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Sammanfattning  
 
 
 
 
 
Enron, WorldCom och Skandia, mygel och båg, lögnaktiga företagsledare och skadat 
förtroende har banat väg för en ny syn på företagande, intern kontroll och internrevision. 
Svensk kod för bolagsstyrning tillkom i Sverige och Sarbanes-Oxley Act i USA för att 
återställa förtroendet för den finansiella rapporteringen och förbättra styrningen av bolagen.  
 
Den dramatiska ökningen av antalet internrevisorer i Sverige är en följd av det skrikande 
behovet av objektiva bedömningar av kontrollsystemen i företagen. Intern kontroll är ett hett 
ämne med flera tillgängliga sätt att arbeta på för att förbättra och effektivisera den. Ett av 
dessa ramverk är COSO, som tillkom efter 80-talets företagsskandaler i USA. 
 
För att uppnå trygghet och förtroende i en organisation och mellan aktörer behöver varje 
organisatorisk nivå ha ett instrument för att garantera en objektiv bedömning av 
verksamheten, finansiella rapporter och sitt ansvarsområde. Aktieägarna har till sin hjälp de 
externa revisorerna, verkställande direktören har ekonomichefen och styrelsen har 
internrevisorerna. 
 
Girighet är en av de sju dödssynderna, men samtidigt finns det de som menar att utan girighet 
och driften att hela tiden ha mer skulle utvecklingen stanna. När girighet och vinstmaximering 
står över all hänsyn i företag blir det mer och mer viktigt med en väl fungerande 
bolagsstyrning. Vi vill därför belysa fenomenet internrevision, under dess nuvarande 
utveckling och uppsving på grund av nya krav från lagregler och rekommendationer.  
 
Denna uppsats bygger på studier av teorier och begrepp som teoretiskt ramverk samt 
företagsstudier och intervjuer som empiri. Vi har studerat företagen Ericsson, Gambro, 
Haldex och Scribona utifrån deras årsredovisningar samt intervjuat representanter från 
Ericsson och Gambro för att få en djupare förståelse för ämnet. 
 
I uppsatsen besvaras följande frågor: 
• Vad har kraven i Svensk kod för bolagsstyrning betytt för svenska företag? 
• Har arbetet med de interna kontrollerna och den interna revisionen förändrats sedan 

införandet av Svensk kod för bolagsstyrning? 
 
För de svenska företag vi har studerat har införandet av Svensk kod för bolagsstyrning betytt 
ökat fokus på den interna kontrollen och internrevisionen. Frågan om en eventuell 
internrevisionsfunktion har lyfts fram, och företaget och dess styrelse har tagit ställning till 
dess vara eller icke vara. Vi kan konstatera att arbetet med internrevision har förändrats mer 
än arbetet med den interna kontrollen. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till ämnesområdet internrevision och intern kontroll. Ämnets 
problem diskuteras, vilket resulterar i en problemformulering. Uppsatsens syfte fastställs och 
ämnesområdet avgränsas. Sist visas uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
När vi hör namnen Enron, WorldCom och Skandia tänker de flesta på saftiga redovisnings-
skandaler med dramatiska gripanden av giriga företagsledare som följd. Redovisnings-
skandaler är inget nytt fenomen, men de har blivit allt vanligare och allt större, både nationellt 
och internationellt. Uppmärksamheten kring dessa skandaler har varit stor och det råder ingen 
tvekan om att de allvarligt har skadat förtroendet för den finansiella rapporteringen. Ägare 
och andra intressenter har kommit till skada till följd av brister i redovisning och öppenhet, 
och nu krävs att de två ytterst ansvariga bolagsorganen, styrelsen och revisorerna, tar ett större 
direkt ansvar, genom ökad intern kontroll och internrevision. 
 
När företagen fifflar och missköter sig behövs nya, tuffa regler för att återvinna marknadens 
förtroende för ökat kapitaltillskott och kundlojalitet. USA lagstiftade år 2002 om ökad intern 
kontroll i form av Sarbanes-Oxley Act och Sverige lanserade år 2005 Svensk kod för 
bolagsstyrning.  
 
Det är möjligt att det största bedrägeriet inom finansiell rapportering i USA:s historia inte 
skulle ha blivit upptäckt om det inte vore för Cynthia Cooper och hennes internrevisionsteam 
på WorldCom, som inte tvekade att avslöja oegentligheter inom företaget.1 
 
Historiskt sett finns många ledare som försökt knyta oberoende personer till sig för att få en 
”second opinion” eller påminnas om det som annars inte kommer fram. Ceasar, säger myten, 
hade en slav i triumfvagnen som viskade att han var odödlig. Medeltida kungar hade narren. I 
modern tid har vi utvärderare, konsulter och massmedia som granskar utifrån, men vi har 
också intern kontroll som granskar inifrån och är sanktionerad av ledningen samt 
internrevision. Det speciella med internrevision är att det är en funktion som står nära 
ledningen och styrelsen, men som genom sitt arbetssätt och sin placering vid sidan av den 
löpande verksamheten har särskilt goda möjligheter att våga vara uppriktig och tidigt 
uppmärksamma ledningen på problem och brister.2 
 
Internrevision är en av de fyra pelarna inom ägarstyrning. De andra pelarna är styrelse, 
företagsledning och externrevision.3 
 
Begreppet intern kontroll har sitt ursprung i Norges offshoreindustri. Arbetet ute på 
oljeplattformarna sker under tuffa förhållanden och det är viktigt med säkerheten. För att de 
norska tillsynsmyndigheterna skulle kunna lita på att verksamheten skedde under acceptabla 
former, bestämdes att företagen själva skulle kontrollera sitt säkerhetsarbete genom ett 

                                                
1 Messier, William F., Glover, Steven M., Prawitt, Douglas F., Auditing & Assurance Services – A systematic 
Approach (2006), sida 846 
2 Wikland, Torbjörn, ”Internrevision – en del av det goda ledarskapet” (2005) 
3 Schöldström, Klas (2006) 
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internkontrollprogram. Myndigheternas roll blev sedan att kontrollera att internkontroll-
programmet fungerade.4 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Skandaler innebär ett trovärdighetsproblem, inte bara för de drabbade företaget utan även för 
andra företag, eftersom ägare, investerare och allmänheten behöver kunna lita på att det ett 
företag gör och säger stämmer överens med sanningen och tillämpliga lagar och regler. För att 
öka trovärdigheten och förbättra bolagsstyrningen, tillkom Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Införandet av Svensk kod för bolagsstyrning var en stor händelse för svenska företag och 
medförde ett antal frågor: hur den skulle tolkas, hur reglerna skulle tillämpas, vad kraven 
skulle innebära och medföra i form av kostnader och nytta, vad som skulle hända om reglerna 
frångicks, hur rapporteringen skulle se ut, och så vidare. Det finns ännu inte några entydiga 
svar på alla dessa frågor. Snart ett år efter införandet är regeltillämpningen och efterlevnaden 
av regler för internrevision och intern kontroll fortfarande oklar. Införandet av Bolagskoden 
medförde en förhoppning om att näringslivet och allmänheten skulle slippa fler 
företagsskandaler i framtiden. Men vad har Bolagskoden egentligen betytt för de svenska 
företag som först skulle tillämpa den? För att trovärdigheten och bolagsstyrningen ska 
förbättras är det kanske nödvändigt att arbetet med den interna kontrollen och 
internrevisionen förändras eller i varje fall ses över. Men har arbetet förändrats sedan 
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning? 
 
Internrevision har blivit mer och mer aktuellt och intressant. Det har åter blivit på modet att 
inte bara låta den externa revisorn revidera verksamheten. Det ökade behovet av 
internrevision, på grund av krav både internt och externt, leder till nya utmaningar för 
företagen vad det gäller att identifiera problem och ta fram underlag för beslut och 
ansvarskrävande.  
 
Snart ett år efter införandet av Bolagskoden anser vi att det vore intressant att ta reda på om 
internrevisionen har uppfyllt sitt syfte och varit ett effektivt verktyg för företagen i deras 
arbete samt om arbetet har förändrats till följd av de nya kraven. Det vore även intressant att 
undersöka hur svenska företag följer ramverk som förenklar och klargör arbetet med den 
interna kontrollen och internrevisionen. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
• Vad har kraven i Svensk kod för bolagsstyrning betytt för svenska företag? 
• Har arbetet med de interna kontrollerna och den interna revisionen förändrats sedan 

införandet av Svensk kod för bolagsstyrning? 
 
 

                                                
4  Micha, Margitta, Norrbom, Bengt, Internkontroll från teori till praktik (1998), sida 15 
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1.4 Syfte 
 
Vi vill förklara innebörden av internrevision och ge underlag för företag i valet mellan att 
följa Svensk kod för bolagsstyrnings regler om att inrätta en internrevisionsfunktion eller att 
förklara varför en sådan funktion inte behövs i företaget i den internkontrollrapport som ska 
avges. 
 
 
1.5 Avgränsning 
 
När ett stort och brett ämne som internrevision och intern kontroll studeras, är det lätt att ta 
med för mycket information och utvidga ämnesområdet. Men då tiden, resurserna och 
slutproduktens omfattning har varit begränsad, har vi valt bort vissa infallsvinklar. Vid studiet 
av den interna kontrollen har vi valt att inte studera andra ramverk än det utvecklat av 
organisationen COSO, eftersom den är mest känd. Vi har valt att inte studera företag noterade 
på Stockholmsbörsens O-lista, trots att vissa av dessa företag också ska tillämpa reglerna i 
Svensk kod för bolagsstyrning. Vi har även valt att inte behandla aspekten internrevision som 
kvalitetsstämpel. Det finns liknande krav i Noteringsavtalet med Stockholmsbörsen som i 
Svensk kod för bolagsstyrning, vilka dock inte behandlas i denna uppsats.  
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1.6 Disposition 
 

Intervjufrågor, Exempel på 
interna kontroller samt Bild 

på COSO-kuben.

Metod: Metod för teori och empiri 
samt författarnas referensram 
presenteras. Metodlära och 
metodkritik redogörs för.

Inledning: En inledning och 
bakgrund till ämnet presenteras. 

Uppsatsens frågeställning och syfte 
fastställs.

Teori: Olika teorier och begrepp 
inom ämnesområdet redogörs för.

Empiri: Den empiriska studien 
presenteras, bestående av studier av 
fyra företags årsredovisningar och 
intervjuer med två av dessa.

Analys: Empirin och teorin 
analyseras och jämförs.

Slutsats: Slutsatser dras 
utifrån analysen och 

frågeställningen besvaras.

Källförteckning: Uppsatsens 
referenser presenteras.

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Bilagor
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2 Metod 
 
Denna uppsats bygger på studier av teorier och begrepp som teoretiskt ramverk samt 
företagsstudier och intervjuer som empiri. I detta kapitel redogörs för metodlära, författarnas 
referensram, val av metod för teori och empiri samt diskuteras metodkritik. 
 
 
2.1 Metodlära 
 
Det finns två motstridiga forskningstraditioner inom vetenskaperna om människan och 
samhället: positivism och hermeneutik. Vilken av dessa två inriktningar som används beror på 
forskarens syn på verkligheten.  
 
Positivismen utgår från ett naturvetenskapligt forskningsideal för att finna kausala samband 
och förklaringar till sociala fenomen. En positivistisk forskare vill vara opartisk och skapa en 
modell där alla avvikelser som inte följer ett system och en struktur ignoreras för att hitta 
generell kunskap. Hermeneutikern utgår från ett socialvetenskapligt ideal och vill genom 
förståelse finna betydelse och mening. Hennes förhållande till studieobjektet präglas av 
inlevelse och engagemang och hon ser det specifika i varje socialt fenomen.5 
 
En av positivismens centrala tankar är att den vetenskapliga kunskapen är en avbild av 
verkligheten, men för hermeneutikern är den rena avbilden en omöjlighet, eftersom alla 
människor ständigt tolkar sin omvärld på olika sätt. Då alla individer bär med sig olika 
erfarenheter och värderingar, kommer tecken och ord att tolkas på olika sätt. Hermeneutiken 
menar därför att samma fysiska fenomen kan uttrycka olika betydelser och därmed olika 
sociala fenomen. Men positivismen menar tvärtom att samma fysiska fenomen har samma 
betydelse för olika individer.6 
 
Teoretiker och praktiker gör ofta en åtskillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Den kvalitativa forskningen har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, 
vilket betyder att teoretiska idéer härleds utifrån de data som samlas in. Detta skiljer sig från 
de kvantitativa studiernas deduktiva synsätt, där prövning av teorier ligger till grund för 
studien och hypoteser härleds utifrån dem. Men det finns inget hinder mot att även kvalitativ 
forskning används för prövning av teorier som specificerats redan innan datainsamlingen har 
påbörjats.7 
 
Mått och mätning, som är grundläggande begrepp inom den kvantitativa forskningen, är inte 
lika viktigt inom det kvalitativa synsättet. I stället är tolkning och förståelse av den sociala 
verkligheten viktiga begrepp där sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan 
individer.8 
 
Den kvalitativa forskaren tillskriver mening till det som händer och hon tar därför reda på hur 
de som lever i verkligheten uppfattar den genom att studera andras medvetande utifrån 
personernas åsikter och uppfattningar. För att kunna studera delen i ett sammanhang, måste 
människan sättas in i en social miljö för att ett beteende ska kunna förstås. I kvantitativa 

                                                
5 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik (1982) 
6 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik (1982) 
7 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004) 
8 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004) 
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studier däremot är forskaren inte involverad i undersökningspersonerna. Den kvalitativa 
uppfattningen menar att ett långvarigt engagemang i en viss social miljö leder fram till fyllig 
information, till skillnad mot kvantitativ data som istället beskrivs som handfasta och 
entydiga.9 
 
För att inte den sociala verkligheten ska förvanskas vid en kvalitativ studie, rymmer 
undersökningarna ett stort mått av flexibilitet och forskarna föredrar ett mindre strukturerat 
tillvägagångssätt i sina intervjuer. Detta betyder att den som är kvalitativt inriktad kan ändra 
inriktning och fokus under arbetets gång.10 
 
 
2.2 Vår referensram 
 
Vi anser att det finns både för- och nackdelar med de kvalitativa och kvantitativa 
forskningsansatserna. Därför har vi valt att inte endast följa ett av synsätten, utan att 
kombinera de båda strategierna.  
 
Inom det kvalitativa synsättet är begreppen tolkning och förståelse av omvärlden viktiga.  
Med denna uppsats vill vi tolka verkligheten och försöka förstå fenomenet internrevision. Vi 
anser inte att det bara finns en verklighet, utan att flera verkligheter uppstår när vi tolkar våra 
intryck på olika sätt. Det är svårt att avbilda verkligheten eftersom den är föränderlig och 
komplicerad. Tolkning är därför det medel som vi ansett tillgängligt. Eftersom vi är en grupp 
på tre personer, har vi upplevt att våra olika erfarenheter och upplevelser speglar hur vi tolkar 
texter och händelser, vilket ger en bred och nyanserad bild av vetenskapliga skrifter. Det har 
även visat oss att samma fysiska fenomen kan betyda olika saker för olika individer. 
 
