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1. Inledning 

Inledningskapitlet innefattar studiens bakgrund och problemdiskussion. Detta leder sedermera 

fram till studiens syfte och problemformulering. I kapitlet redogörs vilka avgränsningar som 

studien gör samt vilken målgrupp studien avser att vara relevant för. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bolagsstyrning 

Den moderna bolagsstyrningen började växa fram i USA under 1980-talet och den är ständigt 

under utveckling. Sättet som styrelser och bolagsledningar i stora börsnoterade bolag agerade 

på ansågs strida mot ägarnas intresse. Detta ledde till att institutionella ägare gick in hårdare 

och hävdade sin ägarmakt genom att särskilda riktlinjer för bolagsstyrning formulerades. Flera 

sådana riktlinjer infördes under 1990- och början av 2000-talet som tvingande regler vid de 

stora amerikanska börserna, samt genom lagstiftning. (Kollegiet, u.d.) 

Smith och Bushman (2003) menar att forskning kring bolagsstyrning kan spåras tillbaka till år 

1932 då effektiv kontroll över börsnoterade bolag inte utövades av aktieägarna, utan av hyrda, 

professionella förvaltare. Med tanke på den utbredda förekomsten av bolag som kännetecknas 

av denna separation av kontroll över kapital från ägandet av kapitalet, fokuserar forskning kring 

bolagsstyrning på att förstå mekanismer för att mildra agentproblem och stödja denna form av 

ekonomisk organisation. Bolagsstyrningsstrukturer ser till att minoritetsaktieägarna får 

tillförlitlig information om värdet av bolagen och att bolagschefer och stora aktieägare inte lurar 

minoritetsaktieägare avseende värdet av deras investeringar. Bolagsstyrningsstrukturer 

motiverar även chefer att maximera bolagets värde istället för att driva personliga mål. 

Blom, Kärreman och Svensson (2012) förklarar att flera böcker om bolagsstyrning publicerats 

under senare år. Begreppet bolagsstyrning, som berör den överordnade styrningen av ett bolag, 

är enligt Blom et al. (2012) relativt nytt inom det svenska språket. Intresset kring bolagsstyrning 

har på senare år ökat i Sverige vilket har lett till att mer forskning gjorts kring området. Det är 

främst frågor om styrningsproblem som är relevanta idag. 

1.1.2 Internkontroll 

Enligt Haglund, Sturesson och Svensson (2001) var förtroendevalda och ledande tjänstemän 

inblandade i flera uppmärksammade fall av vårdslös hantering av offentliga medel under 1990 

talet vilket ledde till att allmänheten tappade sitt förtroende för den offentliga sektorn, 

förtroendevalda och tjänstemän. I samband med dessa affärer ifrågasattes också revisorerna och 

varför de inte hade upptäckt dessa förhållanden. Ifrågasättandet byggde ofta på missförstånd 

avseende vem som hade ansvaret för den interna kontrollen. Den vårdslösa hanteringen av 

offentliga medel ledde till en reglering utförd av justitiekanslern. Justitiekanslern kartlade 

oegentligheterna och missförhållandena samt bedömde om det fanns anledning att stärka olika 

kontrollfunktioner.  
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Haglund et al. (2001) menar att intresset för internkontroll har ökat successivt under senare år. 

Framförallt har det vuxit fram krav på att bolag ska vara kostnadseffektiva i sin styrning. 

Haglund et al. (2001) påpekar att den interna kontrollen intygar att bolagen förblir 

kostnadseffektiva och att det resulterar i tillförlitlighet i bolagens rutiner och dagliga 

verksamhet. Haglund et al. (2001) förklarar att styrningen av ett bolag består av flertalet 

processer, och att den interna kontrollen bekräftar att dessa processer sker på ett sätt som ger 

bolag möjligheter att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. 

1.1.3 COSO-modellen 

Enligt Lindow och Race (2002) utfärdade The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission år 1992 ett internt ramverk för internkontroll med det primära målet att 

etablera en gemensam definition av internkontroll. Ramverket skulle vara en standard för att 

hjälpa revisorer att bedöma kontrollsystem och bestämma de kunde förbättras. Enligt Vîlsănoiu 

och Serban (2010) innebar införandet av COSO-modellen en utveckling av internkontroll för 

revisorer. Revisorer var väl bekanta med begreppet risk men COSO-modellen medförde en 

utveckling av faktorer som också är viktiga inom internkontroll. COSO-modellen identifierade 

nya dimensioner av internkontroll som är relevanta för genomförandet av en revision. 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Bolagsstyrning 

Sverlöv (2011) skriver att bolag med god bolagsstyrning sköter sin verksamhet på ett sätt som 

är effektivt ur aktieägarnas perspektiv. Blom et al. (2012) menar att det kan råda en problematik 

mellan beslutsfattare i bolagen och aktieägarna. Problematiken ligger i hur styrningen av 

bolaget ska tillämpas. Problematiken ligger enligt Blom et al. (2012) i att kunna nyttomaximera 

för bägge parter. Enligt Arwinge (2015) vill både ägare och bolagsledning nyttomaximera 

styrningen, det är just detta som är problematiskt. Han menar att det är svårt att bedriva en 

styrning som leder till nyttomaximering. Både Blom et al. (2012) och Arwinge (2015) menar 

att det är en omöjlighet för bägge parter att nå fullständig nyttomaximering, det krävs därför att 

parterna kompromissar med varandra. Det viktiga är att bolaget styrs effektivt, detta för att nå 

hög nyttomaximering totalt sett. Arwinge (2015) menar att den interna kontrollen idag utgör en 

viktig pusselbit för att uppnå en hög nytta. Han skriver att internkontrollen är en betydande del 

av bolagsstyrning och för att kunna bedriva en effektiv styrning. Arwinge (2015) menar att 

vikten av en effektiv styrning ökar i samband med att bolagen blir fler till antalet och större i 

volym. Med detta i beaktning stärker Arwinge (2015) synen på internkontroll, han menar att 

internkontroll är en mekanism för att uppnå effektivitet.  

1.2.2 Internkontroll 

Enligt Arwinge (2015) har intern styrning och kontroll tidigare varit ett relativt okänt begrepp 

utanför revisionsbranschen. Så är inte längre fallet. Det är idag högst aktuellt då brister i 

verksamheters löpande rapportering, tycks ha bristande internkontroll som gemensam nämnare. 

Arwinge (2015) menar att internkontroll har blivit viktigt av flera orsaker, han belyser särskilt 

två. Den ena är att bolag kan behålla ett hållbart risktagande när de befinner sig i 

beslutsprocesser, den andra är att omgivningen i allt högre utsträckning är beroende av att 



3 
 

bolagens system för internkontroll fungerar effektivt. Arwinge (2015) belyser vikten av 

internkontroll i en alltmer komplex företagsmiljö. 

Arwinge (2015) menar att det idag förväntas att ledande befattningshavare i bolag har 

fullständig kännedom om hur internkontroll fungerar. Han menar samtidigt att detta är ett 

problem. Arwinge (2015) förklarar att bolag idag är betydligt större än de var tidigare vilket 

gör det mycket svårt för styrelse och ledning att ha fullständig kännedom om den interna 

kontrollen i det specifika bolaget. Eftersom verksamheter idag är så pass omfattande blir det 

enligt Arwinge (2015) en omöjlighet att säkerställa samtliga processer i verksamheten. Det 

viktiga ligger i att bolag gör rätt prioriteringar och säkerställer delar av verksamheten där felsteg 

skulle innebära mest skada för bolaget. Det handlar enligt Arwinge (2015) om att få kännedom 

om eventuella risker i bolaget och på ett kostnadseffektivt sätt minimera de största riskerna. 

Eftersom internkontroll till stor del handlar om riskhantering är det avgörande att kunna göra 

tillförlitliga riskbedömningar. Revisorer och experter fungerar som kontrollanter när det 

kommer till riskbedömning och riskhantering. Eftersom ett bolags riskhantering utgör en viktig 

del av den interna kontrollen, menar Sarens och De Beelde (2006) att det blir allt viktigare med 

intern revision och interna revisorer, detta för att kunna göra tillförlitliga bedömningar samt 

hantera dessa. Enligt Arwinge (2015) finns det ett samband mellan lämplig internkontroll och 

bolagens framgång. Han menar att ett kostnadseffektivt system för internkontroll bidrar till att 

risker kan identifieras och därmed hanteras. På så vis kan bolag sätta upp mål och bygga 

hållbara strategier för att uppnå dessa. 

1.2.3 COSO-modellen 

Campbell, Campbell och Adams (2006) beskriver COSO-modellen som ett ramverk för 

internkontroll som infördes år 1992. År 1994 publicerades en rapport som behandlade 

modellen. Rapporten fastslog hur ramverket skulle appliceras. Publiceringen talade om hur 

internkontroll skulle rapporteras till utomstående parter samt bedöma den nuvarande 

situationen i bolag. Lindow och Race (2002) menar att modellens huvudsakliga uppgift var att 

upprätta en gemensam definition av internkontroll som en standard. Denna standard skulle 

hjälpa professionella revisorer och experter att bedöma kontrollsystem och möjliggöra 

förbättringar av dem. Även Tsay (2010) belyser det faktum att COSO-modellen vägleder hur 

bolag ska rapportera och bedöma sin interna kontroll. Tsay (2010) betonar även vikten av att 

bolagsledningar förstår bolagens interna kontroll. Först när bolagsledningarna förstår den 

interna kontrollen kan de förstå hur internkontroll bör tillämpas. 

Rittenberg (2006) skriver att COSO-modellen har studerats i mer än tjugo år. Forskningen pekar 

på två bestämda slutsatser: god internkontroll är en integrerad del av framgångsrika 

organisationer, och alla organisationer kan uppnå en effektiv internkontroll. Engagemang för 

internkontroll är en fråga om bolagets prioritet, inte en fråga om resurser. 

Enligt Campbell et al. (2006) använder cirka 63 procent av börsnoterade bolag COSO-modellen 

för internkontroll. Rittenberg (2006) menar att COSO-modellen även kan appliceras i mindre 

bolag. Han skriver att modellen är applicerbar för organisationer av alla typer och storlekar. 

Enligt Rittenberg (2006) har många mindre bolag en effektiv internkontroll, framför allt inom 

den finansiella rapporteringen. Problemen i mindre bolag ligger snarare i bristande kompetens 
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hos medarbetare. Informationsteknikerna i mindre bolag kan vara bristande och därmed 

uppkommer en problematik i ansvarsfördelning. Arwinge (2015) belyser problematiken för 

mindre organisationer, nämligen att kontroll kostar pengar. Han menar således att det kan vara 

svårare för mindre bolag att ha en effektiv internkontroll på grund av begränsade resurser. 

Campbell et al. (2006) beskriver vidare att den interna kontrollen alltmer kan inräknas i bolags 

faktiska rörelse, internkontroll finns inbäddat i alla processer som ett bolag genomgår. Med 

detta synsätt menar Campbell et al. (2006) att den interna kontrollen ständigt appliceras i bolag, 

vilket gör att risken för otillräckliga kontroller minskar. 

1.3 Frågeställning 

Kan internkontroll bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna, och i så fall 

hur? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas syn på vikten av internkontroll. Syftet är 

även att undersöka om och hur internkontroll kan bidra till att effektivisera styrningen av bolag 

enligt revisorerna. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att enbart undersöka hur fem revisorer ser på internkontroll och dess 

betydelse för effektiv styrning. På grund av att studien genomförs under enbart tio veckor 

utelämnas hur bolag ser på internkontroll och dess betydelse för effektiv styrning. Tanken är 

att de fem revisorernas uppfattning ska ge indikationer på hur bolag bör tänka för att 

effektivisera sin styrning. Studien avser ej att studera bolag av viss art och storlek, tanken är att 

studien ska visa en generell syn på internkontroll oavsett bolag. 

1.6 Målgrupp 

Förhoppningen är att studiens resultat ska kunna vara ett hjälpmedel för bolag som har en 

ineffektiv internkontroll. En önskan finns att visa hur internkontroll kan bidra till effektiv 

styrning. Förhoppningen är även att studenter ska kunna använda denna studie för att öka sin 

förståelse för internkontroll då det inte finns särskilt mycket skrivet om internkontroll på 

svenska. 
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1.7 Fortsatt disposition 

 

Figur 1 - Fortsatt disposition av studien 
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2. Referensram 

Referensramen redogör för relevanta begrepp och modeller som används för att svara på 

studiens frågeställning. Begreppen och modellerna ligger till grund för den empiriska 

undersökningen och för att kunna svara på studiens frågeställning. 

2.1 Bolagsstyrning 

Det existerar inte någon entydig definition av begreppet bolagsstyrning.  Kodgruppen, skaparna 

av svensk kod för bolagsstyrning definierar begreppet enligt följande: ”handlar om styrning av 

företag på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav vilket bidrar till samhällsekonomins 

effektivitet och tillväxt” (Sevenius, 2007, s. 146) Bolagsstyrning behandlar relationer mellan 

bolagsledning, styrelse, kontrollerande aktieägare, minoritetsaktieägare och övriga intressenter. 

