lindblad, I, Uppsatsarbete – en kreativ process, s.38 
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3. Teoretisk referensram 
För att sätta in läsaren i ämnesområdet har författarna valt att börja den teoretiska 

referensramen med en allmän beskrivning av agentteorin för att ge läsaren en större inblick av 

problemområdet. Därefter behandlas den svenska koden för bolagsstyrning som berör bolag 

som har anknytning till den svenska börsmarknaden. Redogörelse av den svenska 

bolagskoden syftar till att ge läsaren en djupare bild av vad bolagskoden medfört för 

eventuella förändringar för de olika aktörerna.  Den fortsatta delen av den teoretiska 

beskrivningen utgörs av intern och externrevision, internkontroll samt COSO- Modellen. Den 

teoretiska beskrivningen ska hjälpa författarna att besvara sin problemformulering.   

3.1 Agentteori 
Agentteorin behandlar en relation mellan två parter i en ömsesidig relation. I denna relation 

där ena parten principalen, ger den andra parten, agenten, i uppdrag att tillvarata principalens 

intressen. Agenten får i uppdrag att arbeta på ett sätt som kommer att gynna principalen. I de 

flesta aktiebolag är förvaltningen av bolaget skilt från ägandet och där är ägaren principal och 

styrelsen agenten. Styrelsen får i uppdrag att tillvara ta ägarnas intressen och i och med detta 

försöka maximera deras välstånd.30 

Artsberg menar att agentteorin utgår ifrån antaganden i traditionell ekonomisk teori, där 

aktörerna agerar utifrån det egna intresset. Principalen anlitar en agent bara om den 

ekonomiska nyttan överstiger kostnaderna, för att få agenten att agera utifrån principalens 

önskemål måste man belöna dem med olika typer av förmåner. Om dessa förmåner är knutna 

till vinstnivån finns det en påtaglig risk att agenten väljer den redovisningsmetod som visar 

det högsta resultatet.31 

Förväntningen att agentens egna intressen skiljer sig från principalens kallas agentrisk. För att 

minska denna risk kan man från bolaget sida åstadkomma en övervakningsmekanism som ger 

en tillfredställande insyn i bolagets. Detta medför att principalen måste anställa en oberoende 

part som ska tillförsäkra dem att agenten följer de förpliktelser som denne åtagit. Den 

oberoende parten som agenten anställer kan vara en internrevisor som skall tillförsäkra dem 

att de siffror och berättelser som presenteras ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning.32 

                                                
30 Eisenhard, K. (1989) The Academy of Managment Rewiew, s. 57-74 
31 Artsberg, K Redovisningsteori: Policy och praxis, s. 17 
32 Artsberg, K Redovisningsteori: Policy och praxis, s. 17 
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Ägarna av bolaget har en extern revisor som en oberoende part som ska upplysa dem att 

agenten, i detta fall den verkställande ledningen, tillvaratar deras intressen. Många anser att 

externrevisorn är en viktig aktör i samspelet mellan principal och agent. Eftersom många 

ägare i stora bolag inte utövar direkt kontroll av hur bolaget styrs blir externrevisorns roll att 

försäkra dem att deras intressen tillvaratas. Externrevisorn är enligt många det mest 

kostnadseffektiva övervakningsredskapet.33 Den externa revisorn ska granska såväl den 

interna revisorns arbete samt se över företagets räkenskaper. Rapporter från internrevisorn, så 

som identifiering av potentiella risker i system och kontroll, samt åtgärder är till för styrelsen 

så att de kan identifiera huruvida den verkställande direktören agerar i deras intressen. 

Externrevisorernas rapporter så som revisionsberättelse är till för samtliga ägare av bolaget. 

Dock finns det en påtaglig risk att även externrevisorn inte fullföljer det som avtalats mellan 

denne och ägarna, därför måste även denne övervakas.34 Agentförhållandet kan illustrerad 

med hjälp av bilden nedan.  

 

 

 

  Fig. 2 Agentprincipalförhållandet på redovisningsområdet 

3.2 Bakgrund till den svenska koden för bolagsstyrning 
Som ett svar på ovannämnda problem med bristande internkontroll fördes i USA en debatt 

kallad ”corporate governance”. Denna debatt fördes med syftet att utveckla ägarstruktur vilket 

var faktiskt sammankopplat till problemet kring förhållandet mellan ägare och agent.35 

Liknande debatt har förts i Storbritannien då man valde att publicera den så kallade Cadbury-

rapporten. Det var en startpunkt för utveckling av koder och riktlinjer för bolagsstyrning 

                                                
33 Shankman, N. (1999), Reframing the Debate Between Agancy and Stakeholder Theories of the Firm. S.302 
34 Sundgren, N , (2007), Internationell redovisning, s.52 
35 Skog, R (2005) En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den? s. 11 

 

Revisor 

Principal Agent 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA  14   
Ekonomistyrning D 

   

 

vilken har spridits vidare till andra Europeiska länder.36 Målet var att agera och förhindra nya 

stora skandaler som kan ha uppstått på grund av förhållandet mellan agent och principal. 

Fram till år 2003 hade Sverige ingen samlad och färdig nationell kod för bolagsstyrning. Dock 

fanns redan ett antal rekommendationer som behandlade bolagsstyrning. Dessa 

rekommendationer reglerades i dåvarande aktiebolagslag.  

Under samma år påpekade Förtroendekommissionen37 på att bristande bolagsstyrning var 

orsak till de olika skandalerna som förekommit inom svensk näringsliv. Därför beslöt 

kommissionen att utarbeta en svensk kod för bolagsstyrning. Det var ett arbete mellan 

kommissionen och näringslivet vilket ledde till ett bildande av så kallade Kodgruppen.38  

 

Detta arbete ledde vidare till att man kommande år utarbetade ett förslag till svensk kod för 

bolagsstyrning.39 Det som behandlas inom denna kod är hur ett börsnoterat aktiebolag ska 

styras utifrån ägarnas intresse.40   

 

Syfte med den svenska koden är att förbättra den svenska bolagsstyrningen genom att få ett 

mer effektivt och dynamiskt näringsliv. Koden ska bidra med ökat förtroendet för näringslivet 

och därigenom minskas förtroendegapet. Detta ska bidra till att man får en bättre förmåga att 

attrahera investerare både, inom och utanför landet.41  

3.2.1 Bolagskodens innebörd 
Kodens huvudfunktion är att hantera beslutssystem vilket används av ägarna för att styra 

bolaget.42  Koden riktar sig vidare till de bolagsorgan som tillsammans bildar systemet för 

bolagsstyrning.43 Koden innehåller regler som avser det enskilda bolagsorganets organisation 

och arbetsform och samtidigt samspelet mellan de olika organen. Koden ger anvisningar om 

hur företagets rapportering ska utformas till externa intressenter så som aktieägare och den 

övriga kapitalmarknaden.44  

                                                
36 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se 2008-03-11 
37 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning, s.4 
38 Skog, R (2005) ,En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den? s. 19 
39 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se 
40 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se 2008-03-11 
41 Skog, R (2005) ”En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den?  s. 21 
42 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning, s.6 
43 Skog, R (2005) ”En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den?  s. 22 
44 Svensk kod för bolagsstyrning, 2004, Kodgruppen, s6 
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3.2.2 Bolagskodens ”Följa eller förklara” 
Koden är uppbygg på en grundläggande princip ”comply or explain” på svenska ”följa eller 

förklara” som har sitt ursprung från Cadbury- rapport i Storbritannien och som framgångsrikt 

introducerades på den brittiska börsmarknaden. Principens innebörd är att i de fall ett företag 

inte följer en anvisning i koden måste företaget ge en förklaring eller en motivering till varför 

man valt att inte följa kodens och dess grundläggande princip. Detta medför att företag kan 

avvika från koden i vissa fall, men ändå följa koden i sin helhet. 45  Koden anger även en 

definition och innebörden gällande god bolagsstyrning. Det finns dock ingen anvisning hur en 

motivering till avvikelsen ska se ut och vad den ska innehålla. Det framkommer inte heller 

vem det är som ska granska avvikelsen och därmed bedöma vad som är tillåtet.46 För tillfället 

finns ingen juridisk påföljd om ett företag inte följer angivna riktlinjer i den svenska koden för 

bolagsstyrning. 

3.3 Kodens innebörd för bolagsorganen 
De bolagsorgan som behandlas inom den svenska koden är styrelse, bolagsstämma, VD samt 

revisorer. De olika bolagsorganen styrs med konkreta regler i koden, där fokus ligger på de 

två förstnämnda47 

3.3.1 Bolagsstämma  
Bolagsstämman i ett aktiebolag är företagets högst beslutande organ som står över styrelsen. 

Företagens bolagsstämma består av företagets aktieägare, vilket minst en gång per år 

sammanträder under ordinarie årsstämma där beslut fattas rörande företagets 

angelägenheter.48 

 

Den största förändringen bolagskoden tillförde är ett nytt organ, Valberedningen.  

Denna valberedning ställer högre krav på förhandsinformation till och information under 

pågående stämma. Man har även vidareutformat kriterier hur en valberedning ska utformas. 

Valberedningen huvudsakliga uppgift är att utvärdera styrelsen, revisorerna samt ge eventuellt 

nya förslag till revisorn samt styrelsen.49  

 

                                                
45 Skog, R (2005) ”En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den?  s. 24 
46 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning, s.6 
47 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning, s.8 
48 Aktiebolagslagen 7kap.  
49 Skog, R (2005) En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den? s.48 
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De höga kraven på förhandsinformation till stämman och informationen under stämman 

innebär att aktieägarna tidigt ska få veta tidpunkt och ort för stämma men även hur en 

aktieägare ska kunna få ett ärende upptaget på bolagsstämman. Vidare ska aktieägarna få mer 

upplysningar från styrelsen och samtidigt ha en möjlighet att ställa frågor 50 

3.3.2 Styrelsen och verkställande direktör 
De organ som har ansvar för företagets förvaltning och organisation är styrelse. Styrelsen 

representerar även företaget till externa parter och har samtidigt en roll som firmatecknare.  

Verkställande direktör får direktiv från styrelsen och har lydnadsplikt att följa och genomföra 

de instruktioner som styrelsen gett ut. Utifrån detta har den verkställande direktören ansvar att 

ta hand om företagets löpande förvaltning vilket är styrelsestyrd.51  

 

Koden rekommenderar att styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. Det är bolagsstämman 

som avgör vilka som skall ingå i styrelsen. Vidare väljer styrelsen vem som ska bli 

styrelseordförande.52  

 

Ledamöter som har suttit i styrelsen i åtta år eller mer har rätt att bli omvald som en enskild 

ledamot. Det som koden medfört är att styrelsen måste agera i bolagets och aktieägarnas 

intresse. Samtidigt framhåller koden ytterligare uppgift till styrelsen gällande internkontroll 

och internrevision. Styrelsen har yttersta ansvar för företagets interna kontroll. Den interna 

kontrollen ska rapporteras och beskrivas. Syftet med denna regel är att man ska redogöra hur 

den interna kontrollen är organiserad och hur den fungerar.53 

Koden medför att styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre 

ledamöter. 54 Revisionsutskottet är faktiskt ett arbetsutskott till styrelsen. Det krävs att 

utskottet har en väl fungerande avrapportering till styrelsen. Syftet med revisionsutskottet är 

att det ökar kommunikationen mellan utskottet och revisorn. 55 

 

 

 

                                                
50 Skog, R (2005) En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den? s.51 
51 Moberg, K (2003) Bolagsrevision, s. 26f 
52 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning, s.21-30 
53 Skog, R (2005) En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den? s.67 
54 SOU 2004:130 
55 FARs samlingsvolym del 2, 2005 
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Enligt Koden ska revisionsutskottet: 56 

• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 

rapportering 

• fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning 

• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av 

bolagets revisor 

• granska revisionsinsatser och informera bolagets valberedning 

• hjälpa till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering av 

revisionsinsatser 

 

Kodgruppen tolkar revisionsutskottet som ett sätt att försöka ändra mönstret för 

kommunikation mellan företagets revisor och företaget. Vidare anser Kodgruppen att en 

sådan förändring i kontaktmönstret är svår att säkerställa om ett revisionsutskott inte 

inrättas.57 Enligt svensk praxis, finns ingen bredare erfarenhet av revisionsutskottet. Det visar 

sig att de visserligen har existerat under tid i ett antal börsbolag i Sverige. 58  

 

Den verkställande direktören ska agera både, i bolagets och externa parters intresse. Koden 

begränsar verkställande direktörens agerande genom att denne enbart får ha två uppdrag som 

ledamot i annat företags styrelse. Samtidigt får denne inte vara styrelseordförande i ett annat 

företag som är ett aktiebolag. Verkställande direktör och styrelse måste överlämna en skriftlig 

försäkran i årsredovisningen vad gäller deras förvaltning av företagets angelägenheter.59                     

3.3.3 Revisorn 
Enligt koden ska kallelsen till bolagsstämma innehålla förslag på revisor. Vidare ska 

bolagsstyrningsrapport innehålla en redogörelse för revisorns tidigare uppdrag i andra stora 

företag och samtidig redogöra för dennes relationer till aktieägare och den verkställande 

direktören. 60 

 

Det skall också finnas information om uppdragets längd och all annan information som kan 

vara till nytta för bolagets aktieägare.  

