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Sammanfattning 
 

Datum:   2015-06-05 

 

Kurs:  Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp. 

 

Titel: Internrevision och styrelsen – vilken betydelse har internrevision 

för styrelser i kommunala bolag? 

 

Författare:  Aras Habib Hanna, 901019 Robin Larsen, 890417 

 

Handledare:  Stefan Schiller 

 

Nyckelord: Internrevision, bolagsstyrning, styrelse, styrelsearbete, intern 

kontroll 

 

Frågeställningar: – Vad är syftet med internrevision i kommunala bolag?   

– Hur fungerar internrevision för styrelser i kommunala bolag? 

– Skiljer sig användningen av internrevision i privata bolag från 

kommunala bolag, ur ett kommunalt perspektiv? 

 

Syfte: Studien ämnar undersöka syftet med internrevision i kommunala 

bolag och vilken användbarhet och betydelse funktionen har för 

dess styrelser. Undersökningen kommer att fokusera på styrelsens 

syn på internrevision och hur det fungerar som en del av deras 

arbete. Syftet är även undersöka om internrevision används på 

samma sätt eller om den skiljer sig i privata bolag, från ett 

kommunalt perspektiv. 

 

Metod/Teori: För att kunna se hur internrevision fungerar för styrelser i 

kommunala aktiebolag genomfördes åtta kvalitativa intervjuer. Vid 

utförandet av de kvalitativa intervjuerna har ett semistrukturerat 

arbetssätt använts vid samtliga av undersökningens 

intervjurespondenter. Den sekundära datan har samlats in genom 

vetenskapliga artiklar, böcker, internetkällor, samt lagar och 

förordningar.  

 

Slutsatser: Internrevision ses som en övervakningsfunktion där syftet med 

funktionen för kommunala bolag är att följa och styra 

verksamheten. Bolagsstyrelser använder internrevision för att bl.a. 

få tips och se om någonting i bolaget kan utvecklas eller inte 

fungerar bra. Internrevision ses som en betydelsefull del för 

styrelser i alla typer av bolag och används på samma sätt som i 

såväl privata som kommunala bolag. 
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Title: Internal audit and the board - how important is internal audit to 

boards in municipal companies? 

 

Authors:  Aras Habib Hanna, 901019 Robin Larsen, 890417 

 

Tutor:  Stefan Schiller 

 

Keywords: Internal audit, corporate governance, board of directors, board 

procedures, internal control 

 

Research questions: -     What is the purpose of internal audit in municipal companies? 

-     How does internal audit works for boards in municipal 

       companies? 

- Does the use of internal audit differ in private companies from 

municipal companies, from a municipal perspective? 

 

Purpose: The study intends to examine the purpose of internal audit in 

municipal companies, and the functions usefulness and importance 

for boards in these companies. The study will focus on the boards’ 

vision on internal audit and how it works as a part of their work. 

The purpose is also to examine if internal audit whether internal 

audit is used in the same way or whether it differs between private 

and municipal companies from a municipal perspective. 

 

Method/Theory: To be able to see how internal audit works for boards in municipal 

companies, eight qualitative interviews were carried out. In 

carrying out the interviews a semi-structured approach was used in 

each and every interview. The secondary data were collected 

through scientific articles, books, internet sources, as well as laws 

and regulations. 

 

Conclusions: Internal audit is seen as a monitoring function where the purpose 

for municipal companies is to monitor and control the business. 

Boards' uses internal audit to get tips and see if anything in the 

company can be developed or do not work as it should. Internal 

audit is seen as an important part for boards' in all types of 

companies and are used in the same way whether it’s a private or a 

municipal company. 

 



 
 

Begreppsdefinitioner 
 

Aktiebolagslagen: aktiebolagslagen är ett regelsystem som gäller för alla aktiebolag 

 

IIA: The Institute of Internal Auditors är en internationell branschorganisation.  

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning: Kollegiets verksamhet är den del av det svenska 

näringslivets självreglering och har som uppgift att förvalta svensk kod för bolagsstyrning och 

på andra sätt främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag.  

 

Kommunallagen: Kommunallagen är en lag som reglerar kommunernas och landstingens 

organisation och ansvarsområden  

 

SKL: Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Svensk kod för bolagsstyrning: Svensk kod för bolagsstyrning är regelsamlingar som från 

och med 2008 gäller för samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på svensk 

reglerad marknads. Den nämns i arbetet även som ”koden”. 

 

 

Förkortningar 
 

Eskilstuna Energi & Miljö: Nämns i arbetet även som EEM 

 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB: Nämns i arbetet även som Kfast 

 

Mälarenergi AB: Nämns i arbetet även som ME 

 

SKL: Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Vafab Miljö AB: Nämns i arbetet även som VM 
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1. Inledning 
 

Nedan presenteras en introduktion av ämnet med problembeskrivning som leder fram till 

frågeställning och syfte

 
 

1.1 Problembakgrund 

Allt eftersom företagsskandaler och den globala finanskrisen skett har dessa händelser gjort 

att aktiemarknaden blivit rubbad. De företagsskandaler som skedde i början av 2000- talet var 

Worldcom och Enron som fick stor uppmärksamhet, där båda skandalfallen handlade om 

bonussystem, korruption och bokföringsbrott.
1
 I Sverige skedde också skandaler såsom när 

Skandias ledning erhöll stora bonusar på företagets bekostnad.
2
  I och med dessa skandaler 

höjdes röster om att ytterligare reglering måste ske. År 2005 införde Sverige ett regelverk som 

kallas för svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med koden är att öka kontrollen över 

aktiebolagen och detta innebär att styrelsen och ledningen nu har en skyldighet att lämna 

betydande information till aktiemarknaden.
3
 

 

Den svenska koden för bolagsstyrning innehåller ett antal regler vars grund är att bolag ska 

uppnå god bolagsstyrning. Koden fokuserar på att styrelsen ska se till att bolaget har god 

intern kontroll och att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med lag och 

redovisningsstandarder. Vidare ska de bolag där styrelsen inte har någon internrevision varje 

år utvärdera om behovet finns för att sedan i sin rapport över den interna kontrollen bestämma 

sin ställning till detta.
4
 I och med införandet av koden ligger ett större ansvar på 

internrevisorerna att förbättra helhetssynen på styrning, kontroll och ledning. Det är 

internrevisorerna som har ansvaret att upprätta interna kontroller för att företagens finansiella 

rapporter ska bli tillförlitliga.
5
   

 

Det finns två typer av revision i ett aktiebolag (vare sig det är privat eller kommunalt), den 

ena är intern och den andra extern. Internrevisionen utförs av interna revisorer och de får vara 

anställda i bolaget. Det förekommer rekommendationer om att internrevisorerna ska vara som 

konsulter det vill säga vara oberoende från styrelsen för att få det bästa resultatet.
6
 Det finns 

inget krav på att aktiebolag måste ha internrevision, men det har blivit allt viktigare för 

aktiebolag att använda sig av internrevision eftersom dess innehåll ger en värdeskapande 

funktion. Den externa revisonen genomförs av revisorer som enligt aktiebolagslagen inte får 

vara anställda i företaget.
7
 I kommunala bolag finns lekmannarevisorer som delvis har samma 

arbetsuppgifter som internrevisorer, att upprätta interna kontroller och se till att styrelsen 

                                                           
1
 Nachemson Ekwall, Boom för revision, Affärsvärlden, 27 april 2005, s. 1. 

2
 Expressen, ”Skandia-skandalen: Detta har hänt”, Expressen, 18 februari 2006, Tillgänglig: 

http://www.expressen.se/nyheter/skandia-skandalen-detta-har-hant (hämtad 2015-02-19) 
3
 Elisabeth Precht, ”Internkontroll är som en tom ram”, Balans: Nr. 1, 2007, s. 14-16.  

4
 Svensk kod för bolagsstyrning, 2010, s. 8.  

5
 Precht 2007, ss. 14-16  

6
 Ekwall 2005, s. 1 

7
 Krister Moberg, Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, uppl. 2, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2003, s. 30.  

http://www.expressen.se/nyheter/skandia-skandalen-detta-har-hant
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Norstedts%20Juridik%20AB
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sköter sina arbetsuppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
8
 Att lekmannarevisorer utses på 

partipolitiska grunder till att granska partikamrater ses som en brist, där även oberoendet 

uppfattats som en svag punkt.
9
 Det är därför viktigt med en väl fungerade internrevision och 

ett tydligt ansvarsutkrävande för att minska oegentligheter och skapa förtroende hos 

allmänheten. Eftersom den kommunala sektorn har ökat i ekonomisk betydelse har den 

kommunala revisionen också fått större betydelse. Att ha en fungerande granskning och 

kontroll av den kommunala sektorn är av stor betydelse för den samhällsekonomiska 

utvecklingen och för medborgarnas förtroende.
10

 

 

Internrevisionen som verktyg har många olika funktioner i ett företag och svarar direkt till 

styrelsen. Den betraktas som en översyn i bolagsstyrning samt en nödvändig del i 

organisatorisk kontroll. En väsentlig del av den interna kontrollen utgörs av den interna 

revisionen, som är en separat enhet under verkställande direktören och rapporterar 

sina observationer till styrelsen. Internrevisionen stöder koncernledningen i styrningen av 

verksamheten genom att undersöka och uppskatta affärsverksamhetens och den interna 

kontrollens effektivitet samt genom att producera information till ledningen och ge 

rekommendationer för att effektivera verksamheten.
11

  

 

Internrevisionens ställning har den senaste tiden stärkts och företagens 

internrevisionsavdelningar växer. Både styrelser och normgivare har efter bland annat 

finanskrisen insett nyttan med god bolagsstyrning och intern kontroll vilket har förändrat 

internrevisionens ställning, ansvar och befogenheter i bolagen. Internrevision har utvecklats 

till att ses som en förlängd arm till styrelsen, något som gjort att deras arbete bedrivs i högre 

grad skild från operativ verksamhet och därmed mer objektivt. Internrevision ger också 

rekommendationer om hur styrelsen kan förbättra organisationen.
12

 Utvecklingen har medfört 

att internrevisionen blivit mer intressant.
13

  

 

1.2 Problemdiskussion 

Internrevision mäter och utvärderar effektiviteten i organisationens kontroller vilket anses 

vara ett sätt att styra företaget. Utöver det anses att internrevision ger en ökad, grundläggande 

säkerhet och trovärdighet om verksamhetens finansiella rapporter. Internrevision anses ha en 

betydande funktion i alla bolag.
14

 Revisionen i den kommunala sektorn har varit omdebatterad 

och ifrågasatt de senaste femton åren,
15

 och därför är det viktigt med en fungerande revision i 

kommunala bolag. Av den delvis begränsade information som finns tillgänglig om 

                                                           
8
 God revisionssed i kommunal verksamhet, 2014, s. 56. 

9
 ibid. s. 33. 

10
 Olle Lundin, Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet, 2010, s. 1. 

11
 Stockmann, ”Intern kontroll, intern revision och riskhantering”, Tillgänglig: http://www.stockmanngroup.com/sv/intern-

kontroll-intern-revision-och-riskhantering, 2014, (hämtad 2015-04-22) 
12

 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Ε Gotzamanis, Ioannis Tampakoudis, internal auditing as an 

effective toll for corporate governancy. Journal of Business Management, vol.2, nr.1, 2010, s.15-23. 
13

 Fredric Olsson, ” Externa revisorers utvärdering av internrevisionen”, Balans, 3 feb 2014, Tillgänglig: 

http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/externa-revisorers-utvardering-av-internrevisionen/(hämtad 2015-04-22) 
14

 Karagiorgos, Drogalas, Gotzamanis, Tampakoudis, 2010, s.15-23. 
15 ibid 

http://www.stockmanngroup.com/sv/intern-kontroll-intern-revision-och-riskhantering
http://www.stockmanngroup.com/sv/intern-kontroll-intern-revision-och-riskhantering
http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/externa-revisorers-utvardering-av-internrevisionen/
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internrevision i kommunala bolag ses internrevisionen som ett användbart verktyg för 

kommunala bolag och dess styrelsearbete.  

 

Flertalet kommun- och landstingsägda bolag har, till skillnad från flertalet privata 

aktiemarknadsbolag, aktieägare som kan utöva ett dominerande inflytande över bolaget och 

de drivs till största del av vinstintresse.
16

 Kommunala bolag är politiskstyrda och syftet är inte 

enbart att fokusera på vinsten utan har som mål att ge service till medborgarna.
 
Det finns inte 

mycket forskning som behandlar ämnet och de flesta författarna av senare litteratur diskuterar 

internrevision utifrån privata sektorns perspektiv. Det finns därför en kunskapslucka när det 

handlar om internrevision i kommunala bolag och hur dess styrelse använder sig av 

internrevision. 
 

 

Det framkommer att internrevision används som verktyg för styrelsen men det förekommer 

ingen förklaring om hur, när och till vad. Dessa är saker som vi gärna skulle vilja få tydligare 

svar på. Då privata och kommunala bolag har olika syften vill vi även se om användningen av 

internrevision skiljer sig mellan privata och kommunala bolag från kommunala perspektiv.  

 

Då det finns olika syften med att bedriva kommunal respektive privat verksamhet och att det 

finns en kunskapslucka om internrevision i kommunala bolag så är vi intresserade av att få 

svar på nedanstående frågor:    

 

1.3 Frågeställningar 

 Vad är syftet med internrevision i kommunala bolag?  

 Hur fungerar internrevision för styrelser i kommunala bolag? 

 Hur skiljer sig användningen och betydelse av internrevision i privata bolag från 

kommunala bolag, ur ett kommunalt perspektiv? 

 

1.4 Syfte 

Studien ämnar undersöka syftet med internrevision i kommunala bolag och vilken 

användbarhet och betydelse funktionen har för dess styrelser. Undersökningen kommer att 

fokusera på styrelsens syn på internrevision och hur det fungerar som en del av deras arbete. 

Syftet är även undersöka om internrevision används på samma sätt eller om den skiljer sig i 

privata bolag, från ett kommunalt perspektiv.  