Vi anser inte att sökandet efter lagbundenheter och generell kunskap passar ämnet 
företagsekonomi, eftersom det är ett föränderligt ämne där nya teorier och ramverk 
kontinuerligt tas fram och implementeras i verksamheterna. Det är även svårt att generalisera 
mellan företag, eftersom de befinner sig i olika miljöer med specifika förutsättningar, de har 
olika intressenter som agerar i företagets omvärld och de befinner sig på olika marknader med 
skiftande krav och förutsättningar.  
 
Trots att generalisering är komplicerat i kvalitativa studier vill vi ändå försöka hitta 
indikatorer för vad Svensk kod för bolagsstyrning betytt för andra företag utifrån vår studie av 
Ericsson, Gambro, Haldex och Scribona. Om slutsatser och kunskap från en studie kan 
tillämpas på likartade områden behöver inte alla områden studeras. De bör dock användas 
med viss försiktighet och hänsynstagande till varje fenomens och händelses specifika 
omständigheter. 
 
Författarna till denna uppsats har teoretisk kunskap inom ämnet företagsekonomi, men ingen 
av oss har någon praktisk erfarenhet av internrevision, vilket skulle kunna bidra till ett mer 
öppet sinne inför fenomenet. 
 
 

                                                
9 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004) 
10 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004) 
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2.3 Metod för teori 
 
Vårt sökande efter litteratur och information har lett oss till de flesta av stadens bibliotek, 
vilket gav oss förslag på böcker och artiklar. Vi har vidare läst specifika texter, såsom 
Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och Riktlinjer för yrkesmässig 
internrevision.  
 
Vi har valt att beröra ett antal ämnesområden, dels eftersom vi inte har hittat någon teori eller 
modell som specifikt berör vår frågeställning, och dels eftersom verkligheten är komplicerad 
och består av många olika fenomen som överlappar och/eller motsäger varandra. Vi vill 
spegla detta i vår teoridel. 
 
För att förklara innebörden av internrevision har vi även valt att studera intern kontroll, 
eftersom internrevision innebär att revidera den interna kontrollen. Vi har även studerat 
Svensk kod för bolagsstyrning, eftersom den påverkar svenska bolags arbete med 
internrevision. Införandet av Bolagskoden har lett till ökade krav på intern kontroll och 
internrevision. För att underlätta fastställandet av en effektiv intern kontroll, använder sig de 
flesta företagen av COSO-modellen, eftersom den passar för såväl stora som små 
verksamheter. Vi har därför valt att studera detta ramverk, eftersom det är mest känt och 
beprövat världen över. Då vi koncentrerat oss på börsnoterade bolag har vi även tittat på 
Sarbanes-Oxley Act, eftersom det är den amerikanska motsvarigheten till Bolagskoden och 
den blir aktuell på grund av det överallt närvarande inflytandet från stormakten i väst. Vi har 
även använt oss av agentteorin, eftersom den skulle kunna förklara varför internrevision 
behövs och varför skandaler tidigare har uppstått. 
 
 
2.4 Metod för empiri 
 
Vi har studerat bolagsstyrningsrapporter och rapporter om intern kontroll för år 2005 i 
årsredovisningar tillhörande fyra börsnoterade företag. Utav dessa har vi studerat två företag 
närmare, som vi har genomfört intervjuer med. 
 
Vår ursprungliga idé var att intervjua styrelseledamöter i företag som är noterade på 
stockholmsbörsens A-lista och som därmed måste följa reglerna i Svensk kod för 
bolagsstyrning. Då dessa personer var svåra att få kontakt med valde vi att istället intervjua 
ansvariga för internrevision på företagen. Vid valet av företag att kontakta utgick vi från vilka 
företag som måste följa Svensk kod för bolagsstyrning och utav dessa företag var våra 
kriterier att de skulle ha publicerat en årsredovisning för år 2005 på sin hemsida samt att 
styrelsen skulle ha sitt säte i Stockholm. Detta gav oss 13 företag att kontakta. Utav dessa 
valde två att delta i studien. Det stora bortfallet berodde dels på avsaknad av en 
internrevisionsfunktion, dels på tidsbrist, samt dels på att företagen hade som policy att inte 
delta i studentintervjuer. För att bredda resultatet och få en fördjupad inblick i företagens 
arbete med den interna revisionen har vi även studerat två företag endast utifrån den 
information de givit i sina årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. Dessa företag valde 
vi på grund av hur riklig och detaljerad information de givit i sina årsredovisningar. Vi valde 
att koncentrera oss på stora företag, eftersom vi tror att större företag har ett ökat behov av 
intern kontroll och internrevision, eftersom avståndet mellan parterna ökar inom 
organisationen. 
 



 Internrevision i förändring 
  
 

 - 12 - 

Intervjuerna genomfördes på respektive företags huvudkontor i Stockholm och de tog vardera 
omkring en timme. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, 
eftersom vi inte ville styra de intervjuade, samt att vi har liten erfarenhet av området vilket 
med fasta svarsalternativ skulle ha speglat våra förutfattade meningar och begränsat 
användbarheten av intervjuresultaten. Semistrukturerade intervjuer ger möjligheten att skildra 
den intervjuades och företagets ståndpunkter likväl som våra intressen. Under en semi-
strukturerad intervju har forskaren en lista över specifika teman som ska beröras, men 
intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt11. Intervjuerna berörde fyra 
huvudsakliga områden: intern kontroll, internrevision, Svensk kod för bolagsstyrning samt 
styrelsen. Intervjuguiden med frågor återfinns i bilaga 1. 
 
 
2.5 Metodkritik 
 
Alla alternativa och möjliga forsknings- och undersökningsmetoder har sina styrkor och 
svagheter. En forskningsstudie kan bedömas utifrån kvantitativa och kvalitativa kriterier. Vi 
har vid valet av metod för teori och empiri efter noggrant övervägande valt det vi tycker 
passar bäst för denna uppsats. 
 
De personer vi intervjuat har alla arbetat länge på sina respektive företag och innehar höga 
poster inom sitt företags internrevisionsavdelning, vi anser att detta visar på deras kompetens 
inom området och kunskap om deras företag. Även om de intervjuade är sakkunniga inom sitt 
område är de också representanter för sina företag, vilket innebär att objektiviteten kan 
ifrågasättas. För att säkerställa att vi korrekt uppfattat vad den intervjuade sagt har vi efter 
intervjun sammanställt svaren och skickat tillbaka dessa för godkännande och möjligheten att 
kommentera. 
 
Sekundärdata, som till exempel böcker och artiklar, har det problemet att de oftast är 
producerat för andra ändamål än för denna uppsats. 
 
En årsredovisning är företagets egen bild av verkligheten och ett sätt för företagen att lämna 
information och marknadsföra verksamheten mot bland annat investerare och kunder. Detta 
påverkar objektiviteten i informationen. Vi tror dock att det är värdefullt och givande att 
studera vad företagen vill förmedla, att studera den bild som de själva vill ge av den interna 
kontrollen och internrevisionen. Då vi kompletterat med intervjuer upplever vi att vi har 
uppnått en bra bild, som dock inte ska tolkas alltför bokstavligt, vilket vi inte anser oss ha 
gjort. 
 
Det finns mycket information på Internet, som går snabbt att hitta och är lätt att ta fram. En 
uppsatsförfattare bör dock inta ett kritiskt förhållningssätt till informationen och dess 
ursprung. Våra Internetkällor tillhör välkända organisationer och företag, vilket vi anser gör 
informationen mer trovärdig. 
 
I arbetet med en uppsats bör all information vägas samman och ses i ljuset av annan 
information vid tolkning, analys och slutsats, för att en trovärdig och tillförlitlig bild ska 
uppnås. Vi anser oss ha gjort detta, då vi bland annat intervjuat mer än en person och läst mer 
än en bok. 
 

                                                
11 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004) 
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Vi är medvetna om att de analyser och slutsatser vi kommit fram till i denna uppsats endast är 
tillämpliga på de företag vi har undersökt, eftersom vi inte har gjort ett representativt urval ur 
populationen. De företag som presenteras i vår undersökning representerar inte svenska 
börsbolag eftersom vi har valt ut dem helt godtyckligt. 
 
Vad det gäller Haldex och Scribona kan vi inte få någon djupare förståelse för deras val 
beträffande deras interna kontroll och internrevision, eftersom vi valt att endast studera deras 
årsredovisningar. 
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3 Teori 
 
Teorikapitlet består av teorier och begrepp som ansetts relevanta för studien och 
ämnesområdet. Internrevision och riktlinjer för yrkesmässig internrevision inleder kapitlet. 
Det följs av intern kontroll och COSO-modellen. Sedan berörs styrelsen, och Svensk kod för 
bolagsstyrning och Sarbanes-Oxley Act redogörs för. Till sist presenteras agentteorin. 
 
 
3.1 Internrevision 
 
Världen förändras i en allt snabbare takt. Det krävs ständig förbättring om ett företag ska 
kunna bibehålla positioner och följa med i utvecklingen. För att kunna arbeta med ständig 
förbättring måste företaget också bygga upp kunskap om hur det arbetar samt kunna mäta och 
följa upp olika aspekter. Om verksamheten och aktiviteterna inte kan mätas och utvärderas, 
går det inte att avgöra om organisationen förbättras eller inte. Internrevision är ett verktyg för 
ständig förbättring. Ordet revidera betyder att se på nytt och att genomse.12 
 
Internrevision är ett förbättringsverktyg på flera sätt, bland annat genom att verifiera att 
verksamheten bedrivs som det är tänkt, verifiering av att önskade effekter uppnås, få förslag 
till och behov av ändringar i verksamheten samt som uppföljning av genomförda 
förbättringar.13 
 
Revision ska göras regelbundet, men olika områden behöver revideras olika ofta och för bästa 
möjliga effekt är det lämpligt att ha olika utgångspunkt vid olika revisionstillfällen. 
För att åstadkomma effektiva interna revisioner bör både helheten och delarna planeras noga. 
Revisionsprogrammet är det som styr helheten, alltså vilka områden som ska revideras under 
en längre tidsperiod, ofta ett eller två år, och med vilket syfte. Ett enskilt områdes betydelse 
för hur väl verksamheten fungerar inom detta område avgör hur ofta det ska revideras. Det är 
även viktigt att formulera syftet med varje revision. Genom att hitta olika infallsvinklar och 
olika syften vid revisionstillfällena, kan de verkliga effekterna av internrevision uppnås. Om 
det redan vid framtagandet av revisionsprogrammet utgås från olika syften för olika 
revisionstillfällen, kan helheten fås att fungera bättre. I samband med framtagandet av 
revisionsprogrammet bör frågor om resurser för internrevision beslutas.14 
 
Den interna revisionen har till uppgift att se till att den interna kontrollen verkligen fungerar. 
Behovet av internrevision kan täckas antingen genom att köpa kompetens utifrån (vilket kan 
vara en tveksam lösning då djup kunskap om bolagets verksamhet och organisation ofta är en 
förutsättning för ett bra internrevisionsarbete) eller genom att bygga upp en egen 
internrevision.15 
 
Det blir allt vanligare att svenska företag har en internrevisionsfunktion, på grund av Svensk 
kod för bolagsstyrning. Det är vanligare i finansiell och statlig sektor än i det privata 
näringslivet, eftersom det där finns regler som ställer krav på internrevision. Antalet 
internrevisorer i Sverige ökar snabbt, med ca 15 procent per år för närvarande.16 

                                                
12 Wahlman, Elisabeth, Internrevision för ständig förbättring (2004) 
13 Wahlman, Elisabeth, Internrevision för ständig förbättring (2004) 
14 Wahlman, Elisabeth, Internrevision för ständig förbättring (2004) 
15 Brandinger, Rune, Det nya styrelsearbetet (2004) 
16 Schöldström, Klas (2006) 
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Internrevision innebar tidigare enbart granskning av redovisning. Funktionen har nu breddats 
och innefattar nu också bedömning av om resursanvändningen är ändamålsenlig.17  
 
 
3.1.1 Internrevisorernas förening 
 
The Institute of Internal Auditors är en internationell, yrkesmässig sammanslutning som 
bildades 1941 och har idag mer än 117 000 medlemmar18. Den svenska delen, Intern-
revisorernas Förening, bildades 1951och har nästan 600 medlemmar idag. Internrevisorernas 
motto är ”framsteg genom samverkan”. Deras övergripande målsättning är att vara den 
ledande branschorganisationen till stöd för alla svenska internrevisorer genom att utveckla 
internrevisionen i såväl teori som praktik. De vill även verka för en ökad användning av 
internrevision i näringsliv och förening.19 
 
Definition av internrevision enligt Internrevisorernas förenings översättning av the Institute of 
Internal Auditors definition: 
”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift 
att tillföra värde och förbättra verksamheten i olika organisationer. Internrevisionen hjälper 
organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka 
effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.”20 
 
 
3.1.2 Riktlinjer för yrkesmässig internrevision 
 
The Institute of Internal Auditors har antagit och gett ut ”Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing” och ”Code of Ethics” som alla dess medlemmar och Certified 
Internal Auditors (CIA) har förbundit sig att tillämpa i sin yrkesutövning. Dessa dokument har 
översatts till svenska av Internrevisorernas förening, men får inte tolkas bokstavligt utan ska 
tolkas mot bakgrund av den engelska originaltexten. 
 