Todorovic och Todorovic (2012) antyder att bolagsstyrning ger bolag struktur genom att 

bolagens uppsatta mål och resurser uppnås med fast beslutsamhet. 

2.1.1 Styrning 

Styrning handlar om att ledningen och styrningen i bolag påverkar individerna i organisationen 

att arbeta målinriktat och effektivt, menar Haglund et al. (2001). Styrdokument, policys och 

ekonomistyrningsprinciper utgör vanliga tillvägagångssätt för styrning. Det är viktigt för 

organisationer att kontrollera om styrdokumenten efterföljs. Det är kontrollen som visar vilken 

styreffekt dokumentet då har åstadkommit. Enligt Kirkpatrick (1962) är återkommande 

kontroller av stor vikt. Den interna kontrollen, såsom att verksamheten följer styrdokumenten, 

är av stor vikt för att ledningen ska kunna styra verksamheten på ett lämpligt sätt. Enligt 

Kirkpatrick (1962) är de interna kontrollerna av stor vikt för att ledningen över huvud taget ska 

kunna lyckas åstadkomma det som står under deras ansvar. 

 

Haglund et al. (2001) menar att en organisation har krav och förväntningar på sig från ägare 

och andra intressenter. Det viktigaste kravet är att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt 

med ägarnas och intressenternas behov. 

 

Haglund et al. (2001) menar att andra faktorer är av betydelse för en effektiv styrning. En sak 

de nämner är vikten av omvärldsanalyser. De menar att organisationer som genomför 

välstrukturerade omvärldsanalyser ökar sina möjligheter att sätta upp adekvata mål. Lagar och 

förordningar finns ständigt att förhålla sig till och det är självklart viktigt att organisationen 

förhåller sig till dessa. Den viktigaste faktorn för en effektiv styrning är dock enligt Haglund et 

al. (2001) att styrelse och ledning tar sitt ansvar och använder resurser på rätt sätt. Det handlar 

om att hela tiden utveckla sig själva, personalen och verksamheten. Haglund et al. (2001) 

eftersträvar planering, koordinering och uppföljning för att styrningen ska vara effektiv. Med 

uppföljning menas att organisationen bör kontrollera händelseförloppet och jämföra utfallet 

med de mål som avsetts att nå. Haglund et al. (2001) ser hela processen som en metod för att 

organisationen ska uppnå en effektiv styrning. Figuren nedan illustrerar en helhetsbild av 

internkontroll. 
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Figur 2 – Styrning och ansvarsutövande (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 20) 

2.1.1.1 Styrmodeller 

En vision och strategier bör finnas i verksamhetsplanen i alla bolag och organisationer. Hur det 

sedan är tänkt att verkställa bolagets strategi finns i någon form av modell för styrning som 

förklarar hur uppsatta mål uppnås. Styrmodellen bör innehålla strategier, nedbrutna i mål och 

handlingsplaner. På så sätt kan organisationen säkerställa att styrningen sker i rätt riktning och 

att uppställda mål uppnås. (Stratsys, u.d.) 

2.1.1.2 Bolagsstyrningskontroll 

Sevenius (2007) skriver att bolagsstyrning kan analyseras som ett system och att dess aktörer 

och mekanismer är delar av detta system. Systemets uppgift är att begränsa ombudsproblemen 

och intressenternas kollektiva beslutsproblem. Sevenius (2007) förklarar att en lösning på detta 

är att fördela makten mellan aktörer.  

Sevenius (2007) menar att bolagsstyrningssystem bestäms av två målsättningar. För det första 

ska bolagsstyrningen skapa stabila, etablerade och öppna arbetsmetoder vilket inom bolagen 

skapar förtroende för näringslivet. Det andra målet är att stödja bolagens förmåga att utvecklas 

och förändras. Han påstår även att bolagsstyrningssystem kan avgränsas för att underlätta 

styrningen genom att kategoriseras i tre nivåer: samhällsfrågor, ägarfrågor och bolagsfrågor. 

Sevenius (2007) förklarar att bolagsstyrningen inkluderar både ett internt och ett externt system. 

Det interna systemet består av bolagsorganen, som utgörs av bolagsstämma, revisor, styrelse 

och verkställande direktör. Detta system bygger på uppdelningen i beslutande, kontrollerande, 

styrande och verkställande makt. 

2.2 Effektivitet 

Effektivitet kan definieras som ”gör saker rätt (inre effektivitet) och gör rätt saker (yttre 

effektivitet)” (Bergengren, 2003, s. 96) 

Bergengren (2003) menar att ett bolag har en affärsidé, en strategi och begränsade resurser. Det 

gäller enligt henne att använda dessa resurser på bästa möjliga sätt. Bolag vill generellt sett 

erbjuda produkter och tjänster till hög kvalité och med ett högt värde för kunderna, menar 

Bergengren (2003).  

Med inre effektivitet menas enligt Bergengren (2003) att bolagets resurser används på ett 

effektivt sätt. Resurserna utgörs av bland annat arbetskraft och material, allt måste planeras väl 



8 
 

och det krävs en hög internkontroll för att vara effektiv. Den yttre effektiviteten behandlar det 

faktum att bolaget producerar vad omgivningen efterfrågar. Enligt Bergengren (2003) gäller det 

för bolag att producera rätt saker med de begränsade resurser bolagen förfogar över för att de 

ska vara effektiva. 

2.2.1 Effektiv styrning 

Bergengren (2003) nämner vikten av att bedriva en effektiv styrning. Hon nämner specifikt 

begreppet målstyrning. Detta innebär att bolag bör ha konkreta mål med sin verksamhet. Med 

hjälp av dessa mål kan bolaget ta dem beslut som är mest lämpliga i olika enskilda situationer. 

Målet är att varje beslut ska vara så effektiv som möjligt, menar Bergengren (2003). 

Det kan dock uppstå konflikter när beslutet ska fattas menar Bergengren (2003). Varje bolag 

har en unik bolagskultur, det viktiga är att varje del i bolaget förstår sin funktion till fullo. När 

det gäller aktiebolag finns det beslutande organ som är av vikt för att bolaget ska driva sin 

verksamhet effektivt. Beslutsorganen utgörs i aktiebolag av bolagsstämma och styrelse.  

2.3 Internkontroll 

Enligt Haglund et al. (2001) handlar internkontroll om tydlighet, ordning och reda i 

verksamheten och dess tillhörande ekonomi. God internkontroll betyder att det finns 

ändamålsenliga och väldokumenterade system och rutiner för styrning och att redovisningen 

och övrig information är tillförlitlig. God internkontroll kännetecknar också att det finns skydd 

mot förluster av verksamhetens tillgångar samt att fel i den dagliga verksamheten upptäcks och 

att olönsamma beslut eller förluster undviks. Ett fungerande system för internkontroll ger rimlig 

säkerhet men ger ingen försäkran att verksamhetens mål kommer att uppfyllas eller försäkran 

mot förluster, bedrägerier, eller brott mot lagar. Dock bidrar internkontroll i regel till att dessa 

upptäcks. 

Haglund et al. (2001) menar att internkontroll skiljer sig från revision i den aspekten att revision 

utgörs av extern granskning medan internkontroll är en del av organisationens styrsystem. 

Internkontroll ska se till att målen som har fastställts av organisationer uppfylls och utgör därför 

ett betydande ledningsverktyg. Skapande av ändamålsenliga, väl dokumenterade system och 

rutiner och säkerställning av dessa hör till internkontroll. Internkontroll innefattar även att 

säkerställa att en tillförlitlig redovisning sker kontinuerligt, att lagar tillämpas samt att minimera 

risker för att allvarliga fel inträffar. När verksamheter eller organisationer utvecklas och 

förändras (till exempel genom nya rutiner, lagstiftning och ny teknik) måste kontrollsystemen 

uppdateras och därför menar Haglund et al. (2001) att utvecklingen av den interna kontrollen 

är en ständigt pågående process.  Internkontroll angår ledande befattningshavare och ekonomer 

men för att kontrollsystemen ska förbli effektiva är det viktigt att alla anställda involveras i 

arbetet eftersom deras samlade erfarenheter, kompetens, arbetssätt och andra egenskaper är 

viktiga faktorer, menar Haglund et al. (2001).  

2.4 COSO-modellen 

Kinney JR (2000) menar att COSO-modellen innehåller en bredare definition av internkontroll. 

Istället för att vara begränsad till tillförlitlighet i bokföringsuppgifter förklarar COSO-modellen 

i större utsträckning även hur bolag och verksamheter kan uppnå sina mål genom aktivt arbete. 
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Han menar att verksamheter kan uppnå sina mål genom att bygga lämpliga strategier för att 

lyckas med detta. Enligt Kinney JR (2000) är COSO-modellen också något som verksamheter 

bör arbeta med löpande, det är enligt honom inte något statiskt tillstånd. COSO-modellen bör 

istället vara en aktiv process för verksamheter som vill uppnå sina mål. 

 

Idag finns en allmänt accepterad definition av internkontroll. Internkontroll definieras enligt 

COSO som ”en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig 

personal samverkar och som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande 

mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet · Tillförlitlig finansiell rapportering och 

information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.” 

(Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 17) 

 

COSO-modellen hjälper organisationer att uppnå sina mål inom tre områden: 

 Operativa mål: Hur organisationer skulle använda sina resurser effektivt. 

 Finansiella rapporteringsmål: En vägledning för att säkerställa konsekventa tillförlitliga 

finansiella rapporter. 

 Efterlevnadsmål: En vägledning för att säkerställa att organisationer följer rättsliga 

regler och branschregler.  (Campbell, Campbell, & Adams, 2006) 

Haglund et al. (2001) förklarar att COSO-modellen även tar upp fem viktiga komponenter för 

internkontroll, dessa är information/kommunikation, kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollåtgärder och uppföljning, han illustrerar modellen enligt nedan. 

 

 
Figur 3 – COSO-modellen (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2001, s. 48) 

2.4.1 Information och kommunikation 

Haglund et al. (2001) menar att organisationens ledning ansvarar för att alla i organisationen 

förses med tillräcklig information. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att informationen 

rapporteras inom organisationen så att den finns tillgänglig för samtliga. Avgörande för att 

informationen ska flöda som önskat är att kommunikationssystem inom organisationen 
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fungerar som önskat. Systemen bör kontrolleras och uppdateras vid behov. Ofta har 

organisationer externa system vilket gör att leverantörerna hjälper till att kontrollera detta. Att 

det finns någon som har ansvar att bevaka informationssystemen är av stor vikt. 

2.4.2 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön skapas enligt Haglund et al. (2001) av aktörerna och handlar om klimatet som 

finns i en organisation. Viktiga aspekter är hur de sociala relationerna är utformade och hur 

förtrogna politiker och anställda agerar med de regler, policys och målsättningar som gäller. 

Hur ledningen agerar i olika situationer som uppstår påverkar den rådande miljön inom 

organisationen. Kontrollmiljön inkluderar enligt COSO-modellen flera aspekter som 

tillsammans utgör den totala kontrollmiljön i organisationen. Det handlar om organisationens 

klimat som helhet men också om hur styrningen går till, hur personalen tillåts bidra med sina 

erfarenheter samt utvecklas och hur ansvarsfördelningen ser ut inom organisationen. 

2.4.3 Riskbedömning 

Haglund et al. (2001) menar att den enskilt viktigaste aspekten inom internkontroll är 

riskbedömning, det vill säga förmågan att identifiera och bearbeta risker. Det är inte möjligt att 

fullständigt eliminera risker. Ju mer omfattande riskhantering, desto dyrare blir kontrollen av 

den. Det är därför viktigt att belysa att alla organisationer måste acceptera ett visst risktagande. 

Ett större bolag med mer resurser har möjlighet att minimera risker i större utsträckning än en 

mindre organisation. Arwinge (2015) menar att bolag behöver förutspå risker och hantera dessa 

för att effektivt kunna sträva mot uppsatta mål. 

Skoglund och Johansson (2006) betonar också vikten av riskbedömning. Riskbedömning 

innebär enligt dem att planera, organisera och kontrollera aktiviteter för att minimera risker. 

Abrmas, Von Kanel, Muller, Pfitzmann och Ruschka-Taylor (2007) menar att organisationer 

måste utveckla strategier för att kunna hantera eventuella risker. Bolag måste beakta om det 

finns yttre faktorer som kan utgöra en risk för verksamheten och i så fall i vilken grad. 

2.4.3.1 Externa och interna risker 

Haglund et al. (2001) förklarar att det både finns externa och interna risker. De externa riskerna 

utgörs bland annat av finansiella och IT-baserade risker. En finansiell risk innebär att 

organisationen uppmärksammar problem med likviditeten eller krediter. En IT-risk innebär att 

obehöriga personer eller organisationer hackar system och IT-baserade funktioner.  

 

Haglund et al. (2001) skriver att de interna riskerna inkluderar informationssystem, personalens 

kompetens, ansvarsfördelning och allmänna rutiner. En intern risk är inte sällan inneboende. 