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie håller sig till att enbart undersöka hur kommunala bolag ser på internrevision 

och dess betydelse och användning för styrelser. Studien bortser från hur privata bolag ser på 

internrevision. Denna avgränsning har gjorts eftersom studien bara genomförs under tio 

veckor, vilket gör det svårt att belysa skillnader från båda perspektiven. Dock anses att 

tillräckligt med information har tillgodosetts för att kunna besvara frågeställningarna.   

                                                           
16

 Svensk kod mot kommunala bolag, 2006, s. 18 
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1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är revisorer och styrelser som vill förstå hur internrevisionen 

fungerar i kommunala bolag. Vidare är målgruppen även studenter som eventuellt kan arbeta 

med revision i kommunala bolag.  
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1.7 Disposition 

 

Figur 1 disposition 

 

• I inledningen behandlas bakgrunden till arbetet, som 
därefter följs av problemdiskussion, frågeställningar, syfte, 
avgränsning och målgrupp. 

Inledning 

• I metoddelen förklaras valen av de metoder som använts i 
arbetet. I kapitlet tas forskningsansats, 
undersökningsmetod, datainsamling, urval av 
respondenter, intervjuer, operationalisering, analysmetod 
metodkritik och källkritik upp. 

Metod 

•Kapitlet behandlar de teorier som ligger till grund för 
arbetet. Teoretiska begrepp som behandlas är kommunter 
och kommunal verksamhet, styrelsen, internrevision, 
intern kontroll, bolagsstyrning, svensk kod för 
bolagsstyrning, lekmannarevisore smt skillnader mellan 
kommunala respektive privata bolag.  

Referensram 

 

• I empirikapitlet behandlas den kvalitativa informationen 
som tillgodosågs genom intervjuerna.   Empiri 

 

• I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med den 
teoretiska referensramen.  Analys 

 

•Diskussionen består av egna tankar och åsikter kring 
svårigheter som vi har stött på under studiens gång.  Diskussion 

 

• I arbetets sista del presenteras undersökningens slutsatser 
utifrån analysen och den insamlade teorin och empirin. Slutsatser 
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2. Referensram 

I detta kapitel redogörs det för kommunal verksamhet, styrelse, internrevision, interna 

kontroller, bolagsstyrning, svensk kod för bolagsstyrning och lekmannarevisor. 

 

2.1 Kommuner och kommunal verksamhet 

Kommuner är politiskt styrda organisationer med uppgift att bistå invånarna med verksamhet 

service och stöd, infrastruktur och säkerhet. Medborgare ska känna sig delaktiga och ha nära 

till beslut, och det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom alla 

områden i samhället och för att alla medborgare ska kunna vara delaktiga och jämlika i 

samhället. Kommuner verkar under offentlighetsprincipen och det är av betydelse att 

kommunala bolag samordnas med kommunens övriga ambitioner att ge invånarna en god 

livssituation. Utöver offentlighetsprincipen är det vid kommunalt drivande av bolag även 

viktigt att ta hänsyn till kommunallagen, som gäller för kommun och landsting, och 

aktiebolagslagen som gäller för aktiebolag.
17

  

 

En stor del av den kommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform och det finns tre 

grundfunktioner i det kommunala ansvarssystemet – beslutande, verkställande och beredande 

samt granskande.
18

 

 

 Beslutsfattande är fullmäktige som är valda av medborgarna. Fullmäktige fattar de 

övergripande och principiella besluten samt organiserar och bemannar organisationen 

med ledamöter. Fullmäktiges beslut om mål, riktlinjer och ekonomi utgör grunden för 

dessa organ.  

 

 Verkställande och beredande är styrelse, nämnder och beredningar samt ledamöter i 

dessa. De förvaltar och genomför verksamhet enligt fullmäktiges uppdrag, lagar och 

föreskrifter samt fattar beslut inom ramen för sina uppdrag. 

 

 Granskande är revisorer. Dessa utses av fullmäktige och granskar de verkställande och 

beredande organen. 

 

 

Kommunala företag finns i olika former, där de två dominerande är aktiebolag och stiftelser 

medan det i mindre skala också finns ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella 

föreningar.
19

 Då kommunala bolag är av stor betydelse för samhällsekonomin finns ett starkt 

samhällsintresse av god styrning, effektiv verksamhet och öppenhet i bolagen.
20

 De två 

tydligaste uppgifterna för kommunala bolag är att i första hand vara icke vinstdrivande och 

                                                           
17

 Svensk kod mot kommunala bolag, 2006, s. 5 
18

 God revisionssed i kommunal verksamhet, 2014, s. 11-12 
19

Sveriges kommuner och landsting, ”kommunala företag (bolag)”, Tillgänglig: 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag.393.html(hämtad 2015-04-05) 
20

 Svensk kod mot kommunala bolag, 2006, s. 5 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag.393.html
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vara till tydlig nytta för kommunens invånare, men där även följande punkter är väsentliga:
21

 

 

 Medborgarna och samhället skall känna förtroende för att styrningen av kommunernas 

och landstingens företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt. 

 

 Kommuner och landsting skall vara aktiva ägare som tar ansvar för sitt ägande. 

 

 Kommunens eller landstingets roll för att skapa klara och tydliga ägaridéer, god 

bolagsstyrning och aktiv dialog mellan ägare och bolag skall sättas i fokus. 

 

 Tydlig och väl avvägd rollfördelning skall råda mellan kommunen eller landstinget, 

bolagsstämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och  

lekmannarevisorerna.  

 

 Det skall vara möjligt att anpassa principerna till lokala förutsättningar, 

företagssektorns och bolagens storlek samt olika verksamhetsområden. 

 

2.1.1 Skillnader mellan kommunala och privata aktiebolag  

Aktiebolagslagen förklarar hur revisionen ska fungera i såväl privata som kommunala bolag, 

där intern- och lekmannarevisorer för dessa bolag ska granska företaget och dess interna 

kontroll.
22

 En viktig princip hos kommunala bolag och verksamheter är att det krävs att dessa 

skapar nytta för medborgarna. Det är därför naturligt att verksamheten ska samordnas med 

kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt, och även faller inom den 

kommunala kompetensen.
23

 En ytterligare princip är, till skillnad från privatägda företag där 

syftet är att maximera vinsten för aktieägarna, att kommunala bolag inte får drivas med 

renodlat vinstsyfte, med undantag för vissa branscher. Det måste tillkännages i 

bolagsordningen då aktiebolag i normala fall verkar för avkastning för sina ägare, om just inte 

annat anges i bolagsordningen. För att ett annat syfte än vinstsyfte ska gälla måste alltså detta 

andra syfte anges i bolagsordningen.
24

 

 

2.2 Styrelsen 

Kommunalt styrelsearbete skiljer sig inte speciellt mycket från styrelsearbete i privatägda 

bolag. De måste vara klara och medvetna om bolagets mål och verka för bolagets bästa 

genom användning av samtliga medlemmarnas kompetenser.
25

 Flertalet kommunalägda bolag 

har, till skillnad från flertalet aktiemarknadsbolag, aktieägare som kan utöva ett dominerande 

inflytande över bolaget, och för kommuner och landsting bör det vara självklart att ta tillvara 

sina och medborgarnas intressen genom att vara aktiva ägare.
26

 

                                                           
21

 ibid. s. 6-7. 
22

 God revisionssed i kommunal verksamhet, 2014, s. 10-14 
23

 Svensk kod mot kommunala bolag, 2006, s.5  
24

 ibid. s. 19. 
25

 Björn O. Albrektson och Roland Adrell, Styrelseboken – en vägledning för ledamöter i kommunala 

bolagsstyrelser, Stockholm: Svenska kommunförbundet, 2001, s. 27 
26

 Svensk kod mot kommunala bolag, 2006, s. 18 
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Följderna av bolagsskandaler som skett världen över har påverkat styrelser och gjort att de 

påverkats och förändrats. Styrelser har fler och fler oberoende styrelseledamöter och för att 

undvika olika typer av bolagsskandaler behöver företagen styrelser som kan fatta effektiva 

beslut.
27

 Styrelsen ses i ett bolag som en styrfunktion och en kontrollfunktion
28

 och har som 

viktigaste uppgift att sköta och utveckla bolagets verksamhet, något som i sin tur kräver en 

kompetent grupp av styrelsemedlemmar.
29

 

 

2.2.1 Beslutsfattande 

Det är viktigt för företag att ha en kompetent styrelse som kan fatta effektiva och bra beslut, 

och styrelsen är berättigad att fatta beslut om mer än hälften av styrelseledamöterna är 

närvarande, där utgångspunkten är att beslut fattas med simpel majoritet
30

.  Beslut får inte 

fattas i ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter får tillfälle att delta i ärendets 

behandling samt fått ett tillfredsställande underlag för att kunna avgöra ärendet.
31

 Ett 

förbättrat beslutsfattande kan vara utvecklande såväl som skyddande och det är viktigt att 

förstå att bra beslut kring produkter och strategi kan få ett företag att utvecklas. Det har blivit 

tydligt att styrelseledamöter måste vara beslutsfattare på egen hand för att hjälpa företaget att 

välja rätt väg när de närmar sig ett vägskäl.
32

 

 

2.2.2 Uppgifter 

En styrelse har en styrfunktion och en kontrollfunktion, där det i styrfunktionen handlar om 

att fatta strategiska beslut som påverkar bolagets framtid, och i kontrollfunktionen ligger ett 

ansvar på att lagar och förordningar sköts och följs. Styrfunktionen sköts gemensamt genom 

majoritetsbeslut medan styrelsens kontrollfunktion utövas med individuellt ansvar för varje 

styrelseledamot. 

 

Styrelsen ska i grunden agera gemensamt som ett kollektiv och det åligger styrelsen att arbeta 

med bolagets långsiktiga mål och strategier, där affärsplanen som årligen bör fastställas ska 

följas. En viktig uppgift för styrelsen är att tillsätta den verkställande direktören (VD) och i 

vissa kommuner ska detta ske i samråd med något kommunalt organ. Styrelsen ska vidare 

stödja och inspirera Vd:n.
33

 Aktiebolagslagen ställer upp följande punkter som krav för 

styrelsen:
34

 

 

 Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

                                                           
27

 Micahel Useem, “How well-run boards make decisions”, Harvard business Review, Nov 2006, Tillgänglig: 

https://hbr.org/2006/11/how-well-run-boards-make-decisions(hämtad 2015-03-30) 
28

 Albrektson och Adrell. 2001, s. 15 
29

 Useem, 2006 
30

 ibid 
31

 Albrektson & Adrell, 2001, s. 15 
32

 Useem, 2006 
33

 Albrektson & Adrell, 2001, s. 28 
34

 Aktiebolagslagen 2005:551 

https://hbr.org/search?term=micahel+useem
https://hbr.org/2006/11/how-well-run-boards-make-decisions
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kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange 

arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören och de andra 

organ som styrelsen inrättar. 

 

 Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en 

koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall meddela skriftliga 

instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning 

enligt första stycket skall samlas in och rapporteras till styrelsen. Instruktioner behöver 

dock inte meddelas om dessa med hänsyn till bolagets begränsade storlek och 

verksamhet skulle sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen. 

 

 Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 

arbetsordningen skall det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan 

styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen skall sammanträda samt i vilken utsträckning 

suppleanterna skall delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden. Om 

arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens 

ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan 

upprätthållas. 

 

Styrelsen ses som kopplingen mellan aktieägarna och ledningen som ansvarar för bolagets 

drift, och dessutom är de ansvariga för företagets ställning i samhället.
35

  

 

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet 

med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. Dess huvudsakliga uppgifter är att 

fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, 

följa upp och kontrollera den verkställande direktörens förvaltning. De ska även se till att 

kommun- eller landstingsfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av 

principiell beskaffenhet, samt se till att bolagets aktieägare och omvärld informeras om 

bolagets utveckling och ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att det finns 

tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som gäller för bolagets verksamhet.
36

 

 

Bolagsstyrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens 

eller landstingets ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts, samt se 

till att bolaget har en lämplig strategi för att uppnå dessa mål.
37

 Varje företag har ett antal mer 

eller mindre definierade mål för sin verksamhet, där flera av dessa mål är av ekonomisk art.
38

 

Kommunalägda bolag får dock bara driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och 

går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmar i 

kommunen eller landstinget.
39

 Vid behov ska styrelsen inom ramen för ägarens riktlinjer 

                                                           
35

 L.A.A. Van den Berghe & Abigail Levrau, “Evaluating boards of directors: what constitutes a good corporate 

board”, Blackwell Publishing, nr 4, 2004, s. 461-462  
36

 Svensk kod mot kommunala bolag, 2006, s. 10 
37

 ibid  
38

 Ingvar Karlsson, Introduktion till intern redovisning, Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 8 
39

 Albrektson & Adrell, 2001, s. 9  
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utvärdera och revidera bolagets strategier och mål, och även se till att kontrollen över bolagets 

ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att 

redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt 

samt att bolaget har god intern kontroll.
40

 

 

Styrelsen ska se till att nödvändiga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i etiskt 

hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. De 

ska årligen utvärdera sitt eget arbete där utvärderingen ska omfatta om styrelsen saknar någon 

kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är 

organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer 

fram till att det finns brister som behöver tas itu med ska dessa åtgärdas eller anmälas till 

bolagets aktieägare. Årligen ska en utvärdering av vd:ns insatser utvärderas där endast 

styrelseledamöterna ska vara närvarande.
41

 

 

2.3 Internrevision 

Internrevision överlag betraktas som en övervakningsfunktion i bolagsstyrning samt en 

nödvändig del i organisatorisk övergripande styrning och kontroll.
42

 Internrevision är ett 

effektivt verktyg som bolag använder för att upprätta interna kontroller.
43

 I juni år 1999 antog 

The Institute of Internal Auditors (IIA) en officiell definition av internrevision och som allt 

eftersom utvecklats. Den slutliga definitionen som IIA kommit fram till lyder som följande:
44

 

 

”En oberoende, objektiv revision och konsultaktivitet som syftar till att tillföra värde och 

förbättra en organisations verksamhet. Det hjälper en organisation uppnå sina mål genom att 

systematiskt, disciplinerat tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i 

riskhantering, kontroll och styrprocesser.”  