Internrevision utförs inom olika juridiska och kulturella områden; inom organisationer med 
olika syfte, storlek och struktur samt av personer inom eller utom organisationen. Detta kan 
påverka internrevisionens utförande i olika miljöer. Därför ska the Institute of Internal 
Auditors medlemmar iaktta de utgivna standards som tas upp nedan.21 
 
 
3.1.2.1 Riktlinjer för egenskaper (standards) 
 
Enligt riktlinjerna för egenskaper ska syfte, befogenhet och ansvar för internrevisionen 
formellt beskrivas i en instruktion som ska vara godkänd av ledningen. Med ledning avses 
styrelsen, eller ansvarig för en instans eller juridisk enhet till vilken internrevisorn 
rapporterar.22 
 

                                                
17 Nationalencyklopedin, Internrevision (1992), band 9 
18 www.theiia.org 
19 www.internrevisorerna.se 
20 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006), sida 4 
21 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
22 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
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Det anges vidare att internrevisionsverksamheten ska vara oberoende och internrevisorn ska 
vara objektiv i utförandet av sitt arbete. Oberoendet gäller dels ett organisatoriskt oberoende, 
vilket innebär att revisionschefen ska rapportera till en nivå inom organisationen som gör det 
möjligt för internrevisionsverksamheten att fullgöra sina skyldigheter, och dels individuell 
objektivitet, vilket innebär att internrevisorer ska ha en opartisk och fördomsfri attityd samt 
undvika intressekonflikter.23 
 
Åtaganden ska utföras med kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet. Med kompetens 
menas att internrevisionschefen och internrevisionsverksamheten gemensamt ska ha eller 
skaffa sig de kunskaper, färdigheter och annan kompetens som krävs för att kunna fullgöra 
sina gemensamma och individuella skyldigheter. Med vederbörlig yrkesskicklighet menas att 
internrevisorer ska tillämpa den omsorg och färdighet som förväntas av en förnuftig och 
kompetent internrevisor. Vederbörlig yrkesskicklighet är inte detsamma som ofelbarhet.24 
 
Enligt riktlinjerna ska internrevisionschefen utveckla och upprätthålla ett program för 
kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring som täcker in alla aspekter av internrevisions-
verksamheten och ständigt övervaka dess effektivitet. Detta program inkluderar intern och 
extern kvalitetsbedömning och fortlöpande intern övervakning.25 
 
 
3.1.2.2 Riktlinjer för utförande (standards) 
 
Enligt riktlinjer för utförande ska internrevisionschefen effektivt leda internrevisions-
verksamheten för att säkerställa att den tillför värde till organisationen. Detta innebär att 
internrevisionschefen ska upprätta riskbaserade planer för att prioritera internrevisions-
verksamhetens överensstämmande med organisationens mål. Verksamhetens planer och 
resursbehov, inklusive viktiga löpande förändringar, ska kommuniceras till ledning och 
styrelse för granskning och godkännande. Effekten av resursbegränsningar ska också 
kommuniceras. Internrevisionschefen ska vidare säkerställa att internrevisionens resurser är 
lämpliga, tillräckliga och effektivt utnyttjade för att uppnå den godkända planen. 
Internrevisionschefen ska regelbundet rapportera till styrelsen och företagsledningen om 
verksamhetens syfte, befogenheter, skyldigheter och genomförande jämfört med planen.26 
 
Internrevisionsverksamheten utvärderar och bidrar till förbättringen av riskhantering, styrning 
och kontroll samt ledningsprocesser genom att använda ett systematiskt och strukturerat 
tillvägagångssätt. Verksamheten ska assistera organisationen genom att identifiera och 
utvärdera betydande riskexponering och hjälpa organisationen att upprätthålla effektiva 
kontroller genom att utvärdera dess effektivitet och prestationsförmåga samt sträva efter 
kontinuerliga förbättringar.27 
 
Vidare ska internrevisorn utarbeta och dokumentera en plan för varje åtagande inkluderande 
omfattning, målsättningar, val av tidpunkt och resursallokeringar. Vid planeringen av 
åtagandet ska internrevisorn beakta målsättningar och betydande risker för verksamheten som 
granskas samt lämpligheten och effektiviteten i verksamhetens riskhantering och styr- och 
kontrollsystem jämfört med relevant ramverk eller modell.28 

                                                
23 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
24 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
25 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
26 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
27 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
28 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
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Enligt riktlinjerna ska internrevisorn vid genomförandet identifiera, analysera, utvärdera och 
dokumentera tillräckligt med information för att nå åtagandets målsättningar. Åtaganden ska 
övervakas på lämpligt sätt för att säkerställa att målen uppnås, kvaliteten uppfylls och att 
lämplig personal finns tillgänglig.29 
 
Internrevisorn ska kommunicera resultatet från ett åtagande. Kommunikationen från åtagandet 
ska innefatta målsättningar och omfattning, såväl som tillämpliga slutsatser, 
rekommendationer och handlingsplaner. Kraven på kommunikationen är att den ska vara 
korrekt, objektiv, tydlig, koncis, konstruktiv, fullständig och i rätt tid. Resultatet ska av 
internrevisionschefen spridas till lämpliga parter.30 
 
Internrevisionschefen ska även upprätta och underhålla ett system med uppgift att övervaka 
de resultat som kommuniceras till ledningen.31 
 
 
3.1.2.3 Yrkesetisk kod 
 
Syftet med yrkesetisk kod är att verka för ett etiskt förhållningssätt inom internrevisionsyrket. 
Enligt the Institute of Internal Auditors är en yrkesetisk kod nödvändig och lämplig för 
internrevisionsyrket som grundar sig på det förtroende som tillskrivs dess objektiva 
bedömning av risk, styrning, kontroll och ledning. Den yrkesetiska koden gäller för såväl 
personer som enheter som tillhandahåller internrevisionstjänster.32 
 
Den yrkesetiska koden innefattar principer som är relevanta för internrevisionsyrket och dess 
utövande samt uppföranderegler som beskriver normer för hur en internrevisor förväntas 
uppträda. Reglerna är avsedda att vara en hjälp för tolkning av principerna och hur de kan 
omsättas i praktisk handling. De principer som internrevisorer förväntas tillämpa och upprätta 
är integritet, objektivitet, förtrolighet och kompetens.33 
 
 
3.2 Intern kontroll 
 
Intern kontroll måste vara integrerad i organisationens styrsystem och personalen måste ha 
tillräcklig kunskap om dess syfte om verksamheten ska kunna bedrivas så effektivt och 
ändamålsenligt som möjligt. Om den interna kontrollen ska fungera, förutsätts att 
organisationen präglas av öppenhet, samverkan och professionalitet samt att samtliga aktörer 
är medvetna om vilka de formulerade målen är. Dessutom ska den ge tillräcklig säkerhet för 
att bestämda mål ska kunna uppnås.34 
 
I den interna kontrollen ingår att: 

• Skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner: Genom att 
säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet i de olika verksamhetsprocesserna, blir 
organisationen mindre sårbar vid personalförändringar samt får bättre förutsättningar 
för kunskapsöverföring i allmänhet. 

                                                
29 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
30 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
31 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
32 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
33 Internrevisorernas förening, ”Riktlinjer för yrkesmässig internrevision” (2006) 
34 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
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• Säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten i 
övrigt: Redovisningen ska bland annat användas för att identifiera problem, men om 
informationen inte är rättvisande och tillförlitlig kan detta ge negativa konsekvenser 
på styrbarheten och resultera i att felaktiga beslut fattas. 

• Säkerställa att lagar, policy, reglementen med mera tillämpas: Att lagar och regler 
följs för att uppfylla mål utgör en grundförutsättning för en effektiv verksamhet. 

• Eliminera eller upptäcka allvarliga fel: De oavsiktliga felen undviks ofta med en 
fungerande intern kontroll, men för att undvika de avsiktliga krävs mer sofistikerade 
kontroller samt en väl strukturerad ansvars- och befogenhetsfördelning.35 

 
I Sverige använder FAR följande definition av intern kontroll avseende aktiebolag: 
”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 
övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som säkerställer att: 

• redovisningen blir riktig och fullständig samt 
• bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuella 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VDs 
intentioner.”36 

 
Kostnaderna för den interna kontrollen måste hållas på en rimlig nivå i förhållande till 
verksamhetens omfattning och övriga omständigheter. Kontrollsystemet kan inte utformas på 
ett sådant sätt att alla fel upptäcks, eftersom detta skulle bli alltför kostsamt.37  
 
 
3.3 COSO 
 
Under 1980-talet uppstod åtskilliga affärsskandaler där investerare, anställda och aktieägare 
blev hårt drabbade och led svåra förluster på grund av vårdslös revision inom förtagen, vilket 
medförde ökat fokus på riskhantering. Eftersom det fanns ett starkt behov av ett effektivt 
ramverk som kunde identifiera, fastställa och hantera risk38, startades COSO, The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, år 1985 som tog initiativet till att 
studera de faktorer som ledde till bedrägeribrott i de finansiella rapporterna. De utvecklade en 
helt ny syn på intern kontroll och beslutade om nya kriterier för fastställandet av effektiviteten 
hos de interna kontrollsystemen i företagen.39 
 
COSO är en oberoende privat organisation i USA som består av representanter från företag, 
redovisningsekonomer, internrevisorer, externrevisorer, investeringsbolag och New York 
Stock Exchange40. Syftet med COSO-modellen är att förbättra kvalitén på de finansiella 
rapporterna genom affärsetik, effektiva interna kontroller och företagsstyrning i alla delar av 
verksamheten41 42. 
 
COSO skiljer sig från tidigare revisionsmodeller, eftersom deras ramverk inte bara fokuserar 
på de ”hårda” kontrollerna, till exempel ansvarsfördelning, utan också på de mjuka, till 

                                                
35 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
36 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg 
(2001), sida 17  
37 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
38 COSO, ”Enterprise Risk Management-Integrated Framework” (2004) 
39 Simmons, Mark R., ”COSO based Auditing, (1997)   
40 www.internrevisorerna .se 
41 www.coso.org 
42 Strid, Helene (2005) 
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exempel kompetensen och professionalismen hos de anställda. Genom att fokusera på de 
”mjuka” kontrollerna kan fel och problem upptäckas, som annars inte hade upptäckts med en 
traditionell revisionsmetod.43 
 
COSO-modellen har tagits emot och anammats av många organisationer över hela världen på 
grund av modellens omfattning, effektivitet och dess allomfattande principer om en stark 
intern kontroll44 och i dag använder de flesta företag hela eller delar av den i sin verksamhet. 
Den gäller för privat såväl som offentlig verksamhet och i små respektive stora, komplexa 
företag.45 
 
COSO:s definition av intern kontroll är den internationella standard som de flesta större 
organisationer använder sig av. Intern kontroll definieras enligt COSO-modellen som ”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”46 
 

 
3.3.1 Modellens komponenter 
 
Det finns två varianter av COSO-modellen och vad som skiljer dem åt är vilka komponenter 
som tas med. Den ”lilla” som är inriktad mot intern kontroll består av fem komponenter och 
tre målkategorier medan den ”stora” som handlar om riskmanagement i ett större perspektiv 
består av åtta komponenter och fyra målkategorier.  
 
För att förstå hur modellen fungerar måste först de typer av mål som finns i ett företag 
definieras. Målen i den ”lilla” modellen delas in i tre kategorier; ändamålsenlig verksamhet, 
rapportering samt överensstämmelse med lagar och föreskrifter. Därefter definieras de fem 
komponenterna kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information/kommunikation och 
övervakning.47 Alla fem komponenterna i COSO-modellen måste vara representerade och 
fungera, om den interna kontrollen ska vara effektiv i alla målkategorier48. 
 
 
3.3.1.1 Kontrollmiljö 
 
Det mest effektiva sättet för att implementera och fastställa fungerande interna kontroller i 
den finansiella rapporten är att bygga upp kontrollmedvetenhet i organisationskulturen, det 
vill säga i kontrollmiljön49 . Kontrollmiljön handlar om företagets etik och moral och den 
skapas av aktörernas gemensamma värderingar och förhållningssätt samt hur de agerar med 
varandra i verksamheten. För att påverka och utveckla kontrollmiljön krävs en viss nivå inom 
följande områden: 

• Sociala systemet: personalens erfarenheter, kompetens, attityd och värderingar, 
organisationsklimatet samt styrningen. 

                                                
43 Simmons, Mark R., ”COSO based Auditing” (1997)  
44 The Institute of Internal Auditors, ”Putting COSO Theory into Practice-Tone at the top” (2005) 
45 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
46 www.internrevisorerna.se  
47 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
48 Simmons, Mark R., ”COSO based Auditing” (1997)  
49 The Institute of Internal Auditors, ”Putting COSO Theory into Practice-Tone at the top” (2005) 
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• Organisatoriska och administrativa systemet: riktlinjer, ansvars- och 
befogenhetsfördelning. 

• Tekniska systemet: till exempel hjälpmedel och systemrutiner.50 
 
 
3.3.1.2 Riskanalys 
 
Intern kontroll handlar om att analysera befintliga risker samt att vidta åtgärder för att 
minimera dessa. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där risken för att fel uppstår är 
stor. Riskbedömning handlar därför om att identifiera organisationens viktiga processer och 
för att kunna genomföra den krävs att mätbara mål har ställts upp.51 
 
De risker som kan identifieras vid riskbedömning av den interna kontrollen kan delas in i 
externa och interna. De externa riskerna består av omvärldsrisker med beslut som fattas av 
externa aktörer, finansiell risk med bland annat för sent inkommen betalning, legala risker 
som bland annat uppstår på grund av ny lagstiftning, nya förordningar, nya föreskrifter eller 
avtal samt IT-baserade risker. Faktorer som påverkar de interna riskerna kan bland annat vara 
informationssystemens tillförlitlighet, tillgången till stöldbegärliga tillgångar (till exempel 
kontanter), personalens erfarenhet och kompetens, personalomsättning, förändring av arbets-
uppgifter och organisationen samt förändring av rutiner, system och teknik. Interna risker 
består av risker för att mål och effektivitet inte uppnås i verksamheten, redovisningsrisk och 
IT-baserade risker som ökar kraven på den interna kontrollen vid till exempel elektronisk 
handel. 52 
 
 
3.3.1.3 Kontrollaktiviteter 
 
Kontrollaktiviteter, som uppstår på alla nivåer och i alla funktioner i organisationen53, ska 
ingå som naturliga beståndsdelar i organisationen för att ledningen ska kunna nå sina mål. 
Utefter den riskbedömning som har gjorts utformas de för att minimera eller helst eliminera 
de risker som finns. Aktiviteterna kan antingen rikta sig till en bestämd rutin eller syfta till att 
motverka all form av risk. De kan grupperas på flera sätt, till exempel utifrån om de är 
preventiva eller utgörs av efterhandskontroller eller utifrån om de är resultat- eller 
rutinorienterade.54 
 
Valet av kontrollnivå beror på hur organisationen ser ut. Till exempel kan stora geografiska 
avstånd försvåra effektiviserandet av kontrollarbetet.55  
 
Exempel på kontroller återfinns i bilaga 2. 
 
 
3.3.1.4 Information/Kommunikation 
 
Det måste finnas en väl fungerande information och kommunikation mellan aktörer och olika 
organisatoriska nivåer i företaget för att en effektiv intern kontroll ska kunna fastställas. 

