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FÖRORD 
 
Vi skulle vilja framföra vårt tack till alla respondenter som har visat oss sitt intresse och tog 
sig tid till att besvara våra frågor, utan dem hade uppsatsen inte varit genomförbar. Vi vill 
även rikta ett stort tack till vår handledare Göran Arvidsson för god handledning och våra 
opponenter Mia Zabel och Ann-Marie Braskén för deras värdefulla synpunkter.  
 
 

Stockholm, 
den 11 januari 2006 

 
 

Kristina Isik        Peppi Georganta 
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SAMMANFATTNING 
 
En väl fungerande aktiemarknad har stor samhällsekonomisk betydelse. Revision kan ses som 
en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle eftersom den ger trovärdighet 
åt företagets finansiella information. 
 
För att förbättra förtroendet för företag efter ett antal redovisningsskandaler så som Enron 
WorldCom, Skandia m.m. har nya standarder utvecklats som bl.a. har inneburit att 
internrevisionen har blivit mer omfattande. Ansvaret för att organisationer ska ha en 
välfungerande internrevision och internkontroll har tillfallit styrelsen.  
 
Exempel på direktiv som har tillkommit på senare år är Svensk kod för bolagsstyrning i 
Sverige och Sarbanes-Oxley Act i USA som har fått en del kritik för att den anses ha kommit 
till som en panikåtgärd efter Enronskandalen.  
 
Vi har valt att koncentrera oss på, i Sverige verksamma, noterade bolag som berörs av något 
av regelverken: UK Combined Code, Turnbull, Sarbanes-Oxley Act, COSO-modellen samt 
Svensk kod för bolagsstyrning. Vi har dock inte undersökt bolag på O-listan med ett 
marknadsvärde som understiger tre miljarder kronor. 
 
Vi ville ta reda på om direktiven anses leda till verkliga kvalitetsförbättringsåtgärder eller om 
de är politiska panikåtgärder för att försöka återfå förtroendet från marknaden. Detta genom 
att undersöka om internrevision och de nya direktiven upplevs på olika sätt av 
styrelseledamöter, internrevisorer och konsulter.  
 
Då studien handlar om att tolka och förstå människors upplevelser och eftersom studien vill 
beskriva underliggande mönster till dessa upplevelser är kvalitativ metod att föredra.  
 
Datainsamlingen har baserats på djupintervjuer med respondenter. Vi har haft standardiserade 
intervjuer med öppna frågor i exakt samma ordning till samtliga intervjupersoner. 
 
Några slutsatser är att internrevisionen kan vara ett effektivt verktyg för styrelsen förutsatt att 
det används på rätt sätt samt att de nya direktiven har ökat fokus på internrevisionen men inte 
påverkat den nämnvärt. Vidare sägs att regelverken kan komma att leda till 
kvalitetsförbättringar men att det är tveksamt om aktieägarna upplever eller kommer att 
uppleva direktiven som en kvalitetsförbättring.  
 
Några reflektioner är att vi ser ett tydligt mönster att respondenterna inom den egna gruppen 
har liknande svar. Likheten märks även då deras svar vidrör samma områden. Uppenbart är 
också att våra respondenter har olika utgångspunkter och erfarenheter, vilket utläses av deras 
olika svar. Att koden kan leda till faktiska kvalitetsförbättringar håller vi med våra 
respondenter om, men det krävs då att den följs på ett sätt som stämmer överens med det 
enskilda bolagets behov.  
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Kapitlet ger en beskrivning av den problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsens 
problemformuleringar. I kapitlet beskrivs även syfte och  uppsatsens disposition. 

1. Inledning 
 
Efter redovisningsskandaler i de stora bolagen WorldCom, Enron, Parmalat och för att inte 
nämna svenska Skandia, har revisionsyrket uppmärksammats. Hårdare krav på insyn och 
intern kontroll har följt. Ett ökat behov av kvalitetssäkring av finansiell information har ökat 
efterfrågan på revisorers tjänster.1 
 
En väl fungerande aktiemarknad har stor samhällsekonomisk betydelse. Revision kan ses som 
en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle eftersom den ger trovärdighet 
åt företagets finansiella information.2 
 
1.1 Problemdiskussion  
 
För att förbättra förtroendet för företag efter ett antal redovisningsskandaler har nya 
standarder utvecklats som bl.a. har inneburit att internrevisionen har blivit mer omfattande. 
Ansvaret för att organisationer ska ha en välfungerande internrevision och internkontroll är 
styrelsens.  
 
Ett par direktiv som har tillkommit på senare år är Svensk kod för bolagsstyrning i Sverige 
och Sarbanes-Oxley Act i USA som har fått en del kritik för att den anses ha kommit till som 
en panikåtgärd efter Enronskandalen. Alla bolag som är noterade på börsen i USA måste 
tillämpa direktivet då det annars kan leda till dryga böter eller i värsta fall till fängelse på upp 
till tjugo år för de ansvariga. 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning skulle implementeras från och med juni 2005 eller 
senast 2006. Detta direktiv är inte tvingande då det inte är en lag utan bara en 
rekommendation och om det inte följs ska det motiveras varför.  
 
Andra direktiv är UK Combined Code, Turnbull och COSO vilka har funnits sedan tidigare. 
Vi återkommer till dem. 
 
I förslaget till Svensk kod för bolagsstyrning ligger fokus på styrelsens ansvar och hur 
styrelsens kompetens ska utökas och säkras. Diskussionen kring intern kontroll och 
internrevision är tämligen begränsad. Den svenska koden för bolagsstyrning kan ses som 
en ”light-version” av Sarbanes-Oxley Act, det regelverk som infördes i USA 2002, och syftet 
tycks vara detsamma.3 
 
Olyckligtvis är dock den Svenska koden för bolagsstyrning otydlig i flera avseenden. Det ges 
ingen vägledning i vad god intern kontroll innebär – det kan uppfattas som allt från krav på en 
uppdaterad attestinstruktion, där rörelsefrämmande kostnader hålls borta, till viktiga punkter i 
kvalitetsarbetet i produktionen och styrningen av verksamheten. Avsaknaden av definition gör 

                                                 
1 Larsson (2005)  
2 FAR (2005) 
3 deloitte.com (2005) 
 



 Panikåtgärder eller faktiska kvalitetsförbättringar? 
 

  8

att många olika varianter av kontroller kan komma att inrättas och bedömas. Bolagets 
revisorer kommer tillsvidare att ha stora svårigheter att granska och uttala sig om hur en 
intern kontroll som inte är väl definierad ska bedömas. Det som kommer att tas upp i den 
bolagsstyrningsrapport som Svensk kod för bolagsstyrning kräver av företagen blir av 
förklarliga skäl mycket svårt att tolka och använda. Ett viktigt syfte med Svensk kod för 
bolagsstyrning löper därmed stor risk att inte uppfyllas.4 
 
Sarbanes-Oxley Act kräver att alla ställningstaganden och bedömningar dokumenteras, att 
kontroller testas och att testerna dokumenteras. Att införa allt det som Sarbanes-Oxley Act, 
alternativt Svensk kod för bolagsstyrning, kräver tar naturligtvis betydande resurser i anspråk. 
I många fall behöver även en internrevisionsfunktion inrättas. Vad företagen får ut av att göra 
detta är exempelvis förbättrad kreditvärdighet, bättre kostnadskontroll och effektivare 
processer och därmed ett förbättrat resultat. Dessa effekter samt ett ökat förtroende bland 
investerarna talar för att en god intern kontroll ligger i bolagets, ägarnas och samhällets 
intresse.5 
 
Problemet i flera organisationer har varit att företagsledningen inte uppfattat värdet av att 
introducera en riskhanteringsprocess. Det har istället ansetts vara ett krav från myndigheterna, 
som bör uppfyllas till en så låg kostnad som möjligt. Det tar flera år innan den inarbetats till 
en väl fungerande process. 6  En av de större svårigheterna är att bibehålla intresset i 
organisationen så att processen blir en kontinuerlig del av verksamheten som bidrar till 
uppfyllandet av dess mål.7 
 
1.2  Problemformulering  
 
Är de olika direktiven verkliga kvalitetsförbättringsåtgärder eller politiska panikåtgärder för 
att försöka återfå förtroendet från marknaden? 
 
Vi har intervjuat internrevisorer och internrevisionskonsulter och styrelseledamöter då vi sökt 
svar från olika perspektiv samt valt att undersöka bolag som omfattas av något av 
regelverken: UK Combined Code, Turnbull, Sarbanes-Oxley Act, COSO-modellen samt 
Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Vi vill ta reda på om: 

• Om internrevisionen anses vara ett effektivt kontrollinstrument. 
• Om respondenterna upplever någon förändring vad gäller ansvar. 
• Respondenternas arbetsförutsättningar har förändrats eller kommer att förändras pga. 

implementeringen av de olika regelverken. 
• Om respondenterna tror att aktieägarna uppfattar de olika regelverken som 

kvalitetsförbättringar eller om de överhuvudtaget känner till deras existens. 
• Om regelverken anses kunna leda till faktiska kvalitetsförbättringar eller om de 

uppfattas som överflödiga.  
 

                                                 
4 deloitte.com (2005) 
5 Ibid. 
6 Schöldström & Löfgren (2001) 
7 irf.a.se (2005) 
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1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om internrevision och de nya direktiven upplevs på 
olika sätt av styrelseledamöter, internrevisorer och konsulter samt om de olika direktiven 
anses kunna leda till/har lett till faktiska kvalitetsförbättringar. 
 
1.4 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning:  
Kapitlet ger en beskrivning av den problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsens 
problemformuleringar. I kapitlet beskrivs även syfte och uppsatsens disposition. 
 
Kapitel 2 Metod:  
I metodkapitlet presenteras forskningsstrategin, undersökningsansatsen, metodsynsättet, 
datainsamlingsmetod samt val av respondenter. I detta kapitel diskuteras även 
undersökningens tillförlitlighet samt källkritik.  
 
Kapitel 3 Teori:  
I teorikapitlet redovisas vad som påverkar internrevisionen. Vi börjar med att kort förklara 
internrevision och vidare presentera Corporate governance, dess regler och normer, UK 
Combined Code, Turnbull, Sarbanes-Oxley Act, COSO samt Svensk kod för bolagsstyrning. 
Dessutom presenteras agentteorin då den ses som den främsta teoretiska grunden för 
akademisk forskning inom Corporate governance.  
 
Kapitel 4 Empiri:  
I kapitlet presenteras styrelseledamöterna, internrevisorerna och konsulterna samt deras 
sammanfattade svar inom respektive fråga och den egna respondentgruppen. 
 
Kapitel 5 Analys:  
I kapitlet analyseras respondenternas svar på frågorna, genom att göra en jämförelse mellan 
de olika respondentgrupperna d.v.s. mellan styrelseledamöter/internrevisorer, 
styrelseledamöter/konsulter och internrevisorer/konsulter. Efter varje avsnitt följer en 
diskussion och en egen tolkning av svaren.  
 
Kapitel 6 Slutsats:  
I detta kapitel redogör vi för uppsatsens slutsatser. Vidare presenteras en avslutande 
diskussion där vi också delar med oss av egna reflektioner, följt av förslag till fortsatt 
forskning.  
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I metodkapitlet presenteras forskningsstrategin, undersökningsansatsen, metodsynsättet, 
datainsamlingsmetod samt val av respondenter. I detta kapitel diskuteras även 
undersökningens tillförlitlighet samt källkritik.  

2. Metod 
 
”Ett forsknings- eller utredningsarbete börjar alltid med ett problem. Problemet är det som 
avses bli löst eller belyst genom undersökningen. Detta behöver inte innebära att problemet är 
något som är problematiskt i ordets vardagsbemärkelse. Ett problem är något som man har 
intresse av att skaffa sig ny eller fördjupad kunskap om”.8 
 
2.1 Forskningsstrategi 
 
Det finns en mängd olika metoder att angripa ett problemområde, de flesta undersökningar 
kan klassificeras utifrån hur mycket kunskap som finns om ett problemområde innan 
undersökningen startar.9 Forskningsstrategin är det tillvägagångssätt som tillämpas vid en 
studies genomförande. I detta begrepp ingår bl.a. vilken undersökningsansats, kvalitativ eller 
kvantitativ, som används vid genomförandet, vilket metodsynsätt som används, hur valet av 
studieobjekt har valts m.m.10 
 
2.2 Forsknings- och undersökningsansats 
 
Det finns två typer av metodansats när data ska analys eras; kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Metoderna handlar om hur undersökningsdata uttrycks och analyseras.11 
 
Kvantitativ: forskning som använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder.12 
Försök görs för att komma till rätta med de svagheter som den kvalitativa metodens 
flexibilitet innefattar, genom att göra stora urval och standardisera upplägget av 
undersökningen.13 
 
Kvalitativ: forskning som använder sig av verbala analysmetoder. 14  Syftet är att öka 
förståelsen för det fenomen som ska studeras.  Undersökningen präglas av flexibilitet och 
djup istället för bredd.15 
 
Det är viktigt att forskaren använder sig av den metod som passar bäst för den frågeställning 
denne utgår ifrån. 16  Det som också är avgörande för vilken ansats som väljs är hur 
undersökningsproblemet är formulerat, vad det är vi vill veta och vilken kunskap vi söker.17 
Då vi strävade efter att uppnå en meningsfull inblick i bl.a. internrevisorers arbetsuppgifter, 
roll och ansvar, och inte efter att erhålla statistiska generaliseringar präglades vår 
                                                 
8 Patel (2003) 
9 Ibid. 
10 Holme & Solvang (1991) 
11 Lekvall & Wahlbin (2001) 
12 Patel (2003) 
13 Holme & Solvang (1991) 
14 Patel (2003) 
15 Holme & Solvang (1991) 
16 Ibid. 
17 Patel (2003) 
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undersökning av den kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitativa undersökningar studerar 
individer eller grupper av individer och den värld de lever i. Syftet är att beskriva, analysera 
och förstå enskilda människors och gruppers beteende med utgångspunkt från dem som 
studeras.18 Då studien handlar om att tolka och förstå människors upplevelser och eftersom 
studien vill beskriva underliggande mönster till dessa upplevelser är kvalitativ metod att 
föredra.19 
 
2.3 Metodsynsätt  
 
I ett vetenskapligt arbete finns det olika sätt att relatera teorin till empirin. De två mest 
förekommande alternativa arbetssätten är deduktion och induktion. Det är inte alltid lätt att 
skilja de två åt och vissa gånger används båda i samma undersökning.20 Det kan ske genom 
att först söka verklighetsdata om ett verklighetsförlopp och koppla dem till den egna 
förförståelsen för att sedan dra slutsatser. Arbetet är då först induktivt och sedan deduktivt när 
slutsatserna dras.21 
 

 
Figur 1: Relation mellan teori och empiri22 
 
Vid deduktivt arbetssätt utgår författaren från allmänna principer och befintliga teorier och 
testar empirin mot dessa.23 Det omvända gäller vid induktivt då författaren utgår från empirin 
för att försöka bygga upp en ny teori 24 , det vill säga då kan forskaren studera 
forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori.25 
Vi utgår från en induktiv ansats då vi kommer att ha våra intervjuer som utgångspunkt för att 
bilda oss en uppfattning om hur det ligger till. 
 

                                                 
18 Lundahl & Skärvad (1999) 
19 Denscombe (2000) 
20 Patel (2003) 
21 Gummesson (1985)  
22 Patel (2003) 
23 Artsberg (2003)  
24 Ibid. 
25 Patel (2003) 

Induktion Deduktion 

Teori Teori 

Empiri 
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2.4 Datainsamlingsmetod  
 
I vår studie har vi valt att använda oss av både primärdata och sekundärdata för att få en så 
stor bredd som möjligt. Primärdata är upplysningar som fås direkt från enskilda personer eller 
grupper av personer vilket innebär att forskaren samlar in informationen för första gången. 
Primärdata erhålls genom empiriska studier som intervjuer, observationer eller 
frågeformulär.26 Sekundärdata är data som är insamlad av en annan författare i en tidigare 
studie.27 
 
Primärdatainsamlingen har baserats på djupintervjuer med respondenterna. Då 
förstahandsinformation är säkrare än andrahandsinformation har vi valt detta sätt för vårt 
personliga kunskapande.28 Personligt kunskapande är det kunskapande som görs ansikte mot 
ansikte, d.v.s. intervjuer.29 Vi har haft standardiserade intervjuer med öppna frågor i exakt 
samma ordning till de olika intervjupersonerna, för att det ska vara lättare att jämföra och dra 
slutsatser (se bilaga 2 och 3).30  Den enda skillnaden var att styrelseledamöterna hade några 
färre frågor att besvara. Vi genomförde intervjuerna på respondenternas arbetsplatser och 
innan vi kom dit e-postade vi frågorna för att de skulle ha möjlighet att fundera över dem 
innan intervjun. Vi valde att använda oss av bandspelare dels för att underlätta för oss själva 
och för att på det sättet kunna vara mer delaktiga och ställa följdfrågor för att få tydligare svar 
och dels för att undvika missförstånd. En av respondenterna valde dock att inte bli bandad, 
vilket vi fick respektera och istället skriva ner svaren. Efter att intervjuerna genomförts 
sammanställde vi materialet och därefter skickades det till respektive respondent för en 
eventuell komplettering eller ändring av uppgifter vid missförstånd. 
 
Litteratursökningen av sekundärdata genomfördes vid Stockholms universitet där vi började 
med att läsa tidskriften Balans för att bilda oss en uppfattning om problemet. Vi läste samtliga 
utgåvor som utgavs mellan åren 2000-2005 för att se vad som hade skrivits om ämnet. Vi 
använde oss också av det virtuella biblioteket (på Stockholms universitet) och 
sökmotorerna ”artikelsök” och ”google” för att ta fram bakgrundsinformation till 
problemdiskussionen och för att bygga upp teorin. Då har vi bl.a. använt sökorden 
internrevision, internkontroll, COSO, Svensk kod för bolagsstyrning, Corporate Governance, 
UK Combined Code, Turnbull, Sarbanes-Oxley Act m.m. Vi har studerat både vetenskapliga 
artiklar och rapporter och valt att koncentrera oss på dem som är av nyare datum för att det 
ska vara så aktuellt som möjligt i och med alla förändringar som har skett i ämnet. Andra 
sekundärdata som vi har använt i studien utgörs av litteratur, vilka också framgår i 
referensförteckningen i slutet av uppsatsen.  
 
2.5 Val av respondenter 
 
Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av undersökningen, fel val av personer 
kan leda till att undersökningen blir värdelös.31 Ett sätt att öka informationsinnehållet är att 
använda sig av intervjupersoner som har riklig kunskap om det man undersöker.32 Därför har 

                                                 
26 Jacobsen (2002) 
27 Denscombe (2000) 
28 Holme & Solvang (1991) 
29 Gustavsson (2004) 
30 Patel (2003) 
31 Holme & Solvang (1991) 
32 Ibid. 
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vi valt att använda oss av tre internrevisorer som är anställda av större bolag, tre 
internrevisorer som arbetar i större revisionsbyråer som konsulter till bolag och tre 
styrelsemedlemmar. Samtliga respondenter berörs på något annat sätt av bl.a. Sarbanes-Oxley 
Act, COSO, UK Combined Code, Turnbull, Svensk kod för bolagsstyrning m.fl. Vi har ansett 
det vara meningslöst att vända oss till dem som inte berörs av dessa regelverk, då de inte har 
samma kunskap i ämnet. 
 
2.6 Undersökningens tillförlitlighet 
 
När vi söker information måste vi på något sätt försäkra oss om att vi vet vad vi gör.33 Dels 
måste vi veta i vilken utsträckning vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. att vi har god 
validitet, dels måste vi veta att vi genomför undersökningen på ett tillförlitligt sätt, dvs. att vi 
har god reliabilitet. 
 
2.6.1 Validitet 
 
Validitet syftar på i vilken utsträckning ett empiriskt mått mäter det teoretiska begreppet det 
är avsett att mäta.34 För att säkerställa validiteten var vi väldigt noggranna när vi valde våra 
respondenter, och informerade dem i ett tidigt stadium vad undersökningen handlade om. 
Detta för att vara säkra på att intervjua personer med den kunskap som var önskvärd. 
Validiteten ökade också då vi valde att använda oss av personliga intervjuer, eftersom vi då 
kunde ställa följdfrågor för att få tydliga svar som inte kunde missförstås. Att vi bandade alla 
intervjuer förutom en där respondenten var väldigt noggrann med att ge tydliga svar och prata 
långsamt för att vi skulle ges möjlighet att skriva, minskade risken för missförstånd. Vi 
sparade det inspelade materialet för att vid behov kunna gå tillbaka och lyssna igen. Att få 
respondenterna att läsa igenom sina svar för godkännande minskade risken för missförstånd 
och därmed ökades nivån på validiteten. 
 
2.6.2 Reliabilitet  
 
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller slumpmässiga mätfel 
samt i vilken omfattning en mätprocedur genererar samma resultat vid upprepade mätningar.35  
För att öka reliabiliteten vid insamlingen av primär data har respondenterna fått ta del av 
intervjufrågorna i förväg. De standardiserade intervjuerna, där de svarat på samma frågor i 
samma ordningsföljd, (med undantag av följdfrågor) säkrade också reliabiliteten.36 Vi har 
även försökt att hålla oss neutrala för att inte påverka deras svar vid intervjun. Att alla 
respondenter har befunnit sig i sin naturliga arbetsmiljö ökade nivån på reliabiliteten då de på 
så sätt kände sig bekväma i situationen. Reliabiliteten av en intervju kan påverkas av faktorer, 
såsom respondenternas hälsa, trötthet, engagemang samt eventuella feltolkningar av 
frågorna.37 Dessa faktorer har dock legat utanför vår kontroll. 
 

                                                 
33 Patel (2003) 
34 Gustavsson (2004) 
35 Ibid. 
36 Patel (2003) 
37 Gustavsson (2004) 
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2.6.3 Källkritik 
 
Tillförlitligheten hos använda källor, både av intervjuer och tryckt material ska granskas. En 
källas tillförlitlighet kan prövas genom ett antal källkritiska kriterier. Vi har använt oss av tre 
källkritiska kriterier: 
 
Det första kriteriet är samtidskravet, vilket uppfylls när källan ligger så nära det inträffade i 
tid som möjligt. Det anser vi vara uppfyllt då det är intervjuer som ligger till grund för analys 
och slutsats av arbetet. Det som kan ifrågasättas är sekundärdata, där har vi dock varit 
noggranna med att använda de senaste upplagorna i den mån vi haft möjlighet.  
 
Det andra kriteriet innebär att forskaren ska undersöka om det finns tendenser i materialet 
som tyder på att det är vinklat till respondentens egen fördel. Här har vi försökt att se till att 
respondenterna har varit så objektiva som möjligt och att vi inte har påverkat dem till några 
svar. Detta har underlättats då vi har använt samma frågor till samtliga respondenter och i 
samma ordningsföljd, (i den meningen då styrelseledamöterna har haft färre frågor att svara 
på). Mer än så är svårt att kontrollera. När det gäller sekundärdata från Internet med dess 
öppna struktur är det svårt att spåra författaren för att garantera dess äkthet.38 Vi har försökt 
att vara så kritiska som möjligt och använt oss av sidor som vi ansett vara tillförlitliga.   
 
Det tredje kriteriet kallas beroendekriteriet och handlar om att granska huruvida källorna är 
beroende av varandra.39 Vi kan inte se ett beroende respondenterna emellan då de inte arbetar 
i samma bolag. Internetkällorna har varit svårare att undersöka, då de är svåra att kontrollera, 
men vi har försökt att styrka litteraturen vi återgivit genom att hänvisa till flera källor när 
tillfälle givits.  
 

                                                 
38 Gustavsson (2004) 
39 Ibid. 
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I teorikapitlet redovisas vad som påverkar internrevisionen. Vi börjar med att kort förklara 
internrevision och vidare presentera Corporate governance, dess regler och normer, UK 
Combined Code, Turnbull, Sarbanes-Oxley Act, COSO samt Svensk kod för bolagsstyrning. 
Dessutom presenteras agentteorin då den ses som den främsta teoretiska grunden för 
akademisk forskning inom Corporate governance.  