 

Internrevision har som syfte att skapa en effektiv intern kontroll, dels för att säkerställa 

tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen men även för att bolaget ska kunna uppnå de 

mål som de har satt upp.
45

 Vidare utgör internrevisionen en viktig funktion för bolaget att 

bedöma effektiviteten i deras rutiner. På det sättet fungerar internrevision som en funktion där 

granskningarna kan förbättra rutiner och lyfta fram saker som inte fungerar bra i bolaget. 

Därefter kan bolaget anpassa sig efter den reviderade informationen som internrevisionen 

bidrar med i den utsträckningen att bolaget kan ledas i rätt riktning.
46

 

 

                                                           
40

 Svensk kod mot kommunala bolag, 2006, s. 10 
41

 ibid 
42

 Travis P. Holt, Todd DeZoort, “The Effects of Internal Audit Report 

Disclosure on Investor Confidence and Investment Decisions”, International Journal of Auditing, nr 13, 2009, s. 62-63 
43

 Michael B. Adams, “Agency Theory and the Internal Audit”, Managerial auditing journal, nr 8, 1994, s 8-9  
44

 Albert L Nagy, William J Cenker, “An assessment of the newly defined internal audit function”, Managerial 

Auditing Journal, nr 3, 2002, s 130 
45

 Fatimah Mat Yasin, Sherliza Puat Nelson, “ audit committee and internal audit: implications on audit quality”, 

International Journal of Economics, Management and Accounting, nr 2, 2012, s. 188-190 
46

 ibid 
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IIA har förespråkat vikten av att om bolag har en ordentlig och strukturerad internrevision ger 

detta en integrerad del av en god intern kontroll och god bolagsstyrning.
47

 

 

2.3.1 Internrevisionens utveckling  

Internrevisionen har under de senaste åren utvecklats efter det att kraven på interna kontroller 

har ökat kraftigt. Den nya internrevisionen har skiftat fokus från att enbart fokusera på 

informationsflöde till att numera ha en strategisk position som riktar sig mot samtliga 

funktioner i bolaget.
48

 Flera åsikter har fastställt att den nya internrevisionen har haft stor 

påverkan på systemutvecklingen i bolag. Därför anses den nya internrevisionen spela stor roll 

i bolagsstyrningen där styrelsen anses vara den främsta aktören. I och med detta har 

internrevisorer numera olika uppgifter i bolaget. Interna revisorer ska bland annat:
49

 

 

 Vägleda styrelsen hur de ska uppnå de mål som ägarna har satt upp. 

 Bidra med information som hjälper styrelsen och ledningen att göra rätta 

bedömningar. 

 Komma med konkreta förslag om hur interna kontroller ska upprättas. 

 Utvärdera och bidra med förbättringar av riskhantering. 

 Hitta praktiska lösningar om hur styrelsen kan minska kostnader på kort- och långsikt. 

 Kontrollera att de interna policys som bolaget har efterlevs.  

 Assistera styrelsen med finansiella rapporter och uttalanden
50

. 

 

Det finns dock några nackdelar med internrevision som bolaget måste vara beredda på att 

hantera. Den största nackdelen kan vara att internrevisionens styrsystem är mycket bred och 

det kan leda till att styrelsen känner att systemet blir överflödigt och tidskrävande. Därför 

krävs det att styrelsen ska kunna lägga den tid som krävs för att kunna utföra det 

internrevisionen bidrar med.
51

 En annan nackdel kan vara att internrevisionsfunktion blir för 

kostsam för de bolag som kanske direkt inte är i behov av ett sådant brett styrsystem. Därför 

bör de bolag som inte är i behov av en sådan bred och omfattande internrevision utvärdera om 

granskningsfunktionen ska avskaffas.
52

 

 

 

                                                           
47

 Richard F. Chambers, “Do You Have a High-Quality Internal Audit Function?”, Directorship, 2014.  
48

 Om internrevision, “Internrevisorerna The institute of Internal Auditors”, Tillgänglig: 

http://www.theiia.se/internrevision, 2014, (hämtad 2015-04-07) 
49

 Meredith Maher, Michael D Akers,” Internal audit's role in systems development: The CEO's perspective”, 

Internal Auditing, nr 1, 2003, s 35 
50

 Molly Mercer, “How do investors assess the credibility of management disclosures”, Accounting Horizons, 

Vol. 18, nr. 3, 2004, s. 185. 
51

 Osmond Vitez, Demand Media, “Chron: Weaknesses in an Internal Audit Control System”, Tillgänglig: 

http://smallbusiness.chron.com/weaknesses-internal-audit-control-system-3810.html , 2015, (hämtad 2015-04-02). 
52

 Peter, “What Are The Advantages & Disadvantages Of OUTSOURCING your INTERNAL AUDIT 

FUNCTION, Tillgänglig: http://sl-outsourcedaccountant.blogspot.se/2010/04/what-are-advantages-

disadvantages-of.html, 2010, (hämtad 2015-04-02).  
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2.3.2 Internrevisonsfunktion och dess roller 

Ett antal studier har rapporterat att det har skett betydande förändringar i 

internrevisionsfunktioner och dess roller som en följd av de senaste lagstiftningsformerna. De 

diskussioner som har förts under de senaste tiderna är huruvida bolagen ska ha en egen 

internrevisonsfunktion/avdelning eller inte. En del påstår att det är en nödvändighet att ha 

denna funktion för de bolag som har en komplex organisation. Andra menar att alla 

börsnoterade bolag måste upprätthålla en internrevisionsfunktion för att den ger styrelsen och 

revisionsutskottet pågående information och bedömningar av bolagets effektivitet.
53

 

 

Internrevision definieras som en funktion som har som roll att utföra analyser och göra en 

oberoende bedömning av lämplighet och effektivitet av ett bolags riskhantering och interna 

kontroller.
54

 Funktionens betydelse kan variera och vara olika mellan organisationer och det 

beror på hur bolaget är uppbyggt och hur stor den är. Ett samarbete mellan styrelsen och 

internrevisionsfunktionen kan leda till att bolaget får ett effektivare resultat.
55

 

 

2.3.3 Hur internrevision är uppbyggd 

Som tidigare nämnt kan internrevision se annorlunda ut beroende på bolag och det kan bero 

på att styrelsen har olika metoder för hur ett bolag bör styras. Huvudfokus för de flesta 

bolagen är att skapa värde för bolagets kunder.
56

 Studier har påpekat vikten av att en 

fortlöpande övervakning och regelbundna bedömningar leder till en bättre styrning. Styrelsen 

bär det största ansvaret för att uppnå en aktiv roll i bolagsstyrning. För att styrelsen ska uppnå 

en effektiv bolagsstyrning krävs det att de upprättar interna kontroller som är en del av 

internrevisionen som måste fungera väl i bolaget. Om bolaget lyckas få en väl fungerande 

internrevision kan detta leda till att organisationen styrs på ett effektivt sätt.
57

 

 

2.4 Interna kontroller 

Alla bolag är beroende av att hela tiden utvecklas och förbättras för att kunna hantera risker 

och överleva. Styrelsen och internrevisorer måste förstå och förutse de interna riskerna. 

Vidare måste styrelsen noggrant följa upp de mål som bolaget har lagt upp för att bolaget ska 

bli mer effektivt.
58

 De mål som bolaget sätter upp är oftast ekonomiska och viktiga för 

bolagets överlevnad. För att lyckas med att uppnå målen är det viktigt att upprätta interna 

kontroller som är ett effektivt styrsystem för bolag. Interna kontroller underlättar för bolaget 

att uppnå mål och hantera risker på ett effektivt sätt.
59

 

                                                           
53

 Dominic S.B. Soh, Nonna Martinov-Bennie, “The internal audit function”, Managerial Auditing Journal, nr.7, 

2011, s. 605-606. 
54

 ibid.  
55

 FAR, Samlingsvolym del 2 RS 610 Beaktande av det arbete som utförts av företagets internrevision. FAR förlag, 2007.  
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 Dominic S.B. Soh, Nonna Martinov-Bennie, 2011. 
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function's role in corporate governance”, Journal of Applied Accounting Research, nr. 2, 2012, s. 191-193 
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 Elisabet Wahlman, Internrevision för ständig förbättring: revisionsteknik för interna kvalitets- och 

miljörevisorer, Stockholm: SIS förlag AB, 2004, s. 18.  
59

 Violet C Rogers, Treba A Marsh, Jack R Ethridge, “internal controls: winning the battle against risks, Internal 

Auditing, nr 4, 2004, s. 28-29 
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Betydelsen av intern kontroll har skiftat över tiden med en direkt koppling till företagens 

bokföring och dess finansiella rapporteringar. Idag har begreppet fått en tydlig definition som 

ser till att bolaget styrs på rätt sätt. Den senaste definitionen av interna kontroller lyder som 

följande:
60

  

 

”Intern styrning och kontroll är en process som påverkas av bland annat styrelse och är 

utformad för att ge en rimlig försäkran om att uppnå de mål som rör organisationen, 

tillförlitlighet av finansiell rapportering samt att lagar och förordningar efterföljs.” 

 

Om interna kontroller fungerar väl i bolaget är detta ett stort stöd för verksamheten. Interna 

kontroller bidrar till att bolagets processer blir effektivare och dessutom blir flödet av 

information mer tillförlitligt och detta leder till att bolaget även upplevs som mer pålitligt. 

Den nytta som interna kontroller ger är att hantera bland annat risker och leda bolaget i rätt 

riktning. Risker som företag bemöter kan se olika ut. Därför är det viktigt att koppla in en 

dynamisk och iterativ process för att identifiera och analysera riskerna, samt bilda en grund 

för att bestämma hur riskerna ska hanteras.
61

 

 

Den svenska koden för bolagsstyrning har ett antal regleringar som förklarar hur svenska 

bolag ska styras. Styrelsen anses här spela huvudrollen till att bolaget har god intern kontroll. 

De ska hålla sig aktiva och ständigt överväga för att se att bolagets interna kontroller fungerar 

som det ska. Styrelsen ska även se över hur bolagets interna kontroller kring finansiell 

rapportering har varit och hur de interna kontrollerna har efterlevts under det senaste 

räkenskapsåret. Detta görs genom formaliserade rutiner.
62

  

 

2.5 Bolagsstyrning 

Begreppet ”bolagsstyrning” kommer från det engelska begreppet ”Corporate Governance”.
63

 

Det finns forskningar om bolagsstyrning och därför förekommer det olika definitioner. En 

definition lyder som följande:
64

 

”Hur arbetsfördelningen och maktinflytandet ska fördelas mellan styrelsen, ledningen och 

ägare till syfte av vem som ska tjäna vad i bolaget samt hur bolaget ska styras och 

kontrollera.” 

 

Bolagsstyrning handlar också om att förklara vilka ansvar och skyldigheter som styrelsen har i 

relation till aktieägarna och andra intressenter. På det sättet fungerar bolagsstyrning som en 

försäkran om att skapa värde och avkastning för aktieägarna.
65

 

                                                           
60

 Olof Arwinge, Intern styrning och kontroll, Stockholm: Olof Arwinge och Sanoma Utbildning AB, 2014, s. 13-14 
61

 Jill D’Aquila, ” COSO's Internal Control Integrated Framework Updating the Original Concepts for Today's 

Environment”, The CPA Journal, nr 10, 2013, s. 23 
62

 Svensk kod för bolagsstyrning, 2010, s. 20 
63

 Statens offentliga utredningar (SOU), Förtroendet för näringslivet – dialog, analys, förslag, 2004, s 23 
64

 ibid. s. 165 
65
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Efterdyningarna av företagsskandaler som Worldcom och Enron och den globala finanskrisen 

har gjort att större fokus ligger på bolagsstyrning och detta har i sin tur drivit ökad 

medvetenhet och efterfrågan på intern säkerhet om bolagsstyrningsprocesser, inklusive intern 

kontroll och riskhantering. Den ökade betydelsen som bolagsstyrning har fått är på grund av 

två anledningar. Den första anledningen är att behovet finns av att ägandet och styrandet ska 

separeras i bolaget. För det andra finns det ett ökat krav på att göra bolaget och speciellt 

styrelsen mer synligt ansvariga inför ledningen och ägarna.
66

 

 

Arbete har utförts för att förbättra bolagsstyrning. Numera har internrevisionen blivit en 

huvudkomponent för att förbättra själva styrandet tillsammans med andra områden som 

styrelsen, ledningen och externrevisorer.
67

 Med internrevisionen som en nyckel för 

bolagsstyrning bör aktieägarna ha en omfattande kontroll över styrelsen. Med den 

förbättrande versionen av bolagsstyrningen kan ägare se på vilket sätt deras tillgångar 

förvaltas och skyddas utan att styrelsen tillgodoser sitt eget intresse. Att aktieägarna har koll 

på styrelsen är också viktigt för att kunna säkra att deras arbete fortlöper på ett smidigt sätt. 