                                                
56 SOU 2004:130 
57 Engerstedt, U (2004) Sammanfattning av Förtroendekommissionens slutbetänkande: Skärpta lagar ska 
förstärka förtroendet för näringslivet, Balans 5 
58 FARs samlingsvolym del 2, 2005 
59 Skog, R (2005) En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den? s.70 
60 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning, s.15 
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Koden tar även upp revisorns relation till styrelsen. Där framgår det att styrelsen minst en 

gång om året ska träffa revisorn utan att den verkställande direktören är närvarande.  

Det finns strikta regler om att varken styrelsen, verkställande direktören eller bolagsstämman 

får ge revisorn sådana direktiv vilka kan förhindra revisorn att följa god revisionssed. Koden 

har även tillfört vissa förändringar vad gäller revisor och dess granskning, framför allt 

gällande granskningsberättelsen som innehåller styrelsens rapporter om den interna kontrollen 

i företaget. Denna granskningsberättelse ska lämnas från revisorn.61 

3.4  Intern revisor 
Den interna revisorn är anställd av bolaget. Interrevisorn fungerar som ett medel för 

företagsledningen att kontrollera företagets verksamhet.62 

3.4.1 Intern revisorns huvudsakliga uppgifter 
Den interna revisionen har förändrats mycket under de senaste åren. För i tiden jobbade 

internrevisorn med att kontrollera de finansiella transaktionerna. I dagens näringsliv utgör 

internrevisorn en vikig funktion inom bolagen och har med åren blivit en attraktiv profession. 

I dag arbetar internrevision med att implementera och utvärdera relevanta kontroller inom 

bolaget så att man ska kunna upptäcka eventuella risker som en del av bolagens strategi.  

Föreningen för auktoriserade revisorer (FAR) anser att internrevisorns roll är att agera som en 

assistent åt företagsledningen för att den effektivt ska kunna utföra sina åtaganden. Den 

interna revisorn ska även kontrollera verksamheten som bedrivs samt effektiviteten i 

företaget.63 

 

En internrevisor är anställd i bolaget, dennes roll och arbetsuppgifter kan variera beroende på 

företagets storlek och företagsledningens mål med verksamheten. 

 

Det gör att internrevisorns arbetsuppgifter kan variera men oftast innehåller följande åtgärd i 

deras dagliga arbete:64 

 

• Att granska, övervaka redovisningssystem samt system för intern kontroll inom alla 

avdelningar på företaget. 

• Att granska ekonomisk och övrig information av företagets verksamhet. 
                                                
61 Skog, R (2005) En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den? s.91 
62 Föreningen för auktoriserade revisorer 1994 s. 93 
63 FAR (2006) del 2 
64 SOU 2005:130 
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• Granskning av verksamhetens ändamålsenlighet samt effektivitet. 

• Se till att lagar och föreskrifter följs.  

 

Enligt FAR kan inte en internrevisor uppnå samma grad av oberoende som extern revisorn, 

eftersom internrevisorn är en del av företaget. Enligt den svenska koden för bolagsstyrning 

borde företag ha en internrevisor. Har företaget ingen internrevisor ska man varje år utvärdera 

behovet och funktionen av en sådan, man ska även motivera sitt ställningstagande.65 

 

3.5 Extern revisor 
En externrevisor är den som ska kontrollera och kvalitetssäkra att den information ledningen 

lämnar om företagets förvaltning och ekonomiska situation överensstämmer med verkligheten. 

Dennes arbete är nödvändigt för samtliga intressenter så som aktieägare, kreditgivare, 

leverantörer men även staten och kommunerna. För att den externa revisorn ska kunna 

avlägga en revisionsberättelse måste han kunna försäkra sig att bolaget följt lagar och regler 

när de upprättar sin årsredovisning.66  

3.5.1 Extern revisorns huvudsakliga uppgifter 
Den interna revisorns arbete ligger till grund för den extern revisorns arbete. Den externa 

revisorn ska skaffa sig tillräcklig kunskap om den interna revisorns verksamhet och bedöma 

internrevisornsfunktion. 

 

Områden som är av stor vikt för bedömning av internrevisorns funktion enligt RS67 är 

följande. 

 

• Internrevisorns ställning på företaget 

• Internrevisorns arbetsuppgifter 

• Eventuella rekommendationer som denne lämnat till företagsledningen  

• Dennes kompetens och utbildning 

 

                                                
65 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning, s.21-30 
66 FAR, del 2, 2007 
67 Redovisnings standard. (RS) 
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Genom regelbundna möten parter emellan ska de försöka komma överens om hur 

internrevisionen ska genomföras, man ska även komma överens i vilken omfattning den 

externa revisionen ska genomföras gäller dokumentation, stickprov, granskningsområden.68  

3.6 Intern kontroll 
Många forskare anser att den interna kontrollen är ett verktyg för att säkerställa de system och 

rutiner vilka avser styra bolaget och ekonomin. 

Det som är gemensamt för alla definitioner för interna kontrollen är att den tolkas som en 

process eller ett system. Dessa systems grund syftar till att kontrollera och identifiera 

företagets risker.69 En god intern kontroll innebär att bolaget har en väl planerad och 

fungerande kontroll och uppföljningsprocesser samt ändamålsenliga och dokumenterade 

styrdokument. Redovisningen ska vara tillförlitlig och rättvisande och gällande lagstiftning 

och styrande dokument ska följas. På så sätt förebygger man finansiell brottslighet.70 

 

En god intern kontroll kan vara till stor hjälp och nytta för ett företag eftersom det bidrar till: 

 

1. effektivare processer och rutiner 

2. bättre kommunikation och information som i sin tur leder till större förtroende från 

bolagets intressenter 

3. undvikande av kostsamma fel samt oegentlighet 71 

Med intern kontroll skapas förutsättningar för företaget att utnyttja sina resurser väl och det 

hjälper även företaget att skydda sina tillgångar. Vidare ska intern kontroll skilja sig åt mellan 

olika företag och olika avdelningar.72 

3.7 COSO – modellen 
COSO – modellen är en modell för intern kontroll, som är utvecklad genom COSO – 

rapporten, Commttee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO – 

modellen försöker definiera intern kontroll genom en redogörelse för de komponenter som 

ingår för intern kontroll. Det som kännetecknar COSO - modellen är att den är användbar 

                                                
68 FAR, del 2, 2007. 
69 Molin, B & Ballfalk, M. (2005). Intern kontroll för styrelseledamöter. s.103  
70 FAR, 2001 
71 FAR (2007) Testa den interna kontrollen, s.7 
72 FAR (2007) Testa den interna kontrollen, s.7 
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både inom privat som offentlig verksamhet och såväl inom små som komplexa 

organisationer.73 

 

Den interna kontrollen är enligt COSO en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen 

och den övriga personalen. Denna process utformas för att ge  eventuell försäkran om att 

bolagets mål uppnås med:74  

 

• Ändamålsenligt och effektiv verksamhet, 

 

• Tillförlitlig finansiell rapportering, 

 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. 

 

COSO - modellen består av fem hörnstenar eller komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, information, kommunikation samt uppföljning. För att den interna 

kontrollen ska vara effektiv krävs det att man har kännedom om dess komponenter inom tre 

olika målkategorier; verksamhetsstyrning, regelefterlevnad och tillförlitlig rapportering.75  

 

Källa:  www.valtiokonttori.fi  

 

                                                
73 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg.s.47 
74 FAR, (2000) Testa den interna kontrollen och redovisningen, s.7 
75 FAR, (2000) Testa den interna kontrollen och redovisningen, s.7 
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3.7.1 Kontrollmiljön 
Kontrollmiljön utgör den viktigaste delen i COSO- modellen, då just kontrollmiljön utgör 

basen för de fyra komponenterna. Kontrollmiljön i ett bolag bygger på att ledningen i 

organisationen skapar en kultur där de anställda i bolaget är förtrogna med de regler och 

instruktioner som finns. Det handlar om att skapa en företagskultur där mål, riktlinjer och 

policy finns och efterlevs. Denna kontrollmiljö skapas över en längre tidsperiod. Den 

grundläggande förutsättningen för en god intern kontroll skapas därmed genom en god 

kontrollmiljö. För att en förbättring ska kunna genomföras av den interna kontrollmiljön krävs 

en helhetssyn och beaktning av viktiga system i organisationen. I det sociala systemet ska 

personalens erfarenhet, kompetens men även personalens attityd och värdering gällande den 

interna kontrollen värderas och kontrolleras. I det organisatoriska och administrativa systemet 

kan riktlinjer, ansvar och befogenhetsfördelning påverkas för att utveckla en bra kontrollmiljö. 

I det tekniska systemet sker en ständig utveckling av hjälpmedel och styrrutiner.76   

3.7.2 Riskbedömning  
Det finns i en mängd olika organisationer en påtaglig risk att oönskade situationer inträffar, 

riskbedömningens grundsyfte är att förhindra att eventuella risker innan händelsen inträffar. 

Den största prioriteringen ska vara på de områden där risken för eventuella felaktigheter är 

större. I denna riskbedömning ska därför befintliga risker analyseras och åtgärder vidtas för 

att minimera riskerna. Man ska dock ha i åtanken att det normalt sätt inte går att skydda sig 

mot alla risker som kan förekomma, därför är det viktigt att påverka de faktorer som leder till 

att risken för oönskade situationer kan minskas.  Faktorer som kan påverkas i stor 

utsträckning är personalens kompetens men även nya administrativa system.77  

 

Det som påverkar interna risker är bland annat informationssystemens tillförlitlighet, 

organisationsförändringar, förändringar av rutiner och system men även personalomsättningen. 

Den interna risken kan delas i tre grupper:  

 

Den första interna risken är den så kallade verksamhetsrisken, denna risk uppstår när företaget 

inte når de i förväg uppställda mål för verksamheten och att verksamheten inte bedrivs på ett 

kostnadseffektivt sätt. 

                                                
76 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s32 
77 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.35 
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Den andra risken som kan förekomma i en organisation är redovisningsrisken, inom denna 

risk räknar man med att de finns en påtaglig risk att räkenskaperna inte är rättvisande eller 

tillförlitliga. Det kan leda till att beslut tas på felaktiga grunder. 78 

 

Den tredje risken är så kallade IT - baserad risk. Denna risk har tillkommit på grunda av att 

företag börjar använda sig av den moderna tekniken som bland annat är IT - baserade 

hjälpmedel. Vid införande av nya system är det därför betydelsefullt att utvärdera 

kontrollsystemet. Det är även viktigt att informationen är tillgänglig för rätt person och att den 

är skyddad från obehöriga användare.79 

3.7.3 Kontrollåtgärder 
Kontrollaktiviteter behövs för att ledningens styrning och uppsatta mål ska efterföljas. 

Kontrollaktiviteter utgörs av insatser som ska minimera och motverka de risker som finns, 

men även att hantera de situationer som kan uppkomma.  Dessa kontrollaktiviteter ska 

understödja den interna kontrollens huvudmål: tillförlitliga ekonomiska rapporteringar, 

efterlevnad av ledningens riktlinjer och en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

Aktiviteterna ska integreras i organisationens verksamhetsprocesser och hör därför till en av 

de viktiga processer som ledningen har för att nå sina mål.80  

 

Kontrollaktiviteter i en organisation kan delas in efter huvudmålen för den interna kontrollen, 

eller i rutinorienterade eller resultatorienterade kontroller. Rutinorienterad kontroll kan i sin 

tur delas in i säkerhet i system och i rättvisande räkenskaper. Med rättvisande räkenskaper 

menas att räkenskaperna ska vara i enighet med god redovisningssed.81  

Den resultatorienterade kontrollen är inriktad på verksamheten och dess verksamhetsstyrning, 

men även dess organisation och effektiviteten i denna. 82 

3.7.4 Information och kommunikation 
Den fundamentala grundregeln är att det finns en fungerande information och kommunikation 

mellan de olika aktörerna på olika organisationsnivåer, på så sätt får man en fungerande intern 

kontroll. För att ledningen ska utöva kontroll över verksamheten krävs det att ledningen får 

nödvändig information som krävs för att de ska kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt. 

                                                
78 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.36 
79 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.36 
80 FAR, (2000) Testa den interna kontrollen och redovisningen, s.11 
81 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.42 
82 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.42 
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Därför är en effektiv rapport – och uppföljningssystem väsentliga. I dessa system är det 

viktigt att det är rätt och relevant information om verksamheten som förts fram till rätt person 

och i rätt tid så att eventuella risker kan åtgärdas. Det krävs också att systemen är aktuella och 

att de uppdateras kontinuerligt, det bör finnas en ansvarig som inspekterar att rutinerna om 

informationsflödena efterföljs.83  

3.7.5 Uppföljning 
För att säkerställa att kontrollsystemen fungerar krävs det att man utför en kontinuerlig tillsyn. 

Denna tillsyn gör att övervakningar kan undvikas och att viktiga processer kan säkerställas i 

ett tidigt skeende. Dagens ekonomi upplever en snabb förändringstakt vilket kräver en 

kontinuerlig systemomvärdering, särskilt för styrning och intern kontroll.  