Inneboende risker existerar ständigt inom verksamheter och varierar beroende på 

verksamhetens art. Eftersom inneboende risker syftar på risker inom verksamheten benämns de 

brukligen verksamhetsrisker. Verksamhetsrisker är av oerhörd betydelse för organisationer 

eftersom de syftar på riskerna att organisationer inte uppnår sina mål eller bedriver sin 

verksamhet kostnadseffektivt.  
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En annan risk är redovisningsrisken som enligt Haglund et al. (2001) syftar på risken att 

räkenskaper inte ger en tillförlitlig bild av verksamheten. Detta kan vara förödande för 

organisationen eftersom en felaktig bild kan leda till att organisationen fattar felaktiga beslut.  

 

Den IT-baserade risken finns enligt Haglund et al. (2001) även internt i organisationen. Även 

internt kan obehöriga personer få tillgång till elektronisk information som är känslig för 

organisationen. Skillnaden mot den externa IT-risken är att de obehöriga personerna finns inom 

organisationen, istället för utanför den.  

 

Haglund et al. (2001) tycker att organisationer som kan identifiera sina möjliga risker i stor 

utsträckning kan genomföra användbara analyser och därmed nyttiga åtgärdsprogram. Om det 

är möjligt att förebygga risker i ett tidigt stadie blir utfallet ofta att riskerna minimeras i största 

möjliga mån. Ju tidigare riskerna identifieras, desto mer tid har organisationen att åtgärda dessa. 

Om organisationen kan minimera sina risker, ökar istället chansen att den uppnår sina mål. Det 

är också av denna anledning viktigt för organisationen att ha konkreta mål. Organisationen 

måste veta vad den strävar mot för att kunna identifiera eventuella käppar i hjulet. 

2.4.4 Kontrollåtgärder 

Haglund et al. (2001) förklarar att åtgärder som en organisation kan vidta när den har identifierat 

och analyserat sina risker kallas för kontrollaktiviteter. Dessa åtgärder är till för att minimera 

riskerna i största möjliga mån. En kontrollaktivitet kan till exempel vara en plan för hur en 

organisation bör agera om en viss situation uppstår. Kontrollaktiviteter kan delas upp i direkta 

och indirekta aktiviteter. De direkta riktas mot en bestämd rutin för att minimera eller helst 

eliminera en risk, medan de indirekta har som uppgift att förhindra att risken uppstår från första 

början. 

2.4.5 Uppföljning 

Den femte och sista komponenten inom COSO-modellen är enligt Haglund et al. (2001) 

uppföljning. Med detta menas kontinuerlig kontroll och granskning av kontrollsystemen inom 

organisationen. Om organisationen har en förstklassig uppföljning leder detta till en 

kvalitetssäkring av verksamhetens rutiner och processer. Genom att analysera och kontrollera 

kontrollsystemen kan organisationen säkerställa att rutiner och processer utgår från den 

riskbedömning som genomförts. Målet med uppföljningen är att styrningen och den interna 

kontrollen hela tiden ska kvalitetssäkras och därmed förbli hög. 

2.5 Sammanfattning av referensram 

Referensramen innehåller sekundärkällor i form av begrepp som används för att kunna svara 

på studiens frågeställning. I avsnitt 2.1 beskrivs begreppet bolagsstyrning. Bolagsstyrning 

handlar om att organisationer måste ha struktur för att kunna sätta upp mål och sträva mot dessa. 

Todorovic och Todorovic (2012) menar att beslutsamhet och struktur är av vikt för att kunna 

vara effektiv. I avsnitt 2.2 beskrivs begreppet effektivitet. Effektivitet handlar enligt Bergengren 

(2003) om att göra rätt saker med dem resurserna som finns att tillgå. Begreppet internkontroll, 

som behandlas i avsnitt 2.3, är viktigt för denna studie och handlar om faktorer som ständigt är 

involverade i en verksamhet. COSO-modellen, som behandlas i avsnitt 2.4, används för att 
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kunna förstå sig på internkontroll. Modellen är användbar i denna studie när insamlat material 

analyseras. 
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3. Metod 

Detta kapitel förklarar hur studien har genomförts. I kapitlet framgår även hur information 

insamlats, vilken forskningsmetod som tillämpats samt hur studien har operationaliserats.  

3.1 Val av forskningsstrategi 

Enligt Bell och Bryman (2011) handlar forskningsstrategi främst om att välja vilken inriktning 

som ska tillämpas i genomförandet. Undersökningens kunskapssyfte, problemställning och 

objektområde bör vara avgörande för vilka metodiska tillvägagångssätt som används. Eftersom 

denna studie avser att visa på vilket sätt internkontroll kan bidra till att effektivisera styrningen 

i bolag ur revisorernas syn, tillämpades en kvalitativ forskningsstrategi. 

3.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Bell och Bryman (2011) förklarar att studiens ändamål är av vikt för att besluta om den är av 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Studien innehåller ett empiriskt material som till fullo består 

av respondenternas uppfattningar om internkontroll. Kvalitativa undersökningar lägger enligt 

Bell och Bryman (2011) stor tyngd på att skapa en ökad förståelse av verkligheten. Metoden 

används ofta för att förklara ett fenomen med hjälp av hur deltagare och erfarna individer yttrar 

sig angående det specifika fenomenet. Eftersom kvalitativa undersökningar ofta inkluderar 

öppna intervjuer med erfarna aktörer inom ett visst område ökar kunskapen därmed, menar Bell 

och Bryman (2011). Även Starrin och Svensson (2006) menar att kvalitativ forskningsstrategi 

är tillämplig när forskaren önskar förklara väsentligheten av någonting. Denna studie avser 

förklara vikten av internkontroll. Med det i beaktning menar Starrin och Svensson (2006) att 

kvalitativ forskningsstrategi är att föredra. Starrin och Svensson (2006) menar också att 

empiriskt material alltid är av kvalitativ natur eftersom kvalitativa undersökningar avser att gå 

mer djupgående inom ett område, snarare än att mäta det. Studiens frågeställning avgör även 

den om studien är av kvalitativ karaktär. Starrin och Svensson (2006) menar att frågor som 

syftar till att förstå innebörden av något alltid är av kvalitativ karaktär. 

3.2 Operationalisering 

Lantz (2007) förklarar att studiens operationalisering utgör en central del. Det är enligt henne 

då forskare förklarar hur de praktiskt gått tillväga när de besvarat studiens frågeställning.  

3.2.1 Insamling av sekundärkällor 

Lindström och Wandland (2009) förklarar sekundärkällor som att forskare tar del av 

information som någon annan redan har samlat in. Denna studie inkluderar sekundärkällor i 

begrepp. Denna information låg till grund för konstruerandet av intervjufrågorna som 

respondenterna fick yttra sig om. Utan insamlingen av sekundärkällor skulle det vara svårt att 

förbereda intervjuerna och därmed skulle tillförlitligheten i denna studie minska radikalt. Denna 

studie omfattar begrepp som är av relevans för studiens analys. 

 

Med hjälp av artiklar, tidskrifter och publikationer har tillräckligt med information insamlats 

om begreppet internkontroll och dess innebörd. Databaserna som utgjorde sökmotorer för 

insamlandet av artiklar och tidskrifter var ABI/INFORM Global, Emerald Insight, Google 

Scholar samt Diva. I dessa användes sökorden internal control, corporate governance, 
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Effeciency, effective control, effective governance, risk management och The COSO model. För 

att kunna undersöka om internkontroll och effektiv styrning är två relaterade variabler var det 

även av vikt att redogöra vad styrning och effektivitet innebär. Denna insamlade information 

var sedan användbar när intervjufrågorna skulle konstrueras. 

3.2.2 Insamling av primärdata 

Lindström och Wandland (2009) menar att primärdata utgörs av material som forskare själva 

insamlar genom observationer, enkäter eller intervjuer. 

3.2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Starrin och Svensson (2006) menar att semistrukturerade intervjuer som teknik är vanlig när 

forskare tillämpar intervjuer. Enligt Starrin och Svensson (2006) är semistrukturerade intervjuer 

mest lämpliga då forskare undersöker frågor utan enkla svar. Bell och Bryman (2011) förklarar 

att samtliga respondenter i studier med semistrukturerade intervjuer ska tilldelas samma frågor. 

Detta är av vikt för att kunna jämföra respondenternas svar. Frågorna ska också enligt Bell och 

Bryman (2011) vara väl förberedda innan de tilldelas respondenterna. Frågorna som ställdes 

har en klar koppling till studiens frågeställning och syfte, detta för att kunna svara på studiens 

ändamål. 

 

Starrin och Svensson (2006) påpekar även vikten av att forskare transkriberar samtliga 

intervjuer, detta för att kunna tolka resultatet. Samtliga intervjuer transkriberades och 

sammanställdes noggrant. Intervjuerna dokumenterades och sparades som filer för att användas 

som material för analysen. 

3.2.2.2 Val av intervjufrågor 

En viktig utgångspunkt var att frågorna skulle kunna kopplas till studiens frågeställning och 

syfte. Studiens frågeställning och syfte krävde att respondenterna skulle ges möjligheten att 

svara på öppna frågor. En önskan fanns att deras syn på internkontroll skulle skapa en förståelse 

om vad internkontroll innebär och hur internkontroll bör användas för att kunna bidra till att 

effektivisera styrningen i bolag. En önskan fanns även att få reda på om någon del av den interna 

kontrollen ansågs vara av större vikt än någon annan och hur bolag i så fall bör prioritera den 

delen. Tillsammans med relevanta begrepp skulle den empiriska studien leda fram till analys 

och slutsatser. Starrin och Svensson (2006) menar att forskare kan kontakta tilltänkta 

respondenter under hela studiens process. Det var viktigt att respondenterna utgjordes av 

erfarna och kunniga personer med goda kunskaper om internkontroll, snarare än att samtliga 

respondenter var bestämda från första början. 

Intervjuerna ägde rum via personliga möten och över telefon. Variationen i intervjuteknik har 

kritiserats i metodkritiken. Respondenternas svar och frågornas huvudsakliga syfte framgick 

oavsett vilken intervjuteknik som tillämpades. Tillräckligt med intervjuer genomfördes för att 

kunna konstatera att ytterligare intervjuer inte hade tillfört studien något ytterligare. 

Frågorna konstruerades med avsikt att beröra begrepp som har en koppling till frågeställningen. 

Respondenterna har alla fått svara på samma tjugo frågor som finns i intervjuguiden (se Bilaga 

1). 
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Frågorna 1-3 är direkt kopplade till respondenterna. Dessa frågor ställdes för att få reda på 

information om respondenternas bakgrund, om respondenterna ville vara anonyma, samt för att 

kunna få reda på om det var möjligt att återkoppla med respondenterna i ett senare skede. 

Frågorna 4-11 är kopplade till internkontroll. Dessa frågor ställdes för att respondenterna skulle 

förklara deras syn på internkontroll. 

Fråga 12 ställdes för att ta reda på om respondenterna tillämpar COSO-modellen i sitt dagliga 

arbete. 

Frågorna 13 och 14 behandlar kontrollmiljön som är en komponent av COSO-modellen. 

Frågorna om kontrollmiljön ställdes för att ta reda på hur viktig respondenterna anser att den 

är. 

Frågorna 15-18 ställdes för att ta reda på hur respondenterna ser på riskbedömning och dess 

innebörd i internkontroll. 

Fråga 19 ställdes för att ta reda på hur viktig komponenten kontrollåtgärder är enligt 

respondenterna och om det finns några aktiviteter som är särskilt vanliga. 

Fråga 20 handlar om uppföljning och om detta är viktigt enligt respondenterna. 

3.2.2.3 Val av respondenter 

Det söktes aktivt efter respondenter under hela studiens process. Det var viktigt att börja med 

detta i ett tidigt stadie då det ansågs kunna bli problematiskt om antalet respondenter inte var 

tillräckligt vid processens slut. Flertalet mail skickades ut till olika revisionsbyråer i Västerås 

och Eskilstuna. Flera samtal ringdes även till dessa revisionsbyråer då det var svårt att få tag på 

rätt personer via mail. En önskan fanns om att enbart auktoriserade revisorer skulle utgöra 

respondenter i denna studie för att tillförlitligheten i deras svar skulle kunna anses som hög. 

Efter att fem intervjuer hade ägt rum upplevdes en mättnad av svar vara uppnådd och 

respondenterna ansågs vara kunniga revisorer med stor erfarenhet. Samtliga respondenter är 

dessutom auktoriserade revisorer. Respondenterna utgjordes av erfarna aktörer inom området, 

alla med goda kunskaper om internkontroll (Se figur 2). Figur 2 nedan visar en presentation av 

de respondenter som har yttrat sina uppfattningar i denna studie, samt hur dessa intervjuer ägde 

rum och hur lång tid de tog. Ingen av respondenterna har önskat om anonymitet i denna studie. 
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Figur 4 - Presentation av respondenter och intervjuteknik 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Lantz (2007) menar att validitet betyder att resultaten av studien mäter det som studien avser 

att mäta. Hon betonar vikten av validitet för att en intervju ska kunna betecknas som väl 

genomförd. Detta räcker dock inte för att intervjun ska kunna ses som väl genomförd. Den 

behöver också påvisa tillförlitliga resultat, det vill säga innefatta en hög reliabilitet. Lantz 

(2007) förklarar reliabilitet som studiens förmåga att påvisa tillförlitliga resultat.  