Aktieägarna behöver ständigt information som är tillförsel för att kunna kontrollera och styra 

bolagets skötsel.
68

 

 

2.6 Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning är regelsamlingar för bolagsstyrning och vänder sig mot 

svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
69

 

Koden torde dock kunna tillämpas av andra kategorier av bolag med spritt ägar- eller 

allmänintresse, t.ex. kommunala bolag.
70

 Under åtminstone ett decennium har frågan om 

bolagsstyrning när det gäller kommun- och landstingsägda bolag varit aktuell, där principerna 

för styrning av kommunalägda bolag i viss mån bygger på svensk kod för bolagsstyrning.
71

 

 

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget, där 

tyngdpunkten ligger på styrelsen i dess egenskap av central aktör i bolagsstyrningen. Koden 

är en del av näringslivets självreglering. Ytterligare regler på bolagsstyrningsområdet för 

börsnoterade bolag finns i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, börsernas regelverk samt i 

uttalanden av aktiemarknadsnämnden.
72

 

 

Den svenska koden för bolagsstyrning innehåller ett antal regler som beskriver hur företag 

uppnår god bolagsstyrning. Koden beskriver att styrelsen ska se till att bolaget har god intern 

kontroll och att bolagets finansiella rapporter ska upprättas i enlighet med lag och andra 

redovisningsstandarder. Vidare måste styrelsen genom formaliserade rutiner se till hur interna 
                                                           
66

 Dominic S.B. Soh, Nonna Martinov-Bennie, 2010. S. 605-606 
67

 Jenny. D Stewart & Lois. A Munro, The Impact of Audit Committee Existence and Audit Committee Meeting 

Frequency on the External Audit, International journal of auditing, Vol 1, nr 11, s. 55 
68
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kontroller och finansiell rapportering har efterlevts under senaste räkenskapsåret. I de bolag 

där styrelsen inte har någon intern granskningsfunktion, internrevision, ska de varje år 

utvärdera om behovet finns för att sedan i sin rapport över den interna kontrollen bestämma 

sin ställning till detta.
73

 

 

Kodens syfte är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv 

utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. Den svenska bolagskoden är ett komplement till 

lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre 

ambitionsnivå. Normen är dock inte tvingande utan kan frångås på vissa punkter förutsatt att 

bolaget redovisar varje avvikelse. Koden ska även kunna fungera som ett alternativ till 

lagstiftning. Kollegiet för svensk bolagsstyrning anser att självreglering ofta är att föredra 

framför lag och ser som sin uppgift att hävda självregleringens plats inom sitt ansvarsområde. 

Koden utgör det främsta instrumentet i detta hänseende. För att tydligt visa kodens innebörd 

och användning ställs följande punkter upp. Koden ska:
74

 

 

 ange en tydlig och principbaserad norm för god bolagsstyrning i svenska börsbolag, 

 

 ha en tillräckligt hög ambitionsnivå för att kunna utgöra alternativ till lagstiftning 

i frågor där självreglering är att föredra, samt 

 

 kunna tillämpas av alla börsbolag utan onödig byråkrati eller omotiverat höga 

kostnader. 

 

 skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, 

 

 skapa en tydlig och väl avvägd roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och 

ledning, 

 

 värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk handling, 

och 

 

 skapa största möjliga öppenhet gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället 

i övrigt. 

 

 

2.6.1 Följ eller förklara 

Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens 

och andra reglers minimikrav och nyckeln till detta är fenomenet ”följ eller förklara”. Detta 

innebär att bolag som tillämpar koden inte alltid måste följa varje regel i koden, utan kan välja 

andra lösningar som av bolaget uppfattas som bättre. Bolaget måste redovisa samtliga dessa 

ändringar samt förklara hur de har gjort och varför de har gjord på det sättet. I en årlig 

bolagsstyrningsrapport ska bolaget redogöra för hur de tillämpat koden, samt de punkter som 

valts av en annan lösning än kodens regler och motivera detta.
75
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Principen ”följ eller förklara” innebär att koden kan anpassas till de flesta företag då den är 

flexibel, och för företag kan lösningar utöver kodens regler mycket väl innebära bättre 

bolagsstyrning.
76

 Det vore orealistiskt och olämpligt att försöka skapa ambitionshöjande 

principer kring bolagsstyrning som alltid ska gälla i alla sammanhang, i alla kommuner, och 

för alla bolag.
77

 

 

2.7 Lekmannarevisor  

Lekmannarevisorer är revisorer som finns i kommunala aktiebolag och lyder under såväl 

kommunallagen som aktiebolagslagen. Lekmannarevisorer utses av fullmäktige i såväl 

helägda som delägda kommunala bolag. I helägda bolag ska fullmäktige utse minst en 

lekmannarevisor medan de i delägda bolag utses om det är rimligt med hänsyn till 

andelsförhållanden, verksamhetens art och andra omständigheter.
78

 Enligt Kommunallagen 3 

kap 17§ så är det krav på att sedan år 1999 att kommunala aktiebolag ska utse en 

lekmannarevisor
79

. De lekmannarevisorer som utses i kommunala aktiebolag ska väljas ur 

gruppen av kommunens förtroendevalda revisorer. Det innebär att det finns ett samarbete vid 

genomförande av uppdrag mellan dessa revisorer.  

 

Vid val av lekmannarevisor gäller aktiebolagslagens regler och utöver den utsedda 

lekmannarevisorn utser aktiebolaget även en yrkesrevisor.
80

 Granskningen som 

lekmannarevisorer sköter används för att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges 

kontroll i kommunala bolag. Uppdragen som denne gör anges i aktiebolagslagen och 

innefattar saker som att:
81

 

 

 Granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. 

 

 Granska om den interna kontrollen är tillräcklig. Fullmäktige kan därtill i ägardirektiv 

uttala vad de särskilt vill att lekmannarevisorerna ska granska. Dessa direktiv ska 

också vara beslutade av bolagsstämman. 

 

Dessa granskningar ska lekmannarevisorn genomföra med god redovisningssed. När 

lekmannarevisorn är klar med sina granskningar redovisar personen resultaten för styrelsen. 

Dokumentationen sker i form av skriftliga rapporter som sedan sammanställs i en 

granskningsrapport och lämnas till bolagsstämman vid varje räkenskapsår.  

Granskningsrapporten ska vara tillgänglig för aktieägarna och lämnas till dessa och andra 

intressenter.
82

 Utifrån de granskningar som lekmannarevisorn utfört ska denne uttala sig över 

bolagets tillstånd och därefter ta ställning till möjliga yttranden som ska riktas mot någon av 
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styrelseledamöterna eller VD. De vanliga anmärkningar som kan förekomma är att styrelsen 

avviker från ägarnas riktlinjer samt om det finns allvarliga problem i den interna kontrollen.
83

 

 

Lekmanna- och internrevisorerna har således olika uppdrag där båda syftar till att ge ägaren 

ett så brett underlag som möjligt för bedömning kring verksamhet och styrning som 

räkenskaper och förvaltning. Vid granskning av ett bolags interna kontroll integrerar 

revisorerna med varandra, där lekmannarevisorn och internrevisorn då enas om fördelningen 

av granskningen kring den interna kontrollen. Dessa två är också skyldiga att upplysa 

varandra om det som behövs om bolagets angelägenheter.
84

 

 

2.8 Sammanfattning av referensramen 

Teoridelen inleder med ett avsnitt som behandlar kommuner och kommunal verksamhet som 

är väsentligt för att förstå vad kommunala bolag har för uppgifter och varför de finns. Därefter 

behandlas skillnader mellan kommunala och privata bolag. Nästkommande avsnitt innehåller 

teorier kring styrelse, beslutsfattande och uppgifter. Styrelsen i ett bolag fungerar som en styr- 

och kontrollfunktion och ansvarar för att sköta och utveckla bolaget
85

. Dessa delar är viktiga 

för studien för att förstå styrelsens arbete, varför effektiva och bra beslut är viktiga för ett 

bolags utveckling. 

  

Internrevision är nästa avsnitt och behandlar, utöver internrevision, även internrevisionens 

utveckling, internrevisionsfunktion och dess roller, uppbyggnad och lekmannarevisor. 

Samtliga delar i avsnittet används för att förstå begreppet, där fokus för detta arbete handlar 

om att förstå syftet med internrevision samt hur det faktiskt fungerar för bolagsstyrelser. Det 

fjärde avsnittet handlar om interna kontroller och att det fungerar som ett effektivt styrsystem 

för bolag, något som är viktigt för bolag för att nå uppsatta mål
86

. Det femte och sista avsnittet 

behandlar bolagsstyrning och hur begreppet handlar om styrelsens ansvar och skyldigheter 

mot aktieägare. Det sjätte avsnittet handlar om svensk kod för bolagsstyrning och hur 

regelverket fungerar.  
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3. Metod 

Detta kapitel behandlar de metoder som använts för att genomföra vår undersökning. 

Metodkapitlet behandlar bland annat val av undersökningsmetod, forskningsansats, 

datainsamling, metodkritik och avslutats med källkritik.  

 

3.1 Forskningsansats 

Vi började uppsatsarbetet med att söka information och teorier som berörde området som 

skulle undersökas. Teorier kring internrevision och styrelsearbete samlades in för att få en 

tydlig bild över situationen som skulle undersökas. Därefter samlades empirin in genom 

intervjuer med utvalda personer, detta för att ge oss en tydligare uppfattning om vilka teorier 

som skulle samlas in i efterhand. En induktiv såväl som deduktiv ansats har använts eftersom 

vi först utgått från teorier för att därefter tillhandahålla oss själva med användbar empiri. 

Insamlingen av empiri ledde sedan till att ytterligare väsentlig teori insamlades. Detta innebär 

i sin tur att vi använt oss av en abduktiv ansats som anses av dess förespråkare vara en 

växelverkan mellan det deduktiva och det induktiva angreppssättet.
87

 Detta för att finna 

mönster och kopplingar som sedan kunde analyseras för att finna syftet med internrevision 

och se om det fanns samband och skillnader
88

. Vi valde att leta upp användbara teorier efter 

insamlingen av empirin för att tydligt kunna belysa och finna svar till frågeställningarna som 

satts upp.  

 

För att förtydliga hur vi gick tillväga vid en deduktiv ansats avser nedanstående figurer att 

visa vad deduktion handlar om 

 

 

medan kopplingen till induktion är tvärtom:
89

 

 

 
Figur 2 Abduktion (Bryman, 2001, s. 22) 

 

3.2 Val av undersökningsmetod 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av ett nära samband till forskningsobjektet där 

principen för kunskapsutvecklingen är närhet till undersökningens enheter. 
90

 Mötet med 

undersökningsenheten ska ske genom personliga möten, något som också lägger en grund för 

ömsesidig tillit. Genom närheten som finns mellan forskare och undersökta enheter präglas 
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ofta hela situationen av forskarens eget beteende. 
91

 Vidare förklaras att den kvalitativa 

metoden utgörs av ord och bilder medan den kvantitativa metoden utgörs av siffror. 

Kvantitativa data ses som något man räknar genom att använda statistiska metoder, medan 

kvalitativ data ses som någonting man tolkar och försöker förstå.
92

 

 

Till denna undersökning valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden då vi syftade till 

att undersöka användningen av internrevision och inte resultat och siffror. En närhet till de 

valda respondenterna gav oss bred information från åtta olika perspektiv, något som var en 

väsentlig orsak till att undersökningens frågeställningar kunde besvaras. Då tolkningar och 

uppfattningar låg som grund för arbetet valde vi ut ett fåtal respondenter som vi ansåg var rätt 

för vår typ av undersökning, detta för att kunna samla in rätt sorts data och information för att 

kunna besvara arbetets uppsatta frågeställningar på bästa möjliga sätt. 

 

En ytterligare anledning till att vi använde den kvalitativa metoden var att den ansågs vara den 

bästa för att kunna besvara frågeställningarna för arbetet. Då vi syftade till att använda oss av 

information från olika individer gav den kvalitativa forskningsmetoden oss ett brett perspektiv 

kring det undersökta ämnet och denna djupgående information från intervjuerna gav oss en 

bra grund för att utföra arbetets analys på. 

 

3.3 Datainsamling 

Vi har undersökt betydelsen av internrevision och vad den har för användning för styrelser i 

kommunala bolag. Vi har även tagit reda på om den används på samma sätt i kommunala som 

i privata bolag ur kommunalt perspektiv. För att kunna besvara undersökningens 

frågeställningar har vi använt oss av både sekundär- och primärdata. Sekundärdata är sådana 

data som någon annan har samlat i andra syften och andra ändamål än forskaren själv. 

Primärdata är däremot den raka motsatsen. I det fallet har forskaren själv samlat in 

informationen som inte har används av någon annan tidigare.
93

 Sekundärdata i denna uppsats 

bygger på material som vi har presenterat under referensramskapitlet och primärdata är i form 

av de intervjuer som genomförts med styrelsemedlemmar och lekmannarevisorer i 

kommunala bolag.  

 

I sökandet efter teorier använde vi oss av olika databaser, såsom ABI/Inform, Google Scholar, 

Discovery och Emerald, där sökorden var: internal audit, internal controls, corporate 

governance och styrelsen har använts som grund ord. Majoriteten av sökorden var på 

engelska eftersom vi ansåg att det fanns ett bredare utbud av material som berörde våra 

sökord förutom styrelsen som enbart kom från svenskbaserade källor. Vi har även använt oss 

av boken En introduktion till intern styrning och kontroll, av Olof Arwinge där författaren har 

hänvisat till olika vetenskapliga artiklar. Vi valde även att studera andra uppsatser som 

berörde samma ämne på ett direkt eller indirekt sätt och fått tips från deras referenslistor om 
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vilka böcker som vi kunde använda i metoddelen och även vetenskapliga artiklar till 

referensramen.  

 

3.4 Urval av respondenter 

Vi anser att urvalet av respondenter till intervjuerna gav en ökad betydelse för 

undersökningen. Vi valde att intervjua två personer från respektive bolag för att vi ansåg att 

det skulle ge studien ett bättre resultat. För att få det informationsinnehåll som kan ge värde 

för undersökningen krävs det att intervjua personer med stor kunskap om ämnet 
94

. Vid val av 

respondenter tillämpade vi ett avsiktligt urval, då vi valde att intervjua ordförande och 

lekmannarevisorer i respektive bolag för att vi ansåg att de har stor kunskap om internrevision 

och användningen av detta. Men på grund av sjukdom och att Eskilstuna Kommunfastigheter 

använder samma lekmannarevisor som Eskilstuna Energi & Miljö träffade vi istället 

Eskilstuna Kommunfastigheters vice styrelseordförande och chefen för 

internrevisionsgruppen. Samtliga kunde dock bidra med god information som var till stor 

hjälp för att visa hur det går till i dessa bolag. 