3. Teoretisk referensram  
 
3.1 Revision 
 
”Revision – en granskning gjord av en revisor, vanligen gällande såväl sifferrevision 
(granskning av siffror) som sakrevision (granskning av förvaltning)”.40 
 
”Revision - (senlat. revi´sio 'återseende', av lat. revi´deo 'åter se'), inom redovisning den 
granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning 
som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att 
förvalta organisationen. Det finns i huvudsak två typer av revision: extern revision, som utförs 
av utomstående revisorer utsedda av organisationens huvudmän, och internrevision som 
utförs av tjänstemän i organisationen, vanligen direkt underställda högsta ledningen”.41 
 
Revision kan ses som en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle eftersom 
den ger trovärdighet åt företagets finansiella information. Det finns olika slags revisioner, 
externa och interna, statliga och kommunala, miljörevision samt taxeringsrevision.42 
 
Internrevisorernas roll avgörs av företagsledningen och deras mål skiljer sig från den externa 
revisorns. Externrevisorn är utsedd att lämna ett oberoende uttalande om årsredovisningen. 
Internrevisionsfunktionens mål varierar alltefter företagsledningens behov. Externrevisorns 
huvudsakliga intresse är att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.43  
 
3.2 Internrevision 
 
”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och konsultaktivitet som har till uppgift att 
tillföra värde och förbättra verksamheten i olika organisationer, genom att på ett systematiskt 
och strukturerat sätt värdera och öka effektiviteten inom riskhantering, styrning och kontroll 
samt ledningsprocesser. Internrevisionen är en hjälp för organisationen att uppnå sina mål”.44 
 
”Internrevision - funktion i vissa större företag och förvaltningar som på den verkställande 
ledningens uppdrag granskar säkerheten och effektiviteten i rutinerna för ekonomistyrning. 
Från att tidigare ha varit begränsad till granskning av redovisning, har funktionen breddats till 
att även innefatta om bedömningen av resursanvändningen är ändamålsenlig. Resultatet av 
internrevisionen utgör ett viktigt underlag för den externa revisionen och arbetet planeras ofta 
i samråd med externrevisorerna.”45 Syftet med internrevisionen är att, så långt det är praktiskt 

                                                 
40 finansportalen.se (2005) 
41 ne.se (2005) 
42 FAR (2005) 
43 Ibid. 
44 internrevisorerna.se (2005 
45 ne.se (2005) 
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möjligt, säkra att verksamheten sköts väl och effektivt. Här ingår rutiner för att säkerställa att 
de riktlinjer som ledningen lagt fast följs, att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel 
förhindras och upptäcks, att redovisningen är riktig och fullständig samt att tillförlitlig 
information upprättas i rätt tid. En internrevisors arbete sträcker sig alltså lite längre än en 
externrevisors.46 
 
Internrevision utförs av personer inom organisationen som intern internrevisor eller utom 
organisationen som konsult. Organisationer kan ha olika syften, storlek och struktur och 
skillnaderna inverkar på hur internrevisionen genomförs. Det är därför viktigt att 
internrevisionssederna följs för att internrevisorerna ska kunna fullgöra sina skyldigheter.47 
 
Intern kontroll är förenat med revisionsrisk samt dess komponenter inneboende risk, 
kontrollrisk och upptäcktsrisk. Revisionsrisken innebär att det finns en risk att revisorn gör ett 
oriktigt uttalande i revisionsberättelsen. 

• ”Inneboende risk” är benägenheten hos ett saldo eller ett transaktionsslag att innehålla 
en felaktig uppgift som, enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i andra 
saldon eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig, om man bortser från 
eventuell tillhörande intern kontroll. 

• ”Kontrollrisk” är risken för att en felaktig uppgift som skulle kunna förekomma i ett 
saldo eller transaktionsslag och som, enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter 
i andra saldon eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig, inte förhindras eller 
upptäcks och rättas i tid via redovisningssystem och system för intern kontroll. 

• ”Upptäcktsrisk” är risken för att en revisors substansgranskningsåtgärder inte 
upptäcker en felaktig uppgift i ett saldo eller transaktionsslag och som, enskilt eller 
tillsammans med felaktiga uppgifter i andra saldon eller transaktionsslag, skulle kunna 
vara väsentlig.48 

 
3.2.1 Riktlinjer för internrevision 
 
”Internrevisionen ska vara oberoende och en internrevisor objektiv i utförandet av sitt arbete. 
En internrevisor ska vara opartisk och fördomsfri samt undvika intressekonflikter. Om 
oberoendet eller objektiviteten faktiskt eller uppenbarligen begränsats, ska berörda parter 
informeras. Sättet detta redovisas på bestäms av begränsningens karaktär”. 
”Internrevisorer ska inte bedöma verksamhet för vilken de tidigare ansvarat.”49 
 
Hur internrevisorns arbete ska gå till finns det inte så mycket riktlinjer för, de som utfärdar 
riktlinjer är The Institute of Internal Auditors (The IIA). Internrevisorernas Förening (IRF) är 
en svensk förening för yrkesverksamma internrevisorer som är ansluten till den internationella 
yrkesföreningen.50 De riktlinjer som vi anser berika vårt arbete har vi tagit upp.  
(Se bilaga 1) 
 
Som internrevisor finns möjligheten att uppnå en amerikansk certifiering. Den förkortas CIA 
och står för Certified Internal Auditor.51 
                                                 
46 FAR (2005) 
47 Ibid. 
48 Ibid.  
49 internrevisorerna.se (2005) 
50 Ibid. 
51 Urban Eklund 
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3.3 Corporate governance 
 
Corporate governance (CG), eller bolagsstyrning med en svensk term, handlar om att styra 
bolag på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet 
och därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt52.  
 
CG är viktigt för ekonomin i företag och samhälle och därför uppmärksammas det.53 CG kan 
definieras utifrån olika aspekter, dels på hur en ledning i ett företag är strukturerad och dels 
utifrån den maktbalans som existerar mellan olika interna och externa intressenter.54 
 
Beträffande CG har olika regelverk upprättats. Exempel på sådana är Sarbanes-Oxley Act 
(USA), UK Combined Code, COSO, Turnbull samt Svensk kod för bolagsstyrning i Sverige.  
 
3.4 Agentteorin  
 
Den teoretiska grunden för akademisk forskning inom CG är främst agentteorin. Starkt 
förenklat innebär den att i ett företag som från början ägs och styrs av en entreprenör 
sammanfaller egenintresset och företagsintresset. Om företaget växer så anställs så 
småningom en Vd, varvid ägaren (ägarna) blir s.k. huvudman och Vd:n blir agent. 55 
Agentkostnaden uppstår då agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av huvudmannen, 
vilket grundar sig på de vanliga antagandena i traditionell ekonomisk teori att aktörerna är 
rationella och nyttomaximerande.56 Dessutom uppstår agentkostnader för att åstadkomma att 
agenten agerar i huvudmannens intresse. Dessa agentkostnader utgörs av t.ex. kostnader för 
utökad revision och ibland incitamentsprogram för centrala befattningshavare i form av 
optioner och bonus. Bonus- och optionsprogram blir oftast kopplade till redovisningsmässiga 
(mätbara) mål som t.ex. uppnådd vinst, avkastning på eget kapital eller kassaflöde.57 Agenten 
har egna vinstintressen och förväntas agera på det sätt som gynnar denne bäst och t.ex. välja 
den redovisningsmetod som ger högre vinst om dennes ersättning är relaterad till vinstnivån58 
och därför uppkommer risk för moral hazard d.v.s. asymmetrisk information för att agenten 
har mer information än huvudmannen.59  
 
Det finns enligt teorin risk att den verkställande ledningen i ett företag, genom sin kontroll 
över redovisningen och sina goda kontakter med revisorerna, manipulerar de 
redovisningsmått som ligger till grund för belöningssystemen. Revisionen och förhållandet 
mellan revisorer och ägare liksom sättet att välja revisorer, blir således av central betydelse. 
Problemen blir särskilt tydliga i stora företag med diffus ägarbild där ägarinflytandet kan vara 
svagt, och den verkställande ledningen har möjlighet att dominera.60 

 

                                                 
52 bolagsstyrning.se (2005) 
53 encycogov.com (2005) 
54 Nilsson (2005)  
55 Ibid. 
56 Artsberg (2003) 
57 Nilsson (2005)  
58 Artsberg (2003) 
59 Nilsson (2005) 
60 Ibid. 
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Revisorn 
 
 

 
 Agenten (bolagets ledning) Huvudmannen (aktieägaren/ägarna) 
Figur 3: Relationen mellan revisorn, agenten och huvudmannen (egen bearbetning) 
 
3.5 Combined Code 
 
I Europa fick utvecklingen av CG sitt genomslag med den brittiska Cadbury-rapporten 1992. 
Det var ett svar på ett antal företagsskandaler i Storbritannien i slutet av 1980-talet61 där både 
verkställande ledningens, styrelsens och revisorernas ansvar för redovisningsrapporteringen 
ifrågasattes.62 Med oberoende förstås att styrelseledamoten inte har ett anställningsförhållande 
eller ägarförhållande gentemot bolaget. För att öka antalet oberoende ledamöter i absoluta tal 
men även själva oberoendet som en egen mätbar storhet lanserades bl.a. 
valberedningskommittén som en obligatorisk del av en brittisk styrelse. Idén innebär helt 
enkelt att om styrelsens oberoende ledamöter sköter rekryteringen av nya oberoende 
ledamöter så kommer inte de nya placeras i en automatisk tacksamhetsskuld till VD, därmed 
blir styrelsens övervakning effektivare och framtida skandaler uteblir. 63  
 
Det brittiska Redovisningsrådet heter FRC, (Financial Reporting Council). Den s.k. Cadbury-
kommittén tillsattes redan på 1980-talet för att undersöka aspekter av ledningens, liksom 
revisorernas ansvar för ekonomisk rapportering till olika intressenter. Avsikten var att 
åstadkomma ett ramverk för något som skulle kunna översättas till god förvaltningssed i 
större bolag.64 
 
Cadbury-kommittén gav ut den s.k. Cadbury-rapporten som innehöll förslag beträffande 
styrelsens, direktionens och revisorernas hantering av finansiell information. Konkret 
framfördes bl.a. förslag beträffande mer utförlig textinformation i redovisningarna som så 
småningom resulterade i krav på en s.k. ”Operating and Financial Review” (OFR), som liknar 
svensk förvaltningsberättelse. Dessutom föreslog man inrättande av revisionskommittéer i 
stora bolag, krav på mer omfattande information om belöningssystemen, liksom mer 
preciserad ansvarsfördelning i företagets ledning.65  
 
Cadbury-kommittén följdes av fler kommittéer under 1990-talet som gav ut rapporter i samma 
ämnen bl.a. Turnbull-rapporten.66 Flera av rapporterna sammanställdes i den s.k. Combined 
Code, som senast utkom i juli 200367. The Combined code är numera obligatorisk för bolag 

                                                 
61 bolagsstyrning.se (2005) 
62 Nilsson (2005)  
63 asb.dk (2005) 

64 Nilsson (2005)  
65 Ibid.  
66 Ibid.  
67 bolagsstyrning.se (2005) 
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noterade på Londonsbörsen och innehåller regler för att förstärka förtroendet för 
revisionsprocessen genom att öka revisorernas oberoende samt att klargöra styrelsens ansvar i 
att ge en tydlig och detaljerad bild av styrningen i bolaget och dess interna kontrollsystem.68  
 
UK Combined Code innehåller krav på att bolagen ska lämna en redogörelse för hur 
principerna i Combined Code följs och lämna motiveringar i den mån de frångåtts. Combined 
code har utgjort ett benchmark även för bedömningen av större bolag i andra länder. Den 
innehåller detaljerade regler beträffande styrelsearbete, revision m.m. Några centrala punkter 
kan sammanfattas enligt följande: 

• Styrelsen ska inte domineras av personer ur den verkställande ledningen i företaget. 
Valen till styrelsen och även själva styrelsearbetet bör vara formellt reglerade, och 
styrelsemedlemmar bör ställa sin plats till förfogande inom regelbundna tidsperioder. 

• Belöningssystem bör vara prestationsrelaterade och styrelsemedlemmar och direktörer 
bör inte vara inblandade i beslut om egna belöningssystem. Årsredovisningen bör 
innehålla information om belöningssystemen med redogörelse beträffande varje 
chefsperson och styrelsemedlem.  

• Aktieägare bör uppmuntras att delta i bolagsstämmorna, och deras deltagande bör 
underlättas på olika sätt. 

• Styrelsen bör hållas ansvarig för att upprätthålla ett sunt system för intern kontroll. 
Dessutom bör syrelsen hållas ansvarig för att presentera en balanserad och begriplig 
information om den finansiella situationen och framtidsutsikterna. 

• Börsnoterade företag bör ha en revisionskommitté för att upprätthålla effektiva 
kontakter med de externa revisorerna och för att handha upphandlingen av 
revisionstjänster.69 

 
3.6 Turnbull 
 
FAR:s motsvarighet, ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) 
har tagit fram en vägledning till UK Combined Code, den s.k. Turnbull-rapporten. 70 
Rapporten ska fungera som en vägledning för hur företagen ska gå tillväga för att uppnå en 
välgrundad intern kontroll som innehåller tydliga riktlinjer för vad god intern kontroll innebär 
samt granskar hur väl företag tillämpar kraven på rapportering till sina intressenter.71  
 
Nigel Turnbull framhöll i anslutning till att vägledningen publicerades: ”Vi har strävat efter 
att ta fram en praktisk vägledning som kan säkerställa att styrelsen är medveten om företagets 
väsentligaste risker och de aktiviteter som finns för att hantera dessa”.72 
 
Turnbull fastställer att ett välgrundat internt kontrollsystem omfattar: policies, processer, 
uppgifter, beteende och andra aspekter i ett företag. Den mest signifikanta aspekten av 
Turnbull-rapporten är kravet på styrelsen att bekräfta att det finns en kontinuerlig process att 
identifiera, värdera och hantera de viktigaste affärsriskerna. De flesta företag tror att de förstår 
och hanterar, åtminstone informellt, sina signifikantaste risker. Hur som helst är det klart att 
den gemensamma nämnaren bakom tidigare misslyckanden är bristen på effektiv risk 

                                                 
68 Skinner & Spira (2003) 
69 Nilsson (2005)  
70 icaew.co.uk (2005) 
71 Ibid. 
72 irf.a.se (2005) 
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management. Som ett resultat av det har risk management vuxit och ses nu som en kritisk 
funktion som assisterar ledningen att uppnå sina affärsmål.73 Reglerna i Turnbull-rapporten 
innefattar en säkerställning av företagets tillgångar, och skyddar mot bl.a. felaktigt 
användande, förlust och bedrägeri samt försäkrar att ansvarsskyldigheten identifieras och 
hanteras. Vidare hjälper rapporten till att garantera kvalitén på både den externa och interna 
rapporteringen samt kräver upprätthållande av lämpliga register och processer som genererar 
ett flöde av lämplig, relevant och tillförlitlig information inom och utom företaget. Reglerna 
ska även utgöra hjälp att säkra uppfyllandet av gällande lagar och regleringar samt 
uppfyllandet av de interna policyn som är upprättade av företagsledningen.74 Syftet är att 
länka samman verksamhetsmålen med riskhantering och kontrollsystem. Detta för att öka 
möjligheterna till att uppfylla målen och att bistå organisationen att hantera förändringar.75 
För att säkerställa aktieägarnas investeringar och företagets tillgångar behövs ett väl 
fungerande internt kontrollsystem.76  
 
Risk är en integrerad del av affärsverksamhet. Att ett företag går bättre och ger bättre 
avkastning till sina ägare påverkas av väl avvägt och framgångsrikt risktagande. Företag kan 
inte undvika risk helt och hållet, men bör hantera sina risker på ett lämpligt sätt. Till skillnad 
från Sarbanes-Oxley Act, täcker Turnbull riskhantering och intern kontroll i dess helhet, inte 
bara den del som är hänförlig till finansfunktionen.77  
 
3.7 Sarbanes-Oxley Act 
 
Den moderna utvecklingen av bolagsstyrning inleddes i USA i början av 1980-talet. Ett antal 
starka och egenmäktiga företagsledningar i stora börsnoterade bolag agerade på ett sätt som 
inte ansågs överensstämma med ägarnas, till stor del den aktiesparande allmänhetens intressen. 
Ledande institutionella ägare utövade då sin ägarmakt för att tvinga bort företagsledningar 
och formulerade särskilda riktlinjer, s.k. corporate governance guidelines, för hur bolagen i 
fortsättningen borde styras78. Efter de beryktade skandalerna i Enron och WorldCom skärpte 
den amerikanska kongressen lagstiftningen kring företagsledningens interna kontroll och 
styrning av företagen.79  
 
Ett regelverk kring bolagsstyrning är Sarbanes-Oxley Act (SOX) (sektion 404), vilken 
behandlar den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Enligt lag måste 
företagsledningen identifiera risker kring den finansiella rapporteringen, besluta hur dessa ska 
hanteras genom kontroller, dokumentera och testa dessa processer och kontroller samt göra en 
egen bedömning hur detta fungerar.80   
 
När SOX antogs i USA år 2002 var syftet att bemöta de allt högre kraven på ordning och reda 
i det amerikanska näringslivet.81 Lagen fokuserar på bedrägeriaspekten, på hur manipulation 
av räkenskaperna förhindras och hur sådant kan upptäckas.82  
                                                 
73 barclaysimpson.co.uk (2005) 
74 icaew.co.uk (2005) 
75 irf.a.se (2005) 
76 internrevisorerna.se (2005) 
77 Ibid. 
78 bolagsstyrning.se (2005) 
79 soliditet.se (2005) 
80 kpmg.se (2005) 
81 deloitte.com (2005) 
82 kpmg.se (2005) 
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Företagsledningens bedömning ska avrapporteras tillsammans med övrig finansiell 
rapportering. Rapporteringen ska granskas av de externa revisorerna som också ska lämna en 
egen bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Detta innebär ett mycket stort 
arbete i de flesta fall och med en väldigt tydlig deadline, eftersom bedömningen av den 
interna kontrollen ska avlämnas samtidigt som övrig rapportering. Konsekvenserna av att inte 
hinna med eller om arbetet genomförs på fel sätt kan bl.a. medföra stränga straff för 
företagsledningen. Även revisorerna riskerar straff om deras rapportering är felaktig.83 
 
Med tillkomsten av SOX infördes ett omfattande regelverk med målet att säkerställa att 
företag som är börsnoterade i USA har en väl fungerande intern kontroll samt att de 
tillhandahåller korrekt finansiell information till investerare. Den del av SOX som kräver 
mest resurser av företagen att anpassa sig till de nya reglerna benämns Section 404. 84 
Konkret innebär SOX bl. a. att Vd och finanschef i bolaget skriftligt ska gå i god för att det 
finns en bra intern kontroll av bolagets redovisning. Det innebär att bolaget måste undersöka 
alla verksamheter som materiellt kan påverka bolagets resultat och försäljning.85  Vd och 
finanschef ska skriftligen intyga att sådana kontroller är gjorda, att de är ändamålsenligt 
utformade och att de fungerar. Vidare ska företagen kunna presentera dokumentation över 
vilka ställningstaganden som gjorts samt vilka tester som genomförts för att säkerställa 
kontrollernas utformning och funktionalitet. Den interna kontrollen ska också granskas av 
företagets revisorer och redogöras för i revisionsberättelsen.86 Revisorn ska vidare uttala sig 
som tidigare om den finansiella rapporteringen samt utvärdera företagsledningens bedömning 
och slutsatser och genomföra en oberoende bedömning av den interna kontrollen.87 
 
Den nya lagen gäller amerikanska och utländska företag registrerade hos Securities and 
Exchance Commission (SEC)88  som är den amerikanska motsvarigheten till den svenska 
Finansinspektionen. I princip omfattas alla bolag vars aktier är noterade på amerikanska 
börser, men även deras dotterbolag utomlands berörs.89 I praktiken innebär det alla noterade 
bolag och de som har lån registrerade i USA.90  
Företag som har sitt juridiska säte utanför USA har, delvis på grund av ovan nämnda faktorer, 
fått ytterligare tid på sig att efterleva kraven. Amerikanska företag ska däremot efterleva SOX 
per 31 december, 2004.91 
 
Straffpåföljden är minst sagt kännbar. Den amerikanska lagstiftningen säger att företagets Vd 
och finanschef har personligt ansvar och riskerar böter upp till 5 miljoner dollar eller 20 års 
fängelse om inte SOX-regelverket efterlevs. Detta gäller inte bara i bolaget utan i hela 
koncernen globalt.92 
 
Effekterna av SOX förväntas bli förbättrad finansiell rapportering, återvunnet förtroende för 
finansiella marknader samt en potentiell konkurrensfördel för företagen.93 
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SOX har kritiserats i USA för att vara en panikåtgärd för att lugna opinionen och med alltför 
rigida regler. SOX har dessutom kritiserats i Europa för att lagen ger s.k. extraterritoriella 
verkningar på grund av att den även måste tillämpas av utländska företag som är noterade i 
USA. På så sätt kan företagen drabbas av regler som strider mot varandra, och tolkningen är 
synnerligen osäker för icke amerikanska företag.94  
 
3.8 COSO-modellen 
 
COSO, The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, är en 
kommitté i USA som bildades 1985. Kommissionen består av representanter från företag, 
redovisningsekonomer, internrevisorer, externrevisorer, investeringsbolag och New York 
Stock Exchange.95 Syftet var att bistå företag och andra organisationer att förbättra sitt interna 
kontrollsystem. Detta regel- eller ramverk har sedan dess omsatts och operationaliserats i 
policies och regler hos tusentals bolag runt om i världen.96 
 
Enligt COSO:s definition är intern kontroll: 
”En process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig 
säkerhet för att företagets mål uppnås på följande områden:  

• verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet  
• den finansiella rapporteringens tillförlitlighet  
• efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar”.97 

 
Enligt COSO ska den interna kontrollen inte ses som en enstaka händelse, utan som en 
pågående process för att förbättra övervakningen av företagets verksamhet. Den interna 
kontrollen ska vara påverkad av personer inom organisationen samt ge en rimlig säkerhet för 
hur väl verksamheten lever upp till sina uppsatta mål.98  
 
De olika kriterierna kan delas in i fem olika frågeområden: kontrollmiljö, riskbedömning, 
övergripande kontrollåtgärder, uppföljning samt information och kommunikation.99 (se bild 
nedan) 
• Kontrollmiljö är ett samlat namn på de faktorer som ”anger tonen” i företaget och därmed 

påverkar den övergripande kontrollstrukturen. Kontrollmiljön är grunden för de andra fyra 
komponenterna i den interna kontrollen. Exempel på viktiga faktorer att beakta är bl.a. 
följande: 
- Roller och ansvar för väsentliga ledningsfunktioner och bolagsorgan  
- Policyer och instruktioner för väsentliga faktorer i den interna kontrollen över finansiell        
rapportering 

• Risker för fel kan uppstå i alla steg i den finansiella rapporteringsprocessen; i datafångsten, 
i samband med databearbetningar, bedömningar och justeringar, i konsolidering, i 
värdering av tillgångar och skulder, etc. I detta sammanhang är det viktigt att fokusera på 
riskerna i de mest väsentliga affärsenheterna och de mest väsentliga finansiella posterna 
samt tillhörande processerna. 
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• Vanligen finns två element i en effektiv kontrollaktivitet; en policy eller rutin som 
beskriver kontrollens utförande, och sedan själva utförandet av denna kontroll. 

• Internkontrollsystemet förändras över tiden i takt med att verksamheten förändras. En 
kontroll som en gång varit effektiv kan plötsligt ha spelat ut sin roll. Följaktligen måste 
styrelse och ledning tillse att internkontrollsystemet följs upp och utvärderas. Detta kan 
ske både genom en löpande övervakning eller genom periodvisa, separata, utvärderingar. 