Denna studie inkluderar information från flera vetenskapliga artiklar, tidskrifter, diverse 

litteratur, webbsidor och personliga intervjuer med respondenter med stor erfarenhet inom 

undersökningsområdet. Studien anses därmed ha både hög validitet och reliabilitet. Information 

som insamlats är av hög trovärdighet och att liknande studie med liknande koncept skulle vara 

möjlig att genomföra. 

Den empiriska undersökningen har varit tillräckligt omfattande för att kunna fastslå att studien 

påvisar tydliga slutsatser. Respondenterna utgjordes av erfarna aktörer inom det berörda 

området vilket ökar tillförlitligheten i studiens resultat och slutsatser. Lantz (2007) förklarar att 

forskare bör kunna lita på respondenternas omdöme för att kunna fastslå att informationen är 

tillförlitlig. Eftersom flera aktörer med goda erfarenheter intervjuades kan informationen ses 

som tillförlitlig. 

3.4 Analys av kvalitativ data 

Det är av stor vikt att analysera det material som insamlas i en studie. Detta påpekar i alla fall 

Davidsson och Patel (1994) som menar att kvalitativ data bör analyseras genom att forskaren 

tolkar det textmaterial som insamlats. Davidsson och Patel (1994) menar att kvalitativa studier 
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innefattar ett syfte att studera något mer djupgående. Det är sedan viktigt att forskaren klarar av 

att tolka den omfattande textmassa som kvalitativa studier vanligtvis innefattar, detta för att 

kunna plocka ut det mest väsentliga. I denna studie används tolkningsmetoden för att kunna 

utläsa basen i den information som insamlats. Det har varit av stor vikt att belysa delar som 

såväl den sekundära informationen som den primära anser vara av extra betydelse. Genom att 

tolka informationen kunde den förstås och därmed tillämpas i analysen. Denna tolkningsmetod 

var grundläggande i genomförandet av studiens analys samt slutsatser. Widerberg (2002) 

belyser det faktum att forskare måste analysera om någon del av den stora massan av text är 

mer relevant än någon annan. Hon menar att forskaren bör välja ut det mest väsentliga eftersom 

det kan vara problematiskt att återge all text. Det gäller enligt Widerberg (2002) att framhäva 

det mest väsentliga för att kunna genomföra en förstklassig analys. Widerberg (2002) klargör 

att kvantiteten av information är irrelevant. Det som är av vikt enligt henne är att forskaren klart 

och tydligt motiverar varför den information som är med ska vara med. Den insamlade 

informationen har analyserats med en koppling till studiens frågeställning och syfte. Annan 

information anses vara irrelevant. Widerberg (2002) påpekar även något som appliceras i denna 

studie, nämligen kreativiteten. Enligt henne ökar studiens kvalitet om forskaren tillåter sig själv 

att vara kreativ i sin analys, något som försökts tillämpas i denna studie. Widerberg (2002) 

framhäver kreativitet som en avgörande faktor för att kunna analysera information och tillämpa 

den med avsikt att spegla studiens frågeställning. 

3.5 Metodkritik 

Starrin och Svensson (2006) menar att vanligt förekommande kritik i denna typ av studie är det 

faktum att intervjufrågorna i den empiriska undersökningen saknar konkreta svar. Det är dock 

av positiv natur för denna studie eftersom syftet med studien var att klargöra hur revisorerna 

såg på vikten av internkontroll. Lantz (2007) betonar vanligt förekommande kritik i studier av 

denna karaktär, en kritik som kan relateras till denna studie. Lantz (2007) menar att tidsbrist 

kan leda till att forskare påbörjar den teoretiska datainsamlingen innan studien har ett helt klart 

syfte som hänger ihop med helt klara frågeställningar. I denna studie påbörjades 

datainsamlingen innan det var självklart vad som skulle göras. Det är möjligt att tiden kunde 

använts något smartare om frågeställning och syfte varit konkreta från första början. Detta är 

en lärdom som kommer vara nyttig till vidare utmaningar.  

Ett annat problem som uppkom på var det faktum att det var svårt att genomföra tillräckligt 

med intervjuer. Detta beror till stor del beror på att studien genomfördes i en period av 

räkenskapsåret då revisorer troligtvis har mycket att göra i sin dagliga verksamhet. Studien 

genomfördes i tider då bokslut och deklarationer färdigställs vilket troligtvis innebar att flera 

möjliga respondenter tackade nej till att vara med i studien på grund av detta. Det var av denna 

anledning möjliga respondenter kontaktades genomgående under studiens process. Det 

uppfattades som svårt att bedöma antalet respondenter i tidigt stadie och att det därför inte gick 

att sätta upp något konkret mål angående detta. Istället genomfördes studien med en önskan att 

finna tillräckligt många respondenter för att kunna uppnå en mättnad med antalet. Med mer tid 

hade möjligen fler respondenter kunnat involveras vilket möjligen hade lett till att mer generella 

slutsatser kunnat påvisas. Studien bygger i stor utsträckning på fem revisorers uppfattning vilket 

inte kan ses som tillräckligt för att kunna generalisera den stora massan. Revisorerna är dock 
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erfarna och uppfattningen är därför att slutsatserna är relevanta. Eftersom det upplevdes som 

svårt att genomföra en stor mängd intervjuer blev det också ett faktum att det inte var möjligt 

att träffa samtliga respondenter personligen. En intervju genomfördes av denna anledning per 

telefon, respondenten svarade dock utförligt så valet av intervjuteknik saknade betydelse. 

3.5.1 Källkritik 

Källorna som använts i denna studie har hög tillförlitlighet. Källorna utgörs av vetenskapliga 

artiklar, tidskrifter, litteratur och webbsidor. Det fanns inte särskilt mycket skrivet om hur 

revisorer ser på internkontroll vilket gjorde att intervjuer även genomfördes med erfarna 

respondenter med goda kunskaper om internkontroll. Avsikten var att balansen mellan 

sekundära och primära källor skulle öka studiens kvalitet och möjliggöra intressanta resultat 

och slutsatser. Eftersom den teoretiska referensramen bygger på begrepp som ansågs vara 

lämpliga kan bristen på erfarenhet och kunskap påverkat valet av dessa. Detta har funnits i 

beaktning när intervjufrågorna konstruerades vilket resulterade i öppna frågor till mer erfarna 

respondenter för att skapa en förståelse om dessa begrepp som valdes var relevanta. 

Uppfattningen är att de begrepp som valdes är av relevans för studiens resultat och slutsatser. 

Avslutningsvis upplevs studien ha genomförts noggrant med avsikten att så ofta som möjligt 

försöka referera till primärkällan. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogörs för den primära information som insamlats i form av intervjuer med 

respondenter. Varje respondents yttranden framkommer enskilt innan kapitlet övergår till nästa. Först 

beskrivs respondenternas syn på internkontroll och dess innebörd. Eftersom COSO-modellen används 

som verktyg för att analysera om internkontroll bidrar till effektiv styrning delas empirin upp efter 

COSO-modellens beståndsdelar och redogör hur varje respondent ser på dessa. 

4.1 Mats Vestling 

Mats Vestling är auktoriserad revisor och kontorschef på BDO i Västerås. Vestling fortsatte 

efter tre år på gymnasiet till Högskolan i Karlstad, där han senare tog sin examen. Vestling har 

stor erfarenhet inom redovisning och revision och jobbade tidigare 23 år inom KPMG, innan 

han blev kontorschef för BDO. 

4.1.1 Internkontroll 

Vestling menar att betydelsen för internkontroll inte har varierat över tid. Teknikens framfart 

har dock medfört en effektivisering av internkontroll. Vestling berättar att tidigare manuella 

uppgifter idag kan bearbetas med hjälp av datorprogram vilket effektiviserar processer i 

verksamheter. Det är viktigt för bolag och verksamheter att ha en fungerande internkontroll. 

Internkontrollen inkluderar processer som ständigt finns i verksamheten och det är av stor vikt 

att kunna hantera dessa. Genom en lämplig internkontroll kan bolag hantera sina risker och 

därmed förebygga dem. Med en lämplig internkontroll kan bolag få reda på hur de ska bemöta 

olika situationer och därmed hantera dessa effektivt. 

Den interna kontrollen skiljer sig från bolag till bolag. Varje bolag är unikt och storlek och 

verksamhetens art spelar stor roll i utformandet av den interna kontrollen. Det är viktigt att varje 

bolag hittar en nivå på internkontrollen som är gynnsam för deras verksamhet. Ett mindre bolag 

har inte råd med en fullständig internkontroll men det kan också vara meningslöst för mindre 

bolag att ha en fullständig internkontroll. Internkontroll är en kostnadsfråga och det gäller att 

prioritera det mest väsentliga. Det finns ingen konkret metod för internkontroll som fungerar 

för samtliga bolag, det gäller istället att hitta en rimlig nivå i volym med bolagets verksamhet. 

Större bolag har större resurser vilket leder till att den interna kontrollen är mer omfattande. Ett 

större bolag har råd med en mer omfattande internkontroll och har ofta mer spritt ägande vilket 

också leder till att den interna kontrollen är av större vikt. I större bolag blir fler intressenter 

drabbade om något blir fel. Mindre bolag ägs ofta av en eller ett få personer och då blir endast 

dessa drabbade. Vestling menar att rätt nivå av internkontroll alltid leder till positiva effekter 

för bolag. 

Han säger att internkontroll inte redovisas öppet, men bör dokumenteras. Bolag med ordning 

och reda underlättar för revisorer vid granskning. Vestling förklarar att bolag kan spara resurser 

om det finns tydlig dokumentation eftersom revisorer då kan arbeta mer effektivt. 

4.1.2 COSO-modellen 

Vestling använder inte COSO-modellen själv i sitt praktiska arbete utan ser den mest som ett 

teoretiskt instrument. Han förklarar att modellen innehåller de beståndsdelar som är viktiga i 

internkontroll.  
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4.1.2.1 Kontrollmiljö 

Vestling tycker att kontrollmiljön utgör en viktig del av den interna kontrollen. Han menar att 

varje bolag har sin unika miljö vilket gör det svårt att peka på någon viktig faktor i den. Vestling 

betonar dock att personalen alltid är viktig oavsett bolag och att det bör finnas en väl fungerande 

ansvarsfördelning i verksamheten. 

4.1.2.2 Riskbedömning 

Vestling menar att det är viktigt att hantera risker till en viss nivå. Enligt honom är det en 

kostnadsfråga vilket gör att bolag måste prioritera mer väsentliga risker. Vestling förklarar att 

bolag bör känna till vilka risker som finns, inte åtgärda dem alla. Enligt honom måste 

verksamheter bedrivas med ett visst risktagande för att inte hämma produktiviteten. Utan 

risktagande kan inte bolag sätta upp långsiktiga mål och bygga hållbara strategier för att uppnå 

dessa. De risker som bör åtgärdas är de risker som utgör de största hoten för bolaget. Han menar 

att bolag ska åtgärda risker där felsteg skulle få den värsta effekten. 

Vestling förklarar att bolag bör prioritera väsentliga risker för att kostnadsminimera. Om bolag 

är medvetna om vilka risker som finns kan de också prioritera rätt. Allvarligare risker innebär 

höga kostnader för bolag vilket således betyder att kostnaderna kan hållas nere om dessa 

hanteras. Rätt nivå på risktagande leder till att styrningen av bolaget kan effektiviseras. Bolag 

har begränsade resurser, genom att använda dessa på rätt sätt effektiviseras verksamheten och 

blir lönsam. Vestling menar att en lämplig nivå på risktagande över tid leder till måluppfyllelse. 

Vestling förklarar att mindre bolag ofta är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Om dessa skulle 

sluta i bolaget skulle det kunna få avsevärda konsekvenser, eftersom dessa nyckelpersoner 

ibland besitter den största kompetensen inom flera områden i bolaget. Han betonar därför vikten 

av ansvarsfördelning i ett bolag. Fler personer bör kunna hantera besvärliga situationer och ha 

tillräcklig kompetens för att lösa dem. Vestling säger att det är väsentligt att kompetens finns 

på fler ställen i ett bolag och inte bara hos en enskild individ.  

4.1.2.3 Kontrollåtgärder 

Varje enskilt bolag har enligt Vestling sina väsentliga kontrollåtgärder. Det beror helt på vilket 

bolag det handlar om. En kontrollåtgärd som gäller samtliga bolag numera är att en revisor ska 

medverka fysiskt vid inventering. Detta är enligt Vestling av stor vikt och minskar risken för 

fel. Han menar att ett bolag måste värdera sina resurser korrekt för att inte visa en felaktig bild 

av verksamheten, samt för att kunna ta rätt beslut för framtiden. Genom att revisorer medverkar 

vid inventeringar minskar risken att värderingen blir felaktig, menar Vestling. 

Bolag måste även ha strukturerade kontroller runt fakturering och orderhantering, menar 

Vestling. Han menar att bolag som inte betalar fakturor inte får några varor, får de inga varor 

kan de således inte sälja något. Utan försäljning uteblir intäkter vilket på sikt får förödande 

konsekvenser oavsett bolag. Bolag måste enligt Vestling ha struktur i den interna kontrollen av 

dessa aspekter. 