 

Vi valde att inrikta oss på kommunala bolag av den anledningen att det är intressant att se hur 

styrelsen använder sig av internrevision som syfte för att driva en icke vinstdrivande 

verksamhet. Vi ville även se om användningen av internrevisionen skiljer sig till privata bolag 

ur ett kommunalt perspektiv. Vi valde att fokusera på olika branscher även om alla bolag 

råder under kommunala förhållanden. Vi ansåg ändå att det var intressant för att få en bred 

och bra helhetssyn i undersökningen. Alla fyra bolag har funnits länge och det är en av 

anledningarna till att vi valde dem för vi var säkra på att de använde sig av internrevision. 

Den andra anledningen till att vi valde dessa bolag var att i och med de funnits länge på 

marknaden konstaterade vi att de kunde bidra med väsentlig information som skulle vara till 

stor nytta för denna undersökning.  

 

Totalt valde vi att göra åtta intervjuer med åtta respondenter från fyra olika bolag. Detta ansåg 

vi var bästa sättet för att få ett bredare perspektiv och få en förståelse för hur styrelsen anses 

uppfatta internrevisionens betydelse och tillämpning. Att få uppfattningar från 

lekmannarevisorer ger arbetet den tyngd som behövs för att läsaren ska dra egna slutsatser. På 

det sättet fick vi information från två olika perspektiv och det ansåg vi gav oss en större syn 

över det studerade fenomenet.  

 

3.5 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna till denna studie var att få bred och perspektivrik information kring 

internrevision och dess användningsområden. Efter mejl eller telefonkontakt med samtliga 

respondenter bestämdes tid och datum för ett personligt möte med var och en, detta för att vi 

upplevde att ett personligt möte var mest lämpligt på grund av att det är mer givande och då vi 

också på ett enklare sätt kunde ställa följdfrågor vi kände vi behövde svar på. Istället för att 

låsa respondenterna vid några få svarsalternativ valde vi att ställa frågor som gav 
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respondenterna möjlighet att diskutera och förklara deras syn på det vi ville ha svar på. 

Genom att göra på detta sätt ansåg vi också att vi fick mer väsentlig information för att 

besvara frågeställningarna, samtidigt som det gav oss en bättre grund för analys och slutsatser. 

 

Åtta intervjuer har genomförts för denna undersökning, där upplägget för samtliga intervjuer 

skedde på ett semistrukturerat sätt. Semistrukturerade intervjuer sker på ett sätt att en 

intervjuguide med specifika teman ska beröras, men att intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas om 

intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt
95

, och på samma sätt som 

författaren förklarar hur en semistrukturerad intervju går till, gick vi också tillväga vid 

intervjutillfällena. Vid varje intervjutillfälle frågade vi även respondenterna om det var 

acceptabelt att vi spelade in samtalet, något som godkändes av samtliga. Då arbetet syftade till 

att undersöka och jämföra skillnader var detta upplägg väsentligt. Utan speciella direktiv eller 

råd lades intervjutillfällena upp på det vis att vi träffade lekmannarevisorn och 

styrelsemedlemmen ur samma bolag på samma dag.  

 

Samtliga intervjufrågor ställdes på ett sätt som gjorde att vi fick tydliga svar över den 

information vi behövde, men även att vi kunde föra en dialog och samtidigt få bredare och 

djupare perspektiv och uppfattningar.  

 

3.6 Operationalisering 

Tanken med den empiriska insamlingen var att det skulle användas för undersökningens 

analys. Vi utformade intervjufrågorna på ett så utförligt sätt som möjligt för att kunna hjälpa 

till att besvara våra frågeställningar på bästa möjliga sätt. Vi valde att dela upp 

intervjufrågorna efter ett antal begrepp, där det första begreppet var allmänt. Dessa 

övergripande frågor ställdes till samtliga respondenter och innefattade frågor som befattning, 

arbetsuppgifter och hur länge de varit verksamma i bolaget. De ställdes för att få en 

översiktlig bild över vilka respondenterna är och vilken befattning de har, detta för att visa 

läsaren att de är väsentliga och användbara för denna typ av undersökning. 

 

Det andra begreppet var internrevision i kommunala bolag och ställdes för att få reda på vad 

internrevision består av, vad syftet med begreppet egentligen är samt vilka brister och 

begränsningar som finns gällande internrevision. Dessa ställdes då vi även ansåg att olika 

perspektiv från revisorer och styrelsemedlemmar skulle vara viktigt för fortsättningen av 

arbetet. 

 

Ett tredje begrepp är styrelsens användning av internrevision. Dessa frågor behandlade bl.a. 

internrevisions syfte för styrelsen, användning, svensk kod för bolagsstyrning samt 

internrevision som ett förtroendestärkande verktyg. Anledningen till att vi ställde frågor kring 

styrelsens användning av funktionen var för att vi ville få en tydlig bild över hur bolagen 

använder sig utav internrevision för att senare i arbete kunna reflektera och analysera över 

detta, samt om respondenter från olika bolag prioriterar och använder sig av internrevision på 
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olika sätt. Vi ville även se hur arbetssättet såg ut i undersökningens valda bolag för att ställa 

detta mot teorin och senare i arbetet se om användningen av internrevision skiljer sig mot 

privata bolag.  

 

Det fjärde och sista begreppet handlar om skillnader och ställdes för att få respondenternas 

uppfattningar kring skillnader i hur styrelsearbete och internrevision skiljer sig mellan 

kommunala och privata bolag. Frågor ställdes som gav respondenterna möjlighet att reflektera 

relativt fritt över hur de uppfattande att kommunala bolag arbetar till skillnad från privata, där 

styrelsearbete och revisionsanvändning var centrala delar. 

 

Vi avslutade samtliga intervjuer med en fråga som gav respondenterna möjlighet att fritt 

kunna lägga till något som de kände att vi hade missat. Frågan ställdes för vår egen skull, men 

även för att låta respondenten kunna diskutera kring något som han eller hon kände kanske 

inte var möjligt under den ordinarie intervjun.  

 

3.7 Analysmetod  

Den vanligaste metoden vid analys av kvalitativ data är grundad teori. ”Insamling och analys 

av data sker parallellt och i en växelverkan med varandra”.
96

 Vi har via mobilinspelningar 

och anteckningar dokumenterat det rådande data som vi har erhållit vid intervjutillfällena. 

Sedan har vi transkriberat dessa data ordagrant. Det som var nackdelen med transkribering av 

inspelade intervjuer på det sättet var att det förväntas ta sex timmar för varje inspelad 

intervjutimme.
97

 Vi tog den tid som behövdes för att transkribera all data som framkom under 

intervjutillfällena, detta för att inte gå miste om viktig information. Därefter delade vi upp den 

transkriberade datan i tre kategorier, syftet med internrevision i kommunala bolag, styrelsens 

användning av internrevision och skillnader mellan privata och kommunala bolag. Denna typ 

av struktur har vi dessutom i analysdelen.  I analysen kopplas referensramen med empirin för 

att besvara frågeställningarna. I och med att vi har intervjuat flera respondenter utgår vi från 

helheten av den information som vi har erhållit för att skriva analysen. Analyskapitlet ligger 

som grund för våra slutsatser och i slutsatserna presenteras det vi har kommit fram till i vår 

studie.  

 

3.8 Metodkritik 

Det har inte varit helt problemfritt att genomföra denna studie. Vi har stött på hinder som 

störde denna undersökning men saker löste sig ändå. Exempelvis hade vi inte möjlighet att 

skicka vårt frågeformulär innan intervjuerna ägde rum. För vissa respondenter passade det att 

skicka frågorna några dagar i förväg, andra hade helt enkelt inte tid över. Det hade varit bättre 

för respondenterna att granska frågorna några dagar i förväg. Respondenterna skulle 

säkerligen känna sig mer trygga under våra intervjuer. Vi anser dock inte att detta påverkade 

informationsflödet. 
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Tanken var att vi skulle göra åtta intervjuer, fyra stycken intervjuer med styrelsemedlemmar 

och fyra med lekmannarevisorer. Men eftersom Eskilstuna Energi & Miljö AB och Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB har samma lekmannarevisor, Leif Jilsmo, var det irrelevant att vi 

skulle göra två intervjuer med samma person. Därför valde vi att intervjua Tomas Lindblom, 

som är arbetsmiljö- och säkerhetschef på Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Det som var 

mindre bra var att Tomas inte var speciellt insatt i styrelsefrågor och hur styrelsen använder 

sig av internrevision i sitt arbete. Tomas kunde däremot svara på första delen av frågorna, 

nämligen vad internrevision innebär i allmänhet. Intervjun med Tomas skedde via mail. Vi 

ansåg att svaren som vi fick var högst relevanta som vi skulle ha nytta av i vår studie.  

 

Det finns olika kriterier vid bedömning av kvaliteten av olika undersökningsdesign.  De 

kriterier som gäller för att bedöma företagsekonomiska undersökningar är reliabilitet och 

validitet.
98

 Dessa två begrepp anses vara viktiga vid bedömning av kvaliteten av en studie.  

 

3.8.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet handlar om hur tillförlitligt och pålitligt en studie är och bestäms av hur 

mätningar utförs och hur noggranna författarna är vid bearbetningen av information
99

. Vi 

ansåg att studiens reliabilitet varit hög då allt från inspelningsinstrument vid intervjuer till 

intervjupersonerna och deras information hållit hög kvalitet. Vi känner att vi blev hänvisade 

eller tog kontakt med rätt sorts personer för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna.  

 

Varför vi valde att intervjua lekmannarevisorer och styrelsemedlemmar från olika bolag var 

för att få fler uppfattningar från ett kommunalt perspektiv, just för att få en bred bild över 

situationen i kommunala bolag och för att sedan på ett tydligt sätt kunna koppla detta till våra 

frågeställningar. Då syftet med undersökningen var att undersöka hur situationen ser ut finns 

det en risk för att liknande undersökningar i framtiden kan skilja sig en aning beroende på 

vilka som pratas med. Det finns alltid en möjlighet att vissa personer har mer information att 

dela med sig av än andra, något som i sin tur kan påverka resultatet. Även förändringar kring 

lagar och regler som bolag måste följa kan påverka en liknande framtida undersökning.  

 

3.8.2 Validitet 

Validitet innebär hur giltigt något är och är beroende av vad vi mäter och om detta är utklarat 

i frågeställningen.
100

 Vi anser att validiteten i denna studie är hög och kan förklaras då all data 

som samlats in hållit hög grad av relevans och sett till att besvara frågeställningarna på ett 

tydligt sätt. Både empiri och teori ger en tydlig och klar bild kring fenomenet vi undersökt och 

gav en stadig grund att stå på vid analysen. Att studien är valid kan även styrkas då vi valde 

att samla empiri utifrån ett kommunalt perspektiv, och pratade med respondenter som är 

direkt kopplade till kommunala bolag. Detta gav oss användbar information för att besvara 

frågeställningarna, och eftersom respondenterna fick tala relativt fritt vid intervjuerna gav det 

oss också en större volym av giltig information. För att öka validiteten ytterligare har 
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litteraturen som använts varit relevanta för ämnet vi undersöker, och detta anser vi vara av 

stort värde för arbetets tillförlitlighet. 

 

3.9 Källkritik 

Målet med källkritik är att vara kritisk för att fastställa om en källas informativa innehåll är 

trovärdig eller inte. Det är upp till författarna att bedöma om källan är möjligt att använda för 

det som söks svar på. 
101

 Vid källgranskning är det därför viktigt att bedöma källornas 

trovärdighet. Detta görs genom att bland annat vara observatör, ta ställning till ursprunget, 

göra rätta tolkningar och bedöma användbarheten. I praktiken handlar detta om att vara 

kritiskt när olika underlag ska granskas genom att ta reda på var informationen är hämtad 

ifrån, vad syftet med undersökningen är och hur den har utförts. Vidare bör författarna 

undvika att referera till andrahandskällor för att informationen kan misstolkas och detta kan 

leda till grova förvanskningar. För att öka trovärdigheten för materialet bör författarna därför 

leta upp originalkällan och hämta informationen direkt från den. 
102

 

 

Det material vi valde att använda oss av i denna undersökning består av vetenskapliga artiklar, 

litteratur, samlingsvolymer samt praxis av lagar och regler. Vi valde att använda oss av flera 

sekundärkällor, detta för att ge undersökningen en större infallsvinkel och för att nå det bästa 

resultatet. Detta urval av material har vi behandlat kritiskt för att säkerställa att källorna har 

haft en bra validitet och att rätt information har använts. Eftersom referensramen utgör en 

grund till hur empirin har samlats i detta arbete har vi därför varit noggranna med att 

kontrollera källorna för att utesluta risken att informationen skulle bli vinklad. Vi har därför, 

så ofta vi kunnat, gått till originalkällan och hämtat informationen därifrån eller kontrollerat 

att redan återgiven information inte kan misstolkas och är refererat på korrekt sätt.  
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4. Empiri 

I detta kapitel framkommer en presentation av det empiriska materialet som vi erhållit av intervjuerna 

som genomförts i denna studie. Vi har valt att presentera respondenterna och därefter har vi valt att 

presentera materialet i båda tabell och flytande text.   

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Ann-Sofie Wågström: Undersökningens första intervju genomfördes den 20/4-15 med Ann-

Sofie som är styrelseordförande i Eskilstuna Energi & Miljö. Hon har varit aktiv i styrelsen i 

nio år. Intervjun skedde i stadshuset i Eskilstuna och tog 40 minuter att genomföra.  

 

Leif Jilsmo: Intervjun med Leif skedde också den 20/4-15 i stadshuset i Eskilstuna. Leif är 

lekmannarevisor på Eskilstuna Energi & Miljö och i ett antal andra kommunalägda bolag, 

något han varit i fyra år. Han har tidigare även varit ersättare i ett antal bolag under fyra-fem 

år. Intervjun tog 40 minuter att genomföra. 