                                                
50 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001)  
51 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
52 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
53 The Institute of Internal Auditors, ”Putting COSO Theory into Practice-Tone at the top” (2005) 
54 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
55 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
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Ledningen måste ha kontroll över verksamheten, processer samt resurser och kunna 
säkerställa att den information som behövs finns tillgänglig. Vid uppbyggnad av rapport- och 
uppföljningssystem måste informationen vara relevant vad det gäller verksamhetens ekonomi, 
prestationer och kvalitet samt vara relevant för rätt mottagare. Dessutom måste systemen vara 
aktuella och kontinuerligt uppdaterade.56 Oberoende av företagets storlek måste alla företag 
identifiera, fånga upp och kommunicera ut informationen i organisationen, vilket förenklar för 
de anställda att fullgöra sina ansvar.57 
 
 
3.3.1.5 Övervakning 
 
Syftet med övervakning av kontrollsystem är att säkerställa att kontrollsystemet fungerar som 
det ska. Eftersom omvärlden förändras snabbt, är detta arbete en ständigt pågående process. 
Vid övervakningen sker en analys av kontrollerna, vilket ska resultera i förslag på 
förbättringar och syfta till att stärka styrningen och den interna kontrollen. En kontinuerlig 
tillsyn leder till en kvalitetssäkring av rutiner och processer som är väsentliga för 
verksamheten.58 
 
Effektiv övervakning innefattar pågående övervakning, separata utvärderingar och 
rapportering av brister.59 
 
 
3.3.2 Tillämpning av modellens komponenter 
 
Förhållandet mellan företagets mål och komponenterna i COSO-modellen kan visas i en 
tredimensionell matris i form av en kub. Målkategorierna är representerade i de vertikala 
kolumnerna, komponenterna i de horisontella raderna och företagets enheter i den tredje 
dimensionen. Målen representerar vad företaget vill uppnå medan kategorierna står för hur de 
ska uppnås. Denna framställning visar möjligheten att se helheten av verksamhetens 
riskhantering eller endast studera målkategorier, komponenter eller enheter var för sig. 60 
 
För att kunna avgöra om ett företags riskhantering är effektiv eller inte, måste alla 
komponenter vara integrerade i processen och styrelsen och ledningen måste vara väl 
medvetna om vilka mål som har ställts upp i organisationen. Komponenterna fungerar inte 
alltid på samma sätt i företagets olika enheter. De små avdelningarna kan till exempel vara 
mindre formella och strukturerade än de stora, vilket påverkar kommunikationen mellan de 
anställda.61 
 
Bild på COSO-kuben återfinns i bilaga 3. 
 
 
3.3.3 Enterprise Risk Management 
 
COSO:s större ramverk heter Enterprise Risk Management och möjliggör för företags-
ledningen att effektivt kunna hantera osäkerhet och risker samt de möjligheter som är bundna 
                                                
56 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001) 
57 The Institute of Internal Auditors, ”Putting COSO Theory into Practice-Tone at the top” (2005) 
58 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg (2001)  
59 The Institute of Internal Auditors, ”Putting COSO Theory into Practice-Tone at the top” (2005) 
60 COSO, ”Enterprise Risk Management-Integrated Framework” (2004) 
61COSO, ”Enterprise Risk Management-Integrated Framework” (2004)  
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till osäkerheten.62 De fyra typer av mål som definieras i modellen är strategiska, operationella, 
rapportering och överensstämmelse. De åtta komponenterna är kontrollmiljö, målsättning, 
identifikation av händelser, fastställande av risk, respons på risk, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt övervakning. 63 
 
 
3.4 Styrelsen 
 
Alla aktiebolag måste ha en styrelse som ska ansvara för verksamheten inför aktieägarna64. 
Styrelsens uppgift är att ansvara för bolagets organisation och dess förvaltning av 
angelägenheter, det vill säga ha hand om bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska 
förhållanden i övrigt65.  
 
 
3.5 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Svensk kod för bolagsstyrning presenterades den 16 december 2004 av Kodgruppen och 
infördes i juli år 200566. Den har sin utgångspunkt i aktiebolagslagen. Mycket av det som i 
andra länder har reglerats i koder eller liknande har i Sverige tidigare reglerats i 
Aktiebolagslagen. Att Bolagskoden togs fram i Sverige var inte en följd av att det saknas 
regler inom detta område, utan på grund av att Förtroendekommissionen och ett antal 
organisationer och organ ansåg att vi i Sverige behövde en mer heltäckande sammanställning 
av god svensk sed för bolagsstyrning.67 Bolagsstyrningskoder har utvecklats i många länder 
under senare år och det kommer antagligen att ske en snabb utveckling på 
bolagsstyrningsområdet68. På grund av diverser uppmärksammade företagsskandaler i 
Sverige, ansåg Kodgruppen att det fanns ett behov av att förbättra bolagsstyrningen i svenska 
företag. Eftersom majoriteten av svenska folket är aktieägare i dag, berörs många av hur de 
börsnoterade företagen sköts.69  
 
Syftet med Bolagskoden är att den ska ge svenska bolag en bättre styrning, stärka 
näringslivets effektivitet och konkurrenskraft genom att aktiemarknadsbolagen fungerar som 
en förebild för andra företag. Dessutom ska Bolagskoden främja förtroendet på den svenska 
kapitalmarknaden och i det svenska samhället i stort. Ett annat syfte med Bolagskoden är att 
öka kunskapen om svensk bolagsstyrning samt även öka förtroendet från utländska 
investerare och andra aktörer på den utländska kapitalmarknaden. Detta ska i sin tur bidra till 
att det svenska näringslivet får tillgång till utländskt riskkapital på fördelaktiga villkor. 
Bolagskoden ska skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande 
ägarroll, skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande direktör, 
skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan olika lednings- och kontrollorgan, värna 
om att aktiebolagens likabehandlingsprincip tillämpas praktiskt samt skapa största möjliga 
transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt.70 
 
                                                
62 COSO, ”Enterprise Risk Management-Integrated Framework” (2004) 
63 COSO, ”Enterprise Risk Management-Integrated Framework” (2004) 
64 ABL § 1 
65 ABL § 4 
66 Öhman, Ingmarie, ”Svensk kod för bolagsstyrning – Internrevisorernas remissomgång” (2005) 
67 Kodgruppen, ”Svensk kod för bolagsstyrning” (2004) 
68 www.ericsson.se 
69 www.ericsson.se 
70 Kodgruppen, ”Svensk kod för bolagsstyrning” (2004) 
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Svensk kod för bolagsstyrning innehåller regler om de enskilda bolagsorganens organisation 
och arbetsformer men också om samspelet mellan de olika organen. Den innehåller också 
riktlinjer för företagets rapportering till ägare, kapitalmarknad och omvärld. Svensk kod för 
bolagsstyrning är en påbyggnad av aktiebolagslagens bestämmelser om bolagens organisation 
och av självregleringen inom bolagsstyrningsområdet. Bolagskoden upprepar inte 
aktiebolagslagens regler, utan den hänvisar istället till bestämmelserna när det anses 
nödvändigt för att öka förståelsen. Bolagskoden tar inte upp frågor om revisionsarbetet och 
om arbetsmarknadens spelregler och funktionssätt. Inte heller bolagets förhållande till kunder, 
anställda eller omvärld behandlas. De flesta av Bolagskodens regler är riktade till styrelsen, 
men vissa regler riktar sig istället till bolagsstämman, revisorerna och den verkställande 
direktören.71 
 
Svensk kod för bolagsstyrning riktar sig till aktiemarknadsbolag, det vill säga bolag noterade 
på börs eller auktoriserad marknadsplats, eftersom bolagsstyrning är viktigast i företag med 
en bred ägarspridning. Det kan bli alldeles för resurskrävande för de mindre 
aktiemarknadsbolagen att följa koden och det har därför gjorts utrymme för viss förenkling. 
Mindre företag har också rätt att göra fler avvikelser än stora företag från enskilda regler 
genom principen ”följ eller förklara”. Det innebär att företagen har rätt att avvika från 
enskilda regler om de förklarar varför denna avvikelse har gjorts. Hur dessa avvikelser ska 
motiveras finns inga regler för, utan detta är upp till styrelsen i varje företag att ta ställning 
till. Om ett företag avviker från kodens regler utan en bra motivering, innebär det en risk att 
drabbas av försämrat förtroende på kapitalmarknaden, vilket kan leda till att bolagets värde 
sjunker.72 
 
Bolagskoden började gälla för bolag som är noterade på A-listan och bolag som har en 
omsättning på över tre miljarder noterade på O-listan. Efter några år ska tillämpningen 
breddas till samtliga bolag på stockholmsbörsen, då företagen har fått större erfarenhet av hur 
Bolagskoden ska användas. Detta innebär att de stora kostnaderna i form av att bygga upp 
lämpliga system och rutiner kommer att ligga på de stora aktiemarknadsbolagen.73 
 
 
3.5.1 Regler om internrevision och intern kontroll74 
 

3.7 Intern kontroll och internrevision  
Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda 
ägarnas investering och bolagets tillgångar.  

 
3.7.1 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.  

 
3.7.2 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 revisor.  

 

                                                
71 Kodgruppen, ”Svensk kod för bolagsstyrning” (2004) 
72 Kodgruppen, ”Svensk kod för bolagsstyrning” (2004) 
73 Kodgruppen, ”Svensk kod för bolagsstyrning” (2004) 
74 Kodgruppen, ”Svensk kod för bolagsstyrning” (2004) sida 18 och 22 
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3.7.3 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.  

 
5.2 Rapport om intern kontroll 
 

5.2.1 Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna 
kontrollen samt revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2. 

 
 
3.6 Sarbanes-Oxley Act 
 
Lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX) började tillämpas i USA den 30 juli 200275. Till skillnad 
från Svensk kod för bolagsstyrning är Sarbanes Oxley-Acts regler tvingande och en avvikelse 
från reglerna kan innebära fängelse för företagsledningen76. Lagen ska följas av alla bolag 
som är registrerade hos Securities and Exchange Commission (SEC)77och för de bolag som är 
noterade på NYSE- och NASDAQ-börserna78.  
 
Lagen reglerar styrelsens och ledningens ansvar i ett antal frågor, som till exempel styrning 
och kontroll av den finansiella rapporteringen, och hänvisar till COSO som referensram, men 
även andra väl kända ramverk får användas.79 
 
 
3.7 Agentteorin 
 
När ägande och kontroll separeras i företag leder det till att ägarna som inte längre direkt kan 
kontrollera sina investeringar tvingas lägga över ansvaret på en operativ företagsledning, som 
inte har några ägarintressen i bolaget. Detta leder till en konflikt mellan ägare och ledning, då 
grupperna har olika mål för bolaget. Ägarnas främsta mål är att erhålla så stor avkastning på 
investerat kapital som möjligt medan företagsledningen istället oftast har som avsikt att 
maximera sina egna tillgångar.80 
 
Agentteorin är en teori för att beskriva styrelsens roll i aktiebolaget, med fokus på 
inomorganisatoriska relationer, den ger styrelsen en kontrollerande roll. Agentteorin är en 
form av kontraktsteori. Kontraktsteorier utgår från att mänskliga relationer kan ses som 
kontrakt där rättigheter, utvärderingskriterier och ersättning är givna, och föregås av 
förhandling och efterföljs av övervakning och kontroll.81 
 
En viktig utgångspunkt i agentteorin är att det uppstår vissa förhållanden när företags-
ledningen inte är ägare i företaget, motiveringsproblem uppstår när beslutsfattandet i ett 
företag tillhör beslutsfattare som inte samtidigt är riskbärare. Agentteorins grundtanke är att i 

                                                
75 Stämmgård, Lena, Werner Carlsson, Gunilla, ”Sarbanes-Oxley Act – ett nödvändigt ont eller en positiv 
signal?” (2005) 
76 Levander, Margaretha, ”USA-lag hotar svenska toppchefer” (2005) 
77 Stämmgård, Lena, Werner Carlsson, Gunilla, ”Sarbanes-Oxley Act – ett nödvändigt ont eller en positiv 
signal?” (2005)  
78 www.deloitte.com 
79 Stämmgård, Lena, Werner Carlsson, Gunilla, ”Sarbanes-Oxley Act – ett nödvändigt ont eller en positiv 
signal?” (2005) 
80 Kärreman, Matts, Styrelseledamöters mandat (1999) 
81 Kärreman, Matts, Styrelseledamöters mandat (1999) 
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relationen mellan ägare och operativ ledning, där dessa är separerade, existerar det intressen 
som är i konflikt; maximal välfärd för båda parter är inte möjligt. Enligt agentteorin utgör 
företag ett sätt att binda samman ett antal mål till en jämviktskonstruktion av kontrakt. De 
centrala kontrakten i företaget är riskbärande och beslutsfattande.82 
 
Enligt det första kontraktet är aktieägaren riskbäraren, eftersom den endast har en fordran på 
det som återstår efter det att alla andra kontraktsinnehavare fått sina kontrakt uppfyllda. 
Därför är aktieägarna den kontraktspart som är mest beroende av de beslut som fattas av 
beslutsfattarna i organisationen. Ett viktigt antagande i agentteorin är att beslut inom 
organisationen i riskbärarnas intresse är i hela organisationens intresse eftersom ökad vinst 
och kostnadsminskning leder till ökat nettokassaflöde och ökad konkurrensförmåga.83 
 
Det andra centrala kontraktet är beslutsfattande, beslutprocessen består av fyra steg. Steg ett 
och tre, initiering och implementering, kallas ”decision management”. Det andra och fjärde 
steget, godkännande och övervakning, benämns ”decision control”. ”Decision managment”-
funktionen ska alltså generera förslag för verksamheten, som ”decision control”-funktionen 
ska bifalla eller förkasta. En grundläggande hypotes är att separation av riskbärande och 
beslutsfattande leder till ett beslutssystem där ”decision management” är separerat från 
”decision control”.84 
 
Agentproblem uppstår därför att kontrakt mellan parter är ofullständiga och därför förenade 
med kostnader om kontrakten skall upprätthållas. Kontrollen över agentproblemen i 
beslutsprocessen är viktig när ”decision management”-funktionen är i händerna på agenter 
som inte är riskbärare, och därför inte har sin utkomst kopplad till de fattade besluten. Utan 
effektiv kontroll är ”decision managers” benägna att agera utan hänsyn till riskbärarnas 
intressen, och potentiellt i strid med deras intressen. Ett effektivt kontrollsystem implicerar 
därför att ”decision control” är separerat från ”decision managment”. De flesta organisationer 
är formellt hierarkiskt ordnade, och generellt antas gälla att den underordnade hierarkiska 
nivån svarar för ”decision management”, och den överordnade hierarkiska nivån svarar för 
”decision control”. Den överordnade hierarkiska nivån utgörs, enligt agentteorin, av en 
styrelse i någon form.85 
 

                                                
82 Kärreman, Matts, Styrelseledamöters mandat (1999) 
83 Kärreman, Matts, Styrelseledamöters mandat (1999) 
84 Kärreman, Matts, Styrelseledamöters mandat (1999) 
85 Kärreman, Matts, Styrelseledamöters mandat (1999) 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska studie. Först presenteras studien av 
Ericssons årsredovisning samt redogörs för intervjun med två representanter från företagets 
internrevisionsavdelning. Sedan presenteras studien av Gambros årsredovisning samt 
intervjun med företagets internrevisor. Till sist presenteras studien av Haldex och Scribonas 
årsredovisningar. 
 