Med hjälp av en aktiv tillsyn över processerna för den interna kontrollen görs en kontinuerlig 

kvalitetssäkring av de väsentliga rutiner och processer som finns i verksamheten.  

Den aktiva kontrollen kan leda till att risker identifieras på ett tidigt stadium.84 

3.8 Summering av teoretiska referensramen  
Agentteorin behandlar relationen mellan två parter i en ömsesidig affärsrelation. För att vara 

säker på att agenten arbetar på så sätt som gynnar principalens intressen, måste principalen 

anlita en revisor som skall tillförsäkra dem att deras intressen tillvaratas. Man kan säga att 

bolagsstyrning bygger på agentteori, då den handlar om hur bolag ska styra så att ägarnas 

avkastningskrav tillgodoses. Till följd av de senaste årens redovisningsskandaler har begäran 

från kapitalmarknaden medför att en svensk kod för bolagsstyrning upprättades. Syftet är att 

den ska bidra till en förbättrad styrning av svenska börsnoterade företag men även tjäna som 

förebild för andra typer av bolag med spritt ägande eller allmänt intresse.  

 

Den ska även leda till ökad förtroende för förvaltningen av bolaget både nationellt och 

internationellt. Bolagen ska följa kodens grundläggande princip ”följa eller förklara”, vilket 

innebär att företag som inte följer koden ska förklara och motivera avvikelser från reglerna. 

Därmed har styrelsen yttersta ansvar för att denna rapportering genomförs. Styrelsen ska 

upprätta särskilda rapporter om bolagsstyrning och den interna kontrollen. En god intern 

kontroll innebär att bolaget har en väl planerande och fungerande kontroll och 

uppföljningsprocesser samt ändamålsenliga och dokumenterade styrdokument, som i sin tur 

ska leda till ökat resultat, effektivitet och ekonomisk trygghet. Till sin hjälp ska styrelsen ha 

                                                
83 FAR, (2000) Testa den interna kontrollen och redovisningen, s.11 
84 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.45 
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en särskild granskningsfunktion så som internrevision som rapporterar direkt till ledningen. 

Dessa rapporter ska i sin tur granskas av en oberoende revisor, det vill säga en extern revisor, 

som ska uttala sig om bokföringen, årsredovisningen och företagsledningens förvaltning. Då 

internrevisorns arbete kan ligga till grund för externrevisorns arbete är det viktigt att dessa två 

parter har en bra relation dem emellan. Med hjälp av en god intern kontroll ska dessa parter 

arbeta tillsammans, på så sätt uppnår man bästa resultat. 

 

Även COSO- modellen som är en modell för internkontroll försöker redogöra för de olika 

komponenterna som ingår i den interna kontrollen. Det som kännetecknar COSO- modellen är 

att den är användbar både inom privat som offentlig verksamhet och såväl inom små som 

komplexa organisationer. Den interna kontrollen är enligt COSO- modellen en process som 

påverkas av styrelsen, bolagsledningen och den övriga personalen. Dessa processer utformas 

för att ge eventuell försäkran om att bolagens mål uppnås. Genom en bra kommunikation 

mellan de olika bolagsorganen men även en bra kommunikation mellan den interna och 

externa revisorn kan bidra till att företagets mål uppnås genom ändamålsenlig verksamhet, 

och tillförlitlig finansiering. 
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4. Empiri  
I detta kapitel redogörs för de data som framkommit vid de fyra intervjuerna. Materialet 

presenteras utifrån de nyckelord som används under intervjuerna. De empiriska data kommer 

att presenteras intervju för intervjuer, på så sätt får vi en uttömmande empiri som underlättar 

vår fortsatta studie. Vi har valt att redovisa de externa och interna revisorernas åsikter och 

uppfattning på de ställda frågorna separat. På så sätt undviker vi missuppfattningar.  

4.1 Externa revision KPMG  
KPMG Bohlins AB är en av världens ledande kunskapsföretag. I Sverige grundades företager 

genom en fusion mellan Bohlins Revisionsbyrå och KPMG. Idag har KPMG 1500 

medarbetare som befinner sig på 60 olika orter. Företaget erbjuder branschspecifika och 

kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning.85 

 

Vår respondent Daniel Schön86 är en av företaget 327 auktoriserade revisorer. Han har arbetat 

som auktoriserad revisor i 10 år. Av de bolag han är revisor för är ungefär 8 stora företag. 

Hans dagliga arbetsuppgifter är påskrivande av revision, leda revisionsteamet, arbeta med 

rådgivning och hålla i kundkontakten. Av de stora företag som han arbetar med har ungefär 

hälften av dem internrevision.  

4.1.1 Externa revisorns roll 
Daniel Schön berättar att när ett uppdrag erhålls försöker man bilda ett uppdragsansvarigt 

team som ska revidera bolaget, detta team kan variera i storlek beroende på hur stor företaget 

är. Teamet genomför en riskbedömning av bolaget i frågan, man planerar revisionen i ett par 

steg. I den externa revisionen övervakas företagets processer, man kommer med förslag på 

förbättringar. Den externa revisorns arbete ska i slutändan resultera i en rapport som 

presenteras för ägarna eftersom man som externrevisor är vald av ägarna har man ett stort 

ansvar gentemot dem. Respondenten berättar vidare att man som externrevisor är ägarnas 

representant för att kontrollera företagsledningen och dess förvaltning av företagets 

angelägenheter.   

Daniel Schön säger att den externa revisorns fokus ligger på den finansiella informationen. 

Som externrevisor är man intresserad av att den finansiella interna rapporteringen fungerar på 

ett tillfredställande sätt och att bolaget har en bra internkontroll. 
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4.1.2 Den svenska koden för bolagsstyrning 
Daniel Schön har blandad uppfattning vad gäller införandet av den svenska koden för 

bolagsstyrning. Han anser att ungefär 80 procent av det som står i koden är saker som 

egentligen har hänt eller höll på att hända ändå och att sedan kom koden och konstaterade att 

det ska finnas en grundläggande princip ”följa och förklara”. Daniel Schön menar att det 

behövs mer riktlinjer men att detta samtidigt handlar om självreglering, vilket betyder att 

bolagen redan ska kunna detta, och genomföra detta själva. De svenska revisorerna må vara 

oense om ifall riktlinjerna är otillräckliga, vår respondent tycker att bolagen ska kunna 

genomföra en intern kontroll, eftersom den är starkt historiskt förankrad. Respondentens 

arbetsuppgifter har inte förändrats, dock har han kunnat se att revisorerna runt om i landet har 

fått en hög grad av enhetlighet i sitt tankemönster vilket han tycker är positivt, dock tycker 

han att den omfattande regleringen blivit en börda för landets revisorer.  

 

Även respondentens relation till de övriga bolagsorganen har inte förändrats eftersom man 

försöker att vara oberoende i sin yrkesutövning. Det som han anser är nytt efter införandet av 

bolagskoden är att det nu finns lite mer internrevision än vad det fanns innan, samt coperate 

goverance rapporter där man nu skriver mera i än vad man gjort tidigare. Vår respondent är 

dock tveksam om det tillfört någon nytta eftersom han anser att dessa rapporter i princip ha 

samma innehåll för alla bolag, och dess innehåll säger inte så mycket. Därpå har 

internkontrollrapporter tillkommit vilket i stor utsträckning påminner om coperate goverance 

rapportern. Dessa rapporter skall granskas av externrevisorn vilket framkommer av 

bolagskoden. Denna rapport har skapat en stor frustration hos bolagen eftersom koden anger 

att det ska finnas en internkotrollrapport men den anger inte hur man ska gå till väga, hur den 

ska se ut eller granskas.  

 

Daniel Schön har kunnat notera kodens införande har inneburit att fler bolag infört 

revisionskommittéer, vilket har bidragit till att man har fler möten. Men han påpekar att denna 

utveckling redan var på gång och han tror att det antagligen hade skett utan kodens införande. 

Vår respondent anser att koden är ett nödvändigt faktum. Dessutom påpekar han att de flesta 

bolag har använt sig av vissa bitar i bolagskoden ett bra tag. Dock tycker han att riktlinjerna 

och reglerna inte behöver ges i form av en bolagskod, respondenten skulle kunna tänka sig en 

mer precisering i aktiebolagslagen. Då bolagskoden kom till som ett svar på skandalerna för 

att öka förtroendet för näringslivet. Daniel Schön anser att koden inte har någon inverkan på 

förtroendet för revisorernas profession, respondenten upplever inte någon skillnad i 
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förtroendet sedan svenska koden för bolagsstyrning trädde i kraft. Dock menar han att i viss 

mån kan den komma att inverka, eftersom revisorns roll blir starkare i dessa bolag och genom 

den granskning som genomförs på rapporterna om den interna kontrollen.  

4.1.3 Internkontroll 
Daniel Schön har kunnat se att externrevisor tar begränsad ställning till om den interna 

kontrollen fungerar på ett tillfredställande sätt. Respondenten uppger att det inte finns många 

delar i bolagskoden som väckt mycket debatt som avsnittet om den interna kontrollen som 

styrelsen ska genomföra och rapportera om. Externrevisorns uppgift är att säkerställa den 

finansiella rapporteringen, och granskningen sker på ett tillförlitligt sätt, för att göra det kan 

tillämpning av olika tekniker användas. På KPMG väljer man att kontrollera att bolaget har 

processer och internkontroll som säkerställer rapporteringen, ett annat sätt är 

substansgranskning. Respondenten uppger att han tittar på delmängden och de bitar av 

internkontrollen i ett bolag och att de granskar internkontroll ibland för att det är effektivt, 

ibland som en service åt bolaget och ibland för att dem externa revisor är oroad eller 

bekymrad över någonting som upplevs som konstigt. Men han påpekar på att man inte 

granskar den interna kontrollen på ett heltäckande sätt.   

4.1.4 Förhållandet till internrevisorn  
Hur stort samarbete man har med internrevisorn, anser Daniel Schön, beror mycket på hur den 

är upplagd i bolaget, det vill säga vad den gör. I vissa bolag utför internrevisorn i princip all 

granskning av internkontroll och då gör externrevisorn väldigt lite men denne genomför all 

granskning av bokslutet. Han säger att i sådana bolag blir externrevisionen väldigt beroende 

av internrevisionen och därför har väldigt mycket kontakt med dem. I andra bolag kan det 

finnas internrevisorer som utför operationell revision, i dessa företag blir den externa revisorn 

mindre beroende av den interna revisorns arbete. Relationen mellan intern och extern revisor 

varierar mycket från bolag till bolag delvis på grund av regelsystemen, tradition eller vad som 

är lämpligt för just det bolaget. På senare tid har dock ett närmare samarbete påbörjats så att 

man ska slippa genomföra dubbelarbete. Daniel Schön menar att interna och externrevisorn 

har gemensamma intressen och vissa områden överlappar, därför fördelar de arbetet på så sätt 

att de redan i samplaneringsfasen bestämmer vem som ska genomföra vissa arbetsuppgifter.  

 

När externrevisor ska bestämma sig om man kan lita på internrevisorns arbete följer man ett 

reglersystem som säger att man måste göra en utvärdering av internrevisionen, anger Daniel 

Schön.  I denna utvärdering ska externrevisorn se hur den interna revisionen är organiserad, 
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vilken kompetens den har, dokumentation samt vilken arbetsmetoder de tillämpar vid sin 

granskning. Enligt respondenten brukar man ge förslag på eventuella förbättringar.  

 

Respondenten uppger att koden inte påverkat hans arbetsuppgifter och relation till 

internrevisorn, men han tror att relationen mellan dem kommer att förändras då man börjar 

kritiskt granska bolaget internkontrollrapporter. Även i fortsättningen kommer internrevisorn 

att ta fram internkontrollrapporter som den externa revisorn ska underteckna. Detta kommer 

leda till att den externa revisorn blir beroende av internrevisorns arbete och att större 

samarbete dem emellan är nödvändig. Respondenten anser att det både är i intern och 

externrevisorns intresse att samverka. Externrevisionen blir effektivare om den kan dra nytta 

av internrevisorns arbete, samtidigt som externrevisorerna lär sig saker i deras arbete som 

internrevisorerna kan ha nytta av och på så sätt underlätta sitt arbete.   

4.2 Externa revison Öhrlings Pricewaterhousecooper 
Öhrlings Pricewaterhousecopers är ett av Sveriges ledande företag inom redovisningsfrågor 

och revision. Öhrlings Pricewaterhouse är en global verksamhet som inriktar sig på nationella 

men även lokala företag. Deras affärsverksamhet omfattar revision, redovisning, skattefrågor 

och coperate finance. Idag är företaget en av de största revisionsbyråerna i världen och har 

kontor i 139 länder. I Sverige har företaget drygt 3000 medarbetare på 130 orter runt om i 

landet.87 

Vår respondent Henrik Bergqvist88 är director och auktoriserad revisor på Öhrlings 

Pricewatercooper i Eskilstuna och har jobbat där sedan 1999. Hans arbetsområden är att vara 

kundansvarig för börsbolag, revision och affärsrådgivning.  