 

Benny Karlsson: Den tredje intervjun skedde med Benny Karlsson som är vice ordförande i 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB, där han varit verksam i styrelsen i fem år nu. Intervjun 

skedde på Eskilstuna Kommunfastigheters kontor och tog 30 minuter att genomföra. 

 

Tomas Lindblom: Den fjärde intervjun skedde via mejl, med Tomas Lindblom som är 

arbetsmiljö- och säkerhetschef hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Han har varit med i 

bolagets internrevisionsgrupp i fem-sex år och är sedan ett år tillbaka ansvarig för den 

gruppen. Intervjun skedde den 30/4-15, och då den skedde via mejl är den svår att 

tidsbestämma.  

 

Yngve Wernersson: Yngve träffade vi hemma i hans bostad i Västerås den 27/4-15. Han är 

styrelseordförande i Vafab Miljö AB och suttit där sedan årsskiftet, och förklarade också att 

han varit aktiv i styrelser i en mängd olika kommunala bolag sedan 1992. Intervjun tog 60 

min att genomföra. 

 

Thomas Wihman: Den sjätte intervjun skedde med Thomas Wihman som är 

lekmannarevisor på Vafab Miljö AB. Thomas har varit politiker för Miljöpartiet i 35 år och 

har varit lekmannarevisor i Vafab Miljö AB sedan 2006. Intervjun skedde i Miljöpartiets 

lokaler i Köping den 27/4-15 och tog 50 minuter att genomföra. 

 

Staffan Jansson: Staffan är styrelseordförande i Mälarenergi AB och har suttit där sedan 

årsskiftet. Intervjun skedde i Stadshuset i Västerås den 28/4-15 och tog 25 minuter att 

genomföra.   

 

Ulf Höglund: Den åttonde och sista intervjun skedde med Ulf Höglund som är 

lekmannarevisor inom Mälarenergi AB och dess dotterbolag. Han är en av två 
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lekmannarevisorer i Mälarenergis bolag då det är ett så pass stort bolag. Intervjun skedde i 

stadshuset i Västerås den 28/4-15 och tog 35 minuter att genomföra. 

 

4.2 Sammanställning av intervjusvar 

4.2.1 Internrevision i kommunala bolag   

 

Vad består internrevision av  

Ann-Sofie Wågström, 

EEM 

Internrevision handlar om dokument som talar om för styrelsen 

vad de får och inte får göra. Styrelsen har även styrkort som de går 

igenom varje månad och en ekonomisk redovisning om hur 

bolaget mår.  

Leif Jilsmo, EEM Internrevision är mer att en avdelning granskar en annan 

avdelning, något som också ses som internrevision inom ett 

företag.  Sedan ser avdelningarna till att dokument, hantering osv 

fungerar. På det sättet kan man också kalla deras arbete för 

internrevision. 

Benny Karlsson, Kfast Det är många. Kommunen som ägare ställer krav på att bolaget 

ska göra internrevision på saker och ting.  

Tomas Lindblom, 

Kfast 

Inom arbetsmiljö och miljö består internrevision av 

ledningsprocesser, huvudprocesser, delprocesser och 

stödprocesser.  

Yngve Wernersson, 

VM 

Det är ju styrelsen som fastställer en plan för hur man har 

internrevision. Sen har man revisorer som är utsedda för att sköta 

internrevisionen. När man tar fram internrevisonsplanen så har 

den då med VD:s uppfattning att göra. Det är VD:n som tar fram 

den och är mycket teknisk om hur det ska fungera i detalj. 

Styrelsen lägger sig inte i de bitarna. 

Tomas Wihman, VM Internrevision är den huvudsakliga arbetsuppgiften för 

lekmannarevisorer och det är väldigt viktigt att titta på 

aktiebolagslagen då det är den som styr arbetsuppgifterna och 

syftet med att ha en lekmannarevisor. 

Staffan Jansson, ME Internrevision är de revisorer som fullmäktige utser som 

lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer bredvid sig. Det 

dem gör är att de går igenom och följer verksamheten.  

Ulf Höglund, ME Revisorns uppdrag är att följa ledningens arbete. Att man får 

bättre rutiner vid kommande upphandlingar, det är deras roll att 

kolla på. 
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Brister och begränsningar hos internrevision 

Ann-Sofie Wågström, 

EEM 

Det finns inte några brister för tillfället. Bolaget har jobbat upp så 

pass starka system att det idag inte känns som att det finns några 

brister eller begränsningar. 

Leif Jilsmo, EEM Det finns begränsningar i tid och ekonomi för internrevision, allt 

kostar. Då måste man se om bolaget får tillbaka dem pengar på 

något annat sätt som internrevisionen kostar att genomföra. Bolag 

gör ju en risk och väsentlighetsanalys, vilka risker står bolaget 

4 

Syfte med internrevision i kommunala bolag 

Ann-Sofie Wågström, 

EEM 

Att kunna följa och styra verksamheten och sätta in åtgärder om 

bolaget märker att någonting börja glida iväg åt fel håll. 

Leif Jilsmo, EEM 

 

Syftet med internrevision är att säkerställa att verksamheten 

bedrivs på det sätt som ägaren har beslutat, och att verksamheten 

gör ständiga förbättringar. 

Benny Karlsson, Kfast Det handlar framförallt om att bolaget ska tjäna pengar och 

fungera skarpt. Även för att styra bolaget i rätt riktning. 

Tomas Lindblom, 

Kfast 

Att ständigt kunna hitta förbättringsåtgärder och effektiviseringar 

av processer, flöden, rutiner, riktlinjer, arbetssätt med mera. Det är 

också ett kvalitetsverktyg som hjälper bolag att säkerställa att 

verksamheten arbetar på de sätt som är bestämt, kopplat till 

standarderna.  

Yngve Wernersson, 

VM 

Syftet är att det inte ska bli fel och att verksamheten bedrivs efter 

de ändamål som bolaget har. Meningen är att förbättra saker och 

ting så att det inte ska vara några oegentligheter. 

Tomas Wihman, VM Syftet är att styrelsen känner att det är dem som har kontroll över 

verksamheten. Det är även viktigt för att hålla reda på jävsfrågan, 

och att inte hamna i en situation med mutor och korruption. 

Staffan Jansson, ME Syftet är att säkerställa bolagets förvaltning, att allt går rätt till och 

att bolaget följer de kritiska faktorerna, dels siffergranskningar 

men även processgranskning.  

Ulf Höglund, ME Det är att bolaget följer de bestämmelser som ägaren satt upp för 

verksamheten. Det handlar även om att bolaget följer de rutiner 

och policys som finns. 
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inför. 

Benny Karlsson, Kfast Det finns säkert brister, det är aldrig säkert. Varefter bolaget 

kommer på dem får de läggas till i grupperna som sysslar med 

revisionen. Det finns med all sannolikhet brister som inte 

uppfattats av varken styrelse eller revisorer. 

Tomas Lindblom, 

Kfast 

Svarade bara på första delen av frågorna. 

Yngve Wernersson, 

VM 

Nej. Det finns inga brister. 

Tomas Wihman, VM Det finns inga. Det beror på hur bolaget hanterar det. Tvärtom 

fungerar internrevision som ett väldigt bra instrument.   

Staffan Jansson, ME Det finns begränsningar i att lagen är styrande, man har som bolag 

få möjligheter att kunna vara flexibel. Lagen är tydlig inom vilka 

ramar saker kan användas och det kan begränsa bolagets 

möjligheter till en viss förändring 

Ulf Höglund, ME Ingen uppfattning.  

 

4.2.2 Styrelsens användning av internrevision  

 

Syfte och användning av internrevision för styrelse 

Ann-Sofie Wågström, 

EEM 

Syftet för styrelsen är att kunna leda och styra verksamheten och 

används vid styrelsemöten där bolaget går igenom styrkortet. Sen 

handlar det om fokusområden, där det läggs mer fokus på ett 

område som haltar lite.  

Leif Jilsmo, EEM Revisorer agerar bara som rådgivande och det är styrelsen som är 

ansvariga att genomföra och agera utifrån 

granskningsredogörelsen. Ägaren förklarar vad styrelsen ska göra, 

revisorerna granskar vad styrelsen gör som sedan meddelar till 

ägaren. Om styrelsen inte gör det revisionen föreslår utan gör på 

sitt eget sätt är det upp till ägaren att fatta beslut. Styrelser i alla 

bolag lyssnar på lekmannarevisorerna och tar till sig vad 

revisionen påpekar och åtgärdar det som revisorerna tittat på. 

De är lyhörda för verksamheten. 

Benny Karlsson, Kfast Styrelsen vill vara informerade och se hur det ser ut. 

Internrevisionen används ständigt med olika saker, t.ex. om det 
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hänt någonting med ekonomin, skadegörelse och bränder. Den 

fungerar som en analysmodell och används för att förhindra att 

problem uppstår. 

Tomas Lindblom, 

Kfast 

Svarade bara på första delen av frågorna. 

Yngve Wernersson, 

VM 

Det är för att bolaget ska bli bättre och att styrelser ser till att göra 

saker som det har sagts att de ska göra. Framförallt att det inte 

heller är några oegentligheter. Om det skulle komma 

anmärkningar är det en signal till styrelsen att ta till sig dessa för 

att utveckla verksamheten. Internrevision är inte bara till för att 

granska utan också för att tipsa, där styrelsen tar till sig både 

nackdelar och fördelar för att förbättras. 

Tomas Wihman, VM Att se att bolaget har transparens från medarbetare, ledningen och 

upp till styrelsen. Att det inte finns några glapp däremellan. Han 

är kritisk till styrelsens användning av den interna granskningen 

då risken är att granskningsrapporter bara klubbas och läggs till 

handlingarna, och att styrelsen endast är nöjda med att 

informationen kommer till deras kännedom. En av 

lekmannarevisorns uppgifter är ju att värdera styrelsens ledamöter 

och om dom har förmågan att föra kommunens talan i bolaget. 

Staffan Jansson, ME Att ha kontroll på verksamheten och få signaler på om någonting 

inte stämmer. Styrelsen framför områden till revisionen som de 

anser vara utmaningsområden, som de anser vara bra att titta på 

och som skulle vara till hjälp för bolagsledningen att åtgärda. 

Ulf Höglund, ME Ägaren vill ha koll på verksamheten där internrevision används 

för att se att bolaget agerar och verkar inom de ansvarsområden 

som ägaren satt upp. Även styrelsen då det är ägaren som tillsätter 

styrelsen. Det vore korkat om inte styrelsen tog tillvara på 

informationen som revisorerna lämnar till ägaren. Det är rätt 

väsentliga saker som granskningarna kan bidra med i ledningen av 

bolaget. 

 

 

Hur bedömer styrelsen informationen som de får av 

lekmannarevisorer 

Ann-Sofie Wågström, 

EEM 

Mycket bra. Det ses som kvalificerad information, bra ledning och 

utvecklingsarbete. Det kan peka på saker som styrelsen och 

bolaget behöver jobba med och det är jättebra för styrelsen. 
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Styrelsen får den stora rapporten en gång om året i samband med 

årsredovisningen.  

Leif Jilsmo, EEM Informationen som styrelsen får av lekmannarevisorerna tas emot 

på ett bra sätt. De saker som påpekas tar de till sig. 

Benny Karlsson, Kfast Styrelsen tar fasta på den ordentligt. Lekmannarevisorer som sitter 

och jobbar med internrevision kommer med konkreta lösningar på 

det problem som har granskats. Styrelsen diskuterar och delar 

sedan synpunkter och åsikter med varandra. 

Tomas Lindblom, Kfast Svarade bara på första delen av frågorna.  

Yngve Wernersson, VM Styrelsen bedömer informationen bra och bedömer informationen 

som en rådgivning. Det kan hända att styrelsen har synpunkter på 

den, att de tycker att den är rätt eller fel. Revisionen ses som tips 

som kan fungera som en tillgång för att förbättra verksamheten. 

 

Tomas Wihman, VM Det handlar om att de vill veta vad lekmannarevisorerna håller på 

med och hur mycket pengar det kostar och allt sådant. I de flesta 

fall fungerar kommunikationen väldigt bra. 

Staffan Jansson, ME Styrelsen tar det väldigt seriöst. Det är klart att det finns nyanser, 

men det revisorerna säger följs till fullo. Detta är väldigt viktigt 

för styrelsen.  

Ulf Höglund, M Ledningen och ägarna har varit nöjda med de rapporter och 

redogörelser som de får. De uttalar att de har nytta av dem.  

 

 

Hur fungerar internrevision som ett förlitande verktyg för bolag 

och styrelse 

Ann-Sofie Wågström, 

EEM 

Bolaget förlitar sig mer på internrevisionen om de märker att det 

har hänt någonting i något område. Det gäller att hålla reda på om 

någonting går snett så att det går att göra något åt det. 

Leif Jilsmo, EEM Det har aldrig hänt att styrelsen inte tagit till sig informationen 

som lekmannarevisorerna tillgodosett dem. Den auktoriserade 

revisorn granskar det aktiebolagslagen visar, men parallellt är dem 

biträden åt lekmannarevisorerna. I den granskning de gör har dem 

de lagstadgade bitarna och sedan även bitarna från 

lekmannarevisorerna att titta på. 
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Benny Karlsson, Kfast Bolaget litar på vad internrevisionen säger men förlitar sig inte 

helt på den. Till skillnad från privata bolag finns det en enorm 

blandning av kompetenser och kunskapsområden i kommunala 

bolag, något som gör att de inte förlitar sig på granskningarna till 

hundra procent. Internrevision används heller inte vid vissa 

tillfällen mer än andra. 

Tomas Lindblom, 

Kfast 

Svarade bara på första delen av frågorna. 

Yngve Wernersson, 

VM 

Nej. Styrelsen måste förlita sig på internrevision men inte förlita 

sig enbart på det. Internrevision är ett stöd och styrelsen måste ha 

egna visioner och krafter för att driva verksamheten. Vissa beslut 

måste tas direkt från styrelsen, de kan inte ta ställning till 

internrevision hela tiden. 