• För att skapa en god förståelse för vilka riktlinjer och rutiner som gäller ställs det stora 
krav på företagets förmåga att sprida information. Företaget måste således ha processer 
och procedurer på plats som säkerställer att organisationen är informerad om vilka rutiner 
och kontroller som är väsentliga.100 

 

 
 
Figur 3: Pyramiden101 (omarbetad av författarna)  
 
3.9 Svensk kod för bolagsstyrning  
 
Utvecklingen för bolagsstyrning har gått snabbt under de senaste decennierna vilket har lett 
till uppkomsten av mer eller mindre frivilliga regelsamlingar, s.k. koder, för bolagsstyrning i 
ett stort antal länder. Även på ett internationellt plan har vissa gemensamma riktlinjer för 
bolagsstyrning utarbetats, bl.a. inom Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) och EU. Med den nu presenterade Svensk kod för bolagsstyrning 
(koden) får Sverige en motsvarande regelsamling.102 Koden trädde i kraft som en del av 
Stockholmsbörsens regler den 1 juli 2005 för samtliga svenska bolag på A-listan och för 
svenska bolag på O-listan med ett marknadsvärde över 3 miljarder SEK. De berörda bolagen 
bör tillämpa koden så snart som möjligt efter den 1 juli 2005, dock senast inför 
bolagsstämmorna år 2006.103 
 
Till grund för svensk bolagsstyrning ligger aktiebolagslagen (1975:1385 ABL), som efter den 
omarbetning och modernisering som skett under det senaste decenniet reglerar flera av de 
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frågor som i andra länder behandlas i koder och liknande regelverk.104 Enligt ABL (8 kap. 3-4 
§§) svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 
Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.105  
 
Avsikten är inte att den svenska koden, som fallet med SOX, ska införas genom lagstiftning. 
Istället vill man åstadkomma en acceptans främst genom att den frivilligt införlivas med 
noteringskraven på börsens större listor (inledningsvis A-listan och O-listan).106 
 
3.9.1 Styrelsens ansvar 
 
Enligt koden är styrelsens övergripande uppgift att för ägarnas räkning förvalta bolagets 
angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktig god kapitalavkastning 
tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen ansvarar också för att bolagets finansiella 
rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och 
övriga krav på noterade bolag. Vidare ansvarar styrelsen för bolagets interna kontroll, vars 
övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Följande anges 
beträffande intern kontroll: 

• Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 

• Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den 
avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under 
det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisorer. 

• I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen 
årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna 
kontrollen motivera sitt ställningstagande.107 

 
3.9.2 Koden 
 
Det inledande arbetet med att utveckla koden bedrevs inom en särskild arbetsgrupp, den s.k. 
Kodgruppen, i samverkan mellan Förtroendekommissionen och följande organ och 
organisationer i näringslivet: Föreningen för revisionsbyråbranschen (FAR), Fondbolagens 
Förening, Näringslivets Börskommitté, Stockholmsbörsen, Stockholms Handelskammare, 
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund och Sveriges Försäkringsförbund.108 
 
Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Koden riktar 
sig främst till aktiemarknadsbolag. 109  Koden kommer även att medverka till 
förtroendestärkande åtgärder för andra företag som vill ta till sig ”best practice”.110 Detta är i 
sin tur, enligt Kodgruppens mening, ägnat att stärka näringslivets effektivitet och 
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konkurrenskraft och att främja förtroendet på den svenska kapitalmarknaden och i det svenska 
samhället i stort för näringslivets sätt att fungera.111 
 
Ytterligare ett syfte med koden är att hos utländska investerare och andra aktörer på den 
internationella kapitalmarknaden höja kunskapen och öka förtroendet för svensk 
bolagsstyrning och därigenom främja det svenska näringslivets tillgång till utländskt 
riskkapital på goda villkor.112 Införandet av särskild rapportering från styrelsens sida om den 
interna kontrollen är ett viktigt inslag som överrensstämmer med den internationella 
utvecklingen.113 
 
De frågor som behandlas i koden är i första hand av strukturellt slag, dvs. behandlar frågor 
som hur styrelsen bör arbeta med dessa frågor, hur kontakterna mellan revisorerna och 
bolaget bör ske, hur rapporteringen av dessa förhållanden ska se ut och hur revisorn 
utvärderas och väljs. Men koden innehåller också vissa materiella regler av stor betydelse, 
t.ex. krav på styrelserapportering om den interna kontrollen, granskning av denna rapport och 
obligatorisk granskning av minst en delårsrapport.114  
 
Koden har utvecklats för att: 

• Skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll.  
• Skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning, som 

bl.a. säkerställer ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets 
ledningsorgan. 

• Skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och 
kontrollorganen.  

• Värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk handling 
• Skapa största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhälle.115 

 
God bolagsstyrning är lika viktigt i stora som små aktiemarknadsbolag. Ett ambitiöst 
regelverk kan emellertid bli alltför resurskrävande för de mindre bolagen att tillämpa fullt ut. 
Utan att ge avkall på ambitionen att skapa en internationellt respekterad kod för de större 
börsbolagen har strävan därför varit att ge utrymme för viss förenkling där så kan anses 
motiverat. Det bör vidare anses godtagbart att mindre bolag redovisar ett större antal 
avvikelser från enskilda regler enligt principen följ eller förklara (se nedan) än vad fallet är för 
större bolag.116 
 
Det kan finnas skäl att stegvis implementera koden, som inleds med de största och mest 
kvalificerade bolagen. Kodgruppens rekommendation är att i ett första steg införa koden för 
bolag noterade på A-listan och större bolag på O-listan, för att efter några år, då erfarenhet av 
kodens praktiska tillämpning vunnits, bredda den till börsens samtliga bolag. Fördelarna med 
en stegvis implementering av koden är dels att få en praktisk användning av koden som kan 
ligga till grund för eventuella modifieringar i samband med att tillämpningen breddas, dels att 
de större bolagen utvecklar system och rutiner för att på ett kostnadseffektivt sätt praktisera 
koden som de mindre bolagen sedan i tillämpliga delar kan utnyttja. Kostnaden för den 
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inledande ”tröskeln” i form av att bygga upp lämpliga system och rutiner för att använda 
koden kommer därigenom att till stor del bäras av de större aktiemarknadsbolagen.117 
 
Dock är även övriga börser och auktoriserade marknadsplatser, liksom andra kategorier av 
bolag än aktiemarknadsbolag, rekommenderade att implementera koden. Kodgruppen är 
övertygad om att tillämpning av koden kommer att ses som ett kvalitetsmärke som allt fler 
marknadsplatser och bolag finner det angeläget att tillägna sig. För bolag noterade på flera 
länders börser eller marknadsplatser bör bolagets juridiska hemvist vara avgörande för vilket 
lands kod som skall följas. Den svenska koden riktar sig således till svenska aktiebolag. Om 
ett svenskt bolag, genom notering på utländsk börs med tvingande regler som strider mot den 
svenska koden, måste avvika från vissa regler i den svenska koden borde detta i allmänhet 
utgöra giltigt skäl för avvikelse enligt principen ”följ eller förklara” (se nedan).118 
 
Att tillämpa koden innebär inte att samtliga regler alltid måste följas och det är inget brott mot 
koden att avvika från en eller flera enskilda regler. Företag som tillämpar koden skall dock 
ange förklaringar om de avviker från reglerna. Det kan i vissa fall innebära väl så god 
bolagsstyrning att avvika från en regel som inte passar det enskilda bolaget. Det avgörande är 
vilka motiv som finns för avvikelsen.119 
 
Genom att tillämpa denna princip har ambitionsnivån i koden kunnat läggas högre än om 
reglerna skulle vara tvingande. Om tvingande regler införs måste kraven läggas på en nivå 
som är rimlig att begära av varje företag vid varje tillfälle, en minsta gemensam nämnare som 
passar alla. Genom principen följ eller förklara kan kraven i stället läggas på en nivå som i 
allmänhet kan förväntas leda till god bolagsstyrning, samtidigt som det skapas en flexibilitet 
som tar hänsyn till att bolag är olika. Koden ger således en bild av vad som generellt kan 
anses utgöra god bolagsstyrning, även om det för det enskilda bolaget kan finnas skäl att 
avvika från vissa regler.120 
 
Kodgruppen menar att det är styrelsen i det enskilda bolaget som ska ta ställning till 
avvikelserna och motiveringen av densamma.121 Vad som är godtagbara förklaringar och 
motiveringar avgör marknaden, investerare och andra aktörer, inte någon särskild instans 
enligt Kodgruppen. Anledningen till detta, menar de vidare, är att bolag som avviker från 
kodens regler utan att ange rimliga motiv riskerar att drabbas av försämrat förtroende på 
kapitalmarknaden, alternativt hos aktieägarna, vilket kan ha dålig inverkan på bolagets 
värde.122 
 
Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. 
Detta tar sig uttryck i ett antal regler avseende såväl de enskilda bolagsorganens organisation 
och arbetsformer som samspelet mellan organen. Dessutom ges riktlinjer för bolagets 
rapportering till ägare, kapitalmarknad och omvärld i övrigt. Kodens regler utgör en 
påbyggnad på främst aktiebolagslagens bestämmelser angående bolagets organisation, men 
även på den relativt omfattande självreglering som finns inom bolagsstyrningsområdet. Sådan 
självreglering återfinns i bl.a. Stockholmsbörsens, Nordic Growth Market (NGM) och 
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AktieTorgets noteringskrav och noteringsavtal, Näringslivets Börskommittés regler, 
Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt FAR:s regelverk.123 
 
För att koden ska kunna beakta nyligen utkomna EU-rekommendationer inom området har 
vissa undantag gjorts. Det gäller bl.a. kriterier för styrelseledamöters oberoende samt vissa 
ersättningsfrågor. Vidare riktar sig koden, som ovan framhållits, även till andra kategorier av 
företag än dem som omfattas av reglerna för aktiemarknadsbolag.124 
 

Frågor om revisionsarbetet och om aktiemarknadens spelregler och funktionssätt behandlas 
inte och inte heller bolagets förhållande till kunder, anställda eller omvärld i övrigt. Dessa 
frågor har ansetts falla utanför ramen för begreppet bolagsstyrning. Kodens regler är 
utformade som anvisningar för bolaget. Det innebär att de i de flesta fall kan sägas vara 
riktade till styrelsen, men vissa regler riktar sig till bolagsstämman, revisorerna respektive 
verkställande direktören. Dessa organ förutsätts således i kodens mening utgöra en del av 
bolaget.125 
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I kapitlet presenteras styrelseledamöterna, internrevisorerna och konsulterna samt deras 
sammanfattade svar inom respektive fråga och den egna respondentgruppen. 

4. Empiri  
 
4.1 Styrelseledamöter 
 
Här presenteras de tre styrelseledamöterna och deras svar på de tolv frågorna (se Bilaga 2), 
vilka har sammanfattats inom varje fråga, för en bättre överblick. De fullständiga svaren på 
frågorna finns i Bilaga 4 
 
Kurt Palmgren 
Kurt Palmgren har studerat på Handelshögskolan och är ingenjör och civilekonom. Han har 
arbetat i Saab-Scaniagruppen i nästan alla sina arbetsår. Slutade på Scania år 1994 och var då 
vice Vd, sedan var han chef för bilindustrins och bilbranschens gemensamma organisation 
som heter Bil Sweden fram till 2004. Idag arbetar Kurt Palmgren bl.a. i styrelsen för Haldex 
där han också är ordförande för ersättningskommittén. 
 
Anders Ullberg 
Anders Ullberg har studerat på Handelshögskolan och på Kungliga Tekniska Högskolan. Han 
har arbetat på SSAB i 21 år där han har varit Vd de senaste fem åren. Idag sitter han dessutom 
i styrelsen för Atlas Copco, TietoEnator, Skandia och Boliden. 
 
Staffan Bohman  
Staffan Bohman tog examen på Handelshögskolan i redovisning och finansiering och var 
ekonom från början. Idag är han styrelseledamot i flera större och mindre bolag. Noterade på 
Stockholmsbörsen är Atlas Copco, Ratos, Scania och Trelleborg, noterad på Oslobörsen är 
EDB Business Partner ASA och onoterade bolag är bl.a. Dynapac, InterIKEA Holding SA 
och Swedfund International AB. 
 

1. Vem görs internrevisionen för – för aktieägarna eller för att ansvarsbefria styrelsen? 
Vad känner Ni? 

 
Två av styrelseledamöterna bedömer att internrevisionen är för bolagets bästa, där en av dem 
uttrycker sig att det är för verksamhetens bästa och den andra menar att det är för att 
säkerställa en maximalt bra tillgångsförvaltning. Två av dem påpekar att internrevision inte är 
till för att ansvarsbefria styrelsen. En menar att uppgifter kan delegeras men aldrig ansvaret.  

 
2. Är internrevision ett effektivt verktyg för styrelsen? 
 

En av styrelsemedlemmarna framhäver att det är ett effektivt verktyg för styrelsen men att de 
har även andra verktyg de använder sig av medan de andra två säger att det är ett av de 
verktyg som används men inte det viktigaste där den ena förklarar det med att det beror på hur 
det allmänna tillståndet ser ut i företaget och hur ekonomiförvaltning/controllerorganisation är 
uppbyggd och bemannad och hur stark kompetens som bedöms finnas där. Den andra anser 
att det är viktigare för styrelsen att känna att de har kontroll över företagets verksamhet. 
Dessutom sägs att koden och internrevisionen tydliggör styrelsen tvång att skriva på rapporten 
om internkontrollen. Densamma nämner vidare att de kommer att införa internrevisionen på 
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ett av de bolag där denne är styrelsemedlem även om de inte måste för att det är bra. I det 
bolag där styrelseledamoten är VD skulle de ha anställt en internrevisor även om inte koden 
hade kommit till för att de har sett att det finns ett behov.  
 

3. Vad använder Ni Er av för verktyg, ex. SOX eller koden? Hur länge? Har Ni upplevt 
någon skillnad/förbättring - eller är det bara något som måste dokumenteras?  

 
Samtliga styrelsemedlemmar är berörda av koden, en av dem berörs även av SOX i ett av 
bolagen denne arbetar i. Innan koden hade en av dem en instruktion för styrelsen som de 
följde, en annan lät externrevisorerna granska vissa områden regelbundet. En tycker inte att 
internrevisionen har blivit bättre utan att styrelseansvarsfrågor spetsats till redan innan koden 
detta pga. ABL förändring och skandalerna i USA och att ett välskött bolag levde efter kodens 
regler redan innan dess uppkomst. En annan påstår att en del tycker att det är byråkrati men 
själv håller styrelseledamoten inte med utan menar att arbetet görs för aktieägarna, styrelsen, 
ledningen samt för de anställda.  
 

4. Är det några riktlinjer ni kommer/eller har tvingas till att börja använda er av? 
Vilket/vilka/vad? 

 
Ingen av styrelsemedlemmarna anser att det är så mycket nya riktlinjer, en av den säger att 
revisionskommittén hade inrättats sedan tidigare men att koden ökat medvetenheten vid val av 
styrelse.  En annan säger att det är vissa saker måste tas ställning till såsom styrelsens rapport 
om internkontroll där det ska motiveras om avvikelser görs och att det i början vid 
implementering av koden kan vara mycket arbete men att det senare blir en bra verktygslåda 
som kan användas i arbetet. 
 

5. Nu när styrelsens ansvar blivit tydligare, upplever Ni någon förändring? 
 
Ingen av dem upplever en direkt förändring. En av dem säger att de alltid har haft kravet 
enligt ABL, men att koden har givit ett större fokus på internkontroll, en annan har en 
liknande åsikt och berättar att skillnaden är att de har tvingats att tänka till och ta hand om 
dessa frågor. 
 

6. Har Ni blivit mer delaktiga?  
 
Två av dem bedömer inte att de har blivit mer delaktiga, underförstått att det var de redan 
förut. Den tredje uttrycker att arbetet i revisionskommittén har ökat därför att fokus på 
internkontroll har ökar, men att nackdelen med revisionskommitté är att det passiviserar de 
övriga styrelsemedlemmarna. 
 

7. Vad har skillnaden inneburit för Er? Har Era arbetsrutiner/situationer förändrats? 
 
Ingen av styrelsemedlemmarna tycker att det är en direkt skillnad, men en av dem säger att 
det nu tar lite mer tid bara och en annan framför att det är mer formellt drivet nu och de på 
bekostnad av utvecklingen av verksamheten.  
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8. Vems är risken enligt Er? – har den förändrats sedan tidigare? 
 
Två av dem tycker att styrelsen är de som bär det yttersta ansvaret och att det är deras ansvar 
att se till att det finns ett kontrollsystem som fungerar. En av dem menar att styrelsen inte kan 
veta allt och den tredje är av den åsikten att det är VD: n som får ta på sig ansvaret och att de 
som sitter längst ner blir syndabockar eftersom det tyder på dålig förmåga att identifiera risker. 
Vidare sägs även att styrelsens ansvar inte kommer att bli större men om någonting dåligt 
händer så tyder det på ett svagt styrelsearbete som t.ex. i Skandias fall. 
 

9. Känner Ni att aktieägarna har fått större förtroende alt. tror Ni de kommer få det? 
 
Två av styrelsemedlemmarna gör skillnad på små och stora aktieägare och en av dem 
bedömer att de stora har tillgång till bättre information. De stora aktieägarna kan därför 
komma att se en kvalitetsförbättring med regelverken medan det råder en viss tröghet bland 
de små. En annan tror att den stora massan upplever koden som en större trygghet. Den tredje 
påstår att förtroende måste förtjänas genom att visa sig värd det och att arbeta på ett bra sätt 
mot uppsatta mål och hålla det som lovas.  
 

10. Tror Ni att aktieägarna ser regelverken som en kvalitetsökning eller bara som en ny fin 
benämning – bryr de sig, vet de vad det innebär? 

 
En av dem tror att det kan upplevas som en kvalitetsförbättring om aktieägarna är 
välinformerade medan en annan inte tror det för att de flesta aktieägare inte läser all 
information och därför inte är så välinformerade. Den tredje påstår att aktieägarna upplever 
koden som ytterligare ett kontrollinstrument.  
 

11. Ser Ni regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring eller är det bara ett nödvändigt 
ont? 

 
En av styrelsemedlemmarna anser att det är lite nödvändigt ont och en annan håller inte alls 
med utan tycker istället att fokus har ökat. En anser att det är en faktisk kvalitetsförbättring 
medan de två andra tycker att det att det är de mindre välskötta bolagen som har mest 
användning av förändringarna och som en av dem säger att då är koden ett bra verktyg att 
använda sig utav för att genomföra förbättringarna.  
 

12. För vems skull görs detta tycker Ni, för att få en säkrare organisation, för att få 
aktieägarnas förtroende eller för att minska skandalriskerna? 

 
En tycker att alla tre hänger ihop och är viktiga, den andra tycker att det är för att få 
aktieägarnas förtroende och eftersom ingen vill ha skandaler så minskar den risken 
automatiskt och den tredje tycker att det är för att få en bättre styrning i verksamheten.  
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4.2 Internrevisorer  
 
Här presenteras de tre internrevisorerna och deras svar på de femton frågorna (se Bilaga 3), 
vilka har sammanfattats inom varje fråga, för en bättre överblick. De fullständiga svaren på 
frågorna finns i Bilaga 4 
 
Lars Agerberg 
Lars Agerberg är internrevisor på Skandia sedan fem och ett halvt år tillbaka, innan dess en 
bakgrund av finansiell revision. Var externrevisor på Deloitte & Touche i tio år. Lars 
Agerberg är även aktiv i Internrevisorernas förening, där han sitter i styrelsen. 
 
Karin M Andersson 
Karin M Andersson tog examen i Uppsala och har arbetat med internrevision, externrevision 
och controlling. Hon var auktoriserad revisor och arbetar idag som internrevisor på Astra 
Zeneca.   
 
Urban Eklund 
Urban Eklund tog civilekonomexamen på Stockholms universitet. Han har arbetat på Deloitte 
& Touche som externrevisor och som internrevisor på Närings- och Teknikutvecklingsverket 
(Nutek). Idag arbetar han på Ericsson-koncernens internrevisionsavdelning som kallas Group 
Function Audit and Compliance (GFAC) och är certifierad internrevisor (CIA) sedan ett år. 
 

1. Vem görs internrevisionen för – för aktieägarna eller för att ansvarsbefria styrelsen? 
Vad känner Ni? 

 
Alla tre internrevisorerna anser att det är styrelsen de arbetar för, men att deras kontakt inte 
alltid behöver vara styrelsen utan att det kan gå genom ledningen eller revisionskommittén. 
En av dem säger att det är styrelsen som är den formella mottagaren av informationen, men de 
som reagerar är den operationella ledningen och mottagaren inom koncernledningen är CFO. 
Det är styrelsen som bestämmer var resurserna ska läggas och vad internrevisorerna ska 
arbeta med, men det är ledningen som beslutar om åtgärder utifrån revisionsrapporterna. I 
slutänden är aktieägarnas intresse som tas tillvara då styrelsen representerar aktieägarna, 
tycker två av internrevisorerna. 
 

2. Är internrevision ett effektivt verktyg för styrelsen? 
 
Samtliga anser att internrevisionen är ett effektivt verktyg för styrelsen. En internrevisor 
nämner att de har en bra kommunikation med revisionskommittén och en annan att de även 
har en bra kommunikation med koncernledningen. 
 

3. Anser Ni Er själv vara oberoende och självständig? 
 
Ingen av internrevisorerna påstå sig vara oberoende gentemot styrelsen då de är deras 
uppdragsgivare och eftersom de är anställda i bolaget. Däremot tycker den ena av dem att de 
är oberoende i sitt uppdrag då ingen talar om för dem vad de ska tycka, tänka och rapportera. 
En framför att de försöker att vara så självständiga som möjligt i sitt uppdrag och en annan 
påstår att det är objektivitet som är ledstjärnan i deras arbete och att deras arbete går ut på att 
råda och inte på att bestämma. Vidare hävdar samma internrevisor att det är lättare att vara 
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oberoende ju högre upp i verksamheten (i befattning) rapporterna går, eftersom ju fler led 
informationen går desto lättare är det att den färgas. 
 

4. Är Ni ansvarig inför styrelse eller revisionskommitté? 
 
Samtliga internrevisorer ansvarar inför revisionskommittén, och två av dem ansvarar även 
inför styrelsen via revisionskommittén. Den tredje nämner att styrelseordföranden sitter med 
på mötena. 
 

5. Vad använder ni er av för verktyg, ex. SOX eller koden? Hur länge? Har ni upplevt 
någon skillnad/förbättring - eller är det bara något som måste dokumenteras? 

 
Två av bolagen använder eller ska använda sig av SOX, men inte det tredje som inte berörs av 
den. Ett av bolagen ska inte använda sig av koden för att de inte är tvungna, ett annat har inte 
fattat något beslut än. En av internrevisorerna berättar att de tillämpar best practice och 
försöker att göra lika externrevisorerna för att få bra kvalité på arbetet. 
 

6. Är det några riktlinjer ni kommer/eller har tvingas till att börja använda er av? 
Vilket/vilka/vad? 

 
En internrevisor berättar att deras riktlinjer främst kommer ifrån finansinspektionen och att de 
har interna riktlinjer och policies för styrelsen och revisionskommittén som de följer, men att 
de inte är så detaljerade. De två övriga menar att SOX är en ny riktlinje, en av de två nämner 
även CC men påpekar dock att de haft internrevision sedan tidigare. Den andra tycker att 
riktlinjerna ändrades som mest för att de fick en ny ledning i bolaget som hade andra 
prioriteringar än den tidigare ledningen. 
 

7. Nu när styrelsens ansvar blivit tydligare, upplever Ni någon förändring? 
 
Samtliga respondenter upplever en förändring vilken beror på olika saker. Den ena erfar att 
det har hänt parallellt med SOX och koden, och att styrelsen har blivit medveten om risker 
och vilket ansvar de har. En upplever att deras kontakt med revisionskommittén har 
förbättrats och även förväntningarna på deras arbete. Den andra vet inte riktigt om det beror 
på SOX och koden då denne menar att förändringar skulle ha skett ändå kanske pga. 
skandaler som ändå hade resulterat i att styrelsen skulle ha stärkt revisionskommittén och sin 
relation till internrevisionen. Vidare menar samma internrevisor att styrelsen styrt upp en 
revisionskommitté som skulle hjälpa till att utveckla internrevisionsområdet. Den tredje anser 
att internrevisionsfrågor har fått mer fokus och att intresset har ökat för det. Denne tycker att 
SOX har styrt upp det men att de i bolaget vill utveckla det ännu mer och i fler områden. 
 