 
4.1 Telefonaktiebolaget L M Ericsson 
 
År 1876 började Lars Magnus Ericsson att reparera telegrafer och upptäckte efter ett tag att 
det fanns ett behov av att förbättra den tekniska kvalitén. Tillsammans med en av hans kunder 
arbetade han fram en vision om att alla skulle ha tillgång till telefoni. Detta ledde till att 
Stockholm var den telefontätaste staden i hela världen i slutet av 1800-talet.86 
  
Ericsson är i dag verksamt i 140 länder, har nästan 50 000 medarbetare och är en 
världsledande leverantör av telefonkommunikationsutrustning med huvudsakligt fokus på 
mobil infrastruktur, där de är marknadsledande både inom försäljning och inom teknologi.87  
 
Försäljningen ökade med 15 procent under år 2005, årets resultat var 24 460 miljoner svenska 
kronor och vinsten ökade med 37 procent.88 
 
Ericsson är noterade på Stockholmsbörsen, Londonbörsen och NASDAQ och de uppfyller 
noteringskraven på samtliga börser där de är noterade. De uppfyller även tillämpliga krav i 
Sarbanes-Oxley Act och med några få undantag, som främst beror på svenska lagregler, 
uppfyller de också NASDAQ:s krav på bolagsstyrning.89 
 
Ericsson beslutade att företaget skulle tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning från och med 
den 1 juli 2005 då den trädde i kraft90. Koncernens styrande dokument och förfarande har 
utvärderats och anpassats för att spegla kodens krav91. 
 
Styrelsen i företaget bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets verksamhet. Vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets ekonomiska 
situation.92 
 
Revisionskommittén ska hjälpa styrelsen att övervaka bokslutens fullständighet, att lagar och 
bestämmelser följs, revisorernas kvalifikationer, oberoende ställning och arbete samt 
effektiviteten i de interna kontrollsystemen för finansiell rapportering. De är främst ansvariga 
för granskning av årsredovisning, delårsrapporter samt övervakning av revisionen.93 
Revisionskommitténs ledamöter måste vara oberoende i förhållande till bolagsordningen, väl 

                                                
86 www.ericsson.se 
87 www.investorab.com 
88 Ericssons årsredovisning 2005 
89 www.ericsson.se 
90 www.ericsson.se 
91 Ericssons årsredovisning 2005 
92 Ericssons årsredovisning 2005 
93 Ericssons årsredovisning 2005 
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insatta i ekonomiska frågor och känna till redovisningspraxis i ett internationellt bolag som 
Ericsson.94  
 
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för 
företagets interna kontroll. I enlighet med ett uttalande av kollegiet för svensk bolagsstyrning 
från den 15 december 2005 har styrelsen lämnat en internkontrollrapport avseende år 2005 
som inte har granskats av revisorerna, utan har begränsats till en beskrivning av hur den 
interna kontrollen är organiserad.95 
 
Ericsson håller på att införa detaljerade kontroller samt dokumentations- och testkontroller 
som bolaget baserar på COSO:s ramverk.96 Riskhantering är inbyggt i alla processer och 
Ericsson använder olika metoder för att värdera och begränsa risker samt för att fastställa att 
de risker bolaget utsätts för hanteras i enlighet med fastställda policys. Finansiella kontroller 
avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner ingår i Ericssons affärs-
processer. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller vad det gäller redovisning, 
värdering och upplysning samt vad det gäller tillämpningen av väsentliga redovisnings-
principer och uppskattningar både i konsoliderande bolag och på koncernnivå.97 
 
Alla juridiska personer, affärsenheter och marknadsenheter har egna ekonomichefer. Deras 
regelbundna analys av den finansiella rapporteringen på respektive ekonomichefs avdelning 
är en viktig del av den interna kontrollen.98 
 
En detaljerad dokumentation av interna kontroller avseende redovisning och finansiell 
rapportering är nästan slutförd samt övervakning av hur dessa kontroller fungerar. Detta görs 
för att säkerställa att bolaget kan bedöma den interna kontrollens effektivitet på ett sätt som 
uppfyller kraven i Sarbanes-Oxley Act.99 
 
Ericsson har en internrevisionsfunktion som rapporterar direkt till revisionskommittén och 
som genomför oberoende revisioner.100 
 
Ericssons internt framarbetade kod för affärsetik och uppförande har satt en hög etisk nivå i 
fokus, vilket har resulterat i att alla medarbetare ska gå igenom koden regelbundet och 
bekräfta att de har förstått och tänker följa kodens principer101.  
 
 

                                                
94 www.ericsson.se 
95 Ericssons årsredovisning 2005 
96 Ericssons årsredovisning 2005 
97 Ericssons årsredovisning 2005 
98 Ericssons årsredovisning 2005 
99 Ericssons årsredovisning 2005 
100 Ericssons årsredovisning 2005 
101 Ericssons årsredovisning 2005 
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4.2 Intervju med Peter Johren (Vice President Head of 
Corporate Audit) och Lars Jacobsson (Compliance-frågor), 
Ericsson.  
 
 
4.2.1 Intern kontroll 
 
Ericssonaktien är noterad på den amerikanska teknikbörsen NASDAQ, vilket innebär att 
Sarbanes-Oxley Act är tillämplig. 
  
Ericssons interna kontroll utvecklades redan i och med att Sarbanes-Oxley Act började 
implementeras för två år sedan. De amerikanska reglerna har inneburit ökade krav på mer 
dokumentation och bevisföring, fler formkrav för att det ska vara reviderbart. Peter Johren 
och Lars Jacobsson tycker att de inte riktigt passar en svensk organisation, eftersom den 
typiskt sett är mer informell och det finns ett större förtroende för att medarbetarna gör vad de 
ska. 
 
I arbetet med den interna kontrollen använder sig Ericsson av ramverket utvecklat av 
organisationen COSO, eftersom det är det mest kända ramverket och det är beprövat. Det är 
bra att ramverket är känt, i främst USA, eftersom företaget har många utländska aktieägare 
och utländska styrelseledamöter. Det är även onödigt och tidskrävande att komma på en ny, 
egen modell, enligt Peter Johren och Lars Jacobsson. Ericsson använder den lilla COSO-
kuben i arbetet med den interna kontrollen och Sarbanes-Oxley Act, den stora COSO-kuben 
används i arbetet med risk management. 
 
Hos Ericsson är varje linjechef ansvarig för den interna kontrollen inom sin verksamhet, det 
är dock ytterst varje bolagschef som är ansvarig. Försäkran om att den interna kontrollen 
fungerar görs via elektronisk rapportsignering av varje linjechef, men slutgiltigt är det 
ekonomichefen som signerar för hela koncernen. Till sin hjälp har linjecheferna olika interna 
regelverk och de personer som är processägare. Eftersom Ericssonkoncernen består av ca 200 
bolag, arbetar företaget med att standardisera processbeskrivningarna. 
 
Ericsson är en lärande organisation som vill förbättra när fel upptäcks, vilket innebär att 
resultatet av den interna kontrollen används i förebyggande syfte. Interna kontroller är till för 
att fånga upp problem tidigt i processen. Problem är bäst att hitta vid dess källa enligt Peter 
Johren och Lars Jacobsson. Resultatet av den interna kontrollen är dels synligt i form av 
diverse dokument och dels osynligt i form av funna fel. Detta används för att säkerställa en 
bättre kontroll, till exempel att kontroller görs mer effektiva eller tas bort om de finns på flera 
ställen i verksamheten. Hur ofta en kontroll genomförs beror på dess effektivitet och kostnad, 
då förbättrade kontroller leder till minskad kostnad. 
 
Hos Ericsson utgör automatiserade kontroller ca 15-20 % av de totala kontrollerna. 
Automatiserade kontroller är mer effektiva, eftersom de behöver verifieras och förändras mer 
sällan. Ericssons IT-styrda verksamhet leder även till minskat fusk, till exempel genom att det 
är svårare att förfalska en elektronisk inköpsorder, enligt Peter Johren och Lars Jacobsson. 
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4.2.2 Internrevision 
 
Ericssons internrevision är på central koncernnivå. Internrevisionsavdelningen består av 22-
23 personer fördelade på tre regioner ((1) Europa, Afrika, Mellanöstern, (2)Asien, Oceanien, 
och (3) Nord- och Sydamerika) samt några personer som tillhör de lokala bolagen, och är 
placerade rent organisatoriskt under ekonomichefen. Avdelningen har funnits i ca två år, och 
startades efter påtryckningar från USA och krav i Sarbanes-Oxley Act. Internrevisions-
avdelningen arbetar inte som konsulter genom att hjälpa andra i organisationen.  
 
I USA finns en mer formell och detaljerad intern kontroll inom företagen, vilket gör att 
amerikanska företag av Ericssons storlek har en fyra till fem gånger större internrevisions-
avdelning. Även om Ericsson de senaste åren har blivit mer amerikaniserade, kommer de nog 
ändå inte att bli ett helt amerikaniserat företag, eftersom de har en annan kultur och en annan 
företagsstruktur, tror Peter Johren och Lars Jacobsson. Ericsson är ett mer homogent företag 
än vissa andra företag, viket gör att deras internrevisionsavdelning kan vara mindre. 
 
Internrevisionsfunktionen hos Ericsson togs bort under 1980-talet, då den delvis byggdes in i 
controllerfunktionen. På senare år har styrelsens ansvar för den interna revisionen blivit mer 
uttalat, då internrevision är styrelsens verktyg för att övervaka. 
 
Internrevisionschefen Peter Johren rapporterar direkt till styrelsens revisionskommitté, och 
han är ansvarig för genomförandet och utformningen av internrevisionen. Internrevisions-
avdelningen gör ett revisionsprogram baserat på linjechefernas risk-bedömningar. Detta 
program godkänns sedan av revisionskommittén. Ericsson använder sig av Balance Scorecard 
där mål ställs upp och risker utvärderas, detta arbetas fram och bevakas av linjecheferna. 
Internrevisionsavdelningen har mandat av styrelsen att titta på vad de vill samt har rätt till all 
information. 
 
 
4.2.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Ericsson anser att de var väl förberedda inför Svensk kod för bolagsstyrning, eftersom de 
tillämpat Sarbanes-Oxley Act sedan tidigare. Kravet på revisionskommitté i styrelsen har 
funnits länge och Ericsson hade redan innan en bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen, 
som i och med tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning kompletterades med en 
rapport om den interna kontrollen. Svensk kod för bolagsstyrning har mest inneburit nya 
formkrav och är en beskrivning av det arbete som redan görs i företaget, enligt Peter Johren 
och Lars Jacobsson, men den har eventuellt ändrat arbetet och beteendet för styrelsen. 
Bolagskoden har inte haft någon större påverkan på Ericsson, Sarbanes-Oxley Act har 
inneburit en större påverkan, bland annat därför att den kom tidigare.  
 
Ericsson hade inga större förväntningar på Svensk kod för bolagsstyrning, eftersom företaget 
deltagit i framtagande processen av Bolagskoden, då de bland annat ingick i arbetsgrupper 
och var remissinstans. 
 
Sarbanes-Oxley Act är tillämpligt på rapporten för år 2006, men dess implementering har 
pågått i två år hos Ericsson. Det fungerar redan i dag, men utvecklas hela tiden. Strukturen har 
varit på plats från och med 1 januari 2006 då även ansvaret flyttades från projektet ut i 
verksamhetslinjen. 
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4.2.4 Styrelsen 
 
Internrevisionschefen Peter Johren deltar på alla revisionsutskottsmöten, som hålls sex till sju 
gånger per år, då han lämnar en beskrivning av vad som gjorts inom revisionsprogrammet och 
om eventuella problem. Revisionsutskottet sammanställer sedan en rapport till den övriga 
styrelsen. Inga företagsrepresentanter är med på utskottsmötena, men det är däremot de 
externa revisorerna, som också rapporterar till revisionsutskottet. Det är viktigt att ha en 
öppen dialog med de externa revisorerna, de får till exempel en kopia på vad internrevisionen 
berättar för utskottet, enligt Peter Johren. Revisionsutskottet går igenom varje bokslut innan 
kvartalsrapporter och årsredovisningen publiceras. 
 
 
4.2.5 Begränsningar 
 
Det finns vissa ekonomiska begränsningar för internrevisionen och den interna kontrollen hos 
Ericsson, men de är inte betungande, enligt Peter Johren och Lars Jacobsson. Det är bättre och 
billigare att förebygga, men det krävs en balans mellan kostnader och nytta. Det finns även 
begränsningar på grund av Ericssons storlek, vilket gör det svårt att detaljgranska varje 
kontrollaktivitet. Istället prioriteras att granska processer så att dessa förbättras.  
 
 
4.2.6 Är internrevision ett effektivt verktyg i företagets arbete? 
 
Ericsson försöker se till att internrevisionen är ett effektivt verktyg i företagets arbete. 
Huruvida det är ett effektivt verktyg beror på hur företaget jobbar, det bör handla mer om att 
föra intelligenta diskussioner med de kontrollerade än att bara rapportera felaktigheter enligt 
Peter Johren och Lars Jacobsson, det är bättre att föreslå förebyggande förbättringar än att 
gnälla på fel i slutprocesserna. När processerna blir bättre leder det till skalfördelar i hela 
företaget.  
 
Internrevisionen ger styrelsen en extra försäkran och en möjlighet att komma närmare viss 
information. 
 
Peter Johren har arbetat på Ericsson i 32 år och Lars Jacobsson i 36 år. 
 
 
4.3 Gambro AB 
 
Gambro startades år 1964 när affärsmannen Holger Crafoord registrerade företaget för att 
inleda tillverkning av den konstgjorda njuren i Lund. År 1967 började masstillverkningen av 
konstgjorda njurar och dialysmaskiner och under de senaste 40 åren har urvalet av produkter 
breddats genom olika företagsförvärv.102 
 
Gambro är i dag ett globalt medicinteknik- och vårdföretag med ledande positioner inom 
njursjukvård och blodkomponentteknologi. Företaget har ca 11 000 anställda i ett 40-tal 
länder och har en omsättning på ca 14,7 miljarder kronor, exklusive de avyttrade klinikerna i 
USA.103  
 
                                                
102 www.gambro.se 
103 www.investorab.com 
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Företaget är sedan år 1983 noterade på Stockholmsbörsen och bolagsstyrningen av Gambro 
utgår därför från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet 
med Stockholmsbörsen samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta 
organisationer.104 
  
Gambro avser att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning och en successiv anpassning har 
inletts, vilket bland annat innebär att en bolagsstyrningsrapport tas med i årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2005 och eventuella avvikelser från reglerna i koden redovisas och motiveras 
enligt principen "följ eller förklara". En funktion för internrevision är under uppbyggnad105 
och en ny riskhanteringspolicy introducerades för företaget under år 2005 för att etablera 
normer och rutiner för bolagsstyrning och riskhantering som överensstämmer med Gambros 
etiska regler106. 
 