4.1.2.4 Uppföljning 

Vestling menar att uppföljning av den interna kontrollen är ett måste. I mindre och medelstora 

bolag görs detta enligt honom av revisorn. Han betonar att arbetet blir mer tidseffektivt om god 
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dokumentation finns tillgänglig för revisorn. En revisor som kan förlita sig på information kan 

även arbeta mer effektivt, vilket sparar resurser för bolag. Vestling menar att information ofta 

är tillförlitlig om den har varit det under tidigare räkenskapsperioder. Bolag som kontinuerligt 

följer upp sin interna kontroll och dokumenterar detta, kommer kunna spara tid och resurser för 

bolaget, och för revisorn. 

Vestling förklarar vidare att struktur i den interna kontrollen ofta leder till kvalitet i finansiella 

rapporter. Enligt honom finns det ett samband mellan dessa. 

 

Figur 5 - Sammanfattning av intervju med Mats Vestling 

4.2 Lars Kjellström 

Lars Kjellström är auktoriserad revisor på KPMG i Västerås. Kjellström är erfaren och har 

arbetat med revision sedan år 1975. Kjellström är även lärare på Mälardalens Högskola sedan 

år 1990. 

4.2.1 Internkontroll 

Kjellström berättar att internkontroll är en process som underlättar för revisorer vid granskning. 

Han menar att revisorer som kan utnyttja internkontroll i sin granskning även kan effektivisera 

granskningen. Med god dokumentation behöver inte revisorer konstatera att bokföringsmaterial 

stämmer utan kan förlita sig på bolagens dokumentation och kontroller. Kjellström menar att 

bolag med god internkontroll också ofta gör rätt saker. Han förklarar att internkontroll 

säkerställer bolags resurser och ger dem möjlighet att använda resurserna kostnadseffektivt. 

Internkontrollen säkerställer enligt Kjellström att bolag värnar om sina resurser. 

Kjellström menar att möjligheterna med internkontroll har ökat i takt med digitaliseringens 

framfart. Enligt honom är utvecklingen positiv men han förklarar att det även kan innebära 

problem för bolag. Kjellström säger att saker och ting går smidigare idag vilket gör att kravet 

på internkontroll ökar. Idag är internkontrollen mer detaljerad och kan därför uppfattas som 

något omständlig. Det kan finnas en risk med datoriseringen att bolag och revisorer inte hänger 

med i utvecklingen. Manuella processer har ersatts av tekniska vilket gör att granskningen av 
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dessa måste vara mer omfattande. Det är enklare för bolag att göra medvetna fel och revisorer 

måste vara mer noggranna i sin granskning. Däremot går allt enligt Kjellström fortare idag 

vilket innebär att processer effektiviseras om dessa genomförs på rätt sätt. Varje bolag har sin 

unika internkontroll. Alla bolag har inneboende risker men dessa skiljer sig åt beroende på 

vilket bolag det handlar om. Enligt Kjellström skiljer sig framförallt omfattningen av 

internkontroll i större bolag mot mindre bolag. Kjellström förklarar att bolag måste tillämpa en 

internkontroll som är i nivå med bolagens omfattning. Större bolag har en mer omfattande 

internkontroll medan mindre bolag har en mindre omfattande, det gäller att använda begränsade 

resurser effektivt. Kjellström säger att internkontroll kostar pengar vilket gör att bolag måste 

prioritera och göra smarta val. Han pratar om en ”lagom nivå” på internkontroll är att föredra, 

han har dock svårt att konkretisera vad en lagom nivå innebär. 

Bolag bör enligt Kjellström ha en fungerande internkontroll som är i nivå med bolagens 

omfattning och verksamhet. Med lämplig internkontroll kan verksamheten fortskrida som 

önskat. En alltför omfattande internkontroll kan innebära att effektiviteten i bolag bromsas. 

Kjellström förklarar att det är en stor nackdel om bolag bedriver för omfattande internkontroll. 

Onödiga händelser kan kontrolleras som kostar pengar och bromsar upp verksamheten. Motsatt 

leder en för smal internkontroll till att väsentliga fel slinker igenom som kan få ödesdigra 

konsekvenser för verksamheten. Kjellström belyser därför vikten av en ”lagom nivå” på 

internkontroll. 

Kjellström menar att bolag bör tillämpa interna kontrollsystem som säkerställer bolagets 

tillgångar. Han tror att större och äldre bolag ofta har ett mer utarbetat kontrollsystem vilket 

effektiviserar verksamheten över tid. Nyare bolag med snabb tillväxt hinner möjligen inte 

utarbeta ett lika bra system. Riskerna är större för ett sådant bolag. Det är möjligt att nyare bolag 

inte inser vad som utgör bolagets resurser eller inte, menar Kjellström.    

Bolag bör dokumentera sin interna kontroll för att underlätta för sig själva och för revisorerna. 

Bolag med lämplig internkontroll kan undkomma substansgransking vilket sparar resurser för 

bolaget och för revisorerna. Dokumentationen av internkontrollen utvärderar om den håller en 

hög nivå och minimerar kostnader som kan uppkomma vid bristfällig dokumentation. Lämplig 

dokumentation gör enligt Kjellström att bolag kan bygga strategier för att uppnå sina mål. Han 

ser internkontroll som ett verktyg för att kunna bedriva en effektiv styrning. 

4.2.2 COSO-modellen 

Kjellström förklarar att COSO-modellen är en teoretisk modell som försöker konkretisera 

internkontroll. Hans uppfattning är att modellen är den mest applicerbara som finns idag, men 

själv jobbar han erfarenhetsbaserat och inte efter någon modell i praktiken. 

4.2.2.1 Kontrollmiljö 

Kjellström förklarar kontrollmiljön som själva andan i bolag. Äldre och större bolag har enligt 

honom ofta en tydlig anda om hur saker och ting ska ske, därmed har större bolag även 

välfungerande internkontroll. Kjellströms uppfattning är att andan är något som kan påvisa hur 

bolag är uppbyggda. Han förklarar även att en bra struktur på internkontrollen leder till 

tillförlitlighet i finansiell rapportering. Kjellström menar att tydlighet i bolagens internkontroll 
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leder till att rapporteringen i alla fall blir säkrare. Enligt honom finns det ett klart samband 

mellan internkontroll och kvalitet i finansiell rapportering. 

4.2.2.2 Riskbedömning 

Kjellström menar att bolag måste hitta en lagom nivå på riskbedömning. Han betonar att det är 

svårt att finna en lagom nivå och att det skiljer sig från bolag till bolag. Det underlättar dock 

för revisorer vid granskning om de kan förlita sig på den befintliga riskbedömningen och 

internkontrollen. 

Kjellström tror att en lämplig nivå på riskbedömning kan bidra till en kostnadseffektiv styrning. 

En för dyr internkontroll innebär enligt honom per automatik att lönsamheten och effektiviteten 

minskar. Motsatt innebär en alltför smal internkontroll att väsentliga fel slinker igenom. 

Väsentliga fel kan vara risker som hotar bolaget och dess lönsamhet.   

Kjellström förklarar vidare att lagret och lagervärdering utgör en vanlig risk i bolag. Stora 

värden kan ofta värderas fel och ett alltför stort lager ökar stöldbenägenheten. Av denna 

anledning menar Kjellström att det är betydelsefullt för bolag att ha fungerande system för 

lagerhantering. Denna risk är något mindre idag eftersom revisorn numera ska närvara vid 

inventering, tillägger Kjellström. Han påpekar att bolag måste ha risker, annars hämmas 

verksamheten. Enligt honom gäller det som sagt ”bara” att hitta en lämplig nivå. 

4.2.2.3 Kontrollåtgärder 

Kjellström förklarar att det finns många viktiga kontrollåtgärder. Han tar upp ett exempel att 

inte enbart en person både fakturerar, betalar och skriver under. En konkret åtgärd som minskar 

risken är att någon mer person kontrollerar transaktionen innan den genomförs, på så vis 

minskar risken för att det blir fel eller att en enskild person förskingrar något. Det är lämpligt 

om minst två personer krävs för att teckna firman av samma anledning som vid fakturering och 

betalning. Han tillägger att detta skiljer sig åt om du ensam äger hela bolaget, men att det i 

övriga fall är en lämplig kontrollåtgärd. 

4.2.2.4 Uppföljning 

Det är viktigt att bolag följer upp sin internkontroll för att kunna utvärdera hur den fungerar, 

menar Kjellström. Ur revisionssynpunkt ska revisorn kunna förlita sig på att till exempel 

intäkterna stämmer. Det ska vara enkelt att se hur order- och lagersystem fungerar. 
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Figur 6 - Sammanfattning av intervju med Lars Kjellström 

4.3 Malin Inestam 

Malin Inestam är auktoriserad revisor på Grant Thornton i Västerås. Hon tog sin 

magisterexamen inom redovisning och finansiering vid Umeå universitet. Direkt efter sin 

utbildning började Inestam arbeta inom revisorsyrket. Hon började arbeta som revisorsassistent 

innan hon tog sin auktorisering. Inestam har arbetat både i Stockholm och Zürich och jobbar nu 

aktivt som auktoriserad revisor i Västerås i ett antal uppdrag. På Västeråskontoret är hon även 

revisionsledare för en grupp och hon har personal och utvecklingsansvar för ett antal 

medarbetare. 

 4.3.1 Internkontroll  

Internkontroll innebär enligt Inestam hur bolag har byggt upp rutiner och kontroller. Dels för 

att hantera sina egna risker men också för att säkerställa att redovisningen av förvaltningen av 

bolaget fungerar. 

Hon menar att digitaliseringen har haft en stor påverkan på internkontrollen och att den medfört 

väsentliga förbättringar. Hon förklarar att möjligheterna ökat tack vare digitaliseringen och med 

bättre programvaror har exempelvis fakturahantering blivit smidigare. Med elektronisk 

fakturahantering minskar riskerna för fel radikalt, tillägger hon. Manuella moment har 

försvunnit tack vare datoriseringen, speciellt moment inom ekonomiska och finansiella bitar. 

Manuella moment innebär risker, av den anledningen har internkontrollen utvecklats genom 

åren, förklarar Inestam. 

Betydelsen av internkontroll är lika stor oavsett bolagets omfattning eller hur det är uppbyggt. 

Alla bolag bör styra sin verksamhet på rätt sätt och mot måluppfyllelse. Även den operativa 

delen är av betydelse i bolag, det är viktigt med en fungerande operativ internkontroll, menar 

Inestam. Med fungerande internkontroll i den operativa verksamheten kan bolag tillämpa en 

kvalitativ produktion. 
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Internkontroll redovisas inte öppet men dokumenteras ofta välformulerat, inte minst i större 

noterade bolag, säger Inestam. Hon tillägger att det även framförts förslag att bolag ska 

rapportera detta i revisionsberättelsen. I mindre bolag är kraven något mindre, men oavsett 

storlek bör bolag dokumentera sina rutiner, tycker Inestam. 

Revisorn bör skapa sig förståelse för hur bolagets interna kontroll är uppbyggd. Revisorn går 

in och tittar på internkontrollen och i det arbetet kan revisorn notera företeelser som 

verksamheten kan förbättra, förenkla eller effektivisera. Revisorn bör applicera sin erfarenhet 

och försöka hjälpa företagaren eller bolaget att förbättra, förenkla eller effektivisera, menar 

Inestam. Revisorn reviderar och granskar men har enligt Inestam även ett ansvar att tala om för 

kunden om den bör förbättra verksamheten ytterligare. Revisorn kan även upptäcka väsentliga 

brister och då är det såklart betydelsefullt att revisorn uppfattar dessa och påpekar dessa för att 

bolaget ska ha möjlighet att vidta åtgärder för att rätta till dessa. 

Det saknas negativa effekter med internkontroll, tycker Inestam. Kortsiktigt kan det möjligen 

uppfattas som att internkontroll innebär begränsningar för bolag. Det kan möjligen upplevas 

som att internkontrollen kontrollerar verksamheten i hög grad och därmed begränsar 

måluppfyllelse eller tillväxt. Inestam menar dock att bolaget i dessa fall tillämpar fel kontroller. 

Hon tycker att internkontroll är positivt om kontrollerna är anpassade för den specifika 

verksamheten. Inestam tror att internkontroll får positiva effekter på längre sikt. 

4.3.2 COSO-modellen 

COSO-modellen är teoretisk och ingenting som strikt följs i praktiken, men modellen visar nog 

hur revisionsmetodiken är uppbyggd, menar Inestam. COSO-modellen inkluderar bolags 

generella interna kontroll och kontrollmiljö. Med modellen som verktyg kan revisorn utläsa 

vilka kontroller som finns implementerade i varje bolag och förstå den kontrollmiljö som råder. 

4.3.2.1 Kontrollmiljö 

Inestam förklarar att kontrollmiljön inkluderar övergripande delar i ett bolag. Det handlar om 

bolagsledningens värderingar, etik och moral. Det handlar om hur den rådande kulturen i bolag 

appliceras i verksamheten. Kontrollmiljön är viktig för att kunna bygga upp en strategi och det 

är viktigt att bolag har en tydlig strategi, menar Inestam. Bolag måste veta vilka mål som är 

uttalade och hur dem ska sträva mot dessa. Ägarna har sina mål i form av ägarintentioner, och 

bolaget i form av en strategi att efterfölja. Strategin måste appliceras i verksamheten och den 

bör nedbrytas i mindre delar för att kunna uppnås, tillägger Inestam. 