8. Känner Ni att de är mer delaktiga? 
 
Samtliga internrevisorer tycker att styrelsen är mer delaktig nu. En av dem säger att de 
försöker att implementera detta i företagskulturen så att samtliga inom organisationen ska bli 
mer delaktiga. 
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9. Känner Ni större press från styrelsen? 
 
En av dem konstaterar att de har fått betydligt större press, men också resurser och större krav 
på att leverera med kvalité. Den andra menar att fokus för deras arbete har ökat. Den tredje 
tycker inte att de har någon press på sig utan att de har en bra dialog och samarbete med 
styrelsen.  
 

10. Har Ni fått utökade arbetsuppgifter och ansvar? 
 
Två av internrevisorerna upplever utökade arbetsuppgifter och ansvar. Den ena berättar att det 
har tillkommit ett antal uppgifter specifikt, sedan styrelse och revisionskommitté visat större 
engagemang i internrevisionen. Den andra framför att de upplever ett större tryck och att de 
har fått en större agenda för sitt arbete, medan den tredje säger att det är svårt att jämföra då 
de inte har haft någon riktig utvecklad internrevisionsorganisation tidigare. 
 

11. Vems är risken enligt Er? – har den förändrats sedan tidigare? 
 
Två menar att styrelsen och ledningen är ytterst ansvariga och den tredje internrevisorn lägger 
hela ansvaret på styrelsen. En av de två säger att uppdraget formellt kan delegeras nedåt av 
styrelsen till VD:n och att denne i sin tur delegerar vidare, men kvar har styrelsen ansvaret. 
Vad internrevisionen gör är att hjälpa styrelsen att minska risken för att fel saker ska hända 
men att de inte kan ta på sig ansvaret om någonting ändå skulle hända. Den andra säger också 
att de sköter sitt arbete på bästa möjliga sätt, men att de inte kan granska allt i bolaget och att 
det är viktigt ha koll på var det egna ansvaret tar slut för att inte ta på sig andras arbete. Den 
tredje säger att det är VD och koncernens finansiella chef som är ansvariga för risken, detta 
för att det är så enligt SOX, vilket inte stämmer enligt koden. Koden är i diskussionsstadiet i 
bolaget.  
 

12. Känner Ni att aktieägarna har fått större förtroende alt. tror Ni de kommer få det? 
 
Den första är tveksam över hur mycket aktieägarna vet om internrevisionen, eller om de 
överhuvudtaget vet att den existerar, men att det med hjälp av koden ev. kan bli en förändring. 
I dagsläget tror internrevisorn inte att aktieägarna får ökat förtroende pga. internrevisionens 
arbete. Den andra säger att aktieägarnas förtroende går upp och ner i deras bransch och vet 
inte om koderna kommer att påverka förtroendet. Den tredje internrevisorn är övertygad om 
att aktieägarna inte ser detta som en nackdel, men att de inte bryr sig så mycket och att det 
kan bli förändring om deras förståelse ökar. 
 

13. Tror Ni att aktieägarna ser regelverken som en kvalitetsökning eller bara som en ny fin 
benämning – bryr de sig, vet de vad det innebär? 

 
Den första internrevisorn förklarar att kunskapen om regelverken är för låg just nu för att det 
ska vara en kvalitetsökning, men att det kan bli en förändring när koden implementeras och 
kunskapen ökar. Den andra tror inte att SOX påverkar men att CC kan påverka mer pga. att 
den har funktionen följ eller förklara. Den tredje menar att det kan komma att anses som en 
kvalitetsförbättring om de gör vad de ska. Viktigt är också, tycker samma internrevisor, är att 
tydligt förmedla och förklara för utomstående bedömare hur de arbetar och att det är lättare att 
skapa förtroende om det går att bevisa det som sägs.   
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14. Ser Ni regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring eller är det bara ett nödvändigt 
ont? 

 
Två av dem berättar att många bolag såg SOX som ett nödvändigt ont som går för långt och 
en menar att de följt den ändå för att undgå böter. En menar på att bolag ändrar sig när de får 
se resultaten och tycker då att det är bra. Vidare förklarar en internrevisor att koden är bra 
som draghjälp och leder till kvalitetsförbättringar, i alla fall så långt koden går om det 
hanteras på rätt sätt. Samma revisor tycker att SOX går för långt och att en viss fara finns i 
USA då SOX kan strypa den amerikanska ekonomin då den är för krävande. En annan påstår 
att SOX och koden kommer att leda till kvalitetsförbättringar bara pga. sin existens och att det 
kommer att fortgå, då SOX är en lag och koden en mycket aktuell rekommendation. En anser 
det vara en faktisk kvalitetsförbättring kort och gott. 
 

15. För vems skull görs detta tycker Ni, för att få en säkrare organisation, för att få 
aktieägarnas förtroende eller för att minska skandalriskerna? 

 
Två av respondenterna tycker att alla tre hänger ihop och är viktiga. Den tredje tycker 
internrevisionen är en funktion som mäter kvalitén och om arbetet går rätt till blir 
organisationen säkrare och bättre. En revisor rangordnade alternativen enligt följande: 
aktieägarnas förtroende, minskning av skandalriskerna och sist en säkrare organisation. En 
anser inte att det görs för att minska skandalrisken och inte heller aktieägarna men att 
investerarna säkert blir nöjda.  
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4.3 Konsulter 
 
Här presenteras de tre konsulterna och deras svar på de femton frågorna (se Bilaga 3), vilka 
har sammanfattats inom varje fråga, för en bättre överblick. De fullständiga svaren på 
frågorna finns i Bilaga 4 
 
Anders Thunholm 
Anders Thunholm har arbetat på KPMG i drygt tio år i tre omgångar. Han har även bl.a. 
arbetat som externrevisor, som controller, som internrevisionschef och som ekonomidirektör. 
Sedan något år arbetar han på KPMG som rådgivare inom internrevision, med dels rena 
internrevisionsuppdrag och dels med rådgivning av SOX och den koden.  
 
Anders Hult 
Anders Hult har arbetat med externrevision, IT-revision och internrevision i 26 år. Han har 
haft två utlandstjänster och arbetar för nuvarande på Deloitte. 
 
Peter Strandh 
Peter Strandh är delägare på Ernst & Young där han ansvarar för gruppen ”risk advisory 
services”. De levererar tjänster mot internrevision, riskhantering och processanalys men 
hjälper framförallt företag att hantera risk. Han är auktoriserad revisor och certifierad 
internrevisor.  
 

1. Vem görs internrevisionen för – för aktieägarna eller för att ansvarsbefria styrelsen? 
Vad känner Ni? 

 
Samtliga konsulter är överens om att internrevisionen görs på uppdrag av styrelsen men det är 
bara en som tycker att den kan verka för ansvarsfrihet för styrelsen. En av konsulterna anser 
dessutom att det görs för VD:n.  Ingen av dem tycker att internrevisionen är till för 
aktieägarna primärt men att det i slutändan ändå är för deras skull. En tycker att det är 
externrevisorer som arbetar för aktieägarna. Två av dem nämner att rapporteringen inte alltid 
görs direkt till styrelsen utan ibland till VD:n eller ekonomichefen. Risken med en 
rapportering som inte går så högt upp i organisationen är att den inte får samma 
genomslagskraft och därmed inte samma grad av relevans.  
 

2. Är internrevision ett effektivt verktyg för styrelsen? 
 
Samtliga konsulter är överens om att internrevision kan vara ett effektivt verktyg för styrelsen 
om det används på rätt sätt. Två konsulter menar att kunskap om huruvida internrevisionen 
kan användas som verktyg varierar stort mellan olika styrelser. Ytterligare en förutsättning för 
en av konsulterna är att styrelsen ska ha kunskap och intresse för internrevisionen. En faktor 
att ta hänsyn till är hur internrevisionsorganisationen är uppbyggd. En konsult menade att det 
krävs en väl uppbyggd organisation med bra kompetens och tillräckiga resurser för att verka 
effektivt. En annan konsult menar att vem rapporteringen sker till är av avgörande betydelse. 
En konsult säger att VD:n och CFO:n är de som har störst nytta av internrevisionen och inte 
styrelsen då de befinner sig närmare verksamheten.  
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3. Anser Ni Er själv vara oberoende och självständig? 
 
Alla konsulter anser sig vara oberoende och självständiga på ett eller annat sätt. En konsult 
menar att denne inte är oberoende gentemot den som granskas men mot de övriga i 
organisationen som ligger under uppdragsgivaren i befattning. Det är den personliga 
integriteten som är det viktiga för deras roll som internrevisorer, enligt två av konsulterna. 
Enligt en av dem kan det vara lättare att vara oberoende och självständig som inhyrd 
internrevisor än som anställd då det är lättare att avsäga sig ett uppdrag än att riskera 
anställningen. Risken med uppdrag är att en uppdragsrelation kan hämma oberoendet.  
 

4. Är Ni ansvarig inför styrelse eller revisionskommitté? 
 
Det varierar vem/vilka konsulterna rapporterar till. Vanligast rapporterar de till 
revisionsutskott/kommitté annars till styrelse. En av konsulterna känner inget ansvar inför 
vare sig styrelsen eller revisionsutskottet/kommittén utan rapporterar till internrevisionschefen 
på bolaget som i sin tur för rapporten vidare.  
 

5. Vad använder ni er av för verktyg, ex. SOX eller koden? Hur länge? Har ni upplevt 
någon skillnad/förbättring - eller är det bara något som måste dokumenteras?  

 
Två av konsulterna ser både SOX och koden som regelverk snarare än verktyg. Den tredje ser 
det som ett ramverk för företagsledningen att värdera den egna interna kontrollen. De anser att 
det finns andra verktyg att använda sig av såsom intyg och certifieringar som t.ex. SAS 70, 
kunskapsdatabaser och flödesscheman. Två av konsulterna vet att det kan uppfattas som 
jobbigt och tidskrävande att börja tillämpa SOX men att de ser nyttan med det när de ser 
resultatet av arbetet. De är alla tre överens om att både SOX och koden förbättrar kvalitén på 
internrevisionen och den interna kontrollen. En av dem har inte hört något fall där ett bolag 
tillämpar SOX om de inte varit tvungna enligt lag. Koden är så pass ny att den än inte växt 
fram någon metodik för den såsom för SOX men eftersom fler kunder berörs av den har 
intresset ökat och hjälpt internrevisionen att sätta större fokus på interna kontrollfrågor. 
 

6. Är det några riktlinjer ni kommer/eller har tvingas till att börja använda er av? 
Vilket/vilka/vad? 

 
De anser inte att det har tillkommit några nya riktlinjer. Den ena säger att de har interna krav 
och riktlinjer som de måste följa som stegvis ökar. En annan anser inte att riktlinjerna har 
förändrats men att dokumentationen blir bättre och därmed minskar antalet fel. 
 

7. Nu när styrelsens ansvar blivit tydligare, upplever Ni någon förändring? 
 
Samtliga konsulter påstår sig inte ha sett en direkt förändring, men de tror att den kommer.  
 

8. Känner Ni att de är mer delaktiga? 
 
Konsulterna ser ingen ökad delaktighet än, men tror att de kommer att bli mer aktiva. En av 
konsulterna menar, att när någon ska skriva sitt namn på ett papper känner denna ett tvång att 
sätta sig in i frågan. Att inrätta revisionsutskott kommer också att leda till att styrelsen blir än 
mer aktiva, påstår densamma. En annan säger att kodens upplägg också gör det mer tvingande 
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att sätta sig in i frågorna eller åtminstone att ha en aning om vad det handlar om, att de inte 
kan förlita sig på VD:n och ekonomichefen som tar hand om det.   
 

9. Känner Ni större press från styrelsen? 
 
Ingen av konsulterna upplever någon större press från styrelsen. En av dem tror att det beror 
på att trots att styrelsemedlemmar läst koden, inte riktigt förstått vad den innebär. En annan 
tror att internrevisionen kommer att utökas och ges mer resurser, och därför kommer kraven 
på bl.a. kvalitén på internrevisionen att öka, samt en högre press på att leverera.  
 

10. Har Ni fått utökade arbetsuppgifter och ansvar? 
 
Samtliga känner att de har fått mer att göra. En av dem säger att internrevisionen idag även 
ska hantera den finansiella biten pga. SOX och koden, vilket kommer att leda till fler 
arbetsuppgifter. Två av dem säger att revisionsbyråerna kommer att tjäna på detta då de får 
fler uppdrag och att de har tjänat pengar på SOX och kommer att göra det på koden också.  
 

11. Vems är risken enligt Er? – har den förändrats sedan tidigare? 
 
Samtliga är överens om att det är styrelsen som står för risken, en av dem tyckte också att det 
är VD:n och en annan att det är aktieägarna som ytterst bär risken. Två av dem tror att om det 
är en internrevisor som har gjort fel då har de också en form av risk men en av dem berättar 
att det krävs mycket för att råka ut för en sanktion. En av dem tycker inte att risken har 
förändrats, utan att skillnaden ligger i att man skaffar sig bättre kunskap och har en bättre 
dokumentation medan en annan tycker att risken kommer att bli högre för styrelsen då bl.a. 
koden ställer högre krav på styrelsen och revisionsutskott. Vidare anser en konsult att 
medietrycket, ryktesrisken och den juridiska risken ökat sedan tidigare. 
 

12. Känner Ni att aktieägarna har fått större förtroende alt. tror Ni de kommer få det? 
 
Samtliga är övertygade om att regelverken kan leda till ett högre förtroende från aktieägarna, 
då främst från de större aktieägarna som läser och kan ta till sig informationen i 
interkontrollrapporterna då de mindre aktieägarna har för liten kunskap för att förstå, anser två 
av dem. Den tredje tror att om SOX och koden leder till färre skandaler så kan det öka 
förtroendet men konsulten skiljer inte på stora och små aktieägare. Det är inga tvivel om att 
många investerare tycker att transparens/information är väldigt viktigt enligt en av 
konsulterna. 
 

13. Tror Ni att aktieägarna ser regelverken som en kvalitetsökning eller bara som en ny fin 
benämning – bryr de sig, vet de vad det innebär? 

 
Enligt två av konsulterna kan regelverken leda till en kvalitetsökning och enligt en av dem 
beror det på hur informationen presenteras. Är presentationen övertygande kan det bli så. En 
upplever att aktieägarna till en början var tveksamma men att de idag ser det som en 
kvalitetsökning. Vidare påstods att processen kommer att kräva mycket resurser. I USA 
kostade det mycket vid införandet av SOX, där detta gjordes för att återfå aktieägarnas 
förtroende. 
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14. Ser Ni regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring eller är det bara ett nödvändigt 
ont? 

 
Samtliga ser regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring men två av dem nämner att de 
kan vara ett nödvändigt ont i början innan resultaten. Två av dem säger även att 
genomförandet måste ske på ett bra sätt för att det ska kunna bli kvalitetsförbättringar. En 
konsult säger att skandaler har skett för att siffror medvetet har manipulerats och inte för att 
det har varit en dålig internkontroll. Vidare sägs att fel kan upptäckas tidigare än förut i 
processen, men att bedrägerier inte kan undvikas fullt ut.  
 

15. För vems skull görs detta tycker Ni, för att få en säkrare organisation, för att få 
aktieägarnas förtroende eller för att minska skandalriskerna? 

 
Två av konsulterna tycker att alla de tre områdena hänger ihop och att detta därför görs, 
medan den tredje tycker att det görs för att få aktieägarnas och investerarnas förtroende och 
inte för att minska skandalerna, eftersom sådant oftast sker högre upp i organisationen och 
därmed är svårare att kontrollera. Det kommer att bli svårare att bedra pga. de hårdare 
kontrollerna och de större transparens. En av konsulterna framför att det varit en drivkraft från 
myndigheternas sida för att minska skandalriskerna samt mediadrivet och politiskt för att visa 
på handlingskraft. Samma konsult poängterar att om detta görs på fel sätt blir organisationen 
inte säkrare. 
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I kapitlet analyseras respondenternas svar på frågorna, genom att göra en jämförelse mellan 
de olika respondentgrupperna d.v.s. mellan styrelseledamöter/internrevisorer, 
styrelseledamöter/konsulter och internrevisorer/konsulter. Efter varje avsnitt följer en 
diskussion och en egen tolkning av svaren.  

5. Analys 
 
5.1 Styrelseledamöter/internrevisorer 
 
Då internrevisorerna fick besvara fler frågor än styrelseledamöterna har vi valt att utgå från 
styrelseledamöternas frågeformulär för att matcha svaren och därmed underlätta analysen. 
Berörda frågor är 3,4 och 9 för internrevisorerna som inte har analyserats då det saknas 
motsvarande frågor för styrelseledamöterna.  
 

1. Enligt styrelseledamöterna görs internrevision för bolagets bästa och inte för att 
ansvarsbefria styrelsen. Internrevisorerna arbetar för styrelsen och säger att det är de 
som bestämmer vad som ska göras och hur mycket resurser som ska läggas men att 
det är ledningen som beslutar om åtgärder. Revisorerna påpekar också att det i 
slutändan är till för aktieägarna.  

 
2. Samtliga internrevisorer ser internrevisionen som ett effektivt verktyg och nämner att 

kommunikationen med revisionskommittén och ledningen har förbättrats. 
Styrelseledamöterna å andra sidan säger att det är ett av flera verktyg men inte det 
viktigaste av dem. De anser att det är viktigare att känna att de har kontroll över 
verksamheten.  

 
3. Tre av de tillfrågade berörs av SOX, fyra av koden och en tillämpar CC och best 

practice. Innan koden hade styrelseledamöterna bl.a. instruktioner för styrelsen som de 
följde eller så använde de sig av externrevisorerna för att utföra internkontroll arbetet. 
De tycker inte att internrevisionen har blivit bättre och anledningen till att 
styrelseansvarsfrågorna spetsats till beror på ABL:s förändring och skandalerna i USA 
snarare än koden. Dessutom menar de att välskötta bolag levde efter kodens regler 
redan innan dess uppkomst. 

 
4. För internrevisorerna är SOX en ny riktlinje. Sedan tidigare har de interna riktlinjer 

och policys som de följer. Styrelsen anser inte att några nya riktlinjer tillkommit utan 
att vad koden bl.a. har gjort är att öka medvetenheten vid val av styrelse. Vidare 
berättar de att implementeringen av koden är arbetskrävande men att resultatet blir en 
bra verktygslåda. 

 
5. Styrelseledamöterna upplever inga direkta förändringar till skillnad från 

internrevisorerna. Styrelseledamöterna menar att de alltid haft kravet enligt ABL och 
att koden ökat fokus på internkontrollen medan internrevisorerna framför att 
förändringarna skett i samband med SOX och koden och att styrelsen blivit medveten 
om risker och vilket ansvar de har. De uttalar också att förändringarna skulle kunna ha 
inträffat även utan SOX och koden pga. skandalerna. 
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6. Internrevisorerna upplever styrelsen som mer delaktiga till skillnad från 
styrelsemedlemmarna själva som inte anser sig mer delaktiga nu då de var tillräckligt 
delaktiga redan förut. 

 
7. Styrelsemedlemmarna känner ingen större skillnad men att arbetet kan ta lite mer tid. 

Internrevisorerna upplever både utökade arbetsuppgifter och ansvar speciellt då 
styrelsen och revisionskommittén visat större engagemang i internrevisionen. 

 
8. En av styrelseledamöterna tycker att Vd:n får ta på sig ansvaret och de som sitter 

längst ner blir syndabockar eftersom det tyder på att de haft dålig förmåga att 
identifiera risker. Resterande anser att det är styrelsen som bär hela ansvaret. 
Internrevisorerna nämner också att deras arbete går ut på att hjälpa styrelsen att 
minska risken för att fel saker ska inträffa.  

 
9. Internrevisorerna är tveksamma till om internrevisionen får aktieägarnas förtroende att 

öka. Frågan är om ens koden kan få ett ökat förtroende hos dem. 
Styrelsemedlemmarna tror att stora aktieägare är mer benägna att ta till sig 
information angående bolaget och därför kan deras förtroende komma att påverkas. 
Bland de små finns en viss tröghet. En åsikt var också att förtroende måste förtjänas 
genom flera års hårt arbete mot uppsatta mål. 

 
10. Internrevisorerna säger att kunskapen för närvarande är för låg för att det ska anses 

vara en kvalitetsökning, men att det skulle kunna bli det när koden implementerats, 
kunskapen ökat och om rätt saker görs. Styrelseledamöterna har liknande åsikter då de 
anser att kunnandet är för lågt trots att informationen finns tillgänglig. 

 
11. Styrelsemedlemmarna menar att internrevisionen är till nytta för bolag som är sämre 

skötta, underförstått att deras bolag är skötta på ett bra sätt. Internrevisorerna tror att 
många följde SOX för att det var ett nödvändigt ont och för att slippa böter till att 
börja med, men efter tydliga resultat på förbättringar har ändrat åsikt. Om inte annat är 
regelverken en form av draghjälp som om de hanteras på rätt sätt leder till 
kvalitetsförbättringar.  

 
12. De flesta respondenter tycker att de tre alternativen hänger ihop. En styrelsemedlem 

anser dock att införandet av regelverken är för en bättre styrning i verksamheten och 
en internrevisor rangordnade dem enligt följande: aktieägarnas förtroende, minskning 
av skandalriskerna och sist en säkrare organisation. 

 
5.1.1 Diskussion/egen tolkning 
 
Det som tydligt framgår redan från början är att styrelseledamöterna och internrevisorerna har 
väldigt olika svar och att de värderar internrevisionen som kontrollinstrument olika mycket. 
Det tror vi beror på att de har olika utgångspunkter. Internrevisorernas arbetsuppgift är 
internrevision medan för styrelseledamöterna är det ett av många verktyg de använder sig utav 
för att uppnå målet, att driva bolaget på bästa sätt. I agentteorin påvisas detta då agenterna 
(styrelseledamöterna) förväntas agera på det sätt som gynnar dem bäst eftersom de kan ha 
egna vinstintressen att ta hänsyn till. Vinstintresset kan bero på att de är ägare av aktier i 
bolaget eller för att bonussystemet kan vara kopplat till vinsten. Internrevisorernas 
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huvudsakliga uppgift är att kontrollera att arbetet görs på rätt sätt, vilket ger en förklaring till 
varför de inte har samma vinstintresse att ta hänsyn till.  
 
Skillnaderna framgår tydligt då styrelseledamöterna inte anser SOX vara en ny riktlinje och 
att de inte upplever några direkta förändringar vad gäller styrelsens ansvar. För 
internrevisorerna är det precis tvärtom. 
 
Någonting som vi reagerade på var svaret på fråga sex där styrelseledamöterna inte anser sig 
vara mer delaktiga än förut, till skillnad från internrevisorerna som upplever ett större 
engagemang.  Detta var väldigt motsägelsefullt ända tills vi kom på att det kan bero på att 
styrelseledamöterna och internrevisorerna inte arbetar på samma bolag. Hade 
styrelseledamöterna och internrevisorerna arbetat på samma bolag hade svaren kanske sett 
annorlunda ut. 
 
Vi tror att en anledning till att styrelseledamöterna inte upplever någon skillnad i arbete kan 
vara att de inte riktigt hade förstått vad arbetet med t.ex. koden kunde innebära. När 
intervjuerna genomfördes hade ingen av dem riktigt arbetat med den. Om samma fråga ställs 
efter att rapporten om koden har genomförts i bolagen, skulle svaren kunna se annorlunda ut.  
 
Vi håller med våra respondenter om att kunskapen för tillfället är för låg, vad gäller 
internrevision, för att det ska anses ge en kvalitetsförbättring. Vi tror dock att det kan ske en 
förändring inom en snar framtid för dem som är intresserade av att ta del av informationen i 
bl.a. bolagens årsredovisning, om regelverken och dess påverkan. Vidare menar vi att 
presentationen av regelverken har stor betydelse för hur de kommer att mottagas och uppfattat. 
 
Vi kan förstå att regelverken kan uppfattas som väldigt jobbiga i början innan de har 
anpassats till det dagliga arbetet. Vår tanke är att det kommer att fortsätta att vara jobbigt om 
regelverken inte anpassas efter bolagets behov. Anpassa de inte kommer de verkligen inte att 
leda till kvalitetsförbättringar utan vara överflödiga. Det vi menar med detta är att bolag som 
sattsar på regelverken och har rätt attityd har större möjligheter att uppnå 
kvalitetsförbättringar.  
 