I Gambros årsredovisning från år 2005 försäkras att kravet på oberoende för styrelsen, som 
den Svenska koden för bolagsstyrning ställer, har varit uppfyllt. Revisionsutskottet behandlar 
frågor med revisionsanknytning och assisterar styrelsen i frågor som rör finansiell 
rapportering och revision samt ser till att styrelsen har tillräcklig och relevant information om 
företagets interna kontroll. En sammanfattning av årets revision presenteras för hela styrelsen 
av revisionsutskottets ordförande och revisorerna. Utskottet har inga beslutsfattande 
befogenheter.107 
 
Enligt den svenska aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning ansvarar 
styrelsen för att företaget har en god intern kontroll. Rapporten om intern kontroll inkluderar 
inte något utlåtande om effektiviteten i internkontrollen över den finansiella rapporteringen 
för år 2005 och den har inte heller granskats av revisorerna.108 
 
Gambro tillämpar intern kontroll enligt COSO-modellen. Under år 2005 började ett projekt 
för internkontrollutveckling för att ytterligare utveckla och stärka internkontrollprocessen 
inom koncernen. Den interna kontrollen i företaget baseras på klart definierade ansvars-
områden och befogenheter, processer, kontroller och policys. Utformandet av interna 
kontroller börjar med identifiering av de risker som finns. Sedan utarbetas ett antal interna 
kontroller för varje risk. För att öka förståelsen för riskerna gör alla affärsområden egna 
bedömningar varje år. De interna kontrollerna kan variera beroende på vilken risk som måste 
reduceras och de anpassas efter de specifika verksamhetsbehoven. Den finansiella 
informationen som lämnas av enheterna varje månad analyseras av företagets redovisnings-
avdelning och business control-funktion, vilka också utför analyser och gör jämförelser 
mellan olika enheter. Varje år utvärderas om internkontrollerna är ändamålsenliga och 
hanterar de relevanta riskerna.109 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen år 2005 följde Gambro i stort sett alla punkter i Svensk 
kod för bolagsstyrning. Det var endast bestämmelsen ”delta eller följa stämman på distans” 
som inte efterlevdes.110 
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4.4 Intervju med Anders Blomqvist (Vice President Internal 
Audit), Gambro. 
 
 
4.4.1 Intern kontroll 
 
Den interna kontrollen hos Gambro är en process utifrån ett ramverk. En riskgenomgång görs 
för att identifiera var problem och fel kan uppstå, specifika kontroller för dessa risker 
identifieras och uppföljning görs där risken är stor. En målformulering görs för varje år, för 
att ta reda på vilka länder och risker som ska fokuseras på. Riskgenomgången och 
målformuleringen görs på ledningsnivå per affärsområde. 
 
I arbetet med den interna kontrollen använder sig Gambro av ramverket utvecklat av COSO 
och riskmanagement. Processen som används är internt framarbetad.  Det viktiga är att den 
interna kontrollen används på bästa sätt, och inte vilken modell som används enligt Anders 
Blomqvist. Det är viktigt att kontrollerna passar in, och att endast de delar av till exempel 
COSO-ramverket som passar verksamheten bäst används. 
 
Gambro har automatiserade kontroller genom sitt IT-system, till exempel datalösenord och att 
debet och kredit ska stämma överens vid bokföring. Anders Blomqvist anser att ju fler 
automatiserade kontroller desto bättre. 
 
Gambros styrelse ansvarar för den interna kontrollen, men identifieringen av risker, 
målformulering, lägesanalys och uppföljning görs på affärsområdesnivå. 
 
Enligt Anders Blomqvist är det viktigt att koncentrera sig på rätt sak och att lägga resurserna 
där de gör mest nytta i arbetet med den interna kontrollen. 
 
 
4.4.2 Internrevision 
 
Internrevisionsfunktionen påminner om internkontrollfunktionen. En revisionsplan upprättas 
utifrån riskgenomgången, som anger vilka projekt och vilka länder som ska granskas. 
Internrevisionsavdelningen rapporterar till revisionskommittén i styrelsen, som träffas tre 
gånger om året. Styrelsen får en kort sammanfattning av internrevisorn av vad som 
framkommit under internrevisionen, för att ledamöterna ska kunna få en bild av om området 
som reviderats har fungerat på ett bra sätt. Anders Blomqvist menar att styrelsen inte har 
något behov av att veta hur Gambro styrs i detalj, utan det är tillräckligt för dem att veta om 
Gambro styrs effektivt. 
 
Gambros internrevisionsavdelning startades den 1 januari 2006, och kommer att bestå av tre 
personer. Än så länge är bara en person anställd, då arbetet är i uppbyggnadsfasen. 
Internrevisorn jobbar tillsammans med Ernest & Young. Deras lokala kontor kan hjälpa till 
med att läsa handlingar och träffa personer, och internrevisorns uppgift är att se till att rätt 
handlingar undersöks och att rätt personer träffas, så att önskvärt resultat uppnås. 
 
Internrevisorn ska inte göra externrevisorernas arbete, utan höja nivån på det Gambro gör, 
enligt Anders Blomqvist. Om den interna kontrollen fungerar behöver inte den externa 
revisorn gå in på detaljnivå och granska. En höjd kvalitetsnivå leder därför till minskat behov 
av externa revisorer. 
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För att försäkra sig om att åtgärder sätts in inom de förbättringsområden som identifierats, 
arbetar internrevisionen gemensamt med den operativt verksamhetsansvarige, som får en 
karta över förbättringsområden som framkommit under internrevisionen. 
 
Inrättandet av en internrevisionsfunktion innebar att Gambro har tagit resurser från andra 
områden, eftersom inte mer resurser erhölls för den nya funktionen. Inrättandet har initialt 
inneburit mycket arbete och dragit en hel del resurser, men arbetet blir med tiden mer 
rutinmässigt då internrevisorn lär känna bolaget och vet var svagheterna finns. 
Internrevisionsarbetet kommer på sikt att bli mer högkvalitativt. 
 
 
4.4.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Svensk kod för bolagsstyrning har för Gambro inneburit att projekt för intern kontroll och 
internrevision startades, tidigare var dessa områden eftersatta. Bolagskoden har därmed 
medfört ett mer organiserat sätt att arbeta med intern kontroll och internrevision, enligt 
Anders Blomqvist. Det har dock inte betytt någon revolutionerande förändring, eftersom delar 
av Bolagskodens innehåll redan fanns i till exempel noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. 
Införandet av Svensk kod för bolagsstyrning innebar att frågan om internrevision kom upp på 
bordet och styrelsen valde då att inrätta en sådan funktion. Anders Blomqvist tror att styrelsen 
på sikt kommer att få ut mer av internrevisionen och se dess fördelar, eftersom styrelsen är 
långt i från den operativa verksamheten och Bolagskoden kommer att leda till ökad kontroll 
av vad de skriver på. 
 
Vid utformningen av internrevisionsfunktionen har Gambro utgått från vad företaget har för 
behov, och inte från Bolagskodens regler. Anders Blomqvist anser att om Gambros behov 
uppfylls, borde även Bolagskodens regler uppnås. 
 
Innan Bolagskoden infördes hade Gambro många interna kontroller, men det fanns ingen 
direkt kunskap om vilka kontroller som var viktigast, vilket medförde att vissa områden 
fungerade bra medan andra fungerade mindre bra. I dag görs revision där det finns ett behov, 
istället för att göra mycket. Resursknappheten har lett till att pengar måste läggas där det finns 
ett behov och att organisationen måste koncentrera sig på de svaga områdena, enligt Anders 
Blomqvist.  
 
Gambro hade inga större förväntningar på Svensk kod för bolagsstyrning. Företaget har fått ut 
relativt mycket av Svensk kod för bolagsstyrning och arbetar aktivt med den. Nackdelen är 
risken för byråkratisering, mer formalia än praktisk nytta och effektivitet, enligt Anders 
Blomqvist. 
 
 
4.4.4 Styrelsen 
 
I Gambro är det revisionskommittén som tar del av internrevisionen. Internrevisorn deltar på 
deras möten, vilket även VD, ekonomidirektör och ibland även externrevisorerna gör. 
 
Internrevisionen är ett hjälpmedel för styrelsen därför att den kan hjälpa dem att fatta bättre 
beslut, förstå verksamheten bättre, kunna lita på siffror de skriver under på, samt lära sig att 
ställa rätt frågor, enligt Anders Blomqvist. I en stor verksamhet som Gambro är det svårt för 
styrelsen att ta ställning till om alla siffror stämmer och om verksamheten fungerar under 
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endast sex möten per år. Internrevisionen ska underlätta för styrelsen att snabbt bilda sig en 
uppfattning om rimligheten i den finansiella rapporten som de sedan ska skriva under. 
 
 
4.4.5 Är internrevision ett effektivt verktyg i företagets arbete? 
 
Internrevisionen blir vad den görs till, enligt Anders Blomqvist. Om den genomförs på ett 
rationellt sätt blir det bra. Syftet med internrevision är att uppnå förbättringar, kontroller har 
därför inget egenvärde om de inte kan bli bättre. Internrevision är ett sätt att försäkra sig om 
att saker är rätt. 
 
Anders Blomqvist har arbetat inom Gambro sedan år 1990, först som koncernredovisnings-
chef och sedan som skattechef. 
 
 
4.5 Scribona AB 
 
Scribona är Nordens ledande distibutör av IT- och kommunikationsprodukter och de hade år 
2005 927 anställda111. Företaget hade år 2005 en omsättning på 11 758 miljoner svenska 
kronor och ett nettoresultat efter skatt på –19 miljoner. Bolaget är noterat på 
Stockholmsbörsen A-lista.112 
 
I Scribona utgår bolagsstyrningen från svensk lagstiftning, då främst från aktiebolagslagen, 
noteringsavtalet med stockholmsbörsen, bolagsordningen samt Svensk kod för 
bolagsstyrning. Sedan den 1 juli 2005, då Svensk kod för bolagsstyrning infördes, har 
Scribona anpassat sin bolagsstyrning till kodens regler. Dokumentation av de processer som 
Bolagskoden förutsätter för att styrelsen ska kunna avge en rapport om hur den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat 
under senaste året ska etableras under år 2006.113 
 
Revisionsutskottets funktion bestäms av styrelsen. På bolagsstämman år 2004 bestämdes att 
revisionsfrågor skulle behandlas av hela styrelsen. Samtliga ledamöter är således medlemmar 
i revisionsutskottet med undantag för VD. Revisionsutskottet ska svara för beredningen av 
styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, träffa revisorerna 
fortlöpande för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt synen på 
bolagets risker, fastställa vilka andra tjänster än revision som externa revisorer får ge 
företaget, utvärdera revisionsinsatsen samt vara med och ta fram förslag till revisorer och 
förslag till revisionsinsatsens arbete.114 
 
Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod 
för bolagsstyrning. Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen, det vill säga 
organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som beslutas, dokumenteras och 
kommuniceras. Riskbedömning sker enligt kraven från aktiebolagslagen, genom en 
regelbunden dialog med revisorn. Riskbedömningen görs löpande på alla delar i 
verksamheten. De poster med störst risk för fel i resultat- respektive balansräkningen 
bestäms.115 
                                                
111 www.scribona.se 
112 Scribonas årsredovisning 2005 
113 Scribonas årsredovisning 2005 
114 Scribonas årsredovisning 2005 
115 Scribonas årsredovisning 2005 
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Kontrollaktiviteterna ska förebygga eller upptäcka fel tidigt i den finansiella rapporteringen, 
vilket i sin tur bidrar till minimering av negativa konsekvenser. Kontrollaktiviteterna är inte 
fullständigt dokumenterade enligt koden. Styrelsen, internrevisor och koncernekonomi-
funktionen gör årligen en utvärdering av hur kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen fungerar.116 
 
Scribona har haft en egen internrevisor fram till år 2005, men på grund av pensionering har 
funktionen upphört under året. Tanken är att det även i fortsättningen ska finnas en funktion 
som bevakar den interna kontrollen, men denna funktion ska inte finnas internt utan den ska 
komma från externt håll.117 
 
 
4.6 Haldex AB 
 
Haldex startades år 1985 och tillhandahåller egenutvecklade fordonstekniska lösningar till den 
globala fordonsindustrin. Omsättningen för år 2005 låg på 7 486 miljoner svenska kronor och 
resultatet för året var 419 miljoner. Antalet anställda var i medeltal 4 606 stycken under år 
2005.118 
 
Eftersom Haldex är noterade på Stockholmsbörsens A-lista, tillämpar de Svensk kod för 
bolagsstyrning samt upprättar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med den. Företaget har 
successivt implementerat Bolagskoden sedan den trädde i kraft den 1 juli 2005. Haldex 
bedömde att de uppfyller merparten av Bolagskodens krav vid utgången av året, men att vissa 
av reglerna kommer att tillämpas först under år 2006. Vissa avvikelser kommer dock 
fortfarande att kvarstå.119 
 
Haldex följer Bolagskodens krav på att styrelsens ledamöter ska vara oberoende i förhållande 
till bolaget och att två av dessa ledamöter dessutom ska vara oberoende i förhållande till 
bolagets större aktieägare. Sedan år 2005 utses inom styrelsen ett revisionsutskott som 
bereder frågor rörande revision och intern kontroll. Revisionsutskottet ansvarar för 
beredningen av styrelsens arbete med att säkerställa att systemen för revision, intern kontroll 
och riskhantering uppfyller kraven enligt gällande lagar och föreskrifter samt att dessa system 
leder till effektivitet i verksamheten, skapar korrekta redovisningshandlingar och säkerställer 
att den ekonomiska informationen är tillförlitlig. Utskottet granskar principerna för 
redovisning och finansiell kontroll, revisorernas arbete, deras kvalifikationer och oberoende 
samt fastställer riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revision från bolagets revisorer. 
För att säkerställa en god intern kontroll och riskhantering bedömer utskottet även hur 
identifierade risker ska hanteras och rapporterar detta till Haldex ledning.120 
 
Det är styrelsen som enligt svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning 
ansvarar för den interna kontrollen. Styrelsen lämnar inget uttalande om hur väl den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen fungerat år 2005 och rapporten har inte 
heller granskats av bolagets revisorer. Enligt FAR är en sådan granskning inte förenlig med 
god yrkessed då erforderliga granskningskriterier saknas för år 2005. Ett antal styrande 

                                                
116 Scribonas årsredovisning 2005 
117 Scribonas årsredovisning 2005 
118 Haldex årsredovisning 2005 
119 Haldex årsredovisning 2005 
120 Haldex årsredovisning 2005 
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dokument för bolagets interna kontroll och styrning, bland annat arbetsordning och 
finanspolicy, har fastställts.121 
 
Enheterna som rapporterar till bolagets styrelse gör egna riskbedömningar och tar ställning till 
eventuella reserveringsbehov. Den centrala ekonomiavdelningen tar fram rapporter ur det 
gemensamma systemet och därefter kan ansvariga chefer och controllers använda den 
information i systemet som är relevant för deras ansvarsområde. Bolagets finansiella 
rapportering följs upp löpande en gång i månaden i de olika divisionerna och 
affärsenheterna.122 
 
Haldex har börjat med utbyggnaden och förstärkningen av den interna kontrollen, genom att 
införa mer detaljerade och dokumenterade instruktioner, ständigt säkerställa att rätt 
kompetens och bemanning finns inom koncernens ekonomiavdelningar samt dokumentera, 
kommunicera och följa upp relevanta principer och definitioner. Under år 2005 bedömde 
styrelsen att det inte fanns något behov av att inrätta en särskild intern granskningsfunktion 
(internrevision). Anledningen till beslutet var att den interna kontrollen utgörs av de operativa 
cheferna på olika nivåer, de lokala respektive den centrala ekonomifunktionen samt genom 
koncernledningens övervakande kontroller, vilket inte skulle göra det ekonomiskt försvarbart 
med ytterligare en funktion.123 
 

                                                
121 Haldex årsredovisning 2005 
122 Haldex årsredovisning 2005 
123 Haldex årsredovisning 2005 
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5 Analys 
 
Efter att ha beskrivit den teoretiska bakgrunden och presenterat den empiriska studien 
analyseras och jämförs teorin och empirin i detta kapitel. 
 