4.2.1 Externrevisorns roll 
Henrik Bergqvist berättar att när en externrevisor arbetar gör denne alltid en plan för varje 

klient när det gäller revision. Man genomför riskbedömningar och prövning på vilka åtgärder 

som behövs bytas ut i granskningen, denna granskning görs löpande under året och även vid 

årsbokslutet.  Respondenten säger att den externa revisorns arbete bygger mycket på 

erfarenhet. Utifrån sin erfarenhet försöker han dagligen kommunicera med sin klient för att få 

reda på olika förändringar som kan ha skett i bolaget. Henrik Bergqvist anmärker vidare att 

man som externrevisor fokuserar på den finansiella rapporteringens utformning. 

Externrevisorns roll är att kvalitetssäkra årsredovisningen, den finansiella informationen som 
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framkommer i årsredovisningen enligt gällande regler. Externrevisorn ska även granska 

styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget, men även att se till att de 

inte har brutit mot några lagar. 

4.2.2 Den svenska koden för bolagsstyrning 
Henrik Bergqvist tycker att det som är bra med införandet av bolagskoden är att den ökar 

transparansen i årsredovisningen och informationsgivningen. Men vad koden egentligen gör 

är att bekräfta den befintliga lagstiftningen på området. Respondenten anser att Sverige har en 

väl utbyggd aktiebolagslag och att koden i sig är inget nytt, men att den ger en ökad 

informationsgivning mot omvärlden särskilt på de frågor som rör ersättning. Vidare anser han 

att arbetet finns där med eller utan koden. Man ska inte glömma att koden handlar om 

att ”följa eller förklara” och inte bara följa allting som står i den, bara för att det står där.  

Externrevisorn ska göra en bedömning från fall till fall, det vill säga vad som passar de olika 

bolagen anser han. Respondentens relation till de övriga bolagsorganen har inte förändrats i 

och med införandet av den svenska koden för bolagsstyrning.  

 

Införande av bolagskoden har ökat externrevisorns arbetsbörda anser Henrik Bergqvist, då de 

har fått ytterligare jobb med de han kallar ”kodarbetet” och då innefattar det den finansiella 

rapporteringen och internkontrollen. Där får dem externa revisorn vara med i en del av 

projektet för att hjälpa bolaget att få en process på plats som dels underlättar 

kommunikationer intern i bolaget, dels hjälper bolagen att beskriva sin internkontroll i 

internkontrollrapporten berättar han. Internkontrollrapporter ska sedan också testas och 

utvärderas av styrelsen och därför behöver processer komma på plats. Det är där extern 

revisorerna kommer in och hjälper bolagen att hitta formerna för hur det ska fungera och hur 

utvärderingen ska göras, anmärker vår respondent. 

4.2.3 Internkontroll 
Många tror att externrevisorn ska säkerställa att den interna kontrollen fungerar på ett 

tillfredställande sätt, anmärker Henrik Bergqvist. Men framhåller att en externrevisor ska 

granska ett bolags årsredovisning och inte den interna kontrollen som en helhet. Man 

använder sig utav internkontrollen i de fall man tycker att de fungerar påpekar han. Om 

revisorn exempelvis ska titta på en försäljningsprocess, att försäljningens nettoomsättning är 

rätt redovisad, då bedömer man den process som bolaget har för att skapa underlag till den 

informationen berättar han. Om dessa processer fungerar på ett bra sätt kan det räcka med att 

göra stickprovskontroller. Vidar anser han att man aldrig som externrevisor tar ställning till 
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internkontrollen avseende den finansiella rapporteringen som en helhet, man gör kontroller på 

områden som det är mest effektivt att göra. Detta eftersom man arbetar med sin tid som insats 

och det tar tid tycker han. Därför kan det i vissa fall vara mer effektivt att förlita sig på 

internrevisionen.  

4.2.4 Förhållandet till internrevisor 
Henrik Bergqvist anser att det är ganska tydligt att det är skillnad mellan extern och 

internrevisorns arbetsuppgifter, men man kan dra nytt av varandras arbete. Han menar att 

bolag som har internrevision, där existerar samarbetet med internrevisorn eftersom det finns 

vissa överlappningar i arbetsuppgifterna och genom att samarbeta kan man dra nytta av detta. 

Innan den externa revisorn använder sig av internrevisorns arbete undersöker denne vad 

internrevisorn faktiskt har gjort. Denna typ av undersökning kan genomföras med olika möten 

med internrevisorn. Hur ofta man träffar internrevisor kan beror på vilket typ av företag det 

handlar om, men man rekommenderar att revisorerna ska träffas två till tre gånger per år. 

Dessa möten behandlar planeringsfas, avrapporteringsfas samt slutfas. Hur externrevisorn 

granskar internrevisorns arbete samt planera sitt eget arbete, anmärker Henrik Bergqvist, är 

alltid kopplat till antingen redovisningensstandards eller internationel audit standards, 

externrevisorns arbete styrs av dessa standards.  

 

Respondenten anser att införandet av koden inte har påverkat samarbetet med internrevisorn. 

Men menar om ett bolag som inte tidigare haft internrevisionsfunktion, inrättar en sådan på 

grund av koden då kan det uppstå en ny företeelse och då måste man skapa en relation med 

internrevisorn anser han. Man ska diskutera hur man ska arbeta ihop och vem som ska göra 

vad, detta bidrar till fler möten och därmed en ökning av externrevisorns arbete berättar 

Henrik Bergqvist. Men om bolaget väljer att införa en internrevisionsfunktion kan 

arbetsfördelningen mellan intern och externrevision leda till att den externa kan koncentrera 

sig på andra arbetsuppgifter. 

4.3 Intern revision Gambro 
Gambro är ett företag som är verksam inom medicinteknik och avgränsade tjänster. Företaget 

grundades 1964 i Lund och har idag över 11000 anställda i 40 olika länder.89 

Vår respondent Anders Blomqvist90 har yttersta ansvaret för internrevisionsfunktionen på 

Gambro, där han arbetat i 15 år. Internfunktionsfunktionen på företaget består av honom själv 
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och en till person. Han huvudsakliga arbetsuppgift är koncernredovisning. I Gambro infördes 

internrevisionsfunktionen 1 januari, 2006, men att han redan under år 2005 arbetade intensivt 

med att införa en process för den interna kontrollen. Detta arbete grundade sig på att 

bolagsledningen ansåg att företaget var i behöv av en internrevisionsfunktion.   

4.3.1 Internrevisorns roll 
Anders Blomqvist säger att internrevisorn tittar på processerna. Han hävdar att den interna 

revisorn i bolag har ett bredare arbetsområde än den exteterna revisorn, och den interna 

revisorn är oftast intresserad av processerna till slutprodukten. 

Anders Blomqvist berättar att han årligen genomför tillsammans med övriga bolagsledningen 

en riskanalys. Med riksanalysen som underlag tar han sedan fram en revisionsplan.  

Respondenten hävdar vidare att han i alla lägen tänker på att bibehålla sitt oberoende i sitt 

förhållande till styrelsen och verkställande direktören.  

4.3.2 Den svenska koden för bolagsstyrnng  
Respondenten Anders Blomqvist anser att bolagskoden är en nyttig sammanställning av 

befintliga lagar och regler, men att den inte tillfört något nytt. Det som är bra med koden är att 

bolagen återfår fokus på internkontroll och internrevision.  Han upplever att denna kontroll 

saknats under de senaste 30 åren. 

4.3.3 Internkontroll 
Anders Blomqvist berättar att säkerställa om den interna kontrollen fungerar på ett 

tillfredställande sätt utgår han från revisionsplan som går ut på att man granskar ett antal olika 

områden. Han förklarar att granskningen går till på så sätt att de gör smala mer djupa 

revisioner av vissa valda områden samt vissa valda bolag. De poster som man väljer att 

granska innebär omfattar en högre risk än genomsnittet. I Gambro finns de ett antal 

internrevisorer som granskar internrevisionsprocessen på så sätt undviker dem dubbelarbete. 

Respondenten påpekar att han dagligen har kontakt med dessa personer för att få en 

uppfattning om vad de gör, och vilka poster de granskar inom den interna kontrollen.  

4.3.3.1 Kontrollmiljö 
När det gäller kontrollmiljö betonar vår respondent att bolagsledningen har en stor inverkan 

hur denna kontrollmiljö utvecklas. Han menar vidare att de är ledningen som lägger upp 

riktlinjer som ska genomsyra hela företaget och dess verksamhet. Det som han upplever är 

viktig när det gäller kontrollmiljö är ledningens förmåga att överföra de riktlinjer till de övriga 
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som är anställda i bolaget. Respondenten anmärker vidare att det inte enbart är den som tar 

hand om ekonomin som är ansvarig för en bra kontroll miljö, det krävs att hela ledningen i 

företaget är engagerade och intresserade. Respondenten upplever att det är viktigt att 

ledningen har ett intresse av att skapa en god internkontroll och i dessa fall kommer deras syn 

att påverka hur den utformas.  

Anders Blomqvist anmärker vidare att även de regler och policys som finns i företaget som 

kommer att inverka på hur väl den interna kontrollmiljön utformas. Han beskriver vidare att 

desto mer ledningen fokuserar på att skapa ordning och reda desto bättre blir förutsättningarna 

för en bra kontrollmiljö. Han berättar vidare att det måste sättas upp regler och policys i 

företaget. Det är viktigt att dessa regler efterlevs i hela organisationen. Personalens 

värderingar och kompetens måste vara i samspel med företagets regler och policys för att en 

förändrig ska vara möjlig.  

4.3.3.2 Riskanalys 

Anders Blomqvist beskriver insamlandet av informationen som en väldigt viktig del när han 

ska genomföra sin riskbedömning. Det första steget är att han försöker skaffa sig en första 

bild av företaget och dess verksamhet. En viktig aspekt utifrån när han ska göra sin 

riskbedömning är vilken eller vilka personer som bedriver verksamheten. Respondenten 

beskriver även att de kan förekomma skillnader mellan hur riskerna ser ut i olika företag. 

Oftast bestämmer företagen sina egna regler hur de ska förhålla sig till olika riskbedömningar.  

I de stora organisationerna finns det oftast utformade system för att hantera risken. Vidare 

beskriver han att det är viktigt att föra en dialog med företagen om var riskerna kan finnas 

samt hur man förebygger dem. 

4.3.3.3 Kontrollaktiviteter 

Att granska och göra en bedömning av den interna kontrollen är ett arbetsmoment som 

revisorerna utför för att fortsättningsvis kunna planera revisionen. Vår respondent beskriver 

den interna kontrollen av ett företag som en god grund för en revision, en god internkontroll 

reducerar dennes behov av en substansgranskning av olika konton. Om det visar sig att den 

fungerar tillfredställande och är tillförlitlig kommer revisorerna att förlita sig på dessa vid sin 

revision av företaget.  

4.3.3.4 Information och kommunikation 

Kommunikationen i företaget är en av de faktorer som kommer att inverka på hur väl 

fungerande den interna kontrollen är i företaget anser Anders Blomqvist. Han lägger stor vikt 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA  34   
Ekonomistyrning D 

   

 

vid detta eftersom det kan finnas en bra kontrollmiljö men om den inte kommuniceras ut i 

organisationen kommer kontrollerna inte att fungera. De anställda kan få svårt att förstå syftet 

med kontrollerna om informationen angående dem är otillräckliga. Vår respondent anser att 

kommunikationen och informationen är av viss betydelse för att kontrollerna som ledningen 

har utformat kommer att efterlevas. Om företaget har en bra kommunikation leder detta till att 

de ger stimulans till de anställda att det är intresserade av att följa upp och återkoppla de 

kontroller som utförs i verksamheten. Denna kommunikation enligt vår respondent kan 

underlätta både den interna och externa revisorns arbete. Att säkerställa att de förekommer en 

fungerande kommunikation mellan de olika organen i organisationen är svårt upplever Anders 

Blomqvist. Man kan alltid genomföra olika undersökningar i företaget för att se om de 

anställda har samma värderingar och attityder som företagsledningen vad gäller företaget 

uppsatta mål. 

4.3.3.5 Tillsyn 

Enligt respondenten grundar sig tillsynen på dialog mellan honom och företaget, där försöker 

man redogöra för den dokumentation och den kontroll som man utövar. En tillsyn kan även 

grunda sig på ytterligare åtgärder som revisorerna vidtar om det finns brister gällande 

kontrollerna är att de försöker ge företaget råd och tips hur kontrollsystemen kan förbättras.  

Tillsynen sker genom olika typer av substansgranskning som sedan resulterar i olika former 

av rådgivning. 

  

4.3.3.6 Samspel med externa revisorn 
Respondenten påpekar att internrevisorerna på Gambro tittar på relativt smalt område medan 

den externa revisorn förväntas ha en uppfattning om bolagets räkenskaper. Den externa 

revisorns är mer omfattande enligt respondenten utsago. Anders Blomqvist säger vidare att 

den interna revisionen kan göras på olika sätt. Gambros internrevisorer har valt att utförligare 

undersöka de smalare områdena istället för att upprepa externrevisorns arbete. 