5.2 Styrelseledamöter/konsulter 
 
Då konsulterna fick besvara fler frågor än styrelseledamöterna har vi valt att utgå från 
styrelseledamöternas frågeformulär för att matcha svaren och därmed underlätta analysen. 
Berörda frågor är 3,4 och 9 för konsulterna som inte har analyserats då det saknas 
motsvarande frågor för styrelseledamöterna.  
 

1. Styrelseledamöterna bedömer att internrevisionen är för bolagets bästa. Båda 
grupperna är ense om att det primärt inte är för att ansvarsbefria styrelsen trots att 
konsulterna har dem som uppdragsgivare. Konsulterna nämner också aktieägarna, att 
det inte görs för dem primärt men att det i slutändan är för deras skull. Vidare berättar 
de att rapporterna inte alltid går till styrelsen utan ibland till Vd eller ekonomichefen 
och menar att det är viktigt vem rapporteringen görs till eftersom genomslagskraften 
minskar längre ner i organisationen. 

 
2. Konsulterna upplever att internrevisionen är ett effektivt verktyg för styrelsen om den 

används på rätt sätt då kunskap om den varierar stort mellan olika styrelser. 
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Styrelseledamöterna menar på att det är ett av flera verktyg de har och påpekar att det 
inte är det viktigaste. Vidare säger styrelseledamöterna att det fanns ett behov av 
internrevision redan innan koden därför att det var en naturlig utveckling. Konsulterna 
förklarar att vad som är avgörande för om det kan vara ett effektivt verktyg är 
uppbyggnad, kompetens och vilka resurser organisationen har. 

 
3. Konsulterna ser både SOX och koden som regelverk snarare än verktyg. De anser att 

det finns andra verktyg som de kan använda sig av. Innan koden hade 
styrelseledamöterna bl.a. instruktioner för styrelsen som de följde eller så använde de 
sig av externrevisorerna för att utföra internkontroll arbetet. De tycker inte att 
internrevisionen har blivit bättre och anledningen till att styrelseansvarsfrågorna 
spetsats till beror på ABL:s förändring och skandalerna i USA snarare än koden. 
Dessutom menar de att välskötta bolag levde efter kodens regler redan innan dess 
tillkomst. Konsulterna vet att det upplevs som tidsödande i början men att de senare 
ändrar uppfattning. 

 
4. Styrelseledamöterna och konsulterna är ense om att det inte har uppkommit några nya 

riktlinjer. Styrelsemedlemmarna berättar att implementeringen av koden är 
arbetskrävande men att resultatet blir en bra verktygslåda. Konsulterna  uttrycker att 
dokumentationen blir bättre och att antalet fel minskar. 

 
5. Ingen av respondentgrupperna upplever någon direkt förändring i styrelsens ansvar, 

men med den skillnaden att konsulterna tror att det kommer och styrelseledamöterna 
påstår att det alltid har funnits. 

 
6. Ingen upplever någon direkt skillnad i delaktighet. Konsulterna tror att det kommer 

med tanke på att styrelsemedlemmarna tvingas skriva på ett papper samt p.g.a. 
inrättandet av revisionsutskott. De kan inte längre förlita sig på att andra tar hand om 
det.  

 
7. Styrelsemedlemmarna upplever ingen större skillnad men säger att styrelsearbetet idag 

tar mer tid och att det är mer formellt drivet än tidigare. Konsulterna upplever att de 
har mer att göra. Revisionsbyråerna kommer att tjäna mycket pengar på koden precis 
som de gjorde med SOX.  

 
8. Alla utan en säger att styrelsen bär det yttersta ansvaret och måste se till att det finns 

ett kontrollsystem som fungerar. Den med avvikande åsikt tycker att det är Vd:n som 
får ta på sig ansvaret och att det är de som sitter längst ner som blir syndabockarna 
eftersom de har haft dålig förmåga att identifiera risker. Styrelsemedlemmarna tror 
inte att deras ansvar kommer att tillta utan menar på att om något dåligt händer så 
tyder det på svagt styrelsearbete. Konsulterna nämner även aktieägarna och Vd på tal 
om ansvar. De säger att internrevisorerna också bär en risk men påpekar dock att det 
krävs mycket för att råka ut för en sanktion. Risken har inte förändrats, enligt 
konsulterna, för dem själva men kan komma att tillta för styrelsen. Vidare nämner de 
mediatrycket och den juridiska risken har ökat sedan tidigare.  

 
9. Den generella åsikten bland respondenterna är det kan bli ett ökat förtroende hos 

aktieägare, då främst från stora då de har tillgång till mer information och då det råder 
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en viss tröghet bland de små aktieägarna. Konsulterna nämner att transparens är 
otroligt viktigt för investerarna. 

 
10. Konsulterna är klarare över och ense sinsemellan att det kan bli en kvalitetsförbättring, 

men att det hänger lite på hur informationen om regelverken presenteras. Om den 
presenteras på ett övertygande sätt kan det bli så. Konsulterna påstår att aktieägarna 
till en början var tveksamma men att de nu ser resultat och därför blir det en faktisk 
kvalitetsökning. De nämner också att processen kommer att kräva mycket resurser. 
Styrelseledamöterna har olika åsikter vad gäller kvalitetsökning men en logisk följd är 
att om aktieägarna skulle ta till sig informationen skulle det kunna ses som en 
kvalitetsökning. 

 
11. Även på denna fråga var konsulternas svar mer självklart, att de ser regelverken som 

en faktisk kvalitetsförbättring om genomförandet sker på ett bra sätt. Vidare nämner 
de att bedrägerier sker pga. att siffror manipuleras och inte för att den interna 
kontrollen sköts dåligt, vilket är anledningen till att bedrägerier aldrig kommer att 
kunna undvikas helt. Styrelseledamöterna å andra sidan anser att en 
kvalitetsförbättring kan upplevas bland de mindre välskötta bolagen och inte hos dem 
som redan är det. 

 
12. Samtliga konsulter tycker att de tre alternativen hänger ihop till skillnad från 

styrelseledamöterna som har varierande svar där ett är att det görs för att få en bättre 
styrning i verksamheten. Konsulterna påpekar också att anledningen till att dessa 
regelverk uppkom var för att visa handlingskraft från myndigheternas sida samt att det 
var mediadrivet - för att minska skandalerna.  

 
5.2.1 Diskussion/egen tolkning  
 
Vi håller med konsulterna om att det är viktigt att satsa på regelverken för att 
kontrollinstrumentet ska kunna tillföra ett värde för bolaget, då det annars endast blir ett 
resultatlöst moment på dagordningen. Enligt agentteorin ökar agentkostnaden när agenten 
handlar i huvudmannens intresse då denna, som utökad del i revisionen, hyr in konsulter som 
tillför ett värde i bolaget genom sitt arbete. Genom att satsa kapital på denna externa hjälp 
förbättras möjligheten att få ett ökat förtroende hos huvudmannen (aktieägaren/ägarna). 
 
I svaret på fråga tre säger konsulterna att bl.a. SOX och koden är regelverk snarare än verktyg, 
vilket kan bero på att de har ett bredare perspektiv. Anledningen kan vara att de arbetar med 
flera olika bolag där de använder sig utav samma regelverk men olika verktyg, vilka anpassas 
till bolagets olika behov.  
 
Vad gäller konsulternas arbetssituation är den detsamma som internrevisorernas, vilket vi inte 
finner så konstigt med tanke på att de sitter i samma sits och då det är deras arbetsuppgifter 
som fått ökat fokus.  
 
Vi undrar varför konsulterna är så säkra på att det är en faktisk kvalitetsförbättring, vi tror att 
det antingen är så att de tror på det här för att det gynnar dem och deras arbetssituation eller 
för att deras breda erfarenhet har visat dem att så kan det bli. 
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5.3 Internrevisorer/konsulter 
 
Då internrevisorerna och konsulterna fick besvara samma frågeformulär görs en analys på 
samtliga frågor. 
 

1. Båda respondentgrupperna är överens om är att internrevisionen görs på uppdrag av 
styrelsen. Vidare menar båda grupperna att rapporterna inte måste gå till styrelsen utan 
i vissa fall till revisionskommittén, ledning, Vd samt ekonomichef. Grupperna är 
också överens om att det i slutändan handlar om att tillfredsställa aktieägarna. 
Konsulterna ser en risk i att inte rapportera så högt upp i bolaget medan 
internrevisorerna säger att det är ledningen som utarbetar detaljerna och som reagerar 
på internrevisionen. 

 
2. Båda grupperna anser att internrevision kan vara ett effektivt verktyg för styrelsen 

men konsulterna påpekar att den bör utföras på rätt sätt för att anses vara det. 
Internrevisorerna, vilka arbetar mot en styrelse, tycker att kommunikationen med 
revisionskommittén och koncernledningen förbättrats sedan tidigare. Konsulterna å 
andra sidan menar att vem rapporteringen görs till är av betydelse, samt att det är de 
som är närmare verksamheten som har störst nytta av internrevisionen, dvs. VD och 
CFO. 

 
3. På denna fråga ser vi en klar skillnad på internrevisorerna och konsulterna på det sätt 

att konsulterna anser sig vara oberoende och självständiga medan internrevisorerna 
inte anser sig vara det pga. sin anställning. Konsulterna känner att de inte är oberoende 
gentemot den de granskar men mot övriga i bolaget som ligger under uppdragsgivaren 
i befattning. Vidare tycker de att den personliga integriteten är det viktiga och att det 
är lättare att vara oberoende som inhyrd än som anställd. Internrevisorerna känner sig 
oberoende i sitt uppdrag men inte mot uppdragsgivaren eftersom det är därifrån de får 
sin lön. Strävan verkar vara större för objektivitet och självständighet för 
internrevisorerna än oberoende och personlig integritet som för konsulterna. 

 
4. Även på denna fråga ser vi skillnader i svar. Internrevisorerna rapporterar direkt till 

styrelsen via revisionskommittén medan rapportmottagaren för konsulterna varierar. 
Vanligast, även för dem, är dock revisionskommittén. 

 
5. Konsulterna ser både SOX och koden som regelverk snarare än verktyg. Verktyg för 

dem är t.ex. kunskapsdatabaser och flödesscheman. Internrevisorerna å andra sidan 
gör inte någon åtskillnad mellan verktyg och regelverk. De tillämpar ”best practice” 
och försöker att göra lika externrevisorerna för att få bra kvalitet på arbetet. 
Konsulterna ser till vilken nytta implementeringen av dessa regelverk kan vara trots att 
det från början upplevs som väldigt arbets- och tidskrävande.  

 
6. Konsulterna anser inte att det har tillkommit några nya riktlinjer. Både konsulterna 

och internrevisorerna säger att de har interna riktlinjer och policys som de följer. 
Internrevisorerna ser SOX som en riktlinje och konsulterna ser det som ett regelverk 
(fråga 5). 

 
7. Här ser vi en väldigt tydlig skillnad då konsulterna inte anser att de ser en skillnad i 

dagsläget men att det säkert kommer. Internrevisorerna å andra sidan upplever en 
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skillnad som beror på olika saker, t.ex. SOX och koden. De anser också att denna 
förändring förmodligen hade skett i alla fall, men att det tidigarelades.  

 
8. Internrevisorerna tycker att styrelsen är mer delaktig nu än tidigare. Konsulterna anser 

inte att styrelsen ändrat sig vad det gäller delaktighet men de tror att det kan förändras 
eftersom koden tvingar dem att sätta sig in i frågorna och att de kan tvingas skriva 
under rapporten.  

 
9. Konsulterna upplever inte någon större press från styrelsen men att den kommer att 

öka, parallellt kommer de ges mer resurser och styrelsen kommer att ställa högre krav 
på dem att leverera. Internrevisorerna upplever betydligt större press från styrelsen 
redan nu samt att fokus på deras arbete har ökat. Vidare tror konsulterna att styrelsen 
inte förstått vad koden innebär. 

 
10. Samtliga anser att de har fått större arbetsbelastning men det är bara internrevisorerna 

som påpekar att de fått utökat ansvar. För konsulternas del beror det på SOX och 
koden då bolag behöver deras hjälp för implementering osv. Deras arbete med dessa 
regelverk omfattar ytterligare ett område, det finansiella som inte ingick förr. De tror 
att det är revisionsbyråerna som kommer att tjäna stora pengar på koden då det 
tidigare gjort det även på SOX. Internrevisorerna menar att de ökade arbetsuppgifterna 
och det ökade ansvaret beror på styrelsernas och revisionskommittéernas engagemang.  

 
11. Samtliga är överens om att det är styrelsen som är ytterst ansvarig men att även VD:n 

och bolagets finansiella chef är ansvariga enligt SOX. Internrevisorerna menar att det 
som görs för att hjälpa styrelsen är att minska risken. De kan inte ta på sig ansvaret om 
något skulle hända då det är att ta på sig andras arbete. Den enda risken konsulterna 
ser för egen räkning är att förlora uppdraget om något oförutsett skulle ske. Den enda 
skillnaden i risk de kan se, ligger hos styrelsen som fått tydligare ansvar än tidigare. 

 
12. Internrevisorernas åsikter om aktieägarnas förtroende har/kommer att förändras 

varierar mycket där en internrevisor tror på förändring, en tror inte på det och en är 
tveksam. Konsulterna är däremot övertygade om att det kan leda till ett ökat 
förtroende hos aktieägarna, då främst från de större aktieägarna som är mer insatta i 
ämnet.  

 
13. Konsulterna är säkrare på att regelverken är en kvalitetsförbättring men att det utåt sätt 

blir det om de presenteras rätt. Internrevisorerna är osäkrare och anser att kunskapen 
är otillräcklig för närvarande. Vid en kunskapsökning kan det dock bli det. För 
internrevisorerna är det viktigt att utomstående får insyn i deras arbete och tror att det 
underlättar förtroendeskapandet om de uppfattas trovärdiga. 

 
14. Både internrevisorerna och konsulterna menar på att många bolag ser 

implementeringen av regelverken som ett nödvändigt ont men att de ändrar sig när de 
får se resultaten. Konsulterna ser regelverken redan som en faktisk kvalitetsförbättring 
medan internrevisorerna menar att de kommer att bli det framöver.   

 
15. Den generella åsikten hos samtliga är att alla tre områdena hänger ihop och är viktiga. 

Dock anser två av respondenterna att internrevisionen måste genomföras på rätt sätt 
för att åstadkomma en säkrare och bättre organisation.  
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5.3.1 Diskussion/egen tolkning 
 
Både internrevisorerna och konsulterna säger att de anser internrevisionen vara ett effektivt 
verktyg. Vi menar att det vore konstigt om de påstod någonting annat då det handlar om deras 
egna arbeten. Något annan vore att nedvärdera sin yrkesgrupp. 
 
Enligt agentteorin finns det en risk att den verkställande ledningen i ett företag, genom sin 
kontroll över redovisningen och sina goda kontakter med revisorerna, manipulerar en del 
redovisningsmått. I bakgrund till av vad teorin säger ser vi en större risk hos internrevisorerna 
än hos konsulterna att påverkas av ledningen. Vi ser vissa tecken på detta då internrevisorerna 
inte ser sig själva som oberoende gentemot styrelsen utan menar på att de är självständiga och 
objektiva i sitt arbete. Konsulerna å andra sidan pratar i högsta grad om oberoende och 
personlig integritet - men å andra sidan betalas inte deras lön ut av bolaget. Vad vi vill ha sagt 
med detta är inte att internrevisorer är lätta att manipulera men att de sitter i en annan sits och 
har ett annat förhållande till styrelsen.   
 
Internrevisorerna nämner att förändringarna som SOX och koden bringat skulle ha skett i alla 
fall men att det tidigarelades. Det tror vi har att göra med alla skandaler, både i utlandet och i 
Sverige, som fick marknaden att tappa förtroendet för bolagen och därför krävdes ett kraftigt 
agerande. Regelverk skapades och har fungerat som draghjälp och som redan möjliggjort 
förändringar för bolagen. 
 
Vi kan hålla med konsulterna när de säger att regelverken kan leda till ett ökat förtroende, 
speciellt bland de större aktieägarna eftersom de är mer benägna att sätta sig in i ämnet. Vi 
tror att de säger detta för att de vet att mindre aktieägare har svårare för och inte alls samma 
intresse att sätta sig in i specifika frågor.  
 
Konsulterna ser redan regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring, vilket vi tror kan ha att 
göra med att de har hjälpt till med implementeringen av bl.a. SOX och därför sedan tidigare 
har upplevt att regelverk av dessa slag har en faktisk positiv påverkan.  
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I detta kapitel redogör vi för uppsatsens slutsatser. Vidare presenteras en avslutande 
diskussion där vi också delar med oss av egna reflektioner, följt av förslag till fortsatt 
forskning.  

6. Slutsats  
 
6.1 Slutsatser 
 

1. Upplevs internrevision på olika sätt? 
 
Internrevisionen är, enligt styrelseledamöterna, till för bolagets bästa. De anser inte att 
internrevisionen är det viktigaste verktyget för en säkrare organisation då det för styrelsen 
handlar om en av flera uppgifter.  
 
Internrevisorerna tycker att internrevisionen är ett effektivt verktyg för styrelsen då den 
minskar risken för fel. I slutändan är internrevisionen till för aktieägarnas bästa.  
 
Enligt konsulterna kan internrevisionen vara ett effektivt verktyg för styrelsen förutsatt att det 
används på rätt sätt. De säger att internrevisionen görs på uppdrag av styrelsen och att den är 
för aktieägarnas skull i slutändan.  
 

2. Upplevs de nya direktiven på olika sätt? 
 
De nya direktiven har, enligt styrelseledamöterna, ökat fokus på internrevisionen men inte 
påverkat den nämnvärt. De menar på att kodens regler efterlevdes av välskötta bolag redan 
innan dess tillkomst. Vidare nämner de att direktiven inte föranlett så många nya riktlinjer och 
heller inte till ökad delaktighet och ansvar. Styrelseledamöterna nämner också att 
implementeringen av koden är arbetskrävande men att resultatet blir en bra verktygslåda. 
 
Internrevisorerna upplever en förändring efter de nya regelverken, vilken de tror skulle ha 
skett ändå p.g.a. skandalerna. En förändring de nämner är att styrelsens delaktighet och 
engagemang har ökat vad det gäller internrevisionen. En annan förändring är att 
internrevisorerna upplever utökade arbetsuppgifter och ansvar. De erfar även en ökad fokus 
och intresse på internrevisionsfrågorna. Internrevisorerna nämner också att många bolag anser 
direktiven vara ett nödvändigt ont inledningsvis, men att de ändrar sig när de får se resultaten.  
 
Konsulterna anser att direktiven har ökat fokus och förbättrat kvalitén på internrevisionen och 
den interna kontrollen. Direktiven har dock inte föranlett några förändringar, riktlinjer eller en 
ökad delaktighet.  
 

3. Anses de olika direktiven kunna leda till eller har lett till faktiska 
kvalitetsförbättringar? 

 
Enligt styrelseledamöterna kommer regelverken att leda till faktiska kvalitetsförbättringar, 
framförallt i de mindre välskötta bolagen. De tror att även aktieägarna kommer att uppleva 
direktiven som kvalitetsförbättringar med förutsättningen att de tar till sig tillgänglig 
information.  
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Internrevisorerna menar att regelverken kan komma att leda till kvalitetsförbättringar. De är 
tveksamma till om aktieägarna upplever eller kommer att uppleva direktiven som en 
kvalitetsförbättring.  
 
Konsulterna upplever direktiven som faktiska kvalitetsförbättringar. De tror att aktieägarna 
kan komma att se dem som kvalitetsförbättrande. 
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Vi ser ett tydligt mönster att respondenterna inom den egna gruppen har liknande svar. 
Likheten märks även då deras svar vidrör samma områden. Uppenbart är också att våra 
respondenter har olika utgångspunkter och erfarenheter, vilket utläses av deras olika svar. 
Detta framgår tydligt då speciellt styrelseledamöterna och internrevisorerna har väldigt olika 
svar och att de värderar internrevisionen som kontrollinstrument olika mycket. Som vi nämnt 
tidigare tror vi att det beror på att internrevisorernas arbetsuppgift är internrevision medan för 
styrelseledamöterna är det ett av många verktyg de använder sig utav för att uppnå målet, att 
driva bolaget på bästa sätt.  
 
Vi uppfattar att konsulterna har ett vidare perspektiv vad gäller internrevisionen och 
regelverken. En förklaring skulle kunna vara att de arbetar för fler än ett bolag och därför 
ställs mot olika problem som vidgar deras erfarenhet, inblick och kunskap och att de på så sätt 
får insyn i olika bolags system, arbetssätt, arbetsmetoder osv.  
 
Att koden kan leda till faktiska kvalitetsförbättringar håller vi med våra respondenter om, men 
det krävs då att den följs på ett sätt som stämmer överens med det enskilda bolagets behov. 
Skulle detta ske kan det leda till att förtroendet för bolagen generellt sett återupprättas, men 
vägen dit är lång. Vi tror inte att det räcker med att endast införa koden utan att både dess 
syfte och funktion måste komma till allmän kännedom för att påverka. Om inte tillräcklig 
kunskap finns bland aktieägarna så mister den sin mening. 
 
SOX uppfattades som en panikåtgärd när den introducerades men visade sig förbättra 
internrevisionen i bolagen. Vi tror att även koden kan komma att uppfattas som väldigt jobbig 
i början innan den har anpassats till det dagliga arbetet men att den kommer att visa sig vara 
till samma nytta. Även konsulterna ser regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring, vilket 
vi tror kan ha att göra med att de har hjälpt till med implementeringen av bl.a. SOX och därför 
sedan tidigare har upplevt att regelverk av dessa slag har en faktisk positiv påverkan.  
 
Internrevisorerna nämner att förändringarna som SOX och koden bringat skulle ha skett i alla 
fall men att det tidigarelades. Vi är beredda att hålla med, med tanke på alla skandaler som 
fick marknaden att tappa förtroendet för bolagen. Marknaden krävde ett handlande och därför 
skapades regelverk som fungerat som draghjälp för internrevisionen och ökat dess fokus samt 
dess yrkesstatus. 
 
Vi har utformat två extrema scenarion:  

1. Media ”blåser upp” internrevisionsfrågor vilket mer eller mindre tvingar bolag att 
följa koden då de känner press från marknaden och regelverken har uppnått sitt syfte. 
Trots att detta görs är risken att det inte leder till förbättringar eftersom koden inte 
anpassats till det enskilda bolagets förutsättningar. 
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2. Ett bolag statuerar exempel genom att i media säga att koden inte ska följas och 
resterande bolag följer deras exempel. Koden blir då en flopp. 

 
6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Nu när koden och SOX har rotat sig, hur ser det ut? 
 
Har koden lett till faktiska kvalitetsförbättringar?  
 
Hur ser internrevisionsrapporterna ut, vad följs och vad förklaras? 
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Bilaga 1 – riktlinjer för internrevision 
 
Ur IIA STANDARDER PÅ SVENSKA, RIKTLINJER FÖR YRKESMÄSSIG 
INTERNREVISION.126 
 
1130.C2 - Om internrevisorn upplever att oberoendet eller objektiviteten kan vara begränsad 
i samband med konsulttjänst, ska kunden informeras om detta innan man åtar sig uppdraget. 
 
1210 - Kompetens 
En internrevisor ska besitta de kunskaper, färdigheter och andra kompetenser som behövs för 
att fullgöra sitt ansvar. Internrevisionen ska gemensamt inneha eller tillgodose de kunskaper, 
färdigheter och andra kompetenser som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. 
 
1210.A2 - Internrevisorn ska ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera tecken på 
bedrägeri, men förväntas inte ha samma expertis som någon vars huvudsakliga ansvar är att 
upptäcka och utreda bedrägeri. 
 