 
Av de företag som vi har undersökt är Ericsson störst vad det gäller antal anställda, 
marknadsutbredning och omsättning. Gambro är näst störst och Scribona och Haldex är minst 
vad det gäller omsättning. Storleken på en internrevisionsavdelning beror på företagets 
omfattning samt dess struktur. Ett mer homogent företag kan ha en mindre avdelning eftersom 
arbetsprocesserna är mer likartade och standardiserade, vilket minskar antalet kontroller som 
behövs samt antalet revisioner. Om en process reviderats och funnits fungera bra, behöver 
processer av samma slag i företaget inte revideras lika noggrant. Wahlman som har skrivit 
”Internrevision för ständig förbättring” poängterar att revision ska göras regelbundet, men att 
olika områden behöver revideras olika ofta. Blomqvist anger att det i dag görs revision där det 
finns ett behov på Gambro och att resurser måste läggas på svaga områden. 
 
Ericsson är det företag som har kommit längst i arbetet med att implementera en väl 
fungerande internrevision. Eftersom de är noterade i USA har de, förutom från svenska 
regelverk, mötts av krav från andra håll på att ha en internrevisionsfunktion. Även Gambro 
har en internrevisionsfunktion sedan den 1 januari 2006, men de är fortfarande i början av 
arbetet. Scribona har haft en internrevision, men på grund av pensionering under år 2005 
kommer den att flyttas ut ur företaget till en extern aktör. Enligt Brandinger, författare av ”Det 
nya styrelsearbetet”, kan kompetens köpas utifrån, men att det kan ge en tveksam och ytlig 
bild av hur verksamheten fungerar. Haldex har ännu inte funnit någon anledning att inrätta en 
internrevisionsfunktion. De behöver dock varje år utvärdera om behov finns, annars måste 
avsaknaden av funktionen förklaras i årsredovisningen enligt Bolagskoden.  
 
Att kostnaderna för den interna kontrollen måste hållas på en rimlig nivå i förhållande till 
företagets storlek är mest påtagligt i mindre företag. I årsredovisningen för Haldex anger 
styrelsen att de ännu inte har funnit införandet av en internrevision ekonomiskt försvarbart.  
 
Ett företags arbete styrs bland annat av resursbegränsningar. I arbetet med interna kontroller 
och internrevision behövs en balans mellan förebyggande arbete och åtgärdande av uppkomna 
fel. För Gambro har införandet av en internrevisionsfunktion inneburit att verksamhetens 
resurser har fördelats om. Då de är i början av arbetet har mycket resurser krävts för att 
implementera den nya funktionen. Enligt Jacobsson och Johren har även ett stort och 
framgångsrikt företag som Ericsson vissa ekonomiska begränsningar för internrevision och 
den interna kontrollen, men de är inte betungande. De anser att det är ett relativt billigt sätt att 
förebygga problem, som i ett senare skede hade inneburit mycket större kostnader. 
 
Enligt de riktlinjer för utförande som the Institute of Internal Auditors gett ut, ska 
internrevisionschefen upprätta riskbaserade planer, vilka ska säkerställa att 
internrevisionsverksamheten överensstämmer med organisationens mål. Planerna ska 
kommuniceras till ledning och styrelse för granskning och godkännande. Jacobsson och 
Johren uppger att internrevisionschefen i Ericsson rapporterar direkt till styrelsen och 
revisionsutskottet och är ansvarig för genomförandet och utformningen av internrevisionen. 
Internrevisionsavdelningen utvecklar ett revisionsprogram baserat på linjechefens 
riskbedömningar som sedan godkänns av revisionskommittén. Även i Gambro upprättas en 
revisionsplan utifrån en riskgenomgång. Internrevisorn rapporterar till styrelsen och 
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revisionskommittén om vad som framkommit under internrevisionen. I Haldex årsredovisning 
för år 2005 framgår att revisionsutskottet identifierar och hanterar risker som de sedan 
rapporterar till ledningen. 
 
Riktlinjerna för utförande anger även att internrevisionsverksamheten ska assistera 
organisationen genom att identifiera och utvärdera betydande riskexponering, upprätthålla 
effektiva kontroller och sträva efter kontinuerliga förbättringar. Blomqvist beskriver 
internrevisionen i Gambro som ett hjälpmedel för styrelsen att fatta bättre beslut. Genom 
deras arbete kan styrelsen lita på att verksamheten fungerar och att siffrorna stämmer. 
Jacobsson och Johren menar att internrevisionen i Ericsson är styrelsens verktyg för att 
övervaka. 
 
Delar av styrelserna i Ericsson, Gambro och Haldex sitter i deras revisionsutskott, vilka 
ansvarar för revisionsfrågor. Scribonas revisionsutskott består däremot av hela styrelsen med 
undantag för VD:n. Ericssons internrevisionschef rapporterar resultatet av genomförd 
internrevision till styrelsens revisionskommitté. På kommitténs möten deltar inga 
företagsrepresentanter. På Gambros revisionsutskottsmöten, som internrevisorn rapporterar 
till, deltar även VD och ekonomidirektör. I båda företagen deltar ibland externrevisorer på 
mötena. Enligt the Institute of Internal Auditors riktlinjer för yrkesmässig internrevision ska 
internrevisionsverksamheten vara oberoende. Oberoendet gäller bland annat ett 
organisatoriskt oberoende, att revisionschefen rapporterar till en nivå inom organisationen 
som gör det möjligt för internrevisionsverksamheten att fullgöra sina skyldigheter. 
 
Enligt Internrevisorernas förenings riktlinjer för yrkesmässig internrevision ska internrevisorn 
utarbeta och dokumentera en plan för revisionsåtagandena samt kommunicera resultaten från 
ett åtagande till lämpliga parter. Ericssons internrevisionschef rapporterar till styrelsens 
revisionsutskott sex till sju gånger per år om vad som har reviderats och hur det har fungerat. 
Revisionsutskottet för sedan informationen vidare till resten av styrelsen. Gambros 
internrevisor träffar revisionsutskottet tre gånger om året då dess ledamöter får en kort 
sammanfattning av vad som framkommit under internrevisionen. 
 
Agentteorin ger bland annat en förklaring till behovet av internrevision i stora företag med 
omfattande ägarspridning, där riskbärandet och beslutsfattandet är separerat. När ägarna och 
ledningen styrs av olika intressen, är internrevision ett sätt att kontrollera att ingen part blir 
förfördelad i fattade beslut. Aktieägarna är den part som är mest beroende av de beslut som 
fattas av ledningen, då de är residualfordringsägare, och de har styrelsen till sin hjälp för att 
försvara sina intressen gentemot företagsledningen. Ett effektivt kontrollsystem medför att 
godkännande och övervakning av beslut skiljs från initiering och implementering av beslut. 
Om organisationer är formellt hierarkiskt ordnade svarar den undre nivån för besluts-
framtagande och beslutsimplementering och den övre nivån svarar för beslutsgodkännande 
och beslutsövervakning. I både Ericsson och Gambro är beslutsinitiering skilt från 
beslutsgodkännande och implementering skilt från övervakning av beslut, dels på grund av 
regler i aktiebolagslagen och dels eftersom de är stora företag. 
 
Ett av syftena med Svensk kod för bolagsstyrning är att skapa en väl avvägd maktbalans 
mellan ägare och styrelsen, vilket är en lösning på agentproblemet. Genom regler som ska ge 
svenska bolag en bättre styrning, hjälper Bolagskoden till att förhindra de intressekonflikter 
som kan uppstå mellan ägare och beslutsfattande ledning. Ägarna kommer att vara mer 
skyddade från att eventuell information undanhålls från dem. 
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Svensk kod för bolagsstyrning har inneburit större förändringar för Gambro än för Ericsson. 
För det USA-noterade företaget Ericsson har kraven från Sarbanes-Oxley Act inneburit tidig 
implementering och vidareutveckling av den interna kontrollen. Detta har medfört att 
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning inte har inneburit några stora förändringar i 
arbetet med den interna kontrollen, eftersom många av de regler som tas upp i koden redan 
finns med i den mer detaljerade och omfattande Sarbanes-Oxley Act. Gambro, som inte är 
noterade på den amerikanska marknaden, behöver bara följa Bolagskoden. Eftersom den 
började tillämpas tre år efter Sarbanes-Oxley Act, är de fortfarande i början av sitt arbete med 
införandet av effektiva interna kontroller. Blomqvist anser ändå att Bolagskoden inte har 
inneburit några revolutionerande förändringar, eftersom delar av Bolagskodens innehåll redan 
fanns i till exempel noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. 
 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är det styrelsens ansvar att se till att det finns effektiva 
system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning. Enligt 
Blomqvist ansvarar Gambros styrelse för den interna kontrollen, men identifiering av risker, 
målformulering och uppföljning görs inom respektive affärsområde. I Ericsson har styrelsen 
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, men varje linjechef ansvarar för den interna 
kontrollen för sin verksamhet. Även i Haldex och Scribona ansvarar styrelsen för den interna 
kontrollen. 
 
Ett av Bolagskodens syften är att den ska ge svenska bolag en bättre styrning, genom bland 
annat införande av effektiva kontroller och därmed förbättrad övervakning av företagets 
processer. Författarna Haglund, Sturesson och Svensson som har skrivit boken ”Intern 
kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg” menar att interna kontroller handlar om att 
analysera var befintliga risker finns och att vidta åtgärder för att minimera dem. Blomqvist 
anger att Gambros interna kontroller i dag mer fokuserar på riskområden där behov finns, än 
vad de gjorde innan Svensk kod för bolagsstyrning infördes. Han anser att kontrollerna 
tidigare inte endast fokuserade på de viktigaste områdena. För Ericsson började arbetet mot 
bättre bolagsstyrning redan vid införandet av Sarbanes-Oxley Act då interna kontroller, 
dokumentation och bevisföring sågs över.  
 
Haglund, Sturesson och Svensson tar upp mätbara mål som en förutsättning för att kunna 
genomföra en riskbedömning, vilket handlar om att identifiera organisationens viktigaste 
processer. Blomqvist anger att en målformulering görs för varje år, för att ta reda på vilka 
risker som ska fokuseras på. Ericsson använder sig av Balance Scorecard där mål ställs upp 
och risker utvärderas. 
 
Ericsson använder sig av COSO-modellen, eftersom det är det mest kända och beprövade 
ramverket, medan Gambro använder COSO, eftersom den passar deras verksamhet bäst. 
Haldex och Scribona nämner inte i sina årsredovisningar vilken modell de använder sig av. 
Oavsett varför ett företag väljer att använda sig av COSO, är det ett ramverk för att effektivt 
kunna identifiera, fastställa och hantera risk. Modellen används främst i stora företag, som 
Ericsson och Gambro, eftersom den förenklar riskhanteringen i organisationen. I mindre 
organisationer där det är lättare att överblicka verksamheten är användningen av COSO-
modellen inte lika utbredd, eftersom implementeringen medför stora kostnader och kräver 
mycket tid. 
 
Den första komponenten som COSO-modellen tar upp är hur kontrollmiljön skapas av 
aktörernas gemensamma värderingar och hur de agerar med varandra. Genom att bygga upp 
kontrollmedvetenhet i organisationskulturen, kan den interna kontrollen effektivt fastställas. 
Både Gambro och Ericsson är i grunden svenska företag som typiskt sett är mer informella 
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och homogena än amerikanska företag, vilket innebär att kontrollmedvetenhet lättare kan 
förmedlas till de anställda i företaget. Företagskulturen på båda företagen styrs även av 
affärsetiska uppförandekoder. 
 
I COSO-modellen utgör en väl utförd riskanalys grunden för en fungerande intern kontroll, 
vilket ger en struktur och tydliggör riskområden. Revision betyder att se på nytt, vilket i detta 
sammanhang innebär en genomgång av kontrollfunktionerna. Det är viktigt att förstå hur 
verksamheten fungerar och kontrolleras, för att kunna förbättra och revidera den. 
Internrevision kan ses som ett sätt att hantera risk genom att tidigare arbete följs upp och 
förbättras inför framtiden. Risker kan delas upp i externa och interna. En av de interna 
riskerna som Haglund, Sturesson och Svensson tar upp är IT-baserade risker som ökar kraven 
på den interna kontrollen. Det ökade användandet av elektronisk handel och e-fakturor är ett 
exempel på detta. Ca 15-20 procent av de interna kontrollerna hos Ericsson är automatiserade. 
Jacobsson och Johren tar inte upp riskproblemet på detta område utan anser att 
automatiseringen av kontrollerna ökar effektiviteten och minskar risken för bedrägeri. 
Gambro har inga siffror på hur stor andel av kontrollerna som är automatiserade, men 
Blomqvist anser precis som Jacobsson och Johren att de ökar effektiviteten i företaget. 
Författarna tar även upp att kostnaderna för de interna kontrollerna måste hållas på en rimlig 
nivå i förhållande till verksamhetens storlek, vilket också påverkar användandet av 
elektroniska funktioner som minskar användandet av mer tids- och kostnadskrävande 
manuella kontroller.  
 