 

Han berättar att han träffar externrevisorn tre till fyra gånger under ett år. Under dessa möten 

utbyter de erfarenheter, redogör för varandra vad de tittar på för att på sätt undvika 

dubbelarbete. Den externa revisorn blir upplyst om vad det är internrevisorn i bolaget tittar på, 

huruvida de har upptäckt risker som externrevisorn borde känna till. Respondenten Anders 

Blomqvist anser inte att han har ett samarbete med externrevisorn förutom utbyte av 

erfarenheter. Han menar att de har olika uppdragsgivare, fyller två olika funktioner i systemet 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA  35   
Ekonomistyrning D 

   

 

och därför inte samarbeta. Han menar att olika organ inom bolaget har olika redskap för att 

kunna uppnå sina mål. Så som bolagsstämman har externrevisorn, styrelsen har 

internrevisorerna. Han påpekar vidare att man som internrevisor i Gambro har ett ansvar för 

att kontrollera att företagets policy efterlevs och att man jobbar mot de uppsatta målen. Han 

anmärker att han haft samma relation med externrevisorn hela tiden, både innan och efter 

bolagskodens införande. 

4.4 Intern revision Skanska AB 
Skanska AB är ett världsledande bolag inom konstruktionsrelaterade tjänster och 

projektutveckling. Deras verksamhet består av 14 affärsenheter. Sedan Skanska grundades år 

1887, har dem etablerat ett globalt nätverk av verksamheter. Sverige, USA, Polen, Tjeckien 

och Argentina är ett par av Skanskas hemmamarknader.91 

Respondenten Erik Skoglund92 är auktoriserad revisor sedan 1993. För två år sedan 

rekryterades Skoglund för tjänsten som direktör för internrevisionen på Skanska. 

4.4.1 Internrevisorns roll 
Erik Skoglund anser att den interna revisorn ger styrelsen möjlighet att bättre förstå 

verksamheten.  Genom en god internrevision erhåller styrelsen en utförligare bild av hur 

verksamheten fungerar. Oberoende är något som han alltid tar ställning till.  För at kunna 

uppnå oberoende som internrevisor anser vår respondent att man måste ha tydlig avgränsning 

mot bolaget. Han hävdar vidare att den interna revisorn inte kan uppnå samma grad av 

oberoende som externrevisorerna, men att man eftersträvar det i alla sammanhang. 

Respondenten tycker inte att hans oberoende är hotat. Men han anser att det är svårare för 

internrevisorerna att bibehålla sitt oberoende då de arbetar nära inpå människorna de ska 

granska och därför måste hela tiden tänka på att behålla sitt oberoende. 

4.4.2 Den svenska koden för bolagsstyrning 
Erik Skoglund menar att uppfattningen om bolagskoden är generellt bra, men att den är bara 

en liten del av vad som omfattar hans ansvarsområde. Enligt respondenten har hans nuvarande 

tjänst inte kommit på grund av bolagskoden utan på grund av att det förelåg ett behov. Han 

anmärker vidare att bolagskodens regler är kortfattade och ger därmed ett utrymme för ett 

ganska fritt arbete med den interna kontrollen.  Respondenten tycker dock att tillkomsten av 

koden har varit nödvändig, han tycker den bidragit till att debatten om internrevision stärkts 

                                                
91 www.skanska.com  
92 Intervju 2008-04-14 
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viket han upplever som väldigt viktigt. Han menar att bolagskoden lyfter fram 

internrevisionen som en särskild granskningsfunktion. Vår respondent upplever att den interna 

kontrollen är dåligt dokumenterad i svenska bolag. Respondenten anmärker vidare att man 

rent legalt inte behöver bolagskoden, eftersom man i Sverige redan har ett regelverk som 

klargör styrelsen ansvar i aktiebolagslagen. Han upplever bolagskodens som ett syfte att 

stärka förtroendet för näringslivet, där den skapat debatt, vilket är bra anser han. 

4.4.3 Internkontroll 
Erik Skoglund menar att det är verksamheten som ansvarar för den interna kontrollen. Utifrån 

den riskbaserade planen som han själv upprättar, granskar han de områden som han anser vara 

viktiga för just gällande år. Granskningen som respondenten genomför innefattar utvärdering 

av hur kontroller i respektive processer fungerar. Han påpekar vidare att det är styrelsen som 

är ytterst ansvarig för att den interna kontrollen fungerar och styrelsen har utsett honom till 

sitt verktyg att hjälpa dem att få en uppfattning huruvida den interna kontrollen fungerar. Erik 

Skoglund anmärker att det inte finns något som säger att internrevisorn ska vara den som 

utvärderar kontrollen, men man till exempel ha en särskild granskningsfunktion i linje som 

jobbar med att granska kontrollen. 

4.4.3.1 Kontrollmiljö 

Erik Skoglund anser att företagets styrande organ spelar en avgörande roll i hur man väljer att 

utforma företagets kontrollmiljö. Respondenten anmärker vidare ledningens attityder och 

värderingar kring den interna kontrollmiljön måste genomsyra hela organisationen. För att 

den interna kontrollmiljön ska vara genomförbar anser respondenten att en god 

kommunikation mellan bolagsorganen är nödvändig. Erik Skoglund anmärker vidare att regler 

och policys som fastställs i företaget speglar vilken syn ledningen har i företaget vad gäller 

kontrollmiljö. Denna syn ska påverka de anställdas värderingar och attityder kring intern 

kontrollmiljö. Respondenten anser att företagets regler och policys har en stor betydelse för 

hans arbete, han försöker ta del av dessa men han försöker även verifiera att de följs i 

företaget. Den interna kontrollmiljön spelar en avgörande roll då man ska säkerställa att de 

finansiella rapporterna är upprättade enligt gällande regler. Vår respondent har även kunnat 

notera att den interna kontrollmiljön kan påverkas beroende på hur den är utformad. Erik 

Skoglund menar att om organisationen är centraliserad medför det mer enhetliga rutiner och 

kontroll eftersom allt styrs uppifrån i företaget. Vide en decentraliserad organisation kommer 

olika avdelningar att utforma sina kontroller utifrån sina erfarenheter. På så sätt kommer olika 

avdelningar att bygga upp sina egna kontroller och arbeta utifrån sin egen metodik.   
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4.4.3.2 Riskanalys 

Erik Skoglund hävdar att bedömningen av de risker som finns i företaget kommer att påverka 

revisionen. Kunskapen om företaget och dess verksamhet kommer att inverka på hur man 

väljer att planera revisionen. Ett område som respondenten diskuterar vad gäller 

riskbedömningen är komplexiteten i företagsstrukturen. Han anmärker vidare att om 

verksamheten har en komplex uppbyggnad kommer det att behöva ta hänsyn till detta när de 

bedömer de risker som finns i företaget. Erik Skoglund beskriver att han tittar på företagets 

olika kontrollfunktioner samt om syftet med dessa är uppfylls. Det vill säga att företagen gör 

de avstämning och kontroll som man uppgett att man gör. 

Respondenten uppger att de åtgärder som vidtas vid en riskbedömning varierar stort beroende 

på storleken på företaget. Han berättar vidare att han brukar föra en dialog med 

företagsledningen, i denna dialog rekommenderar han olika typer av åtgärder så som 

förbättring av interna kontrollen som kommer att bidra till att riskerna minskar.  

4.4.3.3 Kontrollaktiviteter 
Hur kontrollaktiviteterna är utformade i ett företag kan skilja sig åt beroende på företagets 

verksamhet. Respondenten berättar vidare att han måste ta ställning till de olika kontroller 

som finns och sedan utföra en utvärdering av dessa. Erik Skoglund anser att en kontroll som 

bör finnas i alla företag är regelbunden avstämning. Respondenten upplever inte att man 

vidtagit ytterligare åtgärder efter det att man infört den svenska koden för bolagsstyrning. 

Respondenten upplever den interna kontrollen ligger som grund för en revision, om den 

interna kontrollen är god, minskar dennes behöv av en djupare granskning. Som internrevisor 

utgår man från att den interna kontrollen fungerar på ett tillfredställande sätt. Dock påpekar 

respondenten på att man dagligen gör stickprovskontroll av stora transaktioner som sker inom 

företaget. 

4.4.3.4 Information och Kommunikation 
Information och kommunikation har en stor betydelse för den interna kontrollen upplever vår 

respondent. En bra kommunikation i organisationen kan vara en bidragande faktor till att de 

uppsatta målen som företaget har uppfylls. Han menar vidare att om det finnas en tydlig roll- 

arbetsbeskrivning i företaget kommer detta att påverka hur den interna kontrollen fungerar 

och efterlevs. Respondenten berättar vidare att det är oerhört viktigt att de anställda vet vad 

som förväntas av dem, på så sätt får man en fungerande och tillfredställande kontrollrutin. Om 

man upplever att de förekommer brister i kommunikationen försöker man gå vidare och ta 

reda på varför det inte fungerar på ett tillfredställande sätt. I de flesta fall brukar han ge 
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förslag om hur de kan förbättra den interna kommunikationen och informationsspridningen 

inom företaget.  

4.4.3.5 Tillsyn 
Erik Skoglund berättar att det kan förekomma olika typer av tillsyn beroende på företagets 

storlek och verksamhet. Han anmärker vidare att han noga försöker utöva kontroll av 

företagets dokumentation och hantering av företagets risker. Denna kontroll utövas i samråd 

med den övriga bolagsledningen. Det förekommer daglig dialog mellan dessa. Som 

internrevisor försöker han ge företaget råd om hur den interna kontrollfunktionen han 

förbättras, rådgivningen är ofta förekommande. 

4.4.3.6 Förhållandet till externa revisorn 

Erik Skoglund anser att han har ett bra samarbete med externrevisorn. Dock kan samarbetet 

variera beroende på vem som är extern revisor. Personkemin är en avgörande faktor för hur 

väl man utvecklar samarbetet. Respondenten berättar vidare att han träffar extern revisorn 

inför varje revisionsutskott som brukar vara uppemot 5 gånger per år. Men det förekommer 

även löpande kontakt parterna emellan. Respondenten tillägger att de först har en gemensam 

avrapportering där de ska lämna en gemensam riskanalys och plan. Därefter har de var sitt 

mer detaljerad avrapportering till revisionsutskottet. Han anser att intern och extern revisorn 

har olika fokus på revisionsarbetet men att målet är gemensamt. Enligt respondenten påverkas 

samarbete av vilken syn den externa revisorn har på internrevisorns arbete och dennes 

profession. Han anser dock att samarbetet inte förändrats i takt med att bolagskoden tillkomst, 

respondenten upplever att samarbetet var bra redan innan införandet av bolagskoden.  
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5. Analys 
I detta kapitel knyts teorierna från vår teoretiska referensram samman med den empiriska 

materialet. Detta avsnitt av studien ska framställas med en analys grundat på riktlinjerna för 

den svenska koden för bolagsstyrning, internkontroll samt samarbetet mellan extern och 

intern revisor. 

5.1 Agentteorin 
I de flesta noterade aktiebolag är förvaltningen av bolaget skilt från ägandet. I denna relation 

är ägarna principaler och bolagsledningen agent. Där styrelsen får i uppdrag att tillvarata 

ägarnas intresse därmed maximera deras välstånd.93 Många anser att revisorn är en viktig 

aktör i samspelet mellan principal och agent.94  Eftersom många ägare i stora bolag inte 

utövar direkt kontroll blir externrevisorns roll att tillförsäkra dem att deras intressen tillvaratas.  

Den externa revisorns roll är att kvalitetssäkra årsredovisningen, den finansiella informationen 

i årsredovisningarna enligt de regelverk som finns tillgängliga.95 Den strikta agentteorin utgår 

från de rapporter från externrevisorn, så som revisionsberättelse som är till för ägarna och att 

externrevisorn agerar utifrån ägarnas intresse.  Daniel Schön berättar att han i slutändan 

rapporterar till ägarna eftersom det är de som utser honom. Han menar att eftersom 

externrevisorn är en representant för ägarna är hans huvudsakliga uppgift att kontrollera 

företagsledning. Även Henrik Bergqvist anser att bolagsstämman är den formella 

uppdragsgivaren. Han anmärker vidare att hans relation till de övriga bolagsorganen inte 

påverkats i och med införandet av den svenska koden för bolagstyrning.  Artsberg hävdar att 

om de finns förmåner som är knutna till vinstnivå finns det en påtaglig risk att agenten väljer 

den redovisningsmetod som visar den högsta resultat. För att minska denna risk kan man från 

bolagets sida åstadkomma en övervakningsmekanism som ger en tillfredställande insyn i 

bolaget, det medför att principalen måste anställa en oberoende part som ska tillförsäkra dem 

att agenten följer de förpliktelser som denne åtagits. Den oberoende parten som agenten 

anställer kan vara en internrevisor som ska tillförsäkra dem att siffrorna och berättelser som 

presenterats ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.96   

 

Vår respondent Anders Blomqvist tycker att styrelsen i många företag presenterar en 

rättvisande bild av hur verksamheten ser ut. Han anser att internrevisorn ger styrelsen 

                                                
93 Eisenhardt, K. (1989) The Academy of Managment Review, s. 57-74. 
94 Shankman, N. (1999), Reframing the Debate Between Agancy and Stakeholder Theories of the Firm. S.302 
95 FAR, del 2, 2007 
96 Artsberg, K Redovisningsteori: Policy och praxis, s.17 
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möjlighet att förstå verksamheten.  Genom regelbundna möten får styrelsen vetskap om hur 

vissa delar av verksamheten fungerar. Rapporter från internrevisorn, så som identifiering av 

potentiella risker i system och kontroll samt åtgärder är till för styrelsen så att de kan 

identifiera huruvida den verkställande direktören agerar i deras intressen.97 Anders Blomqvist 

anmärker att de olika organen inom bolaget har olika redskap för att se till att mål uppnås. 