Tomas Wihman, VM Ja det gör det. Det märks när det ibland är för svåra frågor för 

enskilda ledamöter att svara på och det hänger ihop med att 

styrelsen i kommunala bolag utses på ett speciellt sätt. Det ställer 

krav på utbildning hos styrelseledamöter. 

Staffan Jansson, ME Ja, vad gäller granskning av siffror och den ekonomiska 

styrningen litar styrelsen på revisionen och de regler som gäller, 

vilka krav som gäller för att göra avsättningar osv. Där är 

revisionen viktig. När det gäller verksamhetsgranskning blir det 

mer som en bedömning. När det är granskning av siffror är det 

viktigt att vi följer revisions riktlinjer. 

Ulf Höglund, ME Har svårt att tro det. Revisionen säger bara en del av styrningen 

och ledningen i ett bolag så det har jag svårt att tro. 

 

 

Internrevisionen som granskningsverktyg i förhållande till 

aktieägarna 

Ann-Sofie Wågström, 

EEM 

Ja, det kan stärka förtroendet för styrelsen. Att aktieägarna har 

koll. Som aktieägare vill man inte ha några överraskningar.   

 

Leif Jilsmo, EEM Ja, det kan det göra. Av skälet att en internrevision i ett bolag 

stärker styrelsen i sin uppfattning om verksamheten och styrelsen 

blir säkrare i sitt sätt att jobba. Och på det viset kan också ägarna i 

kommunen få en trygghet. 
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Benny Karlsson, Kfast Ja. Aktieägarna är väldigt intresserade att det går bra för bolaget.  

 

 

Tomas Lindblom, 

Kfast 

Svarade bara på första delen av frågorna.  

Yngve Wernersson, 

VM 

Ja, aktieägarna i det här fallet är invånarna. Det är ett verktyg som 

bolaget har. 

Tomas Wihman, VM Det är möjligt. Lekmannarevisorns granskningsrapport kan 

fungera som en länk mellan bolag och aktieägare och ett bra 

granskningsarbete kan medföra i större tillit.  

Staffan Jansson, ME Ja. Det är medborgarna som är aktieägarna, så vart fjärde år ställer 

väljarna styrelsen till svars om hur väl de har skött bolaget. Får 

styrelsen och bolaget kritik från revisionen så har det direkt 

påverkan på aktieägarna. 

Ulf Höglund, ME 
 

Internrevision kan absolut stärka aktieägares förtroende för 

styrelsen, då internrevision är ett kvitto på att det är ok och att 

bolaget är sunt. Det är från internrevisionen att se till att regler och 

policys följs och att styrelsen håller på med det som de ska. Det är 

klart att man har nytta av det. 

 

4.2.2.1  Internrevisionsavdelning 

Vid frågan om bolagen har en särskild avdelning eller funktion på bolaget som enbart jobbar 

med internrevision svarar tre av fyra bolag att de inte har någon speciell avdelning. Wihman 

(VM) menar att det bara är stora bolag som oftast har en internrevisionsavdelning. Jansson 

(ME) säger att de inte har en sådan funktion eller avdelning, men att den är under förhandling. 

Det enda bolaget som hade en internrevisionsavdelning var Kfast. Karlsson och Lindblom 

(Kfast) säger att de har en internrevisionsgrupp som är bemannad av 6 stycken medarbetare 

som i sin vardag arbetar med andra arbetsuppgifter på olika avdelningar/arbetslag i företaget. 

Alla internrevisorer har gått en grundutbildning inom internrevision. 

 

4.2.2.2 Svensk kod för bolagsstyrning  

De flesta av respondenterna svarade att bolagen följer svensk kod för bolagsstyrning. 

Wågström (EEM) var lite osäker på om de följde svensk kod för bolagsstyrning eller god sed 

för bolagsstyrning. Vi frågade även om de anser att internrevisionens betydelse har förändrats 

sedan införandet av koden, där Wågström (EEM), Wernersson (VM), Karlsson (Kfast), 

Höglund och Jilsmo inte hade någon uppfattning om detta. Wihman (ME) anser att betydelsen 

av internrevision både har ökat och inte. Han menar att bolaget var glada när koden kom fram 

för att det betydde att de inte var ensamma om arbetet utifrån ett kommunalt perspektiv. 

Jansson (ME) anser att i och med att han är ny som ordförande tycker han att det är svårt för 
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honom att svara på frågan. Han menar dock det är klart att det kan ha förändrats, annars blir 

det konstigt. 

  

4.3 Skillnader mellan kommunala och privata bolag 

4.3.1 Internrevisionssystem i kommunala respektive privata bolag 

Wågström (EEM) har ingen uppfattning om detta då hon inte har någon erfarenhet av arbete i 

privata bolag. Jilsmo (EEM) anser att internrevisionssystem kan användas på samma sätt, 

något som är upp till var och ett av bolagen hur detta används. Det finns uppsatt i Sveriges 

kommun och landsting för vad lekmannarevisorn ska göra och vad de ska titta på. I ett privat 

bolag är det upp till ägarna hur dem vill att det ser ut. Vill de att företaget ska utvecklas 

kanske dem sätter in en internrevision. Finns inget intresse kring detta är det upp till ägarna 

själva att välja bort detta om de känner att det inte behövs, det finns ingen lag för 

internrevision som ett krav. Karlsson (Kfast) är inne på samma spår och anser att det inte 

borde vara någon skillnad. Det är ägarna i bostadsfastighet som är skillnaden mellan Kfast 

och privata bolag. Wernersson (VM) har inget svar men anser att det är ungefär samma. 

Wihman (VM) har däremot en annan uppfattning och anser att internrevisionssystem används 

på olika sätt utifrån lönsamhetsfrågor i ett privat bolag och öppenhet och transparens i 

kommunala bolag. Där går skiljelinjen. Jansson (ME) menar att offentlighetsprincipen gör att 

det blir tydligare uppdrag i det offentliga. Höglund (ME) tror att det inte finns några 

skillnader. Han tror att det i första hand är ledningen som har nytta av internrevision då 

ledningen kan använda det som ett verktyg för att effektivisera sitt ledningsorgan. Sen har 

naturligtvis styrelsen och ägaren nytta av det om det är så till vida att det förekommer 

oegentligheter menar han. 

 

4.3.2 Betydelsen av internrevision i kommunala respektive privata bolag 

Vid frågan om betydelsen av internrevision skiljer sig mellan privata och kommunala bolag 

råder det skilda meningar mellan respondenterna. Wågström (EEM) hävdar att det inte borde 

vara några skillnader och får medhåll av Jilsmo (EEM), Karlsson (Kfast) och Wernersson 

(VM) som samtliga menar att internrevision borde ha samma betydelse i båda typer av bolag. 

Vidare menar Wågström (EEM) att det dock kan skilja sig kring betydelsen och 

ägarstrukturen beroende på verksamhetens storlek, där kommunala bolag har ett ansvar mot 

invånarna vilket inte privata bolag har. Därmed ligger ett större ansvar på kommunalägda 

bolag. På samma sätt menar Karlsson (Kfast) att betydligt fler människor i kommunala bolag 

känner sig mer berörda än aktieägare i stora företag. I privata bolag är det de stora aktieägarna 

som har koll på detta medan det i kommunala bolag är fullmäktige som beslutar. Aktieägare 

är intresserade av att det inte ska gå åt skogen. Jansson (ME) förklarar även han att 

internrevision har större betydelse i kommunala bolag då dessa granskar verksamheten mer 

tydligt än privata bolag av allmänhetens intresse. Skillnaden har med varumärke att göra. Ett 

privat bolag är inte i samma behov av varumärkets del som ett kommunalt bolag. Kommunala 

bolag ifrågasätts tydligare om det verkligen finns skäl till om staden ska ha ett offentligt bolag 

som bedriver verksamheten eller om andra kan utföra uppgiften.  
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Jilsmo (EEM) menar att varje verksamhet mår bra av att ha internrevision och intern 

granskning, med syfte att bli bättre och att göra saker och ting bättre. Ett privat bolag har 

aktieägarna eller någon familj sitter på alla aktierna som på ett helt annat sätt kan styra. I ett 

kommunalt bolag är det de allmänna som äger i princip, kommunen äger bolaget. Ägaren där 

kan lägga många andra aspekter än rent avkastningskrav. Till skillnad från övriga 

respondenter menar dock Höglund (ME) att det läggs större resurser på internrevision inom 

den privata sektorn. Av hans erfarenhet förklarar han att många mindre bolag inte alls arbetar 

med internrevision, medan det i större bolag finns enheter som inte gör något annat än att 

håller på med detta. 
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5. Analys 
I detta kapitel kopplar vi samman referensramen med empirin för att ta reda på vad syftet med 

internrevision är och eventuella skillnader som kan förekomma vid användning av internrevision.  

Syftet med studien är att undersöka vikten av internrevision i kommunala bolag, dess 

användbarhet och betydelse för styrelsen och belysa skillnader från privata bolag ur 

kommunalt perspektiv.  

 

5.1 Internrevision i kommunala bolag  

5.1.1 Bolagets internrevision 

Internrevision betraktas som en övervakningsfunktion i bolaget samt en nödvändig del i 

organisatorisk övergripande styrning och kontroll
103

. Internrevision anses därför vara en 

funktion vars huvudsyfte är utföra analyser och utgör en oberoende bedömning av lämplighet 

och effektivitet av ett bolags interna kontroller
104

. Wågström (EEM) anser att internrevision 

handlar om dokument som talar om för styrelsen vad som ska göras och inte. Jilsmo (EEM) 

menar att internrevision är att en avdelning granskar en annan avdelning. Sedan ska dessa 

avdelningar se till att dokument, hantering och så vidare fungerar. Vidare anser Lindblom 

(Kfast) att inom arbetsmiljö och miljö består internrevision av olika processer såsom 

ledningsprocesser, huvudprocesser, delprocesser och stödprocesser.  

 

5.1.2 Syfte med internrevision  

Internrevision har som syfte att skapa en effektiv intern kontroll. Detta för att säkerställa 

tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen men även för att bolaget ska kunna uppnå de 

mål som de har satt upp. Vidare utgör internrevisionen en viktig funktion för bolaget att 

bedöma effektiviteten i deras rutiner. På det sättet fungerar internrevision som en funktion där 

granskningarna kan förbättra rutiner och lyfta fram saker och ting som inte fungerar bra i 

bolaget.
105

 Wågström (EEM), Karlsson (Kfast) och Höglund (ME) anser att meningen med 

internrevision är att ha en kontrollerande funktion i bolaget där bolaget kan följa och styra 

verksamheten. Vidare förklarar respondenterna Jilsmo (EEM), Lindblom (Kfast) och 

Wernersson (VM) att anledningen till att internrevision används är att bolaget ständigt ska 

hitta förbättringsåtgärder och effektiviseringar för att leda verksamheten i rätt riktning. 

Wågström (EEM) anser att internrevision är viktigt då bolaget kan sätta åtgärder om det 

märks att saker och ting börjar glida iväg.   

 

De ändamålen som kommunala bolag har är att bedriva verksamheten för att skapa nytta för 

medborgarna.
106

. Respondenterna Jilsmo (EEM) och Höglund (ME) anser att syftet med 

internrevision är att även säkerställa att verksamheten bedrivs på det sätt som ägaren har 

beslutat, men även att verksamheten bedrivs efter de ändamål som bolaget har.  
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5.1.3 Brister och begränsningar 

Bredden på internrevisionens styrsystem kan leda till en känsla av överflöd och kan vara 

tidskrävande för styrelsen, där också ett brett styrsystem kan leda till att det blir kostsamt för 

bolag som inte är i direkt behov av det.
107

 Delade meningar råder bland respondenterna, där 

Wågström (EEM), Wernersson (VM) och Wihman (VM) anser att det inte finns brister eller 

begränsningar i internrevision. Resterande respondenter anser att det finns brister, där det 

framkom av Jilsmo (EEM) att det finns begränsningar i tid och ekonomi. Påståendet stämmer 

överens med ovanstående teori där även Karlsson (Kfast) menar att det finns brister men som 

han hävdar är svåra att påvisa. Karlsson (Kfast) förklarar vidare att brister som uppfattas 

åtgärdas i takt med att bolaget kommer på dem. Det är därför viktigt att styrelsen är beredda 

på att hantera brister och om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver tas 

itu med ska dessa åtgärdas eller anmälas till bolagets aktieägare.
108

 

 

5.2 Styrelsens användning av internrevision 

5.2.1 Syfte och användning av internrevision för styrelsen 

Internrevision fungerar som en viktig del i bedömningen av effektivitet i ett bolags rutiner. 

Interna granskningar fungerar på så sätt att de kan förbättra rutiner och lyfta fram delar och 

moment som inte fungerar bra i bolaget.
109

 Undersökningens styrelserespondenter är eniga om 

att internrevision används för att leda och styra verksamheten, ha kontroll på bolaget och för 

att se om någonting inte stämmer. Skulle styrelsen inte göra det revisionen föreslår och istället 

ignorera granskningsrapporterna som tillgodoses av bolagets revisorer menar Jilsmo (EEM) 

istället att ägarna själva får fatta beslut. Wihman (VM) är kritisk till styrelsens användning av 

interna granskningar då risken är att granskningsrapporter bara klubbas och läggs till 

handlingarna, och att styrelsen endast är nöjda med att informationen kommer till deras 

kännedom. Revisorer agerar bara som rådgivande och det är styrelsen som är ansvariga att 

genomföra och agera utifrån granskningsredogörelsen. Vartefter att revisionen lyfter fram 

förbättringsområden kan bolaget anpassa sig efter den reviderade informationen som 

internrevisionen bidrar med så att bolaget kan ledas i rätt riktning.
110

 

 

5.2.2 Bedömning av information från lekmannarevisorer  

Verksamhetsgranskningen som lekmannarevisorer utför anses av studiens samtliga 

respondenter bedömas mycket bra, där internrevision ska bidra med hjälpande information för 

styrelsen samt fungera som en assistans med finansiella rapporter och uttalanden.
111

 

Wågström (EEM) menar att revisionen kan peka på saker som kan utvecklas och förbättras, 

och precis som övriga styrelserespondenter förklarar Jansson (ME) att styrelsen behandlar 

revisionen bra och tar det väldigt allvarligt. Internrevision anses spela en viktig roll i 
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bolagsstyrning och styrelser
112

 och syftar till att användas för att se att bolaget uppnår de mål 

som satts upp.
113

 Wernersson (VM) hävdar att revisionen ses som tips och används som en 

tillgång för att förbättra verksamheten, där samtliga lekmannarevisorer menar att 

kommunikationen till styrelsen och användningen av redogörelserna fungerat bra. 