En av komponenterna i COSO-modellen anger att kontrollaktiviteter ska ingå som en naturlig 
del i organisationens alla delar. Haglund, Sturesson och Svensson menar att den interna 
kontrollen måste vara integrerad i organisationens styrsystem om verksamheten ska kunna 
bedrivas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. I Ericsson har kontrollerna 
implementerats i verksamheten, bland annat genom finansiella kontroller avseende 
godkännande och redovisning av affärstransaktioner. Även om Ericsson har sin verksamhet 
spridd över flera kontinenter, är den interna kontrollen väl utvecklad, eftersom 
kontrollaktiviteterna har blivit en självklar del i arbetet. Detta möjliggör för Ericsson att, trots 
sin världsledande ställning och fortsatta expansion, kunna ha kontroll över sin verksamhet och 
uppnå de mål som har ställts upp. Som en följd av företagets notering på börsen i USA och 
kraven från Sarbanes-Oxley Act, har de under en längre tid varit tvungna att ha en mer 
välutvecklad intern kontroll än de svensknoterade företagen. Jacobsson och Johren anser att 
eftersom Ericsson är ett mycket homogent företag med en relativt informell struktur, behöver 
de interna kontrollerna ändå inte vara så pass väl utvecklade och omfattande som de är i mer 
formella, amerikanska företag av samma storlek. Gambro, som endast är noterade på 
Stockholmsbörsen, har först i början av år 2006 börjat se över vilka interna kontroller som 
finns och vilka som är viktigast. Genom införandet av kontrollaktiviteter som en mer naturlig 
del av verksamheten, har en effektivare överblick av organisationen lett till identifiering av 
riskområden som tidigare varit eftersatta.  
 
Haglund, Sturesson och Svensson förklarar att informationen måste kommuniceras ut mellan 
aktörer och olika organisatoriska nivåer i företaget för att den interna kontrollen ska kunna 
fungera effektivt. De anser också att informationen ska vara tillgänglig, relevant och aktuell. 
Jacobsson och Johren förklarar att resultatet av den interna kontrollen finns tillgänglig för de 
aktörer i Ericsson som har behov av den, dels synligt genom dokument och dels osynligt i 
form av funna fel. De klarlägger att Ericsson på grund av sin storlek och spridning över 
världen nu arbetar med att ta fram standardiserade processbeskrivningar för att kunna 
förbättra kommunikationen och informationsflödet mellan organisationens alla delar. 
Internrevisionsavdelningen i Ericsson har tillgång till all information som de behöver. 
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Jacobsson och Johren anger att internrevisionschefen lämnar in en beskrivning av vad som 
gjorts inom revisionsprogrammet till revisionsutskottet, som sedan lämnar en rapport till 
övriga styrelsen. Även i Gambro kommunicerar revisionsutskottet ut information från 
internrevisionsavdelningen om den finansiella rapporteringen till övriga styrelsen. 
 
Precis som sista komponenten i COSO-modellen anger, uppger Jacobsson och Johren att 
Ericsson har infört övervakning av kontrollprocesserna. Eftersom företaget är en lärande 
organisation ska resultatet användas i förebyggande syfte för att kunna göra kontrollerna mer 
effektiva. I deras årsredovisning står att läsa att processerna för finansiell rapportering varje år 
granskas av bolagsledningen. Den finansiella informationen som varje månad lämnas av 
verksamhetsenheterna i Gambro analyseras av företagets redovisningsavdelning och Business 
Controll-funktion, vilka också övervakar genom att utföra analyser och jämförelser mellan 
olika enheter. Varje år utvärderas om de interna kontrollerna är effektiva, vilket stämmer 
överens med The Institute of Internal Auditors rekommendationer om att en effektiv 
övervakning innefattar pågående övervakning, separata utvärderingar och rapportering av 
brister. 



 Internrevision i förändring 
  
 

 - 42 - 

6 Slutsats 
 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån analysen. Med stöd av den teoretiska och empiriska 
studien besvaras problemformuleringen. Till sist ges förslag på framtida forskning. 
 
 
För de svenska företag vi har studerat har införandet av Svensk kod för bolagsstyrning betytt 
ökat fokus på den interna kontrollen och internrevisionen. Frågan om en eventuell 
internrevisionsfunktion har lyfts fram, och företaget och dess styrelse har tagit ställning till 
dess vara eller icke vara. 
 
Vi kan se en tendens till att ju större de företag som vi har studerat är, både vad det gäller 
antalet anställda och omsättning, desto större är behovet av internrevision och intern kontroll. 
Huruvida internrevision är ett effektivt verktyg i företagets arbete, beror på hur företaget 
arbetar med den och vilken kunskap som finns för att ta hand om den information som 
framkommer. Ett förebyggande arbete som är inriktat på rationella och intelligenta 
diskussioner om interna kontroller och riskområden gör internrevision till ett effektivt 
verktyg, som ger styrelsen en extra försäkran om hur tillförlitlig informationen är i de 
finansiella rapporterna. Interna kontroller har inget eget värde, utan de måste leda till 
förbättringar eller ökad kontroll av risker för att vara användbara och efterfrågas i en 
organisation. Företaget och dess styrelse behöver ett verktyg för att kontrollera och övervaka 
fattade beslut. Vi tror att internrevision är ett bra sådant verktyg, eftersom det visar hur 
verksamheten fungerar och förklarar de interna processerna.  
 
Scribona är det enda företaget med ett negativt resultat och de har för tillfället ingen 
internrevision. Vi tror att en sådan funktion kan hjälpa dem att förbättra resultatet genom att 
utvärdera verksamheten och följa upp hur väl de interna kontrollerna fungerar på lokaliserade 
riskområden.  
 
Oberoende är en förutsättning för en väl fungerande internrevision. Vi anser att styrelsens 
revisionsutskott kan vara en nivå dit revisionschefen rapporterar för att uppfylla kraven på 
oberoende. Då Gambros företagsledning deltar på revisionsutskottsmötena, medan Ericssons 
inte gör det, skulle det kunna medföra att Ericssons internrevisorer är mer oberoende 
gentemot företagsledningen jämfört med Gambros. Oberoende tror vi leder till en effektivare 
internrevisionsfunktion.  
 
Vi kan se att alla fem komponenter i COSO-modellen är implementerade i Ericssons och 
Gambros verksamheter. Detta skulle kunna vara en indikation på att i stora företag finns ett 
behov av kontroller och övervakning, något som tidigare varit underutvecklat. I de mindre 
företagen Haldex och Scribona används inte COSO och Haldex har inte heller sett ett behov 
av en internrevisionsfunktion. Vi tror att COSO förbättrar ett företags bolagsstyrning, 
eftersom vi har kunnat konstatera hur viktigt det är med väl implementerade interna kontroller 
som systematiskt följs upp. 
 
Den uteslutande positiva inställningen som Ericsson och Gambro har till automatiserade 
kontroller, kan ses som en följd av ökade krav på de interna kontrollerna i och med införandet 
av Svensk kod för bolagsstyrning. När krav på att fler kontroller måste implementeras i 
organisationen och bli en naturlig del av verksamheten ställs, överväger fördelarna med 
automatiserade kontroller som är tids- och kostnadsreducerande. 
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Utifrån de företag som vi har studerat, kan vi dra slutsatsen att införandet av Svensk kod för 
bolagsstyrning ännu inte har haft så stor påverkan på den interna kontrollen i svenska företag. 
Eftersom reglerna inte har funnits så länge och inte är tvingande, behövs det kanske längre tid 
för att se förändringar och effekter i verksamheten, då företagen själva ska komma på fördelar 
och nackdelar. Bolagskoden har haft större betydelse för beslutet att inrätta en internrevisions-
funktion, vilket har lett till ny resurs- och arbetsfördelning i företagen. Vi tror att effekterna 
kommer att bli större med tiden när de företag som redan nu ska följa Bolagskodens regler 
visar positiva resultat och får andra företag som då är i början av sitt arbete att se fördelarna. 
 
Av de företag som vi har studerat väljer alla att följa samtliga regler i Svensk kod för 
bolagsstyrning med några få undantag. Detta skulle kunna visa på att Bolagskoden har en 
positiv inverkan på företagens interna kontroller och styrning samt att företagen ser ett behov 
av rekommendationer för att uppnå en bättre bolagsstyrning. Det visar även att reglerna är väl 
anpassade för svenska företag noterade på börsens A-lista. Det väl utbredda användandet av 
reglerna kan även bero på att innehållet i dem redan tidigare funnits i diverse standards, vilket 
också kan ha lett till bristande förväntningar på Svensk kod för bolagsstyrning hos både 
Ericsson och Gambro. Sverige var också ett av de sista länderna i Europa att ta fram en kod 
för bolagsstyrning, vilket vi tror har gjort att företag i Sverige redan innan införandet kunnat 
se för- och nackdelar med olika regler för bolagsstyrning. 
 
Vi kan konstatera att införandet av Svensk kod för bolagsstyrning har medfört att arbetet med 
de interna kontrollerna och internrevisionen har fått större betydelse. I Ericsson och Gambro 
har arbetet med de interna kontrollerna förändrats genom att de har setts över och utvärderats, 
riskområden har lyfts fram och svaga områden har åtgärdats. Men vi har dock inte sett någon 
revolutionerande förändring i företagens arbete med kontrollerna, eftersom det redan tidigare 
funnits interna kontroller och användbara ramverk för dem. Vi anser att Bolagskoden har 
inneburit en större förändring i arbetet med internrevision i de företag som vi har studerat, 
eftersom både Ericsson och Gambro har inrättat en internrevisionsfunktion, som har inneburit 
omfördelning av resurser. 
 
Även om Bolagskoden och andra normer och affärsetiska regler har haft inverkan på såväl 
svenska företag som andra nationella och internationella organisationer, och med stor säkerhet 
kommer att innebära större påverkan i framtiden, kvarstår frågan om den kommer att 
förhindra framtida redovisningsskandaler. Eftersom vissa menar att utvecklingen skulle 
stanna utan girigheten och driften att hela tiden ha mer, tror vi att skandaler alltid kommer att 
finnas, men att de i framtiden förhoppningsvis inte kommer att drabba den privata aktieägaren 
så hårt och att skandalerna kommer att uppmärksammas på ett tidigare stadium. 
 
Utifrån de försök som har gjorts för att återställa förtroendet för bolagens finansiella 
rapportering efter de senaste årens företagsskandaler, kan vi konstatera att oavsett 
förhållningssätt är alla försök till att skapa ökat förtroende hos marknaden bra, eftersom det är 
en förutsättning för att kunna göra affärer på en fri marknad. Då vi inte har undersökt 
internrevision ur marknadens perspektiv, kan vi ännu inte uttala oss om huruvida förtroendet 
har återställts. Det vi däremot kan säga är att vi, efter att ha fördjupat oss i ämnet intern-
revision, hoppas kunna se att framtida aktieköpare kommer att ha möjlighet att investera i 
företag som har en oberoende internrevisionsfunktion, istället för att vi omigen ska behöva 
bevittna ytterligare avslöjanden och gripanden av giriga och oärliga företagsledare. Vi anser 
att ett företag med en internrevisionsfunktion har bättre förmåga att leverera rättvisande och 
tillförlitlig information till sina aktieägare samt att de snabbare fångar upp problem och 
avvikelser i företagets finansiella redovisning och informationssystem. 
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6.1 Framtida forskning 
 
En infallsvinkel på ämnet som vi inte har berört tillräckligt djupt är huruvida internrevision är 
ett effektivt verktyg för styrelsen. Det tror vi är en frågeställning som skulle vara intressant att 
undersöka vidare. 
 
Det kan även vara intressant att undersöka den interna revisionens utveckling när fler företag 
omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning och de företag som idag omfattas har haft längre 
tid på sig att utvärdera internrevisionens fördelar och nackdelar. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Det övergripande ämnet för intervjun är internrevision och intern kontroll i ert företag. Syftet 
med vår uppsats är att kartlägga huruvida internrevision är ett effektivt verktyg. 
 
• Intern kontroll: 

o Hur ser den interna kontrollen ut? Exempel på kontroller? 
o Vilken modell använder ni er av (till exempel COSO: Enterprise Risk Management 

– Integrated Framework)? Varför just den modellen? 
o Vem/vilka ansvarar för den interna kontrollen inom företaget? 
o Hur tas resultatet/produkten av den interna kontrollen till vara? Vem/vilka tar del av 

resultatet? 
• Internrevision: 

o Hur ser företagets internrevision ut? Dess omfattning, frekvens och dokumentation. 
o Varför har ni valt den utformning av internrevisionen som ni har? 
o Vem är ansvarig för genomförandet och utformningen av internrevisionen? 
o Har företaget en internrevisor? Varför/varför inte? Vem/vilka rapporterar 

internrevisorn till? 
o Hur används resultatet? 

• Svensk kod för bolagsstyrning: 
o Vad innebär Svensk kod för bolagsstyrning för ert företag? 
o Har kodens införande, den 1 juli 2005, förändrat ert arbete? Om ja, på vilket sätt? 
o Tillämpade ni ”innehållet” i Bolagskoden innan 1 juli, 2005? Varför och i så fall 

sedan hur länge? 
o Hur har arbetet sett ut inför utformningen av den första rapporten om den interna 

kontrollen? 
o Era åsikter om Bolagskoden. Vad hade ni för förväntningar på koden? 
o Ställer Bolagskoden andra krav på internrevisionen och den interna kontrollen? 

(Fördelar i slutändan eller bara mer jobb och ökad kostnad?) 
• Styrelsen: 

o Hur tar bolagets styrelse, till exempel dess revisionsutskott, del av internrevisionen 
och den interna kontrollen? 

o Är internrevisionen ett hjälpmedel för styrelsen? 
• Övrigt: 

o Finns det juridiska, ekonomiska eller andra företeelser som begränsar ert arbete med 
internrevision och intern kontroll? 

o Vilken är intervjupersonens ställning på företaget? Hur länge har personen jobbat på 
företaget? 

• Är internrevision ett effektivt verktyg i företagets arbete? 
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Bilaga 2 
Exempel på kontroller124 
 

• Efterlevnad av god redovisningssed 
• Ekonomisystemets in- och utdatarapporteringssystem 
• Fakturahantering och attestrutiner 
• Intäktsredovisning 
• Avstämningsrutiner 
• Hantering av kontantkassor 
• Inventarieredovisning 
• Lönerapportering och personalredovisning 
• Förrådsrutiner 
• Inkassorutiner 
• Betalningsvillkor 
• Faktureringsrutiner 
• IT-säkerhet/-sårbarhet 
• Avtalsvillkor 
• Funktionsbeskrivningar med dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 
• Rutin- och systembeskrivningar 
• Styr- och uppföljningssystem 
• Efterlevnad av lagar och regler 
• Arkivering 

 

                                                
124 Haglund, Anders, Sturesson, Jan, Svensson, Roland, Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg 
(2001) sid. 80 
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Bilaga 3 
COSO-kuben125 
 

 
 
 
 

                                                
125 www.sox-online.com 