Som externrevisorn har man bolagsstämman som sin uppdragsgivare och är man internrevisor 

så är styrelsen dennes uppdragsgivare. Om man har ett operativt system ansvarar man för att 

policys efterlevs och att man jobbar mot de uppsatta målen påpekar han.  

 

Både den externa och interna revisorn anses vara viktiga aktörer i relationen mellan 

principalen och agenten där de båda har en övervakningsfunktion. Den generella 

uppfattningen tycks vara att ägaren är principalen och styrelsen agenten. Där externrevisorn är 

övervakningsredskapet i relationen mellan ägarna och styrelsen och internrevisorn är 

övervakningsredskapet i relationen mellan styrelsen och verkställande direktören. Dock tycks 

externrevisorn vara det mest kostnadseffektiva övervakningsredkapet. Då denne kontrollerar 

internrevisorns arbete. 98 

5.2 Den svenska bolagskoden 
Syftet med införandet av den svenska koden för bolagsstyrning är att den ska bidra till 

förbättrad styrning av svenska börsnoterade företag, att man får en bättre förmåga att attrahera 

investerare både inom och utanför landet.99 Både Gambro och Skanska är Svenska aktiebolag 

som följer anvisningarna i bolagskoden.  Förtroende kommissionen och andra organ i 

näringslivet arbetade tillsammans där dem gemensamt tog fram ett förslag till svensk kod för 

bolagsstyrning.100  Samtliga interna och externa revisorer som vi valt att intervjua är överres 

om att koden är ingenting nytt. De menar att det som krävs i koden har funnits i företagen hela 

tiden, man har redan under lång tid haft en god internkontroll och dokumentation.  Dock anser 

respondenterna att bolagskoden är en nyttig sammansättning av befintliga lagar och regler och 

som bidragit till att bolaget återigen fått större fokus på internkontroll och internrevision. 

Både Skanska och Gambro har infört internrevisionsfunktionen som en utomstående funktion. 

Samtliga internrevisorer hävdar att införandet av internrevisionsfunktionen inte hade med 

införandet av koden att göra.  De påstår att man inom bolaget ansåg att en sådan funktion var 
                                                
97 Sundgren, N, (2007) Internationell redovisning, s.52 
98 Shankman, N. (1999), Reframing the Debate Between Agancy and Stakeholder Theories of the Firm. S.302  
99 Skog, R (2005) ”En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den?  s. 21 
100 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se 
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nödvändig. De tillfrågade externrevisorer har anmärkt att i och med införandet av 

bolagskoden har de uppmärksammat en ökning av internrvisionsavdelningar inom en mängd 

olika bolag. Henrik Bergqvist påpekar att man inte ska glömma att koden handlar om 

att ”följa eller förklara” och inte bara följa allting som står i den, bara för att de står där. Man 

ska gör en bedömning från fall till fall, utifrån vad som passar det enskilda bolaget.  För att 

förbättra den interna kontrollen och kvalitén på den externa revisionen har det införts ett krav 

i koden på styrelsen att inrätta ett revisionsutskott. Revisionsutskottets uppgift är bland annat 

att bidra till ökad samordning mellan den interna och externa revisionen samt bedömning och 

utvärdering av revisionsinsatsen. Samtliga internrevisorer berättar att deras bolag har inrättat 

ett revisionsutskott till vilken både de själva och externrevisorn presenterar sin revisionsplan. 

Styrelsen har yttersta ansvaret för företagets interna kontroll, detta framkommer i den svenska 

bolagskoden. Den interna kontrollen ska rapporteras och beskrivas. Syftet med denna regel är 

att man ska redogöra hur den interna kontrollen är organiserad och hur den fungerad.101 I 

koden står det även att revisorn skall granska styrelsens rapport om den interna kontrollen och 

avge en särskilt granskningsberättelse i bolagsstyrningsrapporten. 102 Detta har skapat 

frustration anser både externa och interna revisorer, eftersom det inte framgår hur man ska gå 

tillväga och hur man ska granska internkontrollrapporterna.  

5.3 Internkontroll samt COSO- modellen 
Många forskare anser att den interna kontrollen är verktyg för att säkerställa de system och 

rutiner vilka avser styra bolaget och ekonomin. En god internkontroll innebär att bolaget har 

en väl planerad och fungerande kontroll och  uppföljningsprocesser samt ändamålsenliga och 

dokumenterade styrdokument.103 Enligt SOU 2004:130 ska styrelsen se till att företaget har en 

väl fungerande internkontroll. Styrelsen ska årligen utvärdera hur den interna kontrollen är 

organiserad och hur den har fungerat.104 Till sin hjälp kan styrelsen ha en särskild 

granskningsfunktion, så som internrevision som ska övervaka de olika 

internkontrollfunktionerna.  Denna granskningsfunktion ska vara en separat avdelning på 

företaget.105 

 

Daniel Schön hävdar att han som externrevisor tar begränsad ställning till om den interna 

kontrollen fungerar på ett tillfredställande sätt. Han säger att externrevisors uppgift är att 
                                                
101 Skog, R (2005) ”En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den?  s. 67 
102 Skog, R (2005) ”En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den?  s. 91 
103 FAR 2007, Del 2 
104 Skog, R (2005) ”En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den?  s. 67 
105 FAR (2007) Testa den interna kontrollen, s.7 
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säkerställa den finansiella rapporteringen och granskningen av dessa använder man kan ske på 

en mängd olika sätt. Daniel Schön hävdar att han tittar på delmängden och de bitarna av 

internkontroll i ett bolag. Han menar att man som externrevisor försöker se om det finns ett 

bra kontrollmoment hela tiden som ger en rättvisande bild av företagets räkenskaper. För 

externrevisor är den interna kontrollen för utformningen av finansiella rapporter viktigast. 

Daniel Schön påpekar att han inte granskar den interna kontrollen på ett heltäckande sätt. 

Henrik Bergqvist påpekar att många tror att den externa revisorn ska säkerställa att den 

interna kontrollen fungerar på ett tillfredställande sätt, detta synsätt är felaktigt. Han 

framhåller vidare att en externrevisor ska granska ett bolags årsredovisning och inte den 

interna kontrollen som en helhet. Henrik Bergqvist påpekar att man aldrig som externrevisor 

tar ställning till internkontroll avseende den finansiella rapporteringen som en helhet, istället 

genomför man olika typer av kontroller. Om han upptäcker eventuella brister utökar han sin 

granskning. Daniel Schön säger att i de fall han upptäcker brister försöker han lämna 

rekommendationer som han samanställer i en rapport som överlämnas till bolaget. Föreningen 

för auktoriserade revisorer (FAR) anser att den interna kontrollen är ett sätt att förebygga den 

finansiella brottsligheten.106 Trots att externrevisorerna hävdar att de inte skal granska den 

interna kontrollen så framkommer det att vissa kontroller görs genom olika metoder som till 

exempel stickprovskontroll. 

 

Internrevisorerna berättar att de arbetar utifrån en riskbaserad plan, de områden som granskas 

anses vara viktiga för just gällande år.  Denna granskning kan innefatta utvärdering av hur 

kontroller i respektive process fungerar men även att man lämnar synpunkter och förslag på 

de som granskats och som man sedan rapporterar vidare till styrelsen. De tillfrågade interna 

revisorerna anger att en god internkontroll innebär att bolaget har välplanerade och 

fungerande kontroller och uppföljningsprocesser samt ändamålsenliga och dokumenterad 

styrdokument. En liknande definition framkommer i COSO – modellen.107 

 

Här nedan kommer en redogörelse för hur de interna revisorerna arbetar med COSO – 

modellen.  

 

                                                
106 FAR 2006, del 2 
107 FAR (2000) Testa den interna kontrollen och redovisningen, s. 7 
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5.3.1 Kontrollmiljö 
Kontrollmiljö utgör den viktigaste delen i COSO – modellen. Kontrollmiljön utgörs av att 

ledningen i en organisation skapar en kultur där de anställda i bolaget är förtrogna med de 

regler och instruktioner som finns. Det handlar om att skapa en företagskultur där mål, 

riktlinjer och policys finns och efterlevs. 108 Internrevisorerna anser att företagets styrande 

organ spelar en avgörande roll i hur man väljer att utforma företagets kontrollmiljö. Anders 

Blomqvist anser att ledningen som lägger upp riktlinjer som ska genomsyra hela företaget och 

dess verksamhet har en stor inverkan på hur den interna kontrollmiljön utvecklas. För att den 

interna kontrollmiljön ska vara genomförbar krävs att man beaktar personalens attityder och 

värderingar gällande den interna kontrollen.109 Respondenterna uppger att en god 

kommunikation mellan bolagsorganen är nödvändig för att den interna kontrollen ska fungera 

på ett tillfredställande sätt.  Det som Anders Blomqvist upplever som viktigt är ledningens 

förmåga att överföra de riktlinjer till de anställda i bolaget. Respondenten anser att företagets 

regler och policys har en stor betydelse för hans arbete som internrevisor, han försöker ta del 

av dessa och han försöker verifiera att de följs i företaget. Erik Skoglund anser att den interna 

kontrollmiljön spelar en avgörande roll då man ska säkerställa att de finansiella rapporterna är 

upprättade enligt gällande regler. De tillfrågade anser att företagets regler och policys måste 

efterlevas i hela organisationen. Personalens värderingar och kompetens måste vara i samspel 

med företagets regler och policys för att en förändring ska vara möjlig. Detta synsätt för även 

Haglund110.  Erik Skoglund menar att om en organisation är centraliserad medför det med 

enhetliga rutiner och kontroll eftersom allt styrs uppifrån i företaget. Vid en decentraliserad 

organisation kommer olika avdelningar att utforma sina kontroller utifrån sina erfarenheter. 

På så sätt kommer olika avdelningar att bygga upp sina egna kontroller och arbeta utifrån sin 

egen metodik.   

5.3.2 Riskbedömning 
Det finns i alla olika typer av organisationer en påtaglig risk att oönskade situationer inträffar, 

därav är riskbedömningens grundsyfte att förhindra att eventuella risker innan händelsen 

inträffar. I denna riskbedömning ska därför befintliga risker analyseras och åtgärder vidtas för 

att minimera riskerna.  Anders Blomqvist beskriver insamlandet av information som en viktig 

del när han ska genomföra sin riskbedömning. Bedömningen av de risker som finns i företaget 

kommer att påverka revisionen. Erik Skoglund påpekar att kunskap om företaget och dess 

                                                
108 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.32 
109 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.32 
110 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.32 
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verksamhet kommer att inverka på hur han väljer att planera revisionen. Det kan förekomma 

skillnader mellan hur riskerna ser ut i olika företag. Oftast bestämmer företagen sina regler 

hur de ska förhålla sig till de olika riskbedömningarna. I stora företag finns det oftast 

utformade system för att hantera risken.  De åtgärder som internrevisorn vidtar är de försöker 

ge företaget råd och tips på hur kontrollsystemen kan förbättras. De som uppfattas både från 

respondenternas utsagor och det utdrag ur den teoretiska referensramen är att vikten av en god 

dialog mellan bolagsorganen. På så sätt kan man förebygga eventuella risker111.  

5.3.3 Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter behövs för att ledningens styrning och uppsatta mål ska efterföljs. 

Kontrollaktiviteter bygger på insatser som ska minimera och motverka de risker som finns, 

men även att hantera de situationer som kan uppkomma. Dessa kontrollaktiviteter ska 

understödja det som uppfattas som god internkontroll.112 

Erik Skoglund hävdar att utformningen av kontrollaktiviteter kan skiljas beroende på 

företagets verksamhet. Som internrevisor tar man ställning till de olika kontroller som finns 

och sedan utför en utvärdering av dessa.  För att de ska uppleva att de förekommer en god 

internkontroll krävs det att man på företaget genomför regelbunden avstämning. Dock 

upplever man inte från de tillfrågade interna revisorerna att man ökat de olika 

kontrollaktiviteterna efter det att man infört den svenska koden för bolagsstyrning. 

Respondenterna upplever att den interna kontrollen ligger till grund för deras arbete, och 

fungerar den på ett tillfredställande sätt minskar deras behöv av substansgranskning. Dock 

påpekar Erik Skoglund att man dagligen gör stickprovskontroller av stora transaktioner som 

sker inom företaget.  