Inestam ser ett samband mellan effektiv intern styrning och kontroll och kvalitativ finansiell 

rapportering. Bolag som har en god intern styrning och kontroll levererar ofta tillförlitliga 

finansiella rapporter, anser hon. Hon förklarar att syftet med internkontroll är att minimera 

risker för fel i den finansiella biten, både medvetna och omedvetna. Inestam tror att 

förutsättningarna är betydligt större för att det ska bli rätt i rapporteringen om en fungerande 

internkontroll finns implementerad. Det kan hända att det blir fel i den finansiella 

rapporteringen, men det kan beröra delar som inte är direkt kopplade till internkontrollen i 

bolag. Värderings- och bedömningsfrågor är sådana exempel där fel förekommer men inte är 

kopplade till internkontrollen. Inestam förklarar att bolag med effektiv internkontroll generellt 
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sett har mindre fel i sin rapportering. Hon tillägger att alla bolag kan göra omedvetna fel, men 

att internkontrollen är till för att upptäcka och förhindra medvetna fel. 

4.3.2.2 Riskbedömning 

Basen för riskbedömning bygger på hur bolags internkontroll ser ut, menar Inestam. Hon tycker 

att COSO-modellen är väl utformad i de olika stegen och kan användas generellt sett, oavsett 

vilken programvara revisionsbolaget tillämpar. 

Inestam tycker att riskbedömning syftar på hur bolag hanterar sina affärsrisker generellt. Det 

gäller att utläsa vilken eller vilka risker som utgör det störta hotet för det specifika bolaget. Det 

varierar från bolag till bolag och vilka risker som är mest väsentliga är helt 

verksamhetsanpassat. Affärsriskerna är på något sätt utgångsläget i riskhantering, menar hon. 

För revisorerna gäller det sedan att bedöma vilka risker som finns för att det ska bli fel i 

årsredovisningen eftersom det är den som revisorerna i slutändan uttalar sig om. Det gäller 

enligt Inestam att lista ut vilka risker som finns, var i verksamheten det kan tänkas gå fel. Det 

kan vara i intäktsredovisningen eller personalredovisningen och det kan handla om komplexa 

värderingar som finns i bolaget. Som revisor är det lämpligt att spekulera i hur bolaget har 

hanterat dessa risker. Om revisorn anser att det finns en hög risk och att det saknas lämpliga 

kontroller innebär det att revisorn tvingas göra en djupare granskning. Om revisorn anser att 

bolaget har gjort lämpliga kontroller underlättar detta granskningen. Med tydlig dokumentation 

kan bolag alltså spara resurser, menar Inestam. Bolagen bör själva vara medvetna om sina risker 

för att kunna vidta åtgärder mot dem. 

Inestam förklarar att det måste finnas en ändamålsenlig organisation med lämplig 

ansvarsfördelning för att kunna bedriva en kostnadseffektiv styrning. Hon menar att samtliga 

medarbetare bör veta vilka mål som är uppsatta och hur verksamheten ska nå dessa. 

Delaktigheten inspirerar förhoppningsvis medarbetarna och leder till måluppfyllelse på ett 

effektivt vis, tror Inestam. Målen bör i uttalas öppet i organisationen för att det ska vara möjligt 

att sträva mot dem, tillägger hon. 

Hon har svårt att precisera någon vanlig risk som förekommer generellt sett, det varierar sig 

beroende på vilken verksamhet det handlar om. Bolag kan möta hård konkurrens i en specifik 

bransch, vara beroende av en viss kund, ha alltför begränsade resurser eller brista i kvalitet och 

kompetens. Alla dessa utgör vanliga affärsrisker, menar Inestam. Mindre bolag saknar ofta 

resurser att implementera nödvändiga kontroller, menar hon. Eftersom det är en kostnadsfråga 

kan istället billigare och fel kontroller implementeras. En felaktig internkontroll kan leda till 

problem. Inestam vill även nämna några andra vanligt förekommande risker. Det kan vara 

problematiskt om bolaget är beroende av ett fåtal nyckelpersoner, kunder eller medarbetare. 

Det är även farligt om det finns brister kring fakturering och kundfordringar. Betalas inte 

fakturor erhåller bolaget inga varor och därmed kan det inte bedriva sin försäljning. Hon tror 

tyvärr att det är vanligt förekommande i mindre bolag. 

4.3.2.3 Kontrollåtgärder 

Inestam menar att ansvarsfördelning är viktigt när det handlar om ekonomin och den finansiella 

biten i bolag. Den person som bokför fakturor bör inte också lägga upp dessa på banken samt 

betala dem, menar hon. Det är lämpligt att ytterligare minst en person kontrollerar 
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händelseförloppet. Hon betonar även vikten av ett anpassat IT system med lämpliga 

behörighetsgränser. 

4.3.2.4 Uppföljning 

Inestam förespråkar uppföljning av internkontroll, framför allt en snabb sådan. Hon menar att 

bolag måste följa upp och utvärdera om målen uppnåtts. Med en snabb uppföljning finns mer 

tid för åtgärder, menar hon. Inestam förklarar även att rutinerna runt intäktsredovisningen är av 

stor vikt, från att bolaget erhåller en order till dess bolaget får betalt. Hon säger att dessa måste 

fungera för att bolag ska säkerställa intäkter och inte äventyra likviditeten. 

 

Figur 7 - Sammanfattning av intervju med Malin Inestam 

4.4 Katarina Nygren 

Katarina Nygren är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Västerås. Nygren har arbetat 25 år 

på Ernst & Young. Nygren avgick som partner i Ernst & Young för något år sedan eftersom 

hon då fyllde 60 år och inte längre får vara partner. Hon har arbetat med revision i 30 år med 

blandade bolag och även offentlig verksamhet. Nygren var under drygt 15 år även kontorschef 

på Ernst & Young i Västerås. 

4.4.1 Internkontroll 

Nygren anser att internkontroll är ett stort område men syftet överlag är att saker och ting ska 

bli rätt i slutändan. Anställda ska veta hur arbetet ska ske. Internkontroll ska även begränsa 

risker, både mot oegentligheter och mot risker för exempelvis felaktiga inköp eller leveranser. 

Internkontrollen varierar beroende på bolagets art och storlek, menar Nygren. I mindre bolag 

kan det vara svårt att dela ut arbetsuppgifter eftersom samma person inte både bör göra inköp 

och sköta betalningar. Mindre bolag behöver en annan struktur och det kan vara svårt eftersom 

det finns färre medarbetare att fördela ansvaret till.  

Nygren förklarar att internkontroll handlar om att bygga strukturer för att säkerställa att saker 

och ting blir rätt, oavsett om det handlar om finansiella bitar eller andra. Hon tror att 

medarbetare kan känna en trygghet om internkontrollen fungerar väl. Fungerande internkontroll 

minskar riskerna i bolaget och gör det mer tryggt att arbeta där, tror Nygren. I större 
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organisationer är det svårare att kontrollera detaljer i verksamheten, säger Nygren. Med 

fungerande internkontrollplaner och struktur kan bolaget ändå kontrollera väsentliga delar. 

Oavsett storlek och art på verksamheten borde det finnas en struktur på internkontroll. Nygren 

förklarar att strukturen på internkontrollen bör vara anpassad efter den specifika verksamheten. 

En god internkontroll minimerar revisionsinsatsen eftersom revisorn kan förlita sig på 

informationen. En minimerad revisionsinsats sparar kostnader för bolag, tillägger Nygren. 

Det har blivit allt högre fokus, framför allt på riskminimering, menar Nygren. Datoriseringens 

framfart har öppnat nya vägar för oegentligheter. Det är idag enklare att exempelvis förskingra 

pengar från bolag. Datoriseringen som sådan har dock självklart förbättrat förutsättningarna 

men den kräver mer omfattande internkontroll. System är öppnare idag vilket gör det enklare 

att göra medvetna fel, av den anledningen krävs mer omfattande kontroller på grund av 

datoriseringen. Mindre bolag som hastigt expanderar löper en risk att tappa fokus inom detta, 

tror Nygren. I takt med att bolaget växer måste även internkontrollstrukturen uppgraderas, 

förklara hon. Det finns en risk att internkontrollstrukturen inte hänger med i mindre 

expanderade bolag. Bolag måste ha en fungerande internkontroll för att kunna säkerställa 

resurser som är i nivå med bolagets utformning. 

Större organisationer redovisar en del av sin internkontroll i årsredovisningen, men det är inget 

krav, menar Nygren. Revisorn tittar på processer och substanser i internkontrollen. Finns det 

fungerande rutiner i internkontrollen minskar nödvändigheten av substansgranskningen. 

Oavsett om bolaget har omfattande dokumentation av internkontrollen uttalar sig revisorn om 

förvaltningen i bolaget i revisionsberättelsen. Detta uttalande visar hur strukturen är uppbyggd 

i mindre verksamheter där dokumentationen inte är särskilt omfattande, förklarar Nygren. 

Nygren berättar att en alltför omfattande internkontroll kan hämma verksamheten. Det måste 

finnas en lagom nivå. Enklare inköp för att kunna bedriva produktion bör inte strikt kontrolleras. 

En del resurser måste vara lättillgängliga för att inte hämma effektiviteten och lönsamheten. 

Bolag måste kunna bedriva verksamheten utan onödiga produktionsstopp. Det är viktigt att 

lägga energi och kraft på att bygga lagom internkontrollstrukturer som inte hämmar effektivitet 

och lönsamhet. Lagom internkontrollstrukturer ger bolag tydligare riktlinjer och skapar 

möjligheter för måluppfyllelse, säger Nygren. Internkontroll hjälper bolag att vara 

kostnadseffektiva. En god internkontroll gör att händelser blir rätt och inte behöver åtgärdas 

eller göras om. Genom att göra rätt direkt undviker bolag onödiga kostnader och merarbete, 

tillägger Nygren. 

4.4.2 COSO-modellen 

COSO-modellen förekommer främst i offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet hänvisar ofta 

till modellen som ett verktyg. Den används inte annars särskilt ofta i praktiken, menar Nygren. 

4.4.2.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön är det som ska kontrolleras, förklarar Nygren. Bolag behöver göra lämpliga 

riskbedömningar för att kunna skapa rimliga kontrollåtgärder. Kontrollmiljön handlar om att se 

vilka risker som finns i det specifika bolaget. Kontrollmiljön förklarar på något sätt vilka spärrar 

som är väsentliga i ett bolag. Kontrollmiljön som råder är helt beroende av verksamhet, tillägger 

hon. Oavsett bolag är det viktigt att tänka ut hur strukturen ska se ut. Bolag måste fundera över 
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vilka risker som utgör störst hot och hur internkontrollstrukturen ska byggas för att undvika 

dessa, menar Nygren. 

4.4.2.2 Riskbedömning 

Riskbedömningen är viktig för att veta vilka kontrollåtgärder som måste göras, nämner Nygren. 

Riskbedömningen är nödvändig för att kunna göra lämpliga internkontrollplaner. Bolag 

behöver känna till väsentliga risker för att kunna göra en plan. Det gäller att prioritera rätt risker 

med begränsade resurser. En del risker får bolaget leva med, andra är nödvändiga att åtgärda 

och förebygga. Risker måste finnas för att inte hämma verksamheten och därmed göra den 

ineffektiv. Större risker bör åtgärdas medan mindre bör kvarstå. Det är alltför dyrt och 

omständligt att åtgärda samtliga risker, det hämmar verksamheten, säger Nygren. 

Viktigt är att minimera risker i den finansiella rapporteringen, tycker Nygren. Fel i den 

finansiella rapporteringen kan innebära problem om bolag behöver låna medel för att investera 

vilket kan leda till att fel investeringar görs. Nygren anser att internkontroll motverkar fel i den 

finansiella rapporteringen. En god internkontroll genererar tillförlitliga rapporter till ledningen 

vilket gör att lämpliga beslut kan fattas på rätt grunder. Det är viktigt med tillförlitliga 

finansiella rapporter för att kunna sända ut trovärdiga signaler till alla intressenter som är 

intresserade av bolaget, fastslår Nygren. 

4.4.2.3 Kontrollåtgärder 

Det är en rekommendation att dokumentera internkontrollen och använda checklistor för att se 

till att saker och ting genomförs, menar Nygren. Hon säger att dokumentationen är av stor vikt 

för att kunna utläsa vilka kontrollåtgärder som bör tillämpas. 

4.4.2.4 Uppföljning 

Internkontroll inkluderar även uppföljning vilket gör att målen i efterhand kan mätas, förklarar 

Nygren. Hon berättar även att organisationer genomgår ständiga förändringar vilket gör att 

uppföljningen blir av stor betydelse. Det är av betydelse att dokumentera dessa uppföljningar 

för att kunna utläsa vilka konsekvenserna blir av förändringar i organisationen. 

 

Figur 8 - Sammanfattning av intervju med Katarina Nygren 
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4.5 Roger Strömma 

Roger Strömma är auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton i Västerås. Han har 

arbetat som auktoriserad revisor i 34 år på olika revisionsbyråer. 