 

5.2.3 Ett förlitande verktyg för bolag och styrelse 

Enligt Wågström (EEM) är internrevision något som bolaget förlitar sig på, inte minst om de 

märker att det hänt någonting i något område. Samtliga styrelserespondenter hävdar att 

styrelsen förlitar sig på reviderad information, men inte fullt ut utan funktionen fungerar mer 

som ett stöd. Att skapa nytta för medborgarna är en viktig del för kommunala bolag
114

 och ett 

förbättrat beslutsfattande kan vara utvecklande för verksamheten. Det är även viktigt att förstå 

att bra beslut kring produkter och strategi kan få ett företag att utvecklas
115

 där internrevision, 

enligt Wernersson (VM), inte bara används för att granska utan också för att tipsa, där det är 

viktigt för styrelsen att både ta till sig för- och nackdelar för att förbättras. Jansson (ME) 

hävdar att styrelsen förlitar sig mer på den ekonomiska granskningen än på 

verksamhetsgranskningen då det handlar mer om en bedömningsfråga. Vidare hävdar även 

Wihman (VM) att styrelsen förlitar sig till revisionen och menar att graden av 

styrelseledamöternas förlitande till internrevisionen hänger ihop med deras utbildning och 

kompetens.  

 

5.2.4 Internrevision som granskningsverktyg  

Bolagsstyrelsen ses som kopplingen mellan aktieägare och ledning
116

 och ska se till att 

informera bolagets aktieägare och omvärlden om bolagets utveckling och ekonomiska 

situation
117

. Samtliga respondenter hävdar att interna granskningar påverkar förtroendet hos 

ett bolags aktieägare, där Wihman (VM) förklarar att ett bra granskningsarbete kan medföra i 

större tillit. Internrevision har som syfte att skapa en effektiv intern kontroll, dels för att 

säkerställa tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen men även för att bolaget ska 

kunna uppnå de mål som de har satt upp.
118

 Interna kontroller skapar en högre pålitlighet mot 

bolaget
119

 och enligt Wågström & Jilsmo (EEM) påverkar internrevisionen aktieägarna då de 

vill ha koll på verksamheten samt att funktionen stärker styrelsen i sitt sätt att jobba vilket 

också leder till en trygghet för aktieägarna. Även Jansson & Höglund (ME) menar att kritiken 

som revisionen bidrar med påverkar bolagets aktieägare, där en bra revisionsrapport skapar 

nytta och värde för aktieägarna genom att dessa då kan se till att bolagets sköts och att regler 

och policys följs. 
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5.2.5 Internrevisionsavdelning  

Det är av stor vikt att aktiebolagen ska ha en internrevisionsfunktion/avdelning. Detta ger 

styrelsen pågående information och bedömningar av bolagets effektivitet.
120

  Ett samarbete 

mellan styrelsen och internrevisionsfunktionen/avdelning kan leda till att bolaget får ett 

effektivare resultat. 
121

  I studien har det framkommit att tre av de fyra undersökta bolagen 

inte har en särskild avdelning eller funktion på bolaget. Wihman (VM) anser att det oftast 

bara är i stora bolag som en internrevisionsavdelning finns. 

 

5.2.6 Svensk kod för bolagsstyrning 

Den svenska koden för bolagsstyrning innehåller ett antal regler som beskriver hur företag 

uppnår god bolagsstyrning. Koden beskriver att styrelsen ska se till att bolaget har god intern 

kontroll. Styrelsen ska se till hur interna kontroller efterlevts under senaste under 

räkenskapsåret. I de bolag där styrelsen inte har någon intern granskningsfunktion, 

internrevision, ska de varje år utvärdera om behovet finns för att sedan i sin rapport över den 

interna kontrollen bestämma sin ställning till detta
122

. Detta kan kopplas då svensk kod för 

bolagsstyrning ligger som grund för internrevision och internera kontroller. Majoriteten av 

respondenterna i studien förklarar att bolagen följer svensk kod för bolagsstyrning. Wihman 

(VM) hävdar att betydelsen av internrevision kan ha ökat och Jansson (ME) anser också att 

betydelsen kan ha förändrats, annars blir det konstigt. 

 

5.3 Skillnader mellan kommunala och privata bolag 

5.3.1 Internrevisionssystem i kommunala respektive privata bolag  

Aktiebolagslagen förklarar hur revisionen ska fungera i såväl privata som kommunala bolag, 

där intern- och lekmannarevisorer för dessa bolag ska granska företaget och dess interna 

kontroll.
123

  Kommuner verkar under offentlighetsprincipen och det är av betydelse att 

kommunala bolag samordnas med kommunens övriga ambitioner att ge invånarna en god 

livssituation. En viktig roll som styrelsen har är att driva och utveckla bolagets verksamhet, 

där kommunalt styrelsearbete inte skiljer sig speciellt mycket från styrelsearbete i privatägda 

bolag. De måste vara klara och medvetna om bolagets mål och verka för bolagets bästa 

genom användning av samtliga medlemmarnas kompetenser.
124

 Jilsmo (EEM), Karlsson 

(Kfast), Wernersson (VM) och Höglund (ME) anser att internrevision kan används på samma 

sätt oavsett bolag. Jilsmo (EEM) hävdar att det är upp till var och ett av bolagen hur 

internrevision används. Det finns klara mållinjer över vad lekmannarevisor ska göra och titta 

på. I privata bolag är det upp till ägarna hur dem vill att det ser ut. Finns inget intresse kring 

detta är det upp till ägarna själva att välja bort detta om de känner att det inte behövs, det finns 

ingen lag för internrevision som ett krav. Karlsson (Kfast) är inne på samma spår och anser att 

det är ägarna som är den enda skillnaden mellan kommunala och privata bolag. Höglund 

(ME) menar att det i första hand är ledningen som har nytta av internrevision. Ledningen 
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använder internrevision som ett verktyg för att effektivisera sitt ledningsorgan. Sen är det 

styrelsen och ägaren som drar nytta av det om det är så till vida att det förekommer 

oegentligheter. 

 

5.3.2 Betydelsen av internrevision i kommunala respektive privata bolag 

Som tidigare nämndes är det aktiebolagslagen som ligger grund för revisionen i såväl privata 

som kommunala bolag.  Intern- och lekmannarevisorer för dessa bolag ska granska 

företaget
125

. En skillnad mellan kommunala och privatägda bolag är att syftet med privata 

bolag är att maximera vinsten för aktieägarna. Kommunala bolag får inte drivas med renodlat 

vinstsyfte, med undantag för vissa branscher.
126

 Wågström (EEM), Jilsmo (EEM), Karlsson 

(Kfast) och Wernersson (VM) hävdar att det inte borde vara några skillnader mellan privata 

och kommunala bolag, internrevisionens betydelse borde vara detsamma för alla bolag. 

Respondenterna menar att enda skillnaden kan vara ägarna. Jilsmo (EEM) anser att varje 

verksamhet mår bra av att ha internrevision och intern granskning, med syfte att bli bättre och 

att göra saker och ting bättre. Ett privat bolag har aktieägarna eller någon familj som sitter på 

alla aktierna som på ett helt annat sätt kan styra. I ett kommunalt bolag är det de allmänna 

som äger i princip, kommunen äger bolaget. Ägaren där kan lägga många andra aspekter än 

rent avkastningskrav som det är i privata aktiebolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125

 God revisionssed i kommunal verksamhet, 2014, s. 10-14 
126

 ibid. s. 19 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel redovisas utifrån studiens frågeställningar de slutsatser som vi har kommit fram 

till.  

 

Syftet med internrevision i kommunala bolag? 

 Internrevision är en övervakningsfunktion i bolaget. Syftet med internrevision är att 

kommunala bolag vill ha en kontrollerande funktion där de kan följa och styra 

verksamheten. Även att hitta effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att leda 

verksamheten åt rätt håll.  

 

 Uppfattningarna kring brister och begränsningar i internrevision skiljer sig mellan 

undersökningens respondenter. Vissa ansåg att det inte finns några brister eller 

begränsningar medan andra ansåg att det finns brister i tid, ekonomi och att lagen är 

väldigt styrande. 

 

Hur fungerar internrevision för styrelse i kommunala bolag? 

 Tre av de fyra undersökta bolagen har inte en internrevisionsavdelning eller funktion i 

bolaget. En sådan avdelning finns oftast bara i stora bolag.  

 

 Bolagsstyrelser använder internrevision för att finna aspekter i bolaget som inte 

fungerar bra. Internrevision används även för att förbättra och styra verksamheten. 

 

 

 Internrevision används som ett verktyg för att tipsa styrelsen om aspekter som kan 

utveckla bolaget. Styrelsen litar på vad de interna granskningarna säger men det är 

dock ingenting som varken styrelser eller bolag förlitar sig helt på utan fungerar mer 

som ett stöd. 

 

 Granskningsinformation som styrelser får av lekmannarevisorerna bedöms väldigt bra 

och används ordentligt. Styrelsen ser allvarligt på granskningarna och tar till sig och 

behandlar revisionen bra. 

 

 Kommunala bolag följer svensk kod för bolagsstyrning. Betydelsen av internrevision 

kan ha ökat i och med införande av koden.  

 

 

 Internrevision påverkar aktieägare i ett bolag då de vill ha koll på vad som händer. En 

fungerande internrevision skapar en tillit från aktieägarna mot bolaget. 
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Skillnader av användning av internrevision i kommunala respektive privata bolag- ur 

kommunalt perspektiv? 

 Internrevision används på samma sätt som i privata aktiebolag. 

 Internrevision ses som en betydelsefull del för styrelser i alla typer av bolag. Därför 

anses internrevision har samma betydelse för kommunala respektive privata bolag.  

 

6.1 Diskussion  

Under studiens gång har vi stött på hinder som vi inte hade räknat med. När vi valde att skriva 

om internrevision försökte vi undersöka användningen av internrevision inom kommunala 

bolag. Eftersom "internrevision i kommunala aktiebolag" inte riktigt existerar så var det svårt 

att hitta något om just det. Det som gäller är att internrevision är ett generellt begrepp som ger 

samma innebörd och detta spelar ingen roll vad för slags bolag som tillämpar det. De flesta 

författare som har skrivit om internrevision har fokuserat mer på andra former av bolag än 

kommunalt. Av den anledningen var vi tvungna att dela upp rubriker efter kommunala bolag, 

internrevision, styrelse och skillnader mellan kommunala och privata bolag. Därför har vi inte 

samma rubriker i referensramen som i empirin och analysen. 

 

Vidare så förekom inte mycket av interna kontroller i studien när vi intervjuade 

respondenterna. Detta kan bero på att interna kontroller är en del av internrevision. Detta 

redogjorde även respondenterna, det vill säga att internrevision och interna kontroller kan ha 

samma innebörd. Därför anser vi att interna kontroller är viktiga i denna studie och att 

redogöra för vad det innebär kan detta ge en förståelse för läsaren.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 Ett förslag är att undersöka och göra en jämförelse mellan privata och kommunala 

bolag utifrån bådas perspektiv. Denna jämförelse skulle kunna vara intressant för att se 

vad privata bolag har att säga. 

 En annan intressant studie skulle kunna vara att fokusera mer på interna kontroller och 

se hur styrelsen och lekmannarevisorer/internrevisorer ser på dessa kontroller. 

Utgångspunkten skulle kunna vara i vems ansvar det ligger att ha god intern kontroll i 

bolaget och hur dessa kontroller fungerar.  

 Att göra en studie om internrevision utifrån internrevisorernas synvinkel i privata 

bolag.  
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Bilaga 1 - frågeformulär 

Allmänna frågor 

 Vilken är din befattning?  

 Hur länge har du varit verksam i bolaget? 

 Vilka arbetsuppgifter har du i bolaget? 

Internrevision i kommunala bolag 

 Vad består internrevision av? (processer, komponenter etc) 

 Vad är syftet med internrevisionen? 

 Vilka brister eller begränsningar finns gällande internrevision och hur ska bolaget göra 

för att motverka dessa? 

 

Styrelsens användning av internrevision  

 Vad anser du är styrelsens syfte med internrevisionen? 

 Hur använder styrelsen sig av internrevision i sitt arbete?  

 Hur bedömer styrelsen informationen som de får av lekmannarevisorer? 

 Finns det tillfällen då bolaget och styrelsen, utmärkande, mer eller mindre förlitar sig 

på internrevision? 

 Anser du att internrevisionen som granskningsverktyg kan stärka aktieägares 

förtroende till styrelsen? Hur?  

 Finns det någon särskild avdelning eller funktion inom bolaget som enbart arbetar med 

internrevision? 

 Använder bolaget sig av svensk kod för bolagsstyrning? 

o Om Ja, anser du att internrevisionens betydelse förändrats sedan införandet av 

bolagskoden? I så fall, hur? 

 

Skillnader mellan privata och kommunala bolag 

 Anser du att internrevisionssystem används på olika sätt för styrelsen i kommunala 

respektive privata bolag? 

 Anser du att internrevision har olika betydelse för styrelsen i kommunala respektive 

privata bolag? om Ja, på vilket sätt skiljer det sig? Varför gör det på det sättet? 

 

Avslutande frågor 

 Är det något du vill tillägga som du anser att vi inte har behandlat för att besvara 

frågeställningarna vi satt upp? 

 Går det bra att ta kontakt med dig igen för eventuellt kompletterande frågor? 

 

 

 

 