5.3.4 Information och Kommunikation 
Det fundamentala i en organisation är att det finns en fungerande information och 

kommunikation mellan de olika aktörerna på olika organisationsnivåer. För att styrelsen ska 

få möjlighet att utöva kontroll krävs det att de får tillgång till nödvändig information så att de 

kan fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Det krävs att informationsflödet är aktuellt och att det 

uppdateras kontinuerligt. Anders Blomqvist anser att kommunikationen i ett företag kommer 

att inverka på hur väl den interna kontrollen är utformad. Han anmärker vidare att det kan 

finnas en god kontrollmiljö men om den inte kommuniceras ut i organisationen kommer 

kontrollerna inte att fungera.  Erik Skoglund anser att det är nödvändigt att införa en tydlig 

                                                
111 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.36 
112 FAR, (2000) Testa den interna kontrollen och redovisningen, s.11 
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arbetsbeskrivning på så sätt vet de anställda vad som krävs av dem. Om företaget har en 

fungerande kommunikation leder detta till att de ger stimulans till de anställda det medför att 

de blir intresserade av att följa upp och återkoppla de kontroller som utförts i verksamheten. 

Respondenterna upplever att en god kommunikation kan på många sätt underlätta deras arbete 

som internrevisor.  

Att säkerställa att den interna kommunikationen fungerar inom organisationen upplevs som 

problematiskt.  Upptäcker man dock brister i kommunikationen försöker man utreda varför 

det inte fungerar. I de flesta fall brukar man från internrevisorn ge förslag om hur de kan 

förbättra den interna kommunikationen och informationsspridningen inom företaget. Därför 

krävs det att man har en ansvarig som inspekterar att rutinerna om informationsflödet fungerar 

och efterföljs.113 

5.3.5 Uppföljning 
Dagens ekonomi upplever en snabb förändringstakt vilket kräver en kontinuerlig tillsyn av 

kontrollsystemen som företag använder sig av. Denna tillsyn gör att övervakningar kan 

undvikas och att viktiga processer kan säkerställas i ett tidigt skeende. Den aktiva kontrollen 

från företagens sida kan bidra till att risker identifieras på ett tidigt stadium.114 

Enligt de tillfrågade respondenterna grundar sig tillsyn och uppföljning på dialog mellan den 

som kontrollerar och den övriga företagsledningen.  Uppföljningen kan dock variera beroende 

på företagets storlek och verksamhet. Erik Skoglund uppger att han regelbundet försöker 

utöva kontroll av företagets dokumentation och hantering av företagets risker. Dock påpekar 

han att detta sker i samråd med den övriga bolagsledningen. Det förekommer daglig 

kommunikation mellan internrevisorerna och den övriga företagsledningen, i denna 

kommunikation försöker internrevisorerna vara rådgivande. 

5.4 Intern revision 
Den interna revisorn är anställd av bolaget.  Denne fungerar som ett medel för 

företagsledningen att kontrollera företagets verksamhet.115 Samtliga bolag har en egen 

internrevisionsavdelning. Internrevisorns roll är att kontrollera den bedrivande verksamheten 

och effektiviteten i företaget. 116 Enligt FAR beror internrevisorns roll på företagets storlek 

och företagsledningens mål. Därför kan dess arbetsuppgifter variera från företag till företag. 

                                                
113 FAR, (2000) Testa den interna kontrollen och redovisningen, s.11 
114 Haglund et al. (2000) Internkontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s.45 
115 Föreningen för auktoriserade revisorer 1994 s.93 
116 FAR 2006, del 2. 
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Dock framkommer det att, trots att internrevisorerna i vår undersökning arbetar på två olika 

företag har de samma arbetsuppgifter.  

 

Internrevisorerna berättar att deras arbete bygger på riskbedömningar inom olika områden 

inom bolaget till vilka de föreslår åtgärder.  Det framkommer att internrevisorerna tittar på 

processerna, hur de leder fram till siffrorna, med fokus på operationella risker. Enligt våra 

respondenter lägger man inte så stor vikt vid slutresultatet utan man fokuserar med på att 

vägen dit blir felfri.  Enligt SOU 2004:130 arbetar internrevisorerna med att implementera 

och utvärdera relevanta kontroller inom bolagen som ska upptäcka eventuella risker. En 

internrevisor ska vara oberoende och denne förväntas vara objektiv i sitt arbete. Enligt FAR 

kan inte internrevisor inte uppnå samma grad av oberoende som extern revisor. Våra interna 

revisorer som deltagit i denna undersökning hävdar att de i alla lägen tänker på att bibehålla 

sitt oberoende i sitt förhållande till styrelsen och verkställande direktören. De anmärker vidare 

att den interna revisorn inte kan uppnå samma grad av oberoende som externrevisorerna men 

att man försöker eftersträva det i alla sammanhang. Erik Skoglund tycker inte att hans 

oberoende är hotat. Men han anser att det är svårare för internrevisorerna att bibehålla sitt 

oberoende då de arbetar nära inpå människorna de ska granska och därför måste hela tiden 

tänka på att behålla sitt oberoende. 

5.5 Extern revision 
En externrevisor jobbar alltid i team med revisorer med olika lång erfarenhet. Deras roll är att 

kontrollera och kvalitetssäkra att den information ledningen lämnar om företagets förvaltning 

och ekonomiska situation överensstämmer med verkligheten. Dennes arbete är nödvändig för 

samtliga intressenter så som aktieägare, kreditgivare, leverantörer men även staten och 

kommunerna.  

För att den externa revisorn ska kunna avlägga en revisionsberättelse måste man kunna 

försäkra sig att bolaget följt lager och regler när de upprättar sin årsredovisning. 117 

 

Daniel Schön anmärker att externrevision i slutändan är mest intresserad i att bolagets 

rapporterar är utförda på rätt sätt. Han berättar vidare att man som externrevisor är intresserad 

av den finansiella interna rapporteringen fungerar bra och har bolaget en bra kontrollstruktur 

så underlättar det externrevisorns arbete. En externrevisorns roll är att kontrollera och 

                                                
117 FAR 2007, del 2. 
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kvalitetssäkra att den information ledningen lämnar om företagets förvaltning och 

ekonomiska situation är riktig.118 

 

Externrevisorns arbete bygger mycket på erfarenhet anser Henrik Bergqvist. Utifrån sin 

erfarenhet intervjuar och kommunicerar man med klienter för att få reda på olika förändringar 

som skett på bolaget.  Bolagets olika processer diskuteras men även förändringar i 

redovisnings lagstiftning och annat som påverkar de finansiella handlingarna som 

externrevisorn ska ta ställning till.  Henrik Bergqvist anmärker vidare att man som 

externrevisor fokuserar på den finansiella rapporteringens utformning. Externrevisorns roll är 

att kvalitetssäkra årsredovisningen, den finansiella informationen som framkommer i 

årsredovisningen enligt gällande regler. Man ska även granska styrelsen och den verkställande 

direktörens förvaltning av bolaget, men även att se till att de inte har brutit mot några lagar. 

För att kunna avlägga en revisionsberättelse, där revisorns uttalar sig om bokföringen, 

årsredovisningen och företagsledningens förvaltning måste revisorn i första hand försäkra sig 

om att lagar och regler om bokföring, årsredovisning och förvaltning är uppfyllda. Detta kan 

man göra genom att samla in och granska ändamålsenlig information.119 

5.6 Samarbete mellan extern och intern revisor 
Revisorerna bör ha nära relation med styrelsen där revisionsarbetet sam samordningen mellan 

den interna och externa revisionen diskuteras. Genom regelbundna möten parterna emellan 

ska de försöka komma överens om hur internrevisionen ska genomföras. Man ska även 

komma överens i vilken omfattning den externa revisionen ska genomföras arbetsuppgifter 

gällande dokumentation, stickprov och granskningsområde.120   

Finns ett revisionsutskott inrättat, sker diskussionen som rör revisionsområdet med utskottet.  

Både den interna revisorn anmärker att det numera rapporterar till revisionsutskottet. De har 

först en gemensam avrapportering där de ska lämna en gemensam riskanalys och plan, dock 

med olika fokus. Därefter har de var sin mer detaljerad avrapportering till revisionsutskottet. 

 

Internrevisorerna på Skanska och Gambro berättar att de har ett nära samarbete med sin 

externrevisor där de har regelbunden kontakt med varandra.  På dessa möten parterna emellan 

diskuteras eventuella brister och synpunkter, samt åtgärder och förändringar i lagstiftningen. 

Erik Skoglund anser att intern och externrevisorn har olika fokus på revisionsarbetet men 

                                                
118 FAR 2007, del 2 
119 FAR 2007, Del 2 
120 FAR 2007, Del 2 
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målet är det samma. Båda funktionerna behövs och båda tjänar på ett bra samarbete.  I denna 

typ av samarbete vet internrevisorn vilka områden som kommer att granskas, 

tillvägagångssättet och resultatet av granskningen. Externrevisorn är i sin tur upplyst om 

områden som internrevisorn granska samt resultatet av dennes arbete. Revisorerna har ett nära 

samarbete med regelbundna möten, där informationen i form av revisionsplan och rapporter 

utbytes. Detta informationsutbyte möjliggör för båda parterna att lägga till informationen i sin 

planering.  Denna typ av samarbete kännetecknas av regelbundna kommunikation och 

planering mellan revisorerna. Respondenten påpekar att internrevisorerna på Gambro tittar på 

relativt smalt område medan den externa revisorn förväntas ha en uppfattning om bolagets 

räkenskaper. Den externa revisorns är mer omfattande enligt respondenten utsago. Anders 

Blomqvist säger vidare att den interna revisionen kan göras på olika sätt. Gambros 

internrevisorer har valt att utförligare undersöka de smalare områdena istället för att upprepa 

externrevisorns arbete. Han berättar att han träffar externrevisorn tre till fyra gånger under ett 

år. Under dessa möten utbyter de erfarenheter, redogör för varandra vad de tittar på för att på 

sätt undvika dubbelarbete. Den externa revisorn blir upplyst om vad det är internrevisorn i 

bolaget tittar på, huruvida de har upptäckt risker som externrevisorn borde känna till. 

Respondenten Anders Blomqvist anser inte att han har ett samarbete med externrevisorn 

förutom utbyte av erfarenheter. Han menar att de har olika uppdragsgivare, fyller två olika 

funktioner i systemet och därför inte samarbeta.  Han menar att olika organ inom bolaget har 

olika redskap för att kunna uppnå sina mål. Bolagsstämman har externrevisorn, styrelsen har 

internrevisorerna. Han påpekar vidare att man som internrevisor i Gambro har ett ansvar för 

att kontrollera att företagets policy efterlevs och att man jobbar mot de uppsatta målen. 

Anders Blomqvist anmärker att han haft samma relation med externrevisorn hela tiden, både 

innan och efter bolagskodens införande.  Han tycks ha samma relation med externrevisorn 

som den andre internrevisorn i denna undersökning, där de tycker att de har ett nära samarbete 

med externrevisorn. Därför anser vi att även Gambros interna revisor har ett samarbete med 

externrevisorn eftersom de träffas regelbundet.  

 

Externrevisorerna anser att samarbetet med internrevisorn beror på hur internrevisionen är 

upplagd och vad den gör.  Vilken typ av samarbete extern och internrevisorn har beror på hur 

stor internrevisionsavdelning företaget har, samt dess resurser och mål. 

 

Daniel Schön anser inte att koden har påverkat hans arbetsuppgifter så mycket. Kontakten 

med internrevisorerna har inte påverkats än, men han tror att den kommer att göra det när man 
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på allvar börjar med granskningen av internkontrollrapporterna. Men att den som får göra 

väldigt mycket av jobbet kommer att vara internrevisorerna, samtidigt som han som 

externrevisor ska skriva under.  Då blir extern revisorn väldigt beroende av internrevisionen 

anser han och hur mycket arbete det blir beroende på hur stränga krav som kommer att införas 

angående internkontrollrapporterna. Men han fastslår att oavsett ändringarna kommer en ökat 

samarbete mellan intern och extern revisor att vara nödvändig.  Henrik Bergqvist tycker att 

införandet av bolagskoden inte har påverkat samarbetet med internrevisorn. Om ett företag 

som inte haft internrevisionsfunktionen, inrättar en sådan på grund av koden uppstår ny 

företeelse som medför att man blir i behöv av att skapa en ny relation med bolagets interna 

revisor. Man ska då diskutera hur man ska fungera ihop och vem som ska vad och därmed blir 

det en hel del möten som medför en ökad arbetsbörda för externrevisorerna.  

Henrik Bergqvist anser att det är ganska tydligt att det är skillnad mellan extern och 

internrevisorns arbetsuppgifter, men man kan dra nytt av varandras arbete. Han menar att på 

bolag som har internrevision, där samarbetar man med internrevisorn eftersom det finns vissa 

överlappningar i arbetsuppgifterna och genom att samarbeta kan man dra nytta av. Innan den 

externa revisorn använder sig av internrevisorns arbete undersöker man vad internrevisorn 

faktiskt har gjort. Det kan man undersöka genom olika möten med internrevisorn. Hur ofta 

man träffar internrevisor kan beror på vilket typ av företag det handlar om, men man 

rekommenderar att man ska träffas två till tre gånger per år. Dessa möten behandlar 

planeringsfas, avrapporteringsfas samt slutfas. Hur man granskar internrevisorns arbete samt 

planera sitt eget arbete, anmärker Henrik Bergqvist, är alltid kopplat till antingen 

redovisningensstandards eller internationel audit standards, externrevisorns arbete styrs av 

dessa standards. 
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6. Slutsats och diskussion 
I det sista kapitlet vill författarna visa sitt resultat från undersökningen samt besvara 

forskningsfrågan. Vi lägger fram det teoretiska bidraget som vi fått genom uppsatsens 

undersökning. Vi vill även kunna tillföra något nytt i debatten om den svenska koden för 

bolagsstyrning och dess inverkan på interna och externas samarbete. Vi kommer även att 

presentera olika förslag till fortsatt forskning.  