4.5.1 Internkontroll 

Internkontroll innebär att ha kontroll för att kunna styra verksamheten, kontroll på exempelvis 

finansiell rapportering och tillgångar, menar Strömma. Internkontroll är ett brett begrepp med 

flera delområden men betyder att ha kontroll på förutbestämda mål som bolag har. Han tycker 

att datoriseringen har förändrat internkontroll i stor mån. Idag finns andra instrument att tillgå 

på en mer detaljerad nivå, menar Strömma. 

Internkontroll varierar mellan större och mindre bolag. I ett mindre bolag är det enkelt att ha 

full och daglig kontroll. I större bolag krävs en välstrukturerad organisation för att kunna ha 

kontroll i verksamheten, anser Strömma. Han säger att det är viktigt att ha en fungerande 

internkontroll och att många mindre bolag går i konkurs på grund av att de inte har rätt kontroll. 

Det är av betydelse att ha grundläggande kontroll på bokföring, siffror och rapporter. 

Internkontroll skapar struktur i verksamheten, menar Strömma. 

Internkontroll är generellt sett något som genererar positiva effekter, berättar Strömma. Det 

gäller att hitta en lämplig nivå som är anpassad till verksamheten. Om bolag finner en lämplig 

nivå kan resurser säkerställas vilket gör att verksamheten kan bedrivas effektivt. Effektivitet i 

verksamheten gör att bolag kan efterfölja sin strategi och nå uppsatta mål. Strömma nämner 

dock att internkontroll kan få negativa effekter. System är idag mer öppna vilket möjliggör 

medvetna felsteg. Oärliga medarbetare kan utnyttja systemet och stjäla pengar vilket har 

inträffat, berättar han. 

4.5.2 COSO-modellen 

Strömma tillämpar inte COSO-modellen i praktiken utan ser den som ett teoretiskt verktyg. 

Tidigare användes checklistor för att kontrollera delar av en verksamhet men idag finns 

program för att analysera, berättar Strömma. 

4.5.2.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljö innebär att organisationen har en fungerande ansvarsfördelning och att 

kontrollera att personalen gör rätt saker, menar Strömma. Kontrollmiljön utgör grunderna i 

organisationen och skapar förutsättningar för tillförlitlighet i finansiella rapporter. Strömma har 

uppfattningen att bolag med lämplig internkontroll och styrning ofta levererar tillförlitliga 

finansiella rapporter. 

4.5.2.2 Riskbedömning 

Strömma förklarar att det finns många risker i ett bolag, till exempel affärsrisker, tillgångsrisker 

och IT-risker. Det är viktigt för bolag att identifiera sina risker och det varierar beroende på 

bolagets art och omfattning. Många bolag saknar resurser och kunskap för att identifiera sina 

risker.  

Internkontroll hjälper till att minska risker, menar Strömma. Det gäller för bolag att bygga 

anpassade internkontrollstrukturer för att kunna minimera risker. Bolag kan bli 
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kostnadseffektiva genom att använda begränsade resurser på rätt sätt i sin styrning, förklarar 

han. 

4.5.2.3 Kontrollåtgärder 

Bolag bör ha lämpliga rutiner och kontroller i verksamheten, tycker Strömma. Det är svårt att 

peka på någon specifik kontrollåtgärd eftersom det varierar beroende på bolagets art och 

omfattning. Det är dock viktigt att ha kvalitet och struktur runt fakturering och orderhantering. 

Fysiska kontrollåtgärder är också viktiga, tycker Strömma. Bolag måste kontrollera att 

inventarier, maskiner och tillgångar faktiskt finns kvar. Det räcker inte enbart med 

papperskontroller. 

4.5.2.4 Uppföljning 

Strömma anser att bolag bör följa upp sin internkontroll för att se om rutinerna i verksamheten 

fungerar. Det är viktigt för bolag med uppföljning av sin interna kontroll. Uppföljning sker på 

olika vis beroende på verksamhet men det är lämpligt att kontrollera att anställda har tagit sitt 

ansvar i organisationen. 

 

Figur 9 - Sammanfattning av intervju med Roger Strömma 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras informationen i studien. Analysen kopplar samman referensramen 

med det empiriska avsnittet och hittar samband mellan dessa. Analyskapitlet leder fram till 

studiens slutsatser och diskussion. 

5.1 Internkontroll och effektivitet 

Haglund et al. (2001) beskriver internkontroll som att bolag har struktur och ordning i 

verksamheten. De menar att det gäller att tillämpa en ändamålsenlig styrning med väl fungerade 

rutiner och system för att kunna bedriva en god internkontroll. Haglund et al. (2001) menar att 

internkontroll avser att säkerställa måluppfyllelse och en lönsam verksamhet. Haglund et al. 

(2001) förklarar att internkontroll kan ses som ett ledningsverktyg för att vara effektiv i sin 

styrning. Genom en god internkontroll kan bolag dokumentera företeelser kontinuerligt vilket 

i sin tur leder till att risker minimeras. Dessa risker utgör hot mot bolagens effektivitet och 

lönsamhet. Haglund et al. (2001) beskriver internkontroll som en fortlöpande process som 

ständigt är under förändring. Med hjälp av välutformade kontrollsystem kan anställda 

involveras och tillsammans applicera sina kompetenser för att bidra till en effektiv verksamhet. 

Bergengren (2003) menar att bolag ska använda begränsade resurser på rätt sätt för att vara 

effektiva. Denna uppfattning verkar delas av samtliga respondenter. Enligt respondenterna bör 

internkontrollen användas som ett verktyg för att veta hur bolaget ska använda resurser 

effektivt. Studien antyder att internkontroll är en process som leder till en effektiv och 

ändamålsinriktad styrning. Flera av respondenterna pekar på den interna kontrollen som ett 

verktyg för att säkerställa delar av verksamheten. Kjellström menar att svårigheten ligger i att 

finna en lämplig nivå på den interna kontrollen. Enligt honom kan en för omfattande 

internkontroll leda till att bolag hämmas i sin utveckling och därmed blir något ineffektiva. 

Inestam håller med om detta, men förklarar att bolag möjligtvis kan uppleva internkontroll som 

ett visst merarbete. Inestam är övertygad om att internkontroll medför positiva effekter i det 

långsiktiga perspektivet men att det möjligen kan upplevas som en begränsning av 

verksamheten kortsiktigt. Studien visar dock att det inte finns några direkta negativa effekter 

med internkontroll. Det skulle i så fall vara om den interna kontrollen inte tillämpas på rätt nivå, 

eller en ”lagom nivå” som Kjellström uttrycker det. Respondenterna är överens om att 

internkontroll som bedrivs på en ”lagom nivå” direkt eller indirekt bidrar till att verksamheter 

styrs effektivt. Nedan finns en figur som illustrerar hur internkontroll med dess komponenter 

bidrar till effektiv styrning. 
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Figur 10 - Internkontroll leder till effektiv styrning 

5.2 COSO-modellen 

Enligt Campbell et al. (2006) hjälper COSO-modellen organisationer att uppnå sina mål inom 

olika delar av verksamheten. Haglund et al. (2001) menar att samtliga medarbetare i ett bolag 

bör vara väl medvetna om vad som sker och ska ske i verksamheten. Informationsflödet är 

enligt Haglund et al. (2001) en viktig faktor som ständigt finns i processen för internkontroll 

och fullbordar COSO-modellen. Eftersom informationssystemen ofta tillverkas av externa 

leverantörer är det viktigt att kontrollera dess funktionalitet menar Haglund et al. (2001). 

Respondenterna använder inte COSO-modellen som verktyg i deras dagliga arbete. Kjellström 

menar ändå att det är den modellen som finns och att den är applicerbar. Inestam menar att 

modellen kan användas som ett verktyg för att se vilka kontroller som finns implementerade i 

ett specifikt bolag. Hon tror att dagens revisionsmetodik i grunden är uppbyggd efter modellen 

och att den inkluderar viktiga delar i internkontroll. Både Vestling och Strömma ser endast 

modellen som ett teoretiskt verktyg. Nygren är den enda som nämner att COSO-modellen 

används i praktiken, som ett verktyg i offentlig verksamhet.  

5.1.1 Kontrollmiljö 

Haglund et al. (2001) beskriver kontrollmiljön som klimatet i ett bolag. Det handlar enligt dem 

om hur styrningen går till som helhet och hur medarbetare tillåts ta ansvar. Vestling tycker 

precis som Haglund et al. (2001) att ansvarsfördelning är betydelsefullt. Nygren håller med och 

förklarar att det är lämpligt att införa spärrar och tydliga riktlinjer runt ansvarsfördelning. Precis 
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som henne tycker Strömma att ansvarsfördelningen utgör en väsentlig del. Kjellström pratar 

om själva andan i ett bolag. Han tror att äldre och större bolag har en mer inarbetad anda än 

mindre. Enligt honom finns det en tydligare struktur i dessa bolag. Inestam belyser 

grundförutsättningarna i ett bolag. Hennes uppfattning är att grundförutsättningarna måste vara 

tydliga för att ett bolag ska kunna bygga upp en strategi att arbeta efter. Det är enligt henne 

viktigt att det finns en tydlig strategi och att medarbetarna vet vilka mål som är uttalade och hur 

dessa ska uppnås, detta är något som också Abrmas et al. (2007) håller med om. Nygren 

instämmer med och förklarar att internkontrollplaner möjliggör lämplig ansvarsfördelning i 

bolag. 

5.1.2 Riskbedömning 

Arwinge (2015) menar att riskbedömning är viktigt för att kunna uppnå mål. Det kan kopplas 

till Haglund et al. (2001) som betonar att ett visst risktagande bör finnas. Både Haglund et al. 

(2001) och Arwinge (2015) menar att det är viktigt att kunna hantera och förebygga risker. 

Detta är något respondenterna håller med om. Enligt Vestling innebär riskhantering även 

kostnader för ett bolag. Han menar att det är viktigt att känna till sina risker men också prioritera 

vilka som är mest väsentliga. En alltför omfattande internkontroll innebär enligt Vestling att 

lönsamheten kan hämmas. Kjellström håller med och pratar om riskbedömning på en lagom 

nivå. Liksom Vestling anser Kjellström att en alltför omfattande internkontroll hämmar 

effektivitet och lönsamhet. Nygren håller med och föredrar en lagom nivå på riskbedömning 

där väsentliga risker bearbetas. Hon menar att alltför strikta kontroller både innebär kostnader 

och minskad effektivitet. 

Respondenterna är något oense i frågan om någon risk är mer vanligt förekommande. Vestling 

menar att mindre bolag är beroende av få nyckelpersoner. Inestam håller med om att beroendet 

av nyckelpersoner utgör en stor risk men vill ändå påstå att affärsrisken är den mest hotfulla. 

Kjellström säger med sin erfarenhet att lager och lagervärdering är vanliga risker och att bolag 

ofta gör fel gällande värdering. Nygren vill inte peka på någon specifik risk och menar istället 

att det är helt verksamhetsbaserat. Strömma håller med om att det är svårt att specificera någon 

konkret risk. Han menar att verksamhetsrisken är väsentlig men att den precis som Nygren 

nämner varierar mellan bolag. 

5.1.3 Kontrollåtgärder 

Haglund et al. (2001) menar att kontrollåtgärder är viktiga för att kunna minimera och hantera 

risker. Det handlar enligt dem både om att åtgärda befintliga risker och att förebygga nya. Både 

Vestling och Inestam förklarar att det finns många kontrollåtgärder men Vestling nämner 

revisorns närvaroplikt vid inventering som den mest väsentliga. Revisorns närvaroplikt 

förebygger att skandaler sker med felaktiga lagervärderingar. Strömma håller med och menar 

att bolag måste kontrollera att maskiner, inventarier och tillgångar faktiskt finns i fysisk form 

och inte enbart på papper. Inestam betonar liksom Kjellström istället transaktionsflödet som 

den viktigaste delen. Båda menar att flera personer bör inkluderas i en transaktionskedja och 

inte bara en enskild person. Enligt båda borde minst två personer skriva under faktureringar och 

betalningar för att undvika fel i transaktionen. Inestam betonar även vikten av ett väl anpassat 

IT-system. Nygren tycker även här att det är svårt att peka på någon generell åtgärd men att 

kontinuerlig dokumentation borde förekomma oavsett verksamhet. Strömma håller med om att 
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det inte existerar generella åtgärder som passar samtliga bolag, men betonar vikten av struktur 

runt fakturering och orderhantering. 

5.1.4 Uppföljning 

Uppföljning är en viktig komponent menar Haglund et al. (2001). Uppföljningen existerar enligt 

dem för att bolag ska kunna kontrollera och granska den interna kontrollen. Haglund et al. 

(2001) menar att uppföljningen kan säkerställa att rutiner och processer sker på rätt sätt. 

Vestling håller med om att det är viktigt med uppföljning. Han menar att rätt uppföljning leder 

till att den interna kontrollen förblir högkvalitativ. Kjellström förklarar att uppföljning i form 

av dokumentation är viktigt. Nygren delar hans uppfattning och betonar att organisationer 

genomgår ständiga förändringar. Med dokumentation kan bolag utläsa konsekvenser av 

förändringar. Det är enligt honom positivt att kunna följa upp och se hur olika system fungerar. 