1220.A1 - Internrevisorn ska utöva tillbörlig professionell omsorg genom att bedöma följande 
faktorer: 

• Arbetsinsats som krävs för att uppnå målsättningarna för uppdraget 
• Komplexitet eller betydelse för de ärenden på vilka säkringsrutinerna tillämpas 
• Lämplighet och effektivitet i riskhanterings-, kontroll- och ledningsprocesser 
• Sannolikhet för allvarliga fel, oegentligheter eller icke-efterlevnad 
• Säkringskostnad i förhållande till potentiella fördelar 

 
1220.A2 - Internrevisorn ska vara uppmärksam på risker som kan påverka målsättning, 
verksamhet eller resurser. Emellertid innebär säkringsrutinerna i sig inte någon garanti för att 
alla risker blir identifierade även om dessa tillämpas med tillbörlig professionell omsorg. 
 
1300 - Kvalitetssäkring och förbättringsprogram 
Internrevisionschefen ska utveckla och upprätthålla ett program för kvalitetssäkring och 
förbättring som täcker in alla aspekter av internrevisionen och ständigt övervakar dess 
effektivitet. Programmet ska utformas på så sätt att internrevisionen kan tillföra värde och 
förbättra organisationens verksamhet samt garantera att denna överensstämmer med 
riktlinjerna och etiska riktlinjer. 
 
”internrevisionssed” 
Internrevisorer rekommenderas att rapportera att deras arbete är ”uträttat i enlighet med 
riktlinjerna för god internrevisionssed”. Emellertid kan de interna revisorerna använda 
uttalandet enbart om bedömningen av kvalitetsförbättringsprogrammet visar att 
internrevisionen överensstämmer med riktlinjerna. 
 
2010 - Planering 
Internrevisionschefen ska utarbeta riskbaserade planer för att prioritera aktiviteterna i 
internrevisionen i överensstämmelse med organisationens mål.  
 
                                                 
126 http://www.internrevisorerna.se/uploads/SVENSK%20TOLKNING%20IRF%20v4.pdf  
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2060 - Rapportera till styrelse och företagsledning 
Internrevisionschefen ska regelbundet rapportera till styrelsen och företagsledningen om 
internrevisionens syfte, befogenheter, ansvar och genomförande med avseende på planen. 
Rapporteringen ska också innefatta betydande riskexponering och kontrollfrågor, 
ledningsärenden och andra ärenden som efterfrågas av styrelse och ledning.  
 
2100 - Arbetets beskaffenhet 
Internrevisionen utvärderar och bidrar till förbättringen av riskhanterings-, kontroll- och 
ledningssystem. 
 
2110 - Riskhantering 
Internrevisionen ska assistera organisationen genom att identifiera och utvärdera betydande 
riskexponering samt bidra till förbättring av riskhantering och kontrollsystem.  
 
2120 - Kontroll 
Internrevisionen ska hjälpa organisationen att upprätthålla effektiva kontroller genom att 
utvärdera effektivitet för dessa samt sträva efter kontinuerliga förbättringar. 
 
2440 - Informera om resultat 
Internrevisionschefen ska informera lämpliga personer om resultaten. 
 
2500.A1 - Internrevisionschefen ska upprätta en uppföljningsprocess för att övervaka och 
säkerställa att ledningens åtgärder implementerats på effektivt sätt samt att högsta ledningen 
accepterat risken att inte vidta några åtgärder. 
 
2600 - Ledningens riskacceptans 
Om internrevisionschefen misstänker att företagsledningen accepterat en för organisationen 
oacceptabel risknivå, ska han/hon ta upp frågan med företagsledningen. Om beslutet 
beträffande risk inte fattas ska internrevisionschefen och företagsledningen gemensamt 
vidarebefordra ärendet till styrelsen. 
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Bilaga 2 – frågor till styrelseledamöter 
 

1. Vem görs internrevisionen för – för aktieägarna eller för att ansvarsbefria styrelsen? 
Vad känner Ni? 

2. Är internrevision ett effektivt verktyg för styrelsen? 
3. Vad använder Ni Er av för verktyg, ex. SOX eller koden? Hur länge? Har Ni upplevt 

någon skillnad/förbättring - eller är det bara något som måste dokumenteras?  
4. Är det några riktlinjer ni kommer/eller har tvingas till att börja använda er av? 

Vilket/vilka/vad? 
5. Nu när styrelsens ansvar blivit tydligare, upplever Ni någon förändring? 
6. Har Ni blivit mer delaktiga?  
7. Vad har skillnaden inneburit för Er? Har Era arbetsrutiner/situationer förändrats? 
8. Vems är risken enligt Er? – har den förändrats sedan tidigare? 
9. Känner Ni att aktieägarna har fått större förtroende alt. tror Ni de kommer få det? 
10. Tror Ni att aktieägarna ser regelverken som en kvalitetsökning eller bara som en ny fin 

benämning – bryr de sig, vet de vad det innebär? 
11. Ser Ni regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring eller är det bara ett nödvändigt 

ont? 
12. För vems skull görs detta tycker Ni, för att få en säkrare organisation, för att få 

aktieägarnas förtroende eller för att minska skandalriskerna? 
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Bilaga 3 – frågor till internrevisorer/konsulter 
 

1. Vem görs internrevisionen för – för aktieägarna eller för att ansvarsbefria styrelsen? 
Vad känner Ni? 

2. Är internrevision ett effektivt verktyg för styrelsen? 
3. Anser Ni Er själv vara oberoende och självständig? 
4. Är Ni ansvarig inför styrelse eller revisionskommitté? 
5. Vad använder ni er av för verktyg, ex. SOX eller koden? Hur länge? Har ni upplevt 

någon skillnad/förbättring - eller är det bara något som måste dokumenteras?  
6. Är det några riktlinjer ni kommer/eller har tvingas till att börja använda er av? 

Vilket/vilka/vad? 
7. Nu när styrelsens ansvar blivit tydligare, upplever Ni någon förändring? 
8. Känner Ni att de är mer delaktiga? 
9. Känner Ni större press från styrelsen? 
10. Har Ni fått utökade arbetsuppgifter och ansvar? 
11. Vems är risken enligt Er? – har den förändrats sedan tidigare? 
12. Känner Ni att aktieägarna har fått större förtroende alt. tror Ni de kommer få det? 
13. Tror Ni att aktieägarna ser regelverken som en kvalitetsökning eller bara som en ny fin 

benämning – bryr de sig, vet de vad det innebär? 
14. Ser Ni regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring eller är det bara ett nödvändigt 

ont? 
15. För vems skull görs detta tycker Ni, för att få en säkrare organisation, för att få 

aktieägarnas förtroende eller för att minska skandalriskerna? 
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Bilaga 4 – fullständiga intervjusvar 
 
För att svaren inte ska kunna kopplas till respektive respondent har de ordnats slumpvis efter 
varje fråga.  
 
Styrelseledamöter  
 

1. Vem görs internrevisionen för – för aktieägarna eller för att ansvarsbefria styrelsen? 
Vad känner Ni? 

 
• Styrelsen är aldrig ansvarsbefriad och ansvaret kan inte delegeras vidare. Anledningen till 

varför internrevision görs är för att säkerställa en maximalt bra tillgångsförvaltning och 
för att se till att bolaget, ledningen och de anställda sköter om bolagets tillgångar på bästa 
sätt. Att se till att det inte begås direkta oegentligheter är en liten del av arbetet. 

 
      Vissa bolag anser sig inte behöva en separat internrevision. Olika styrelser och ledningar 

kommer till olika slutsatser i frågan om det behövs en internrevision eller inte.  
 
• Styrelsen har inte haft någon dragning av internrevisorerna men av externrevisorerna och 

revisionskommittén. Anledningen kan vara att bolaget inte haft någon framträdande 
internrevisionsorganisation. Det görs inte specifikt för att ansvarsbefria styrelsen, men är 
en trygghetsfaktor för aktieägarna och styrelsen vilken är aktieägarnas representant. 

 
• Främst görs internrevision för att bli bättre på att driva verksamheten. Vi vill tillsätta en 

som ska ansvara för internrevisionen som har en verksamhetsfokus. Internrevisionen har 
aktualiserats pga. den nya koden för bolagsstyrning. Jag sitter i den grupp som ska 
förvalta koden vilket ger mig ett bredare perspektiv. Det föreligger en fara i att bara riva 
till sig koden och följa den utan att veta vad dess syfte är, vilka dess mål är, hur det kan 
stödja verksamheten osv. 

 
2. Är internrevision ett effektivt verktyg för styrelsen? 

 
• Det är ett av de verktyg som vi arbetar med på företaget. Det är viktigare för styrelsen att 

känna att de har kontroll över företagets verksamhet. Koden är inte tvingande även om en 
rapport om bl.a. den interna kontrollen ska avlämnas i årsredovisningen. Rapporten är mer 
ett sätt att pricka av att man har gjort vissa saker och beskriva verksamheten än ett 
effektivt verktyg för styrelsen. Därför är internrevisionen inte ett viktigt verktyg men det 
tydliggör styrelsen tvång att skriva på rapporten om internkontrollen. Koden har 
funktionen följ eller förklara varför företag noggrant kommer att välja vad de inte följer 
för att inte riskera så många förklaringar. 

 
 I TietoEnator kommer internrevision att införas trots att det inte är något krav eftersom det 

är bra att ha i en organisation. 
  

 I SSAB finns ett behov av att införa internrevision. Bolaget har ett bra system för 
internkontroll som sitter i företagets ryggmärg och väggar. Många anställda har arbetat 
där länge och pga. ålderfördelningen med många fyrtitalister som kommer att försvinna 
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pensionsvägen, tyder det på en fara att ha allting i ryggmärg och väggar. Struktur behövs 
och någon kommer att anställas för detta. Detta hade gjorts även utan koden då det 
upplevs som ett potentiellt problem men blev av tidigare tack vare koden. 

 Vi har en revisionskommitté men ingen internrevisor.  

• Naturligtvis är den det. Internrevisionen rapporterar till styrelsen via revisionskommittén. 
Revisionskommittén gör via internkontrollsystemet och ekonomisidan grundläggande och 
kompletterande underlag för sitt arbete. Koden är inget tvång men följs den inte ska det 
förklaras. Koden är inte något revolutionerande utan mer en checklista för om 
styrelsearbetet skötts på ett vettigt sätt som skapar ordning och reda. 

 
 Vi har också börsens regler, men de handlar mer om informationsflödet t.ex. när man ska 

informera marknaden osv. 
 

• Det är ett av många verktyg. Det är inte det viktigaste verktyget för styrelsen, men det kan 
vara det beroende på vad det är för typ av bolag och hur det allmänna tillståndet ser ut. 
Det viktigaste är att ha ett bra kontrollsystem och styrsystem som är väl genomarbetat, väl 
förankrat och efterföljs överallt i organisationen samt att samtliga förstår vad det är till för, 
hur det fungerar och vad poängen är. Om allt fungerar behövs ingen internrevision, men 
det är ett idealtillstånd som inte förekommer i verkligheten. Internrevisionen är en form av 
försäkringspremie, har man haft hög skadefrekvens är man mer benägen att betala dessa 
premier. Har man haft lång och faktisk felfri period, finns det något annat i kulturen som 
skyddar bolagets tillgångar på ett bra sätt. 

 
 De flesta bolag har separata revisionskommittéer men i en del består den av hela styrelsen. 

I något av bolagen fanns revisionskommitté redan tidigare. 
 
Behovet av separat internrevisionsfunktion styrs bl.a. av hur ekonomiförvaltningen 
och/eller controllerorganisationen är uppbyggd och bemannad och hur stark kompetens 
som bedöms finnas där. En avvägning mellan kostnader och nytta ska alltid göras. 

 
3. Vad använder Ni Er av för verktyg, ex. SOX eller koden? Hur länge? Har Ni upplevt 

någon skillnad/förbättring - eller är det bara något som måste dokumenteras?  
 
• Vi har inte kravet på att oss följa SOX utan vi ska arbeta fram en struktur där vi tar lite 

från olika håll, eftersom jag tror det är farligt att låsa sig vid en kod. Det är viktigt att 
styrelsen känner att de har det verktyget för internkontroll som passar deras företag. 

  
Tidigare har vi låtit våra externa revisorer granska vissa områden som vi väljer ut som 
gjorts med en viss form av regelbundenhet. 

  
Ifall det blir ett krav att revisorn ska skriva på styrelserapporten om internkontroll kan det 
bli aktuellt med en checklista eller norm för internkontroll, vilket kan leda till en Swedish 
SOX som exakt talar om hur det ska gå till. Detta kan i sin tur leda till mer formalistiska 
krav på företagen.  

 
• Ett av bolagen berörs av SOX men de flesta av koden. Det har skett en skärpning på 

internrevisionen i de flesta bolag. En del tycker att det är byråkrati men inte jag. Det görs 
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ett betydande engångsarbete med att genomlysa alla processer, se var det finns svagheter, 
och i en del fall när svagheterna upptäcks, förbättra rutinerna och täta luckorna. Det är bra 
för aktieägarna som vet att deras pengar tas om hand om, det är bra för styrelsen som kan 
sova lite bättre om nätterna, det är bra för ledningen som har vettiga verktyg och det är bra 
för de anställda som inte riskerar att dras in i något som gått fel pga. brister i rutiner osv. 
Bolagen jag har kommit i kontakt med är otroligt seriösa med duktiga och ambitiösa 
ledningar och har bra styrelseengagemang. 

 
• Ett någorlunda välordnat bolag har levt efter kodens tankebanor och principer redan innan 

dess uppkomst. Koden har inte varit ett måste utan något vi själva valt att införa. Vi har 
bl.a. en arbetsordning för styrelsen, instruktioner för VD men internrevision finns inte 
med som en separat punkt på styrelsemötena vilket kan komma att ändras då vi har en ny 
koncernchef och en ny CFO (Chief Financial Officer). 

 
Innan koden hade vi ingen checklista mer än en instruktion för styrelsen, som vi själva har 
utarbetat och som revideras varje år. Internrevisionen är inget nytt utan har funnits länge, 
den har dock inte förbättrats men styrelseansvarsfrågor spetsades till redan innan koden. 
Med ABL: s förändring har behovet av att strama åt rapporteringssystem ökat. 
Skandalerna i USA satte press på svenska regeringen som satte ihop kommittén som i sin 
tur tog fram koden. I Styrelseakademin där jag är aktiv, har vi tagit fram ett dokument 
som heter ”God styrelsesed”, som tar upp principer för hur styrelsearbetet ska ske. 

 
4. Är det några riktlinjer ni kommer/eller har tvingas till att börja använda er av? 

Vilket/vilka/vad? 
 
• Vissa saker måste tas ställning till. Ett exempel är i styrelsens rapport om internkontroll 

där det ska motiveras om avvikelser görs. Koden har tvingat fram en skärpning och en 
tankeställare på hur det egentligen ser ut. Till att börja med är det mycket arbete med 
implementering av koden, men sedan visar det sig vara en verktygslåda som inte är så svår 
att underhålla. 

 
 I en del bolag som tillämpar SOX går det till en viss överdrift där mycket pengar och 

ansträngningar läggs ner då en del av det som krävs av SOX inte är relevant för svenska 
bolag.  Koden är bra då det står sådant som ska finnas i ett välfungerande bolag.  

 
• Kommittéerna hade vi inrättat sedan tidigare, men då bestod revisionskommittén av hela 

styrelsen. Förändringen berodde inte på koden utan på dess arbetssätt, det var för 
omfattande med hela styrelsen. Koden har ökat medvetenheten vid val av styrelse, för att 
få bästa möjliga sammansättning. 

 
• Det blir inte så mycket riktlinjer men med den nytillsatta internrevisorn kommer vi få en 

ny struktur som passar vår organisation. 
 

5. Nu när styrelsens ansvar blivit tydligare, upplever Ni någon förändring? 
 
• Nej. 

 
• Styrelsen har alltid haft kravet att säkerställa en internkontroll och en bra organisation 

med en bra ekonomisk uppföljning enligt ABL. Koden har givit större fokus på 
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internkontroll. Om det handlar om ett ökat krav på styrelsen eller om ändrade 
prioriteringar återstår att se. En styrelse som bara ägnar sig åt internkontrollfrågor är inte 
så lämpligt utan måste vara mer mångfacetterad för att kunna anpassa sig till vad som 
händer i omvärlden, för att kunna utvecklas osv.  
 

• Det har inte gjort styrelsens ansvar mycket tydligare utan det har tvingat styrelsen att 
tänka till och explicit tvingat oss att ta hand om dessa frågor och ställa hårdare krav. 

 
6. Har Ni blivit mer delaktiga?  

 
• Nej, det är som det varit tidigare. 

 
• Ja, då det har drivit fram ett ökat fokus på internkontroll och ett ökat 

revisionskommittéarbete. De som sitter i revisionsutskottet blir mer delaktiga både i 
internkontrollen men också i övriga frågor som har att göra med ekonomiska 
rapporteringar vilket leder till att resterande i styrelsen blir betydligt mindre delaktiga. Det 
är nackdelen med kommittéarbete då det passiverar de övriga styrelsemedlemmarna.  
 

• Delaktigheten är densamma men med en viss skärpning. 
 
7. Vad har skillnaden inneburit för Er? Har Era arbetsrutiner/situationer förändrats? 

 
• Nej.  

 
• Det finns en principiell skillnad i att styrelsearbetet är mer formellt drivet, vilket har 

pendlat fram och tillbaka. Idag har vi ett mer formalistiskt styrsätt på styrelsemötena där 
angelägenheten om en viss formalia är större än tidigare, på bekostnad av utvecklingen av 
verksamheten. 
 

• Inte så mycket då jag var en ganska flitig styrelseledamot redan tidigare. Det har blivit en 
självklarhet, arbetet läggs upp så att notapparaten läses noggrannare för att försäkra sig 
om att ha kontroll på olika delar såsom t.ex. incitamentprogrammens utformning, Vd:s 
villkor samt pensionsvillkor. Det går åt mer tid men det tillhör arbetet. 

 
8. Vems är risken enligt Er? – har den förändrats sedan tidigare? 

 
• Den som sitter längst ner blir syndabocken om ett företag har dålig internkontroll eftersom 

det tyder på dålig förmåga att identifiera risker. Om ansvar utkrävs blir det VD: n som får 
ta det. Styrelsen får inte en större del av bördan än tidigare men om något sådant uppdagas 
beror det också på ett svagt styrelsearbete som t.ex. Skandia som tyder på svagt 
styrelsearbete. 
 
Trots att koden påpekar att styrelsen har ansvaret skyller de ändå ifrån sig men kommer 
inte ur det så lätt med koden. Styrelsen kommer inte att ha större ansvar, men hur bra 
styrelsen än är så kan den aldrig göra ett gott arbete utan en bra ledning, vilket också är 
deras huvudsakliga uppgift att tillsätta en bra ledning. En ledning kan inte påstå att det är 
upp till styrelsen att ta hand om risker för de är uppbokade med att göra annat.  
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Formalismen kan bolag och ledningar dock råka ut för där massmedia prickar av för hur 
många förklaringar företagen ger, och där de som har färre blir de bättre. 
Styrelsemedlemmar väljer kanske att inte sitta i företag som har för många förklaringar då 
det inte är någonting bra. Det byråkratiska om att; gör du rätt är det ingen som bryr sig 
men gör du fel lär du höra det. Det ledet till en verksamhet med fega människor, och 
skulle det här leda till en mer byråkratisk struktur finns det en risk vi blir fega i företagen, 
inte bara i styrelsen utan det kommer att sippra ner i hela organisationen. Tar vi inte några 
risker kan vi inte vara framgångsrika. 
 

• Om det är styrelsen eller internrevisorerna som har gjort fel går inte att svara på, men det 
är styrelsen som bär det yttersta ansvaret och skulle det gå fel någonstans har de inte sätt 
till att kontrollsystemet är riktigt i företaget. Styrelsemedlemmar kan omöjligt veta allt 
men de bör veta att det finns ledningssystem och kontrollsystem som ser till att allt går rätt 
till. 
 

• Formellt sätt har styrelsen alltid kvar ansvaret gentemot ägarna. Internrevisionen är ett 
verktyg för styrelsen och därför ansvarar de för kvaliteten på den funktionen. En del av 
jobbet kan delegeras vidare, men att utforma riktlinjerna och förvissa sig om att arbetet 
har utförts ordentligt är styrelsens sak. Även inom företaget utkrävs ansvar om något 
havererar i de fall där det kan finnas förmildrande omständigheter när styrelsen tydligt 
delegerat en uppgift och därför faktiskt hade anledning att förvänta sig att det skulle 
sköttas på lägre nivå.  

 
9. Känner Ni att aktieägarna har fått större förtroende alt. tror Ni de kommer få det? 

 
• Det finns många typer av aktieägare bl.a. stora fonder, riskkapitalplacerare, institutioner. 

De påverkas inte särskilt i sin förtroendeinställning med koden eller internrevision. 
Däremot känner den stora massan dvs. småspararna, en större trygghet av koden. Jag har 
aldrig upplevt att aktieägarna frågat hur internrevisionen ser ut. De lägger större vikt vid 
externrevisionen. 
 

• Aktieägarna har inte fått ett större förtroende för att en rapport ges ut om internkontrollen, 
förtroende måste förtjänas. Om aktieägarna har ett bristande förtroende för företagets 
styrelse och ledning är det en lång väg tillbaka. Förtroendet återfås genom att konsekvent 
visa sin värdighet det och arbeta på ett bra sätt mot de mål som är uppsatta samt att hålla 
det som lovats.  
 

• Ja, om representanterna för aktieägarna uttalar att det är bra. Det har blivit en skärpning 
och utvecklingen till högre transperent är omtyckt. Ägarna vet att internrevisionen är ett 
verktyg men det är den sammantagna förbättringen av CG som de uppskattar. De stora 
aktieägarna är mer direkt engagerade, då de har fördelen att de kan få feedback direkt från 
styrelseordförande om hur styrelsens arbete fungerar osv. På det viset får de stora 
aktieägarna bättre information och därför har förtroendet ökat kraftigare hos de stora 
aktieägarna än hos de små där det råder en viss tröghet.  

 
10. Tror Ni att aktieägarna ser regelverken som en kvalitetsökning eller bara som en ny fin 

benämning – bryr de sig, vet de vad det innebär? 
 
• Aktieägarna ser koden som ytterligare ett kontrollinstrument. 
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• Ja. Om aktieägarna är välinformerade ser de det som en kvalitetsförbättring.  De kan se 

det som att bolaget betalar en försäkringspremie för ett bättre skydd av dess tillgångar, 
vilket uppskattas. 
 
Jag tycker det är en faktisk kvalitetsökning men det finns inslag som kan betraktas som ett 
nödvändigt ont. Skälet till regelverkens uppkomst är förtroendekriser i en del bolag som 
varit dåligt skötta och kontrollerade av styrelse och ledning. Att dra åt samma hålla med 
en klar ansvarsfördelning och förtroende är mycket viktigt för det fria näringslivet där 
Skandia är ett tydligt ex. på vad som annars kan ske.  

 
• Det är möjligt att några aktieägare tycker att det där är bra. Men aktieägare generellt, läser 

inte hela årsredovisningarna utan kanske bara VD: ns ord.  
 

11. Ser Ni regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring eller är det bara ett nödvändigt 
ont? 

 
• Koden hade inte kommit till om det inte vore för skandalerna i USA, eller så hade den 

gjort det ändå pga. Skandia-skandalen.  
 
Koden betyder inte särskilt mycket, framförallt inte om företagen är välskötta och iakttar 
god affärssed osv. För de som inte är välskötta är koden ett verktyg för att genomföra 
förbättringar. 
 

• Det är inte ett nödvändigt ont men fokus har ökat. Vi hade ändå genomfört detta men det 
har tidigarelagts. I en professionell styrelse och ledning är behovet inte så stort men i en 
riktigt dålig styrelse och ledning är behovet större.  

 
• 2/3 är faktisk förbättring och 1/3 är nödvändigt ont. 
 

12. För vems skull görs detta tycker Ni, för att få en säkrare organisation, för att få 
aktieägarnas förtroende eller för att minska skandalriskerna? 

 
• Aktieägarnas förtroende är det viktiga eftersom det är deras bolag. Eftersom ingen vill ha 

skandaler minskar risken. Sverige har generellt ett välfungerande och kontrollerat system, 
även utan koden. Internrevision är inget nytt. 
 

• För att få en säkrare organisation som långsiktigt och stabilt också ökar förtroendet hos 
aktieägarna och minskar skandalriskerna. Alternativen hänger ihop. 
 