 

Denna studie syftar till att klargöra hur införandet av den svenska koden för bolagsstyrning 

och dess användning kan upplevas genom det interna och externa revisionsarbetet. Studien 

inledes med en kortare beskrivning av agentteorin. Agentteorin har visat sig ha en avgörande 

roll för redovisningens utveckling på senare tid. Denna teori visar att det finns påtagliga risker 

som kan medföra konflikt mellan agent och principal.  Den risk som kan förekomma är att 

enda av parten gynnar sitt eget intresse. För att undvika denna risk har man från statens olika 

myndigheter tagit fram en svensk bolagskod som ska tillämpas av noterade börsbolag. Den 

svenska koden för bolagsstyrning innehåller regler och rekommendationer för de olika 

bolagsorganen. Koden ger styrelsen yttersta ansvar för att den interna kontrollen ska utföras 

enligt gällande regler och praxis. Till sin hjälp har styrelsen en särskild granskningsfunktion i 

detta fall en internrevisor som ska övervaka de olika internkontrollfunktionerna i företaget. I 

de fall ett företag saknar en sådan funktion ska förtaget årligen utvärdera behovet av en sådan 

funktion. 

 

Bolagsstämman har till sitt förfogande en externrevisor som har i uppgift att tillförsäkra dem 

att företagsledningen och internrevisor tillvaratar ägarnas intresse.  

Eftersom bolag i många fall har två oberoende parter i form av en intern och externrevisor 

krävs det att dessa parter samverkar för att redovisningen ska vara tillförlitlig och rättvisande. 

De ska även se till att gällande lagstiftning och styrande dokument ska följas. På så sätt ska 

man undvika finansiell brottighet från de olika organen. Den externa och intern revisorn 

samarbete är inriktad på den interna kontrollen som i sig ska bidra till att företaget erhåller 

effektivare processer och rutiner, bättre kommunikation samt större förtroende från bolaget 

intressenter.  Som grundpelare för revisorernas samarbete finns COSO- modellen som 

försöker redogöra för de olika komponenter som ingår i en god internkontroll. 
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6.1 Hur har bolagskoden påverkat samarbetet mellan extern och 
intern revisor? 
Utifrån denna teoretiska referensram har den svenska koden för bolagsstyrning presenterats 

som något nytt inom den svenska revisionen. Dess grundsyfte var att bidra till förbättrad 

styrning och en bättre förmåga att attrahera investerare både inom och utanför landet. 

Författarna har med hjälp av olika undersökningar kunnat påvisa att den i själva verket inte är 

något nytt, det har visat sig att den svenska koden för bolagsstyrning är en mekanism som 

sammanställer redan befintliga regler och rekommendationer enligt aktiebolagslagen.  

Författarna anser att behovet av en svensk kod inte varit nödvändig istället kunde ytterligare 

precisering av rättsläget ske i aktiebolagslagen. Författarna delar åsikten med sina 

respondenter som anser att bolagskoden är en nyttig sammanställning av befintliga lagar och 

regler som i sig bidrar till att bolagen återigen lägger större fokus på internkontroll och 

internrevision.   

Eftersom man fokuserar på internkontroll och internrevision har bolagskoden inneburit ett 

större samarbete mellan extern och intern revisor, då koden kräver regelbundna möten mellan 

parterna. Detta samarbete har bidragit till att en större arbetsfördelning mellan intern och 

extern revisor på så sätt ska man försöka undvika dubbelarbete. Detta samarbete har visat sig 

vara värdefull för båda parterna då deras arbete underlätts. Dock ska man ha i åtanken att 

samarbetet mellan parterna inte kan utövas till fullo då dessa har olika uppdragsgivare och 

därmed utgör två olika funktioner i ett större system. Författarna är av den åsikt att fokus på 

den interna kontrollen och ett större samarbete mellan intern och extern revisor är något som 

utvecklats från bolagens egna behov. Den svenska koden har endast sammanställt den praxis 

som förekommer i vårt näringsliv. Vi är fast beslutna om att ett ökat samarbete mellan 

parterna hade tillkommit oavsett kodens införande.  Det har visats sig att samarbetet kan 

variera beroende på hur stor internrevisionsavdelning företag har men även dess resurser. Har 

bolagen arbetat utan en sådan funktion och väljer sedan att införa skapar det en helt ny 

företeelse.  Denna situation har bidragit till att den externa revisor måste skapa en relation 

med företagets interna revisor vilket är oerhört tidskrävande både för den externa och interna 

revisorn.  Dock anser vi att detta är nödvändig för att säkerställa att de finansiella rapporterna 

upprättas i enighet med gällande regler.  
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6.2 Hur har den externa och interna revisorernas arbetsuppgifter 
förändrats i och med införandet av bolagskoden? 
Idag arbetar en internrevisor med att implementera och utvärdera relevanta kontroller inom 

bolaget så att man ska kunna upptäcka eventuella risker som en del av företaget strategi. 

Dennes roll är att agera som en assisten åt företagsledningen för att den effektivt ska kunna 

utföra sina åtaganden. Den interna revisorn ska även kontrollera verksamheten som bedrivs 

samt effektiviteten i företaget.  

 

Den externa revisor ska å andra sidan kontrollera och kvalitetssäkra att den information 

ledningen lämnar om företagets förvaltning och ekonomiska situation överensstämmer  med 

verkligheten. Dennes arbete är av stor vikt för samtliga intressenter så som aktieägare, 

kreditgivare, leverantörer men även stat och kommunerna. 

 

Författarna har kunnat notera att några förändringar gällande externa och interna revisorns 

arbetsuppgifter inte har förändrats fram till idag. Dock tror författarna att en förändring 

kommer att ske inom en snar framtid på grund av den snabba utvecklingen av den interna 

kontrollen. Nya styrrutiner och verktyg är under utveckling, det kommer bidrar till att 

revisorerna arbetsuppgifter förändras, i och med nya och säkrare styrrutiner kommer behovet 

av substansgranskning att minska vilket bidrar mindre arbete.  Det kommer att bidra till att 

den externa revisorn kommer att ha mer tid att se över ledningens förvaltning av företagets 

angelägenheter. Den interna revisorns arbetsuppgifter kommer att öka utifrån företagets 

efterfråga på säkrare finansiella rapporteringar. Om företagsledningen finner behov av att 

säkerställa räkenskaperna på ett tillfredställande sätt kommer man behöva införa ytterligare 

verktyg som ska underlätta interna revisorns arbetsuppgifter.   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att har studerat bolagskoden och dess inverkan på interna och externa revisorns arbete 

har vi som författare uppmärksammat följande förslag till fortsatt forskning. 

Om den interna och externa revisorns arbete skulle ha förändrats inom snar framtid, skulle det 

vara intressant och se om den interna kontrollens utveckling varit bidragande orsak till den 

interna och externa revisorns arbetsuppgifter förändrats, eller om det beror på andra faktorer.  
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Bilaga 1 – Intervju guide  
 
Mail till respondenterna 
 
Vi läser magisterkurs inom ämnet ekonomistyrning vid Mälardalens högskola. Uppsatsen vi 
nu skriver behandlar ämnesområdet internkontroll samt den svenska koden för bolagsstyrning, 
och då vi syftar till att undersöka dess inverkan på revisorernas arbete. Vi tycker att det är 
intressant att undersöka hur Ert företag förhåller arbetar och förhåller sig till den interna 
kontrollen men även den svenska koden för bolagsstyrning. Vår ambition med denna 
undersökning är att få fram olika förhållningssätt vad gäller den interna kontrollen och den 
svenska koden för bolagsstyrning. 
 
Intervjun mer er kommer att behandla  
 

• Vad den internkontrollen/svenska koden för bolagsstyrning innebär. 
• Om ert arbete förändrat i och med införandet av dessa begrepp. 
• Vad ni anser om den interna kontrollen samt den svenska koden för bolagsstyrning. 

 
Med vänliga Hälsningar 
 
 
Denis Suljanovic  Admir Hatibovic 
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Frågor till respondenterna 
 
Extern revisorer 
 
Daniel Schön  KPMG Bohlins AB   
 
Henrik Bergqvist Öhrlings Pricewaterhause copers  
 
 
Allmänna frågor 
 

1. Vilken befattning har Ni på revisionsbyrån? 
2. Hur länge har ni arbetet här? 
3. Vad har ni för arbetsuppgifter? 
4. Hur stor andel av era kunder är aktiebolag? 

 
Förhållandet till den svenska koden för bolagsstyrning 
 

1. Hur förhåller ni er till den svenska koden för bolagsstyrning? 
2. Hur har dina arbetsuppgifter förändrats i och med införandet? 
3. Har revisorernas relation till de övriga bolagsorganen förändrats efter införandet av 

bolagskoden? (Om ”JA”, Hur?) 
4. Vilka delar av bolagskoden ser Ni som positiva? 
5. Vilka delar av bolagskoden ser Ni som negativa? 
6. Anser Ni att det ges tillräckligt med riktlinjer för hur principen ”Följa och förklara” 

ska hanteras i bolagsstyrningsrapporten? Motivera Ert svar. 
7. Anser Ni att revisorerna ges tillräckligt med riktlinjer för hur granskningen av den 

interna kontrollen ska granskas? Motivera ert svar. 
8. Hur säkerställer ni att bolaget följer lagar och regler när de upprättar sin 

årsredovisning? 
9. På vilket sätt har bolagskoden varit nödvändig? 
10.  Hur har marknadens förtroende för revisorerna förändrats i och med införandet av 

bolagskoden? 
 
Förhållandet mellan extern och intern revisor? 
 

1. Hur ser ni på förhållandet mellan extern och internrevisor efter införandet av 
Bolagskoden? 

2. Hur ser Ni på skillnaden mellan era arbetsuppgifter? 
3. I vilken omfattning kommunicerar ni med den interna revisorn då Ni utför er 

granskning av bolagets räkenskaper? 
4. På vilket sätt kan Ni påverkas av den interna revisorns arbete? 
5. I vilken utsträckning verifierar ni den interna revisorns arbete? 
6. Hur gör Ni för att säkerställa att de förekommer en fungerande internkontroll? 
7. Har relationen mellan den interna och externa revisorn förändrats efter införandet av 

den svenska bolagskoden? (Om ”JA”, Hur?) 
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Internrevisorer 
 
Anders Blomqvist Gambro   
 
Erik Skoglund Skanska AB   

 
Allmänna frågor 
 

1. Vilken befattning har Ni på Bolaget? 
2. Hur länge har ni arbetet här? 
3. Vad har ni för arbetsuppgifter? 

 
Relationen till COSO- modellen och den svenska kod för bolagsstyrning 
 

1. Hur förhåller ni er till den svenska koden för bolagsstyrning? 
2. Hur har dina arbetsuppgifter förändrats i och med införandet? 
3. Har revisorernas relation till de övriga bolagsorganen förändrats efter införandet av 

bolagskoden? (Om ”JA”, Hur?) 
4. Vilka delar av bolagskoden ser Ni som positiva? 
5. Vilka delar av bolagskoden ser Ni som negativa? 
6. Vad anser Ni är en god internkontroll? 
7. Hur tycker Ni att den interna kontrollen påverkas av organisationens uppbyggnad? 
8. Hur förhåller sig den interna kontrollen till företagets oskrivna regler så som 

personalens kompetens och attityder och värderingar? 
9. Hur påverkar den tekniska utvecklingen era styrrutiner och hjälpmedel? 
10. Hur förhåller Ni er till företagets olika riskbedömningar?   
11. Vilka åtgärder tillhanda tar Ni för att minska risken? 
12. Vilka kontrollaktiviteter vidtar ni för att ledningens styrning och uppsatta mål ska 

efterföljas? 
13. Har bolagets kontrollaktiviteter förändrats i och med införandet av den svenska 

bolagskoden? 
14. I vilken omfattning påverkas bolaget av den externa revisorns uppfattning vad gäller 

bolagets interna kontrollaktiviteter? 
15.  I hur stor omfattning kan Ni förlita er på bolagets egna kontroller? 
16. Hur kan ni säkerställa att det förekommer en fungerande kommunikation mellan 

aktörerna på olika organisationsnivåer? 
17.  På vilket sätt kan bolagets information och kommunikation förenkla relationen mellan 

extern och intern revisor? 
18. Vad anser Ni att är en god uppföljning? 
19. Hur ofta utför man tillsyn över företaget kontrollsystem? 
20. Vilka åtgärder vidtar ni då ni upptäcker brister i den interna kontrollen? 

 

. 

 

 