Inestam håller med om att uppföljning viktigt men framför allt en snabb sådan. Hon menar att 

snabb uppföljning gör att bolag får mer tid att åtgärda problematiska situationer. Nygren 

förklarar att bolag ständigt förändras och därför måste följa upp verksamheten. Uppföljning är 

enligt henne ett sätt att utvärdera konsekvenser av förändringar. Strömma tycker det är viktigt 

att framförallt följa upp ansvarsfördelningen i bolaget. Enligt honom är det av stor vikt att kunna 

konstatera att personalen har agerat som önskat. Nedan finns en figur som visar hur teori och 

respondenterna ser på COSO-modellens olika komponenter. 
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Figur 11 – COSO-modellen som ett verktyg för internkontroll 
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6. Slutsatser 

Detta kapitel inkluderar slutsatser som studien lett fram till. Slutsatserna bygger på studiens 

analyskapitel och avser att svara på studiens frågeställning. 

Studiens frågeställning lyder: 

Kan internkontroll effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna, och i så fall hur? 

6.1 Internkontroll 

Den insamlade informationen i form av teori och yttranden från respondenter i studien visar att 

internkontroll kan bidra till att effektivisera styrningen i bolag. Internkontroll verkar spela en 

central roll i verksamheter. Nedan följer slutsatser hur internkontroll kan bidra till att 

effektivisera styrning i bolag. 

Säkerställa resurser 

Studien visar att internkontroll bidrar till att resurser säkerställs. Genom att kunna säkerställa 

sina resurser kan bolag få reda på hur dessa ska användas och anpassas i den specifika 

verksamheten. Med hjälp av en lämplig nivå på internkontroll får bolag struktur och ordning. 

Genom att säkerställa resurser kan bolag uppnå förutbestämda mål och bedriva en lönsam 

verksamhet. Slutsatsen blir att internkontroll kan säkerställa resurser och därmed bidra till att 

styrningen i bolag effektiviseras. 

Rätt nivå på internkontroll 

Studien visar att bolag behöver anpassa nivån på sin internkontroll för att kunna förbli effektiva. 

Det gäller att prioritera de mest väsentliga beståndsdelarna i bolaget och kontrollera dessa. 

Internkontroll innebär kostnader för bolag och med fel nivå på internkontrollen hämmas 

bolagets lönsamhet och effektivitet. En för låg nivå på internkontroll innebär en ineffektiv och 

meningslös kontroll. En för omfattande internkontroll innebär istället höga kostnader samt 

begränsningar i bolagens utveckling. Slutsatsen blir att det är viktigt att hitta rätt nivå på 

internkontrollen som är anpassad efter bolagets art och storlek. 

6.2 COSO-modellen 

Enligt respondenterna appliceras inte nödvändigtvis COSO-modellen i praktiken. Studien tyder 

ändå på att COSO-modellen är applicerbar och inkluderar viktiga komponenter. Nedan följer 

slutsatser hur olika komponenter i COSO-modellen kan användas för att bidra till att 

effektivisera styrningen i bolag.  

Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön är en viktig komponent men det råder vissa skiljaktigheter om vilken del som 

är mest betydelsefull. Slutsatsen är att revisorer är oense om denna komponent och att det är 

svårt att peka på en enskild faktor som utgör dess bas. Kontrollmiljön verkar ändå vara den 

viktigaste delen i internkontroll. Bolag måste ha en tydlig strategi, tydliga mål och riktlinjer hur 

dessa ska uppnås. Kontrollmiljön beskriver andan i bolag och hur struktur och 

grundförutsättningar är uppbyggda. 
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Riskbedömning 

Studien visar att en lämplig riskhantering leder till en lagom nivå av risktagande. Bolag måste 

ha ett visst risktagande men det bör ske på en lämplig nivå. Slutsatsen är att rätt nivå på 

riskbedömning leder till rätt nivå av risktagande som i sin tur bidrar till måluppfyllelse och 

effektivitet. 

Studien visar att riskbedömning är en kostnadsfråga. Det gäller att prioritera delar av 

verksamheten där de mest väsentliga riskerna uppenbarar sig. Bolag har begränsade resurser 

och måste använda dessa på korrekt vis för att vara lönsamma. Slutsatsen blir att prioritera de 

mest väsentliga riskerna för att effektivt använda sina resurser. Genom att använda resurser på 

rätt sätt kan bolag bedriva en effektiv styrning. 

Kontrollåtgärder 

Datoriseringen av samhället har enligt studien inneburit att manuella rutiner försvunnit. Studien 

visar att datoriseringen inneburit en ökad effektivitet av internkontroll. Genom datoriseringen 

kan bolag enklare hantera sina resurser och strukturera dessa. Datoriseringen har inneburit att 

informationsflödet går fortare och att mer information kan hanteras. Indikationer finns att 

lämpliga och anpassade programvaror kan underlätta för bolag att bedriva en effektiv styrning. 

Uppföljning 

Studien visar att det är viktigt med uppföljning. Uppföljning utvärderar hur kontroller fungerar 

i verksamheten och på så vis kan bolag vidta åtgärder om det är nödvändigt. Uppföljningen ska 

ske kontinuerligt och kvickt för att ge bolag möjligheten att vidta åtgärder i tid. Kvicka åtgärder 

kan kostnadsminimera för bolag och därmed effektivisera. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel inkluderas egna tankar och diskussion om studiens slutsatser. I detta kapitel 

framgår även förslag till vidare studier.  

7.1 Diskussion om studiens slutsatser 

Studien visar att internkontroll bidrar till effektiv styrning. Det är svårt att säkerställa samtliga 

delar i ett bolag. Respondenterna menar att bolag måste säkerställa delar i verksamheten där 

felsteg skulle hämma effektiviteten och lönsamheten mest. Samtliga respondenter menar att en 

omfattande internkontroll innebär höga kostnader för bolag. De säger att prioriteringar måste 

göras för att förebygga och åtgärda de farligaste riskerna. Uppfattningen delas och bolag måste 

använda begränsade resurser fördelaktigt. Ett visst risktagande är en nödvändighet för 

utveckling men att risknivån behöver vara i nivå med verksamhetens art och storlek. Kinney JR 

(2000) förklarar att internkontroll är en process som hjälper bolag mot effektivitet. 

Respondenterna håller med och menar att internkontroll är alla processer som bolag bör hantera. 

Med rätt hantering ökar möjligheten att bedriva effektiv styrning. Det tyder på att internkontroll 

är något som bidrar till effektivitet och hjälper verksamheter att kunna sträva mot uppsatta mål. 

Respondenternas uppfattning om att bolag måste ha en tydlig ansvarsfördelning delas av oss. 

Det verkar vara så att bred kompetens kan innebära effektiva lösningar för bolag. Det är orimligt 

att en verksamhet ska stanna upp om exempelvis en nyckelperson råkar vara frånvarande. 

Samtliga medarbetare bör ej vara behöriga att göra allt i bolaget, det är dock gynnsamt om 

medarbetare har tillräcklig kompetens för att hantera vardagliga händelser för att kunna bedriva 

verksamheten. Nygren nämner att det vore ineffektivt att kontrollera varje enskild händelse i 

ett bolag. Vår uppfattning är att hon har rätt. Det hämmar bolag om det inte finns någon 

ansvarsfrihet. Produktiviteten måste hållas flytande och varje händelse bör inte kontrolleras. Ett 

visst risktagande måste finnas. Precis som respondenterna tror vi att verksamheten hämmas och 

blir alltför omständlig och dyr om varje händelse i en process strikt ska kontrolleras. 

Datoriseringen spelar en stor roll idag. Alltmer görs digitalt och respondenterna förklarar att 

datoriseringen innebär effektivisering för verksamheter. Respondenterna varnar även för att 

datoriseringen innebär risker. Vår uppfattning är liksom respondenternas att datoriseringen 

medför risker för bolag, men vägs dessa risker mot möjligheter är datoriseringen något positivt. 

Även om några fel kan inträffa kan bolag göra saker fortare. Det är därmed troligt att 

datoriseringen gör att dessa fel även kan åtgärdas fortare. Det är enklare att göra fel, men det är 

även enklare att åtgärda dem. Respondenterna förklarar att manuella moment försvinner vilket 

minskar risken för fel. Uppfattningen delas av oss och det är även troligt att det är enklare att 

uppfatta eventuella fel, eftersom program och system sällan gör fel. Vikten av ett lämpligt 

system med lämpliga program är därför stor. Haglund et al. (2001) menar att lämplig 

internkontroll bidrar till att fel upptäcks och åtgärdas, något som datoriseringen i stor 

utsträckning kan bidra till. 

Vi tror precis som respondenterna att det är avgörande att följa upp internkontrollen. Det tyder 

som sagt på att internkontroll är en process som bidrar till effektiv styrning. Internkontrollen 

bör av den anledningen utvärderas. Delar som bidrar till effektivitet ska behållas medan andra 

delar bör förändras för att kunna förbättra och effektivisera i framtiden. Kontinuerlig 
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dokumentation och uppföljning av internkontroll ger bolag möjligheten att bedriva effektiv 

styrning istället för att hämma verksamheten. 

7.2 Förslag till vidare studier 

Studien genomfördes under tio veckor och bygger i stort på fem revisorers uppfattning om 

internkontroll och dess betydelse. Under processens gång har flera funderingar uppkommit och 

det vore intressant att studera dessa vidare. 

Internkontrollens betydelse för effektiv styrning, ur bolagens perspektiv 

Eftersom denna studie enbart inkluderar revisorernas syn på internkontroll skulle det vara 

intressant att studera hur bolag ser på detta. Det skulle vara intressant att väga revisorernas syn 

mot bolagens för att få en större insikt i internkontrollens betydelse. 

Riskbedömning är en kostnadsfråga, vad är en lämplig nivå på riskbedömning? 

Respondenterna i denna studie menar att en för smal riskbedömning blir ineffektiv, medan en 

för omfattande blir för dyr och omständlig. Respondenterna nämner att bolag bör finna en 

”lämplig” nivå på internkontroll som är i proportion med verksamheten. Det skulle vara 

intressant att undersöka om det går att finna en ”lämplig” nivå på internkontroll och hur bolag 

i så fall bör tänka för att hitta den. Det vore även intressant att undersöka vilka faktiska 

konsekvenser internkontroll får om den tillämpas på en felaktig nivå. 

Datoriseringens faktiska påverkan 

Respondenterna menar att datoriseringen har haft en stor påverkan på internkontroll. Det vore 

intressant att undersöka hur stor påverkan den faktiskt har haft. Det vore även intressant att 

undersöka vilka negativa effekter som datoriseringen bidrar till och hur dessa bör hanteras. 

COSO-modellen i praktiken 

Respondenterna menar att COSO-modellen är en applicerbar modell. Det vore intressant att 

undersöka om ett nyttjande av modellen som verktyg skulle generera positiva effekter för ett 

bolag. En fundering är att jämföra bolag som använder COSO-modellen mot bolag som inte 

gör det och se vilka skillnader som finns och vilka konsekvenser dessa skillnader får. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Allmänt till respondenten: 

1. Berätta gärna kort om vem du är, din utbildning och bakgrund 

 

2. Är det okej om vi kontaktar dig (exempelvis över mail) om någon ytterligare fråga dyker upp? 

3. Vill du vara anonym? 

 

a. Internkontroll 

 

4. Vad är internkontroll enligt dig? 

5. Hur har den interna kontrollen förändrats över tid (till exempel datoriseringens utveckling)? (Kan 

vara svårt att svara på om du inte jobbat så länge. 

6. Varierar sig den interna kontrollen beroende på vilken typ av organisation det handlar om? 

7. Hur viktigt är det för bolag att de har en fungerande internkontroll? 

8. Hur och när redovisas internkontroll? 

9. Vilken roll har revisorn i processen av internkontroll i en verksamhet? 

10. Vilka positiva och/eller negativa effekter kan internkontroll ha? 

11. Tror du att internkontroll bidrar till måluppfyllelse? 

 

a. COSO-modellen 

 

12. Följer ni en viss standard när ser på internkontroll (t.ex. COSO-modellen)? 

 

a. Kontrollmiljö 

 

13. Vi har läst att kontrollmiljön är en viktig komponent inom internkontroll, hur ser du på det? 

14. Vi har läst att en effektiv intern styrning och kontroll genererar en kvalitativ finansiell 

rapportering, håller du med om det? 

 

a. Riskbedömning 

 

15. Vad är riskhantering enligt dig? 

16. Vi har förstått att verksamhetsrisken utgör risken för att organisationer inte uppnår sina 

verksamhetsmål på ett kostnadseffektivt sätt, finns det någon metod för att vara kostnadseffektiv i 

sin styrning? 

17. Vilka/vilken är den vanligaste risken inom en organisation? 

18. Hur hjälper internkontroll att minska risker? 

 

a. Kontrollåtgärder 

 

19. Kontrollaktiviteter används för att minimera risker, kan du nämna några vanliga 

kontrollaktiviteter? 

 

a. Uppföljning 

 

20. Vi har läst att uppföljning leder till att den interna kontrollen förblir effektiv, är uppföljning viktigt 

enligt dig? 

 