• För att få bättre styrning på verksamheten. Förtroendet byggs upp på andra sätt och 
skandalrisker finns ändå men de är oftast politiska. Människans känsla för vad som är rätt 
och fel och bör inte underskattas. Människor utan moral utgör en risk och därför är målet 
att sätta en standard som bygger grunden och de grundläggande värderingarna. 
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Internrevisorer 
 

1. Vem görs internrevisionen för – för aktieägarna eller för att ansvarsbefria styrelsen? 
Vad känner Ni? 

 
• För både styrelsen och aktieägarna. Styrelsen tillsätts av aktieägarna vilket ger en naturlig 

koppling mellan de två. Vi arbetar ytterst för revisionskommittén, så i första hand för att 
hjälpa och stödja styrelsen i sitt arbete med internkontroll i bolaget men i slutänden också 
aktieägarna. 
 

• De vi har framför våra ögon när vi jobbar är styrelsen och företagsledningen. Men bakom 
styrelsen finns aktieägarna, eftersom styrelsen representerar aktieägarna.  
 

• Vi har två uppdragsgivare, styrelsen via revisionskommittén och koncernledningen. 
Bägge funktionerna får del av internrevisionens rapportering.  Styrelsen är informerad och 
kan peka på saker som de anser vara väsentliga att fokusera på. Koncernledningen är de 
som agerar utifrån våra rapporter samt de som tar beslut och som vi för dialoger kring 
åtgärder med. Den formella mottagaren är styrelsen, men de som agerar och åtgärdar i 
praktiken är alltså den operationella ledningen och mottagaren inom koncernledningen är 
CFO. Det är styrelsen som avgör och beslutar huruvida internrevisionsfunktionen ska 
finnas och vad internrevisorerna ska ägna sig åt. Koncernledningen är internrevisionens 
operativa motpart som beslutar om åtgärder utifrån revisionsrapporterna. Internrevisorerna 
har en ”charter” som är beslutad och godkänd av styrelsen där internrevisionens 
rättigheter och skyldigheter är angivna. 

 
2. Är internrevision ett effektivt verktyg för styrelsen? 

 
• De tre åren jag har arbetat här har vi arbetat med att förändra internrevisionen och 

modernisera den för att den ska bli effektivare och verkligen fokusera på vad som är 
viktigt för styrelsen och företagsledningen. Vi har utvärderats en gång innan 
förändringarna tog fart och snart är det dags igen för en oberoende utvärdering om vi är 
effektiva eller inte. Styrelsen har förklarat sig nöjda med oss, det vi gör och den inriktning 
vi har haft som förändras under årens lopp och som vi stämmer av med dem. Vidare har vi 
en bra dialog med koncernledningen. Det är inte lätt för styrelsen och ledningen att förstå 
vad internrevision är vilket framgick tydligt när jag började arbeta här, då de inte visste 
vad vi kunde göra för dem. 

 
• Ja då vi arbetar mot revisionskommittén och revisionsutskottet och har en bra 

kommunikation med dem. De tycker att vi är ett effektivt verktyg till den del de ger oss 
uppdrag men vi har även en del självpåtagna uppgifter som vi definierar utifrån egen 
riskanalys i verksamheten och då är det inte direkt kopplat till styrelsen.  
 

• Internrevision är ett viktigt och effektivt verktyg för styrelsen, där vårt ansvar är att 
motsvara de förväntningarna. Vi har idag en bra struktur och fullt förtroende från styrelsen 
och koncernledningen.  
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3. Anser Ni Er själv vara oberoende och självständig? 
 
• Det är svårt att vara helt oberoende när företaget som granskas betalar ens lön. Oberoende 

kan jag inte påstå att vi är men däremot försöker vi vara så självständiga som möjligt. Det 
krävs lång och bra erfarenhet i ett stort och etablerat företag. Det är ganska känsligt att 
granska folk, skriva rapport på det och ge det till styrelsen. 
 

• Internrevisionen ska göra en objektiv utvärdering av hur bolaget styrs. Internrevisorerna är 
inte oberoende då de är anställda av företaget. Inte ens externrevisorn är helt oberoende. 
Den som rapporterar skapar ett viss oberoende och får inte ”tvätta” informationen på 
vägen, därför bör den personen inte sitta långt ner i verksamheten (i befattning). Det är 
objektivitet som är ledstjärnan i vårt arbete där det vi uttalar oss om inte får vara färgat 
samt att det inte får föreligga några intressekonflikter. Internrevisorer bör vara objektiva 
och neutrala i sin yrkesutövning. Den gamla ledstjärnan oberoende, kan däremot riskera 
att distansera internrevisionen från verksamheten och i värsta fall skrämma folk som 
därmed för att skydda sig själva inte ger ut rätt eller fullständig information. 
Objektivitetsbegreppet bygger på att vi inte är involverade i de operationella besluten, 
men i övrigt kan och ska vi agera rådgivare. Vad det gäller självständighet, förväntas vi ha 
en egen planering samt vara uppmärksamma på önskemål från bl.a. styrelsen. Vi vet inte 
hur den kommer att se ut då vi inte är färdiga med uppdelningen.  
 

• Vi är inte oberoende gentemot revisionskommittén och styrelsen då vi är anlitade av dem 
samt att de är våra uppdragsgivare. Vi är dock oberoende i vårt uppdrag där ingen talar om 
för oss vad vi ska tycka, tänka och rapportera. Skulle revisionskommittén i en extrem 
situation ha en åsikt om vad de vill ha fram så är vi inte oberoende eller självständiga ur 
deras perspektiv, och de ska vi inte vara heller. 

 
4. Är Ni ansvarig inför styrelse eller revisionskommitté? 

 
• Vi rapporterar till revisionskommittén. 

 
• Revisionskommittén är en del av styrelsen och ansvarar därför inför bägge. Primärt har vi 

dock kontakt med revisionskommittén. 
  

• Vi har två uppdragsgivare, styrelsen via revisionskommittén och koncernledningen.  
 

5. Vad använder ni er av för verktyg, ex. SOX eller koden? Hur länge? Har ni upplevt 
någon skillnad/förbättring - eller är det bara något som måste dokumenteras? 

 
• Vi har ett ganska traditionellt upplägg när det gäller granskningsmetodik. Vi försöker att 

tillämpa ”best practice” enligt branschen och försöker göra så mycket som möjligt lika 
externrevisorerna för att få samma kvalitetsstandard med skillnaden är att vi inte behöver 
tänka på att bli stämda. SOX täcker bara en liten del av det vi gör då den handlar om den 
finansiella rapporteringen och därför kan vi inte bara använda den. Vi använder heller inte 
koden utan tillämpar CC, sedan år 2002, vilken är mer all omfattande. Vi följer också den 
lagstiftning som finns på de olika områdena samt våra egna policys och riktlinjer, där vi 
har ett omfattande regelverk.  
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Medvetenheten om internkontroll har ökat, inte minst inom ekonomiavdelningarna tack 
vare SOX, då den framförallt påverkar ekonomiavdelningen och inköp. Vi började 
tillämpa SOX år 2004. I början var det något som bara skulle dokumenteras men nu 
märker vi att det tillför något.  
 

• Både SOX och koden ger en plattform för framtiden. SOX ska rapporteras år 2006 men 
målet är att efterleva lagen redan år 2005. Vad SOX gör är att hålla intresset för, och 
behovet av, internrevision stabilt över tiden samt att efterfrågan på kvalitetsmätning av 
den interna styrningen aldrig hamnar under en viss nivå.   
Ledningen har ett ansvar att säkerställa funktioner som skapar möjligheter att göra 
objektiva bedömningar av koncernens verksamhet och hur den når sina målsättningar. Vi 
måste vara konsultativa gentemot dem vi granskar och hjälpa verksamheten att utveckla 
sådana funktioner. Koden är under bearbetning. 

 
• SOX och koden är för nytt för oss. Än finns inget beslut om vi ska använda koden. SOX 

är inte aktuellt då vi inte har att göra med den amerikanska börsen längre. Därför finns det 
heller inga skillnader att redovisa.  

 
6. Är det några riktlinjer ni kommer/eller har tvingas till att börja använda er av? 

Vilket/vilka/vad? 
 
• År 2002 fick vi första gången vetskap om SOX och dess relevans för Ericsson-koncernen. 

År 2004 startade projektverksamheter och under år 2005 började SOX-kraven 
implementeras i koncernen. SOX implementerades p.g.a. lagstiftningen men också därför 
att bolaget fick en ny ledning som ändrade fokus från huvudsakligen teknik till mer total 
management och mer finansiellt fokus samt en ökad fokus på operationella frågor. Insyn 
och transparens i verksamheten blir bättre och tydligare pga. SOX. och måste beskrivas 
hur organiseringen gått tillväga när processer, projekt dokumenteras. Förr var det svårare 
att få ett helhetsgrepp på alla komponenter som utgör intern styrning men har nu en slags 
karta tack vare att processer, system, kontroller etc. är bättre och mer systematiskt 
dokumenterade och kan därför göra bättre analyser. 
 

• De riktlinjer vi har på Skandia, eftersom vi är ett finansiellt bolag, kommer till största 
delen från finansinspektionen vars regelverk uppdateras kontinuerligt. Där finns dels 
generella regelverk för styrning och kontroll inom den finansiella sektorn som heter 
2 005:1, som är ett regelverk vi måste tillämpa, dels detaljregler i olika avseenden om t.ex. 
pengatvätt osv. Riktlinjer för revisionskommittén och styrelsen finns internt i en typ av 
policy där ett dokument reglerar hur internrevisionen ska arbeta i Skandia. Det är dock 
mycket övergripande där det t.ex. står att det ska finnas en interrevision som ska 
rapportera till revisionskommittén, att den ska ledas av en chef för 
internrevisionsavdelningen osv. I övrigt finns inga detaljregler. 

 
• Det skulle vara SOX och CC, för att internrevision har funnits sedan tidigare. 
 

7. Nu när styrelsens ansvar blivit tydligare, upplever Ni någon förändring? 
 
• Parallellt med vad som har hänt med koden och SOX, har klimatet förändrats på 

läkemedelsmarknaden. Myndigheterna har blivit försiktigare med att godkänna läkemedel. 
Vi har haft en del bakslag på ansökningarna, inte minst i USA, vilket har lett till att 
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styrelsen har blivit varse risker. Det är viktigt med rapportering och transparens, och hur 
vi hanterar dem. Det arbete vi har gjort har tydliggjort vilka frågeställningar det finns i 
företaget. Det finns flera saker som gjort styrelsen medvetna om vilket ansvar de har, vad 
de behöver göra och hålla ögonen på. Det har tagits ordentliga steg framåt de år jag har 
varit här. 
 

• Ja, det gör vi definitivt. Vi har fått en mycket starkare kontakt med revisionskommittén 
(dock inte med styrelsen) men också mycket högre förväntningar på vårt arbete. För 
Skandias del så är det svårt att bedöma om de har att göra med de nya regelverken SOX, 
koden m.m. eller om de kraven hade kommit ändå eftersom vi har gått igenom de 
skandaler som har dykt upp, ex. lägenhetsaffärerna, bonussystem och lönerna mm. Detta 
skulle ändå ha resulterat i att styrelsen hade stärkt revisionskommittén samt stärkt sin 
relation till internrevisionen och ökat och förtydligat kraven på vad de förväntar sig av oss. 
Det började innan SOX och koden hade börjat diskuteras i vidare befattning, då de ville 
att vi skulle titta på CG i organisationen. Även utan skandalerna hade vi ändå fått till den 
här förändringen med styrelsen och revisionskommittén, men då beroende på t.ex. 
diskussioner i media. Vi måste följa koden då vi är börsnoterade på A-listan, men inte 
SOX. 
 

• Styrelsen men framförallt revisionskommittén är mer engagerade och insatta i dessa 
frågor. Styrelsen tar sitt ansvar. Internrevisionsfrågor har fått större fokus idag och 
intresset har ökat. Faran är om detta intresse skulle dö ut med tiden. SOX koncentrerar sig 
mycket på processerna för den finansiella rapporteringen. Ericsson har valt en 
slags ”reengineering” och skapa ett centralt, standardiserat och koncerngemensamt 
ramverk för processer, metoder, ansvars, befogenheter, kontroller m.m. för att uppfylla 
SOX snarare än att som vissa andra koncerner bara dokumentera alla befintliga lokala 
processer. Vårt mål är att dessa planer ska genomsyra hela koncernen. Detta ger ett bättre 
instrument att göra bättre uppföljningar och kopplingar samt då få en möjlighet att göra 
jämförelser inom koncernens olika delar. Ericsson vill alltså mer än att bara möta 
lagstiftarens förväntningar.  

 
8. Känner Ni att de är mer delaktiga? 

 
• De är klart intresserade av vad vi gör och att bolaget efterlever SOX. De har förstärkt 

internrevisionen. 
 

• Styrelsen är mer aktiv idag vad det gäller interstyrningsfrågor. De ska hålla koll på 
ledningen vilket de gör idag. Teoretiskt kan internrevisorerna granska även högsta 
ledningen. Kulturen är väldigt viktig att bygga upp. Viktigast är att styrelsen och högsta 
ledningen signalerar vad som förväntas av de anställda i koncernen då det är viktigt att 
föregå med gott exempel. En tydlig kultur är det som sätter kvaliteten och avgör hur stabil 
den interna styrningen blir. 
  
Koden sätter press på styrelsen och SOX på högsta operativa ledningen där VD: n och 
ekonomichefen har ett individuellt ansvar för kvalitén på de finansiella 
rapporteringsprocesserna. Jag vet inte om styrelsen har förstått koden. De är insatta och 
belästa i problematiken och vet vilka krav som ställs. Ett tydligt krav är att vi måste 
avrapportera enligt koden.  
 



 Panikåtgärder eller faktiska kvalitetsförbättringar? 
 

  67

• De har definitivt blivit mer delaktiga. Vi har fler löpande kontakter med 
revisionskommittén än vad vi någonsin har haft tidigare, de har ett större intresse och så 
har de givit oss direkta uppdrag på ett annat sätt än tidigare.  

 
9. Känner Ni större press från styrelsen? 

 
• Innan internrevisionen fanns det inte någon motsvarighet i bolaget och därför blir det svårt 

att jämföra. Vi har deras förtroende och därför sätter de ingen större press på oss utan vi 
har ett bra samarbete och bra dialog. 
 

• Inte från styrelsen då vi inte har någon direkt kontakt med dem utan det går genom 
revisionskommittén. Kanske en större press då fokusen från styrelsen har ökat genom 
revisionskommittén, på vad internrevisionen gör. 
 

• Vi har fått betydligt större press på oss. Vi har fått mer resurser och en intressantare 
uppgift, men kraven har också blivit större, så vi måste verkligen leverera med kvalitet. 
 
10. Har Ni fått utökade arbetsuppgifter och ansvar? 

 
• Ja, det anser jag. Vi har fått uppdrag som ligger utanför vad vi själva hade gjort om vi inte 

hade fått utökat fokus från revisionskommittén. Både arbetsuppgifter och ansvar har 
tillkommit. 
 
Koden i sig har inte påverkat så mycket då den är så ny, men alla diskussioner i media 
som började med Enron och WorldCom har slagit igenom i svenska näringslivet också på 
så sätt att oron har ökat för hur organiseringen och internkontrollen ser ut, för att slippa 
råka ut för den här typen av historier. Även om Skandia skandalen inte skett hade vi ändå 
haft en förändring pga. de andra skandalerna. 
 

• Ja, det har vi fått. Det är betydligare större tryck och betydligt större agenda för oss. Vi 
har egentligen inte skrivit om vår charter, utan den var ganska allomfattande sedan 
tidigare. Men nu fyller vi den med mer innehåll. I praktiken är vi inte bara på 
ekonomiavdelningen utan vi är ute i hela företaget. Vi är 48 personer som arbetar inom 
internrevisionen idag. 
 

• Innan internrevisionen fanns det ingen motsvarighet i bolaget och därför blir det svårt att 
jämföra.  

 
11. Vems är risken enligt Er? – har den förändrats sedan tidigare? 

 
• Styrelsen är alltid ytterst ansvarig rent formellt. I praktiken har de ansvaret för alla 

händelser i bolaget. Formellt delegerar styrelsen uppdrag till VD: n att sköta den operativa 
ledningen av bolaget och då blir VD: n primärt ansvarig, sedan delegera VD ner i 
organisationen vilket ger en hierarki struktur. Det går alltid att hitta någon som är ansvarig 
men det är svårt att säga att internrevisionen skulle kunna ta på sig något eget ansvar för 
någonting skulle gå snett för att vi inte skulle ha tittat på det. Det är analogt med vad de 
finansiella revisorerna säger i revisionsberättelsen, att ansvaret för företagets styrning och 
kontroll ligger hos styrelse och operativ ledning. Så är det för oss också, vi stöttar 
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styrelsen och uppdraget med att minskar risken för att någonting ska inträffa, men om 
risken ändå inträffar och någonting otäckt händer så är styrelsen ytterst ansvarig. 
 

• Det är styrelsen och ledningen som är ansvariga, så det är de som äger risken och det är de 
klart medvetna om. Men när det gäller risken internt är det viktigt att internrevisorerna 
följer någon slags best practice och har någon slags metod i botten och inte bara springer 
runt och gör allt möjligt. Har vi gjort det vi borde göra enligt de här analyserna, då har vi 
gjort det vi kan göra. Vi kan inte granska allt. Det tar flera år att bygga upp den här 
verksamheten och att ha kontroll på läget. För varje gång vi sätter igång ett projekt är vi 
inne på ett nytt område. Jag har hittills inte känt att vi har kunnat göra mer än vad vi har 
gjort. Det är viktigt att veta var det egna ansvaret tar slut, och var någon annans börjar. 
Annars är det lätt att ta på sig andras jobb, ansvar och problem.  
 

• Det yttersta ansvaret för riskhanteringen ligger hos styrelsen och högsta operativa 
ledningen (vad det gäller SOX-kraven är det specifikt VD: s och koncernens finansiella 
chef som ansvarar för att internkontrollen för finansiell rapportering är rimligt rätt). Enligt 
SOX är det den verkställande ledningens riskansvar och inte styrelsens, och koden är 
fortfarande i diskussionsstadiet.  

 
12. Känner Ni att aktieägarna har fått större förtroende alt. tror Ni de kommer få det? 

 
• Aktieägarnas förtroende går upp och ner i den här branschen eftersom det är svårt att få 

nya läkemedel godkända. Jag vet inte om koderna kommer att påverka det externa 
förtroendet men det kommer att vara svårt att se skillnader i aktiekurser bara för att koden 
följs.  
 

• Jag ifrågasätter om aktieägarna känner till internrevisionen överhuvudtaget. De flesta är 
nog ovetande om att det finns en internrevision. Det blir en förändring med koden och det 
som ska stå i rapporten om internkontroll. Internrevisionen blir då tydligare. Idag beror 
aktieägarnas förtroende på vad bolaget gör och inte på vad internrevisionen gör. Vad det 
gäller aktieägarna spelar det ingen roll då de sitter så långt ifrån. 
 
Förutsatt koden kan vi komma att få större förtroende då vi på ett tydligare sätt kan visa 
att det finns en organisation som ser till att den interna kontrollen är på plats. Om 
betydelsen av internrevisionen diskuteras flitigare kommer aktieägarna att få en klarare 
uppfattning om vad internrevisionen gör, vilket leder till en kvalitetsökning. Dock är 
aktieägarna främst intresserade av att få en bra avkastning på sina investerade pengar. 
 

• Aktieägarna ser inte detta som en nackdel men de frågar inte heller specifikt efter 
internrevisionsrapporten. Investerarna i USA brydde sig inte så mycket när de 
amerikanska bolagen rapporterade för, enligt SOX till SEC (amerikanska 
finansinspektionen), för år 2004 men det kommer att växa när investerarna förstår vad det 
innebär. I Sverige signalerar koden rätt ansatts.  

 
13. Tror Ni att aktieägarna ser regelverken som en kvalitetsökning eller bara som en ny fin 

benämning – bryr de sig, vet de vad det innebär? 
 
• Ställning måste tas till vad som behövs göras för att rapportera rätt information till 

aktieägarna och investerarna. Arbetar vi effektivt, välorganiserat och samtidigt på ett 
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tydligt sätt kan vi förmedla det till omgivningen och har då gjort det vi ska. Vad som är 
rimligt avgörs av vad vi som organisation tycker är en tillräcklig kvalitetsnivå samt vad 
som förväntas enligt gällande normer. Dessutom måste vi säkerställa att vi tydligt kan 
förmedla och förklara för utomstående bedömare hur vi arbetar.  I USA blev det 
oroligheter då de överdrev dokumenteringen. Idag är det lättare att arbeta efter reglerna 
eftersom förväntningarna och kravnivåerna är tydligare från ex. lagstiftare och 
externrevisorer. Om de stora investerarna vet att vi följer SOX så behöver de inte lägga så 
mycket kraft på att själva kontrollera kvaliteten på organisationen i detalj utan de förlitar 
sig på våra rapporter. Avgörande är att vi kan skapa ett förtroende hos omvärlden och att 
vi kan verifiera dvs. bevisa det vi påstår.  
 

• Aktieägarna i börsbolagen är mer intresserade av avkastningen på investerade pengar och 
mindre av hur den interna kontrollen utförs eller granskas. Men, om koden leder till att 
kvalitén på intern kontroll blir bättre blir nog alla glada och nöjda. Om koden å andra 
sidan i praktiken inte kommer att innebära något konkret, är den nog närmast en 
benämning. Framtiden får utvisa hur det blir. 
 

• SOX påverkar inte så mycket. CC påverkar mer eftersom den har funktionen följ eller 
förklara. Det gäller att hela tiden utvecklas. 

 
14. Ser Ni regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring eller är det bara ett nödvändigt 

ont? 
 
• Visst är det en kvalitetsförbättring 

 
• Från internrevisionens perspektiv är det bra att få draghjälp som leder till 

kvalitetsförbättring. Samtidigt är det många som ser det som nödvändigt ont och tycker att 
det går för långt. Det finns en risk med att ställa krav på internkontrollsystemet som är 
orealistiska och som inte motiveras av kvalitetsförbättringen. Så långt som koden går, kan 
det bli en kvalitetsförbättring om det hanteras på ett bra sätt. 
  
En fara i USA är att företag inte kommer att vara riskvilliga pga. SOX och att det kommer 
att lägga lock på den amerikanska ekonomin då det kommer att krävas många timmar till 
att kvalitetsförbättra som kan ta tid från annat som är viktigare.  
 

• Vissa har hittills följt reglerna för att slippa böter men tycker idag att SOX är bra för att de 
sett resultatet av det. För framtiden blir den övervägande slutsatsen att det är en faktisk 
kvalitetsförbättring eftersom det kommer att kunna göras bättre jämförelser mellan år, 
länder osv. 

 
SOX och koden kommer att bli en kvalitetssäkring bara pga. dess existens. Lagkraven i 
framtiden går aldrig att bortse från vilket skapar en miniminivå för hur låg kvalitetsnivån 
kan bli, vilken också blir mer uthållig över tiden. 

 
15. För vems skull görs detta tycker Ni, för att få en säkrare organisation, för att få 

aktieägarnas förtroende eller för att minska skandalriskerna? 
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• Förbättringarna av den interna styrningen görs inte i första hand för att minska skandaler. 
Syftet är att ha rimligt bra processer och kontroller och att kunna mäta och verifiera 
kvaliteten på den interna styrningen.  
 
Grundsyftet för internrevisionen är att vara en funktion som mäter kvalitén. Går arbetet 
rätt till leder det till en bättre organisation som är det viktiga och som bidrar till 
utvecklingen av verksamheten. Investerarna tänker vi inte på men vi vet att de blir nöjda. 
Vad det gäller aktieägarna vet vi inte vad de tycker då vi sällan är i kontakt med dem. 
 

• Koden har aktieägarperspektivet att få näringslivets förtroende för bolagen tillbaka, och 
det i sin tur leder till att skandalriskerna minskar. I rangordning kommer aktieägarnas 
förtroende i första hand, i andra hand att minska skandalrisken och i tredje hand att få en 
säkrare organisation. Allt är dock relevant. 
 

• De hänger ihop. Ytterst är det för aktieägarna det görs. Vidare är naturligtvis positiv press 
uppskattat bland de anställda. Vi följer hellre CC än förklarar.  
 
Intresset för internkontroll och CG har ökat dramatiskt. Vår bransch är väldigt beroende 
av sitt rykte, för att myndigheterna ska ha förtroende för dem därför vill vi absolut inte 
råka ut för någon skandal som andra har gjort. 

 
Konsulter 
 

1. Vem görs internrevisionen för – för aktieägarna eller för att ansvarsbefria styrelsen? 
Vad känner Ni? 
 
• Internrevision finns det ingen regel för, utom för vissa finansiella företag. Internrevisorer 

arbetar för företag och arbetar i första hand på styrelseuppdrag för att se till alla regler, 
policys samt att internkontrollen fungerar väl. Internrevisorer kan hjälpa styrelsen att ta 
reda på vad som helst ex. kvalitetsarbete, hållbarhetsarbete och jämställhetsarbeten. 
Historiskt var internkontrollen under ekonomichefen och internrevisionen gick främst ut 
på att granska redovisningsfrågor.  
 

• I allmänhet är det styrelsen som är och ska vara uppdragsgivare till internrevisionen, det 
är dem rapporteringen riktas till. I praktiken är det inte alltid så, i många organisationer 
rapporterar internrevisorerna till VD:n eller till ekonomidirektören.  
 
I slutändan är allt som sker i ett företag till för aktieägarna och det som inte är till nytta för 
dem ska egentligen inte göras.   
 

• De som arbetar på aktieägarnas uppdrag är externrevisorerna. Bolagsstämman bestående 
av aktieägarna väljer externrevisorerna där externrevisorernas uppgift är att granska 
styrelsens och VD:ns förvaltning av verksamheten. Internrevisorerna arbetar (det ser lite 
olika ut i olika bolag) på uppdrag av VD:n och styrelsen där internrevisionen är VD:ns 
och styrelsens sätt att granska den egna verksamheten. Det är en extra säkerhet de får 
genom att ha den funktionen. I vissa organisationer rapporterar internrevisorerna till 
revisionsutskottet och andra till VD:n och ibland även till ekonomidirektören. Om 
internrevision är bra och det görs uppföljningar som fungerar blir kontrollen på 
verksamheten bättre.  
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Ju högre upp det rapporteras desto högre genomslag får det och desto högre integritet får 
du i förhållande till verksamheten – det finns en parallell. Internrevision som rapporteras 
till chefer längre ner i organisationen har en mindre påverkan och ses som mindre viktig 
än en som rapporterar högre upp.  

 
Internrevision i Sverige har haft en undangömd tillvaro i Svenska företag, förutom banker 
och finanssektorn där de har stora IR avdelningar. Sveriges industriföretag har begränsad 
omfattning av internrevision. Två saker har skett nu tack vare SOX 404 och koden. 
Internrevision har kommit mer på tapeten och SOX har gjort att företag generellt har lyft 
internrevisionen. 

 
2. Är internrevision ett effektivt verktyg för styrelsen? 

 
• Ja, om det är rätt använt, förutsatt att styrelsen har kunskap och intresse. Det finns fall då 

internrevisorerna inte får rätt slags uppgifter och kommer därför inte till sin rätt i 
yrkesrollen. 
 

• Rätt använt är internrevision ett bra verktyg. Det blir ett verktyg för styrelsen om 
internrevisionen rapporterar dit. Det handlar också om hur stort internrevisionen är. Om 
det bara är en person minskar nyttan av den men har du många personer med rätt 
kompetens och utbildning ökar nyttan. Vi förespråkar internrevision då vi anser den vara 
ett viktigt hjälpmedel för styrelsen där en oberoende person som arbetar med styrelsen kan 
göra vissa utredningar som kan vara känsliga. De som har störst nytta av internrevisionen 
är VD och CFO som är lite närmare verksamheten eftersom styrelsen inte träffas mer än 
10-12 gånger per år.  
 

• Det finns förutsättningar för det, om rapporterna går direkt till styrelsen. Går de till 
ledningen, VD eller någon annan i organisationen minskar värdet eftersom 
internrevisionen då inte är oberoende i samma grad. Ytterligare en förutsättning är rätt 
bemanning och en erfaren chef med en stark integritet som t.o.m. kan kritisera VD inför 
styrelsen. Dessutom behövs en bra organisation som i lite större skala kräver rätt 
medarbetare och rätt resurser. För att internrevisionen ska bli ett bättre verktyg bör det 
finnas en bra ledning och styrning från styrelsen. Det är styrelsen och revisionsutskottet 
som ska ge uppdragen och fastställa planerna. Rätt utformat är det ett bra verktyg för 
styrelsen. 
 
Praktiskt är vi i Sverige inte vana att använda internrevisionen som ett verktyg där det 
istället varit lite av strykklass. Utomlands börjar karriären där och i Sverige slutar den där.  
Kunskapen om internrevision och internkontroll varierar stort i olika styrelser. Det 
fungerar inte alltid som det ska i alla organisationer. 

 
3. Anser Ni Er själv vara oberoende och självständig? 

 
• En internrevisionsfunktion kan aldrig vara oberoende i förhållande till vad som granskas. 

Om rapporterna går till t.ex. ekonomichefen kan internrevisorerna inte granska densamma 
för de inte oberoende i förhållande till honom. De är oberoende till nivåerna som ligger 
under. Självständiga är internrevisorer relativt dem de granskar men inte mot dess 
uppdragsgivare. Om CFO och ekonomichefen är uppdragsgivare så är du inte självständig 
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mot honom utan är underordnad honom så det är relativt den du rapporterar till. 
Internrevision handlar mycket om integritet.  
 

• Det kan vara lättare att arbeta som inhyrd. Inhyrda internrevisionsorganisationer från 
revisionsbyråer är vana vid att fokusera på integritet och oberoende. Det kan dock vara 
jobbigare för uppdragsgivaren att ha och göra med en självständig och oberoende 
granskare eftersom de anser att vi arbetar för deras uppdrag. Min bedömning är att 
revisionsbyråerna är duktiga på det. Vad som kan säga emot detta, är att en 
uppdragsrelation och en rädsla att mista uppdraget uppstår. Dock måste det vara värre att 
vara rädd om sin anställning, för trots allt har vi många uppdrag och det enskilda 
uppdraget kanske inte är så viktigt men oftast har en anställd internrevisor bara en 
anställning. 
 

• Det beror på uppdragsgivaren. Det finns ingen direkt koppling till bolaget. Om 
externrevisorn är från samma byrå tar vi inte uppdragen eftersom vi inte får granska det 
kollegor från samma byrå tidigare rådigt bolaget. Annars anser vi oss vara oberoende och 
självständiga som internrevisorer. 

 
4. Är Ni ansvarig inför styrelse eller revisionskommitté? 

 
• Revisionskommittéer är fortfarande relativt ovanliga, men det blir allt vanligare. Det 

börjar komma framförallt med koden. Många av de lite mindre bolagen har valt att göra 
hela styrelsen till revisionskommitté, vilket är fullt tillåtet. Vidare finns det många 
organisationer som inte har något av dem, men det vanligaste är styrelsen. 
  

• Eftersom vi arbetar som konsulter har vi formellt inget ansvar då vi inte är anställda av 
företaget. Internrevisionstjänsten levereras till t.ex. Internrevisionschefen, vilket är den 
bästa relationen då denna är den vi vänder oss till (som också har ansvaret) och som sedan 
går vidare till ledningen eller revisionskommittén.   
 

• Revisionsutskottet är en del av styrelsen. Finns det inte något revisionsutskott rapporterar 
dem direkt till styrelsen. 

 
5. Vad använder ni er av för verktyg, ex. SOX eller koden? Hur länge? Har ni upplevt 
någon skillnad/förbättring - eller är det bara något som måste dokumenteras?  

 
• SOX och koden är inget verktyg utan olika regelverk. Verktyg är t.ex. kunskapsdatabaser 

och flödesscheman som kollegor från hela världen kan ta del och hjälp av. Koden är 
självreglerad. SOX har börjat tillämpas under år 2003 och koden från i somras. Företagen 
förbättrar sin dokumentation och har bättre kontroll även om det är tidskrävande och 
kostsamt. Många företag anser det vara jobbigt men ändrar inställning då de ser 
förbättringar vid arbetets slut, trots alla kostnader som varit.  
 

• Jag ser SOX som ett regelverk snarare än verktyg. Känner inte till någon som har valt att 
använda SOX om de inte varit tvungna. Vissa kunder vill dock ha hjälp att sätta en ”SOX 
nivå” på sina processer då deras kunder kräver det. Det finns olika typer av intyg och 
certifieringar bl.a. SAS 70.  
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Det är relativt få företag i Sverige som är registrerade på den amerikanska börsen men 
däremot finns det många amerikanska dotterbolag i Sverige som är noterade på den 
amerikanska kapitalmarknaden som tvingas följa SOX. 
 
Vi använder inte SOX som verktyg utan hjälper kunderna med att implementera eller 
utvärdera den. Koden är nyare med betydligt fler kunder som berörs vilket ökat intresset. 
Den är också ett regelverk som kan användas av internrevisorer som ett verktyg för att 
sätta en större fokus på internkontrollfrågor.  
 
Regelverken och skandalerna har ökat intresset att arbeta med internkontrollfrågor, och 
därmed internrevision. Inom SOX har det växt fram en metodik, för vad som ska göras. 
Enligt koden ska styrelsen avlämna en rapport avseende internkontrollen och den 
finansiella rapporteringen dock står inget om vad som ska göras för att skriva rapporten 
eller hur utvärdering av revisorn ska ske.  
 
Vi kommer kanske att få se mer konkreta råd för koden från FAR. Många har ansett SOX 
vara för detaljerad, andra tycker att den är bra. De ekonomiska organisationerna tycker att 
det finns fördelar medan affärsverksamheter upplever det som tyngre. Där är förståelsen 
inte lika stor eftersom de tycker att ekonomiavdelningen ansvarar för den finansiella 
rapporteringen samt redovisningen. Förståelsen ökar om det finns en vana för 
kvalitetsarbete, då rätt tankesätt används redan från början. 
 

• SOX för de SEC registrerade, för dem som är noterade i USA. Det är ett ramverk för 
företagsledningen att värdera sin interna kontroll. Koden gäller de svenska noterade 
bolagen. Vissa företag som t.ex. Ericsson och Electrolux kan ha båda dessa krav på sig. 
De SEC registrerade måste dock även ta hänsyn till koden. Koden har formellt börjat gälla 
från 1 juli, 2005 och därför har inte så många kommit igång med mer initierat arbete. Än 
så länge tittar bolagen på vad som ska göras. SOX har hållit på i minst två år. Alla bolag 
har nytta av att göra en sån här genomlysning av den interna kontrollen, då det kan bli 
förbättring av att göra sådana här analyser.  

 
6. Är det några riktlinjer ni kommer/eller har tvingas till att börja använda er av? 

Vilket/vilka/vad? 
 
• Att dokumentera, beskriva risker osv. har funnits sedan förut, där t.ex. COSO har funnits i 

15 år. Svenska bolag använder oftast COSO eller egna regelverk. Det är mer strukturerat 
och så finns det en bättre koppling mellan (SOX, koden) de olika stegen i processer och 
den blir då bättre dokumenterad och färre antal fel görs. 
 

• IIA har riktlinjer för internrevisorer och för deras utövande. Det finns inga 
straffsanktioner utan bara riktlinjer för hur en internrevisor ska agera vilket är vad som 
används för att driva internrevisionsarbetet. Har inget med SOX eller koden att göra. 
Koden menar att bolag som inte har någon internrevision ska förklara varför, det finns 
ingen lagstiftning utan ”följ eller förklara - kod”. Riktlinjerna har inte förändrats pga. t.ex. 
koden. 
 

• Regelverken som SOX och koden säger vissa saker men för alla de stora och medelstora 
revisionsbyråerna finns interna krav och riktlinjer som styr hur arbetet ska gå till. För 
SOX- relaterade projekt är det amerikanska regelverk och amerikansk juridik som gäller 
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vilket ökar riskerna vid eventuella fel och vi har noggranna riktlinjer för hur sådana 
projekt ska hanteras. Samtliga i verksamheten har tydliga regler om kvalitetssäkring och 
vilka typer av uttalande som får göras. De är tillämpliga även på koden. Först gäller 
lagarna, revisionsrekommendationer från FAR och andra motsvarigheter och sedan 
kommer våra interna regler. Tendensen är att det blir mer. Har t.ex. SOX inneburit mycket 
i berörda organisationer så har det inneburit ännu större förändringar i revisionsbyråerna. 

 
7. Nu när styrelsens ansvar blivit tydligare, upplever Ni någon förändring? 

 
• Koden anger tydligare vilket ansvar styrelsen har för den interna kontrollen totalt sätt men 

också över den finansiella rapporteringen. Det är dock för tidigt att säga om det blivit 
några större förändringar då reglerna precis börjat gälla. Styrelsen har i alla fall fått det på 
agendan varför intresset för internkontroll och internrevision har ökat. Det behövs i 
svenska företag då internrevision och internkontroll varit underdimensionerat. Styrelsens 
ansvar upplevs som tydligare. 
 

• Det har inte varit en drastisk förändring, men den är på väg.  
 

• Nej det har vi inte hittills. Styrelsen har än så länge varit ganska passiva eller inte tagit tag 
i frågan helt och hållet, men det kommer hända mycket till årsskiftet.  

 
8. Känner Ni att de är mer delaktiga? 

 
• Det gör vi inte än. Givetvis varierar det mellan olika företag, men min känsla är att ”om 

man inte gör något så slipper man”.  
 

• Styrelsen blir tvungen att bli mer delaktiga. Kodens upplägg visar på att det är styrelsen 
som ska avge en rapport om den interna kontrollen har fungerat under räkenskapsåret och 
ur det perspektivet är styrelsen mer delaktig. De tvingas till att sätta sig in i frågorna eller 
åtminstone ha en uppfattning om vad det handlar om. De kan inte bara förlita sig på VD: n 
och ekonomichefen att uttala om en god intern kontroll. Där skiljer sig koden mot den 
amerikanska lagen där CFO och VD: n tar ansvaret och avlämnar rapporten, men här i 
Sverige är det styrelsen. 
 

• Styrelserna kommer troligen att bli mer aktiva, och om de ska avlämna en rapport 
kommer de vara mer noggranna med vad som står i internrevisorernas eller i 
externrevisorernas rapporter samt vad företaget har gjort åt det. Det är alltid så när ett 
papper ska signeras. Styrelserna kommer att tvingas lära sig mer om det här. 
Revisionsutskott kommer att inrättas där krav på kunskap om redovisning och intern 
kontroll ska finnas, vilket kommer att leda till mer aktiva styrelseledamöter.  

 
9. Känner Ni större press från styrelsen? 

 
• Det har inte lett till en ökad press. 

 
• Det som kommer att ske är att bolagen antagligen kommer att utöka internrevisionen och 

lägga mer resurser på det. Ur det perspektivet kommer det att bli större press från 
styrelsen. Om styrelsen inte vill ha en internrevision blir det ingen skillnad, dvs. om de 
anser sig redan ha en så pass bra internkontroll. Företag som investerar i detta och som 
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lägger pengar på det, förväntar sig bra kvalitet och kommer att öka pressen på 
internrevisorerna att leverera.  
 

• Det gör vi inte än. De flesta har läst koden men inte insett omfattningen av arbetet med 
den och med internrevision. Många väntar på att styrelsen ska få insikt i vad det innebär. 
Press i form av större efterfrågan av stödtjänster kommer senare.  

 
10. Har Ni fått utökade arbetsuppgifter och ansvar? 

 
• Ansvaret har inte ökat men det har arbetsuppgifterna. Revisionsbyråer har tjänat pengar på 

SOX och kommer även att göra det på koden.  
 

• Det finns tre områden inom internrevision: operationell effektivitet, vilket innebär att om 
arbetar ändamålsenligt, jobbar på rätt sätt, gör rätt saker, jobbar effektivt, inte använder 
för mycket folk, inte använder sig av fel rutiner osv. Det andra är att följa lagar och regler, 
att följa etiska och interna riktlinjer osv. Sedan har vi den finansiella rapporteringen som 
handlar om att säkerställa att de rutiner som leder till att årsbokslutet är riktigt. 
Internrevision i Sverige har framförallt inriktat sig på den operationella nivån, och nu när 
SOX och koden ställer krav på att den finansiella rapporteringen måste gås igenom blir 
det mer jobb.  
 

• Intresset för internrevisionen kommer att öka. Företag som tidigare inte har haft 
internrevisorer anställer idag. Efterfrågan på våra tjänster har ökat. 

 
11. Vems är risken enligt Er? – har den förändrats sedan tidigare? 

 
• Styrelsen kommer att ha större risk och ansvar framöver då det har förändrats, bl.a. koden 

ställer större krav på styrelsen. Internrevision är beroende av de resurser de tilldelas och 
den inriktning styrelsen tycker den bör ha. Om internrevisorerna gjort en granskning på ett 
speciellt område och missat något – något de borde ha sett, har internrevisorerna någon 
form av risk. En internrevisor kan inte jagas utan det blir styrelsen som bär risken. Det 
finns konsekvenser som vissa personer kan få ta, t.ex. VD: n eller ekonomichefen. 
Styrelseuppdrag idag är inte riktigt vad de har varit. Det ställs större krav idag redan på 
revisionsutskottet. 
 

• Ytterst är det aktieägarna som har risken men praktiskt är det styrelsen. Det krävs mycket 
för att råka ut för en sanktion. Självklart finns medietrycket och ryktesrisken är en risk 
som har ökat, även den juridiska risken kan bli större. Har internrevisionen haft ett 
uppdrag som de tycker ser bra ut och som senare visar sig fel, faller en skugga över dem 
också. 
 

• Risken är styrelsens och VD: ns, den har inte förändrats. Skillnaden är bättre kunskap och 
bättre dokumentation. Intern kontroll pratar om risk, dvs. de materiella fel som kan uppstå, 
det får inte vara hög risk på det som styrelsen skriver under. Då är det upp till bolagen att 
bestämma hur stora de materiella felen kan vara och hur mycket redovisningens uppgifter 
kan få avvika.  

 
12. Känner Ni att aktieägarna har fått större förtroende alt. tror Ni de kommer få det? 
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• I USA har inte SOX rapporten påverkat aktiekursen generellt sett. Om SOX och koden 
leder till färre skandaler kommer förtroendet att öka. Det räcker inte med bara regelverken.  
 

• De kommer få det men det är en lång process. För att påverkas måste de läsa 
internkontrollrapporterna. I USA är tendenserna blandade. Svaret är säkert ja men det går 
inte att mäta. De stora aktieägarna är nog duktigare på att förstå internkontrollrapportens 
innehåll än de små som har svårare att ta till sig innehållet. Media kommer att göra 
undersökningar om vilka som följer koden och på det sättet kommer aktieägarna att få 
reda på det av journalister och analytiker.  

 
• Både SOX och koden syftar till högre transparens dvs. att aktieägarna ska få mer 

information om företaget. Koden syftar också till att tydligare beskriva arbetets 
tillvägagångssätt med dessa frågor. Aktuella lagstiftningar, även koder som Turnbull, 
syftar till att öka förtroendet hos aktieägarna. I Sverige har det inte hänt så mycket än men 
de som analyserar dessa lagstiftningar påstår att förtroendet har ökat hos aktieägarna. Små 
aktieägare har oftast inte tillräcklig kunskap för att förstå.  

 
13. Tror Ni att aktieägarna ser regelverken som en kvalitetsökning eller bara som en ny 

fin benämning – bryr de sig, vet de vad det innebär? 
 
• Det beror på hur det presenteras inom företaget. Bolagsstyrningsrapporterna är redan 

avklarade, med VD-instruktioner osv. Det handlar om marknadsföring, är de övertygande 
kan det ses som kvalitetsökning.  
 

• För utländska investerare kan det spela roll att det finns en kod, men inte i samma 
utsträckning för de svenska. Om det påverkar mer på sikt kan det öka förtroendet, men det 
är tveksamt. Vetskapen hos utomstående om revision är begränsad.  
 

• Ja, det gör de. I början var de nog mer tveksamma med nu har tåget börjat rulla och de 
bryr sig definitivt. När FAR kom ut med förslag på hur vi skulle granska och vilket 
uttalande vi skulle göra då kom de fram till att vi skulle granska men inte uttala oss. 
Investerare och aktieägare tycker tydligen inte att det är tillräckligt. De vill tydligen ha ett 
uttalande från revisorn vilket tyder på intresse. Vi antar att det kommer att krävas en del 
resurser. I USA när de körde SOX 404 var målet att återfå förtroendet från aktieägarna 
och då får det kosta. Det blev också dyrt visade de sig. Det värsta som kan hända är att 
aktieägarna tappar förtroendet då kan företaget hamna i kris. De behövde något drastiskt 
och snabbt – och så blev det också. 

 
14. Ser Ni regelverken som en faktisk kvalitetsförbättring eller är det bara ett 

nödvändigt ont? 
 
• Vissa ser det som nödvändigt ont i början men bra sen. Själv tycker jag att det är bra då 

jag vet att det leder till förbättring. Bestående framgångsrika företag vet det förmodligen 
redan och har redan en bra internkontroll.  
 

• Det är en faktisk kvalitetsförbättring men många tycker att det är ett nödvändigt ont. 
Många VD:n ser det som ett nödvändigt ont i liknelse med många andra men de kommer 
sen att upptäcka att det ger faktiska kvalitetsförbättringar, för det har vi sett i de SOX 404 
- uppdrag som vi haft. Koden har följ eller förklara, om den inte tas på allvar, om de inte 
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gör något jobb, om de inte tycker att det är nödvändigt då kommer de inte se några 
kvalitetsförbättringar. Marknaden kommer driva det här uppåt, att de ska göra det och då 
kommer de se det som en kvalitetsförbättring. Vi tror också att de mindre företagen kan 
tänka sig att inte följa denna utveckling. Men det kan de stora företagen inte undvika att 
göra, för de kan inte säga att de inte har någon internkontroll som är så pass 
grundläggande. 
 

• Om det genomförs på rätt sätt kan det bli en kvalitetsförbättring. De flesta företag har bra 
koll på den interna kontrollen. Skandalerna har skett då vissa medvetet har manipulerat 
siffror och inte p.g.a. dålig intern kontroll. Felen upptäcks nu också men senare i 
processen, det här kan leda till att de hittas tidigare. Rapporterna är generellt inte dåliga i 
dagsläget, men de kan bli bättre. 

 
15. För vems skull görs detta tycker Ni, för att få en säkrare organisation, för att få 

aktieägarnas förtroende eller för att minska skandalriskerna? 
 
• Vi tror på en säkrare organisation eftersom analyser görs samt eftersom förståelsen ökar 

för hur den interna kontrollen ser ut och därför kan beslut fattas. Kontrollen på vad som 
händer i organisationen blir bättre, vilket kommuniceras till marknaden för att få ett ökat 
förtroende av aktieägarna och förhoppningsvis ger det en bättre organisation skandaler 
kan undvikas. 
 

• Drivkraften från myndigheterna har varit att minska skandalriskerna och mediadrivet för 
att visa handlingskraft och att något görs. Anledningen till att det här görs är också 
politisk. En positiv effekt av det är att försöka få ökat förtroende av aktieägarna och en 
säkrare organisation. Görs det på fel sätt blir det inte en särskilt säkrare organisation eller 
bättre rapportering. Det finns ingen automatik i att regelverken gör det bättre, men det ger 
en ökad fokus och de som arbetar med dessa frågor får större resurser och därmed ökade 
möjligheter. att arbeta mer med dessa frågor.  
 

• Det görs för att få aktieägarnas och investerarnas förtroende och inte för minskade 
skandaler eftersom skandalerna oftast uppstår i företagsledningarna och vad som än görs 
kommer en styrelse kunna ställa till det. Några saker försvåras som t.ex. Skandias 
bonusprogram, där beslut kommer att kontrolleras innan de går igenom. Vad styrelsen gör 
är det som får stora effekter, inte de små bedrägerierna som den interna kontrollen 
kommer att kunna påverka. När det gäller bedrägerier och oegentligheter tittas det på vad 
som påverkar ryktet och den del som kostar företaget pengar.  

 


