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Titel:  
Revisorns granskning och rapportering av intern kontroll - Inom ramen för svensk kod för 
bolagsstyrning. 
 
Syfte:  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den externa revisorn önskar att styrelsens 
rapport angående den interna kontrollen ska granskas, samt hur denna granskning ska 
rapporteras. Målet är att utveckla ett förslag med egna modeller för hur den externa revisorns  
granskning och rapportering kan utformas inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Uppsatsens huvudfråga: 
Hur vill de externa revisorerna, i rollen som utförare av tjänsten, att granskningen och 
rapporteringen angående styrelsens rapport beträffande den interna kontrollen ska utformas?  
 
Metod:  
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i uppsatsen. Den empiriska undersökningen bygger 
på fem intervjuer med auktoriserade revisorer från de fyra största revisionsbyråerna; Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers.  
 
Resultat:  
Vi har kommit fram till att revisorns granskning av intern kontroll bör: 

• ske som en stor årlig punktinsats, samt med flera uppföljande granskningar. 
• bygga på tidigare erfarenheter, men revisorn bör vara observant på förändringar och 

nya omständigheter. 
• utgå ifrån bolagets risker. 
• utgå ifrån övergripande regler där detaljerna får bestämmas av marknaden.  
• utgå från samma ramverk. 

 
Vi har kommit fram till att revisorns rapportering angående styrelsens rapport av intern 
kontroll bör: 

• intyga styrelsens rapport. 
• ha en lagstadgad standardutformning. 
• sträva efter ökad transparens. 
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1 INLEDNING 
 

 
Vi inleder detta kapitel med att beskriva bakgrunden till vårt val av ämne för uppsatsen. 
Utifrån denna för vi sedan en problemdiskussion, som mynnar ut i uppsatsens 
problemformulering och syfte. Därefter beskriver vi uppsatsens avgränsningar. 

 
 
 
1.1 BAKGRUND 

  
Under de senaste åren har en rad företagsskandaler uppdagats, såväl i Sverige som 
utomlands. Dessa skandaler har medfört att aktiemarknadens förtroende för bolagen har 
sviktat. Som en reaktion på detta har flera länder utvecklat regelverk som syftar till att 
återupprätta förtroendet för bolagen1. I USA utvecklades och implementerades  
Sarbanes-Oxley Act of 2002 (fortsättningsvis kallad SOX). Den svenska motsvarigheten 
till SOX är Svensk kod för bolagsstyrning (i fortsättningen kallad koden), vilken trädde i 
kraft den 1 juli 2005. 

  
Begreppet bolagsstyrning (på engelska corporate governance) handlar om att styrningen 
av bolagen ska ske på ett sådant sätt att ägarnas avkastningskrav på investerat kapital 
uppfylls och därigenom bidrar till samhällsekonomisk tillväxt och effektivitet 2. Det är 
framför allt angeläget med frågor om bolagsstyrning för företag med en stor ägar-
spridning. Ju mer utspritt ägandet är, desto större är risken att bolagen styrs utan någon 
hänsyn till ägarnas intressen3.  
 
Att skydda ägarnas investeringar och bolagets tillgångar kan ses som det övergripande 
syftet med intern kontroll4. Det är genom den interna kontrollen som bolaget ska uppnå 
en effektiv kontrollstruktur och en acceptabel risknivå5. I den svenska koden regleras  
intern kontroll i några få punkter (se bilaga 1). Bl a sägs att styrelsen ska avge en rapport 
över hur bolagets interna kontroll är organiserad och hur väl den fungerat under 
räkenskapsåret, med avseende på den finansiella rapporteringen. Denna rapport ska 
granskas av den externa revisorn.  
 
FAR har i samarbete med Svenskt Näringsliv framställt en vägledning för styrelsens 
rapport rörande intern kontroll6. När det gäller revisorns granskning samt rapportering 
av denna rapport utarbetades av FAR under hösten 2005 ett förslag till riktlinjer (se 
bilaga 4). När förslaget gick ut på remiss7 stötte det emellertid på kritik från aktörerna 
på marknaden. Kritiken grundades huvudsakligen på att revisorn enligt förslaget enbart 
skulle redogöra för det utförda arbetet och eventuella iakttagelser, alltså inte lämna 
någon egen uppfattning om rapporten8. På grund av detta har FAR återigen påbörjat  
arbetet med att sammanställa ett nytt förslag till rekommendation för granskning och 

                                                 
1 Regeringen, (2004), hämtad 2006-06-06, Svensk kod för bolagsstyrning, s. 2 
2 Ibid, s. 4 
3 Precht, E., (2006), ”Internkontroll är som en tom ram” 
4 Regeringen, (2004), hämtad 2006-06-06, Svensk kod för bolagsstyrning, s. 18 
5 Precht, E., (2006), ”Internkontroll är som en tom ram” 
6 FAR och Svenskt Näringsliv, (2005), hämtat 2006-06-06  
7 FAR (b), (2005), hämtad 2006-06-06 
8 FAR (a), (2005), hämtat 2006-06-06 
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rapportering av styrelserapporten om intern kontroll. Detta nya förslag kommer 
troligtvis ut på remiss under sommaren år 2006. I bilaga 5 framgår vad några av de 
respondenter som vi intervjuat till denna uppsats anser om FARs första förslag. 
 
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 
Mot ovan beskrivna bakgrund fick vi idén att undersöka hur de externa revisorerna, i 
rollen som utförare av tjänsten, skulle önska att granskningen och rapporteringen 
angående styrelsens rapport om intern kontroll ska utformas i praktiken.  
 
Som vi nämnde ovan kritiserades FARs första förslag till riktlinjer för revisorns  
granskning och rapportering av styrelsens rapport angående den interna kontrollen. Den 
främsta orsaken var att förslaget innebar att revisorn inte skulle avge något eget ut-
talande. Ett eget uttalande efterfrågas alltså av marknadens aktörer9. Vi har därför 
funderat över vad de externa revisorerna skulle föredra; att avge ett eget uttalande där de 
uttalar sin åsikt om hur den interna kontrollen fungerar eller enbart ett intygande att 
syrelsens rapport inte innehåller väsentliga fel? 
 
Dagens aktieägare saknar oftast insyn i företag som de är ägare i, framförallt när det 
gäller stora börsnoterade bolag. Därmed kan de inte själva kontrollera att den 
information som tillhandahålls av styrelsen och ledningen är korrekt. Det finns således  
ett behov av tillförlitlig information för aktieägarna. Agentteorin, tillämpad på bolags-
styrning, går i korthet ut på att företagsledningen (agenterna) sammanställer och till-
handahåller information som oberoende revisorer granskar, innan den slutligen når 
aktieägarna (uppdragsgivarna, principalerna)10. Revisorernas roll är således att tillfreds-
ställa aktieägarnas behov av tillförlitlig information. Utifrån detta resonemang kan man 
argumentera för att revisorerna bör offentliggöra information om eventuella problem i 
bolaget, som framkommer vid dennes granskning. Å andra sidan har revisorn en lag-
stadgad tystnadsplikt som förhindrar honom/henne att lämna känsliga upplysningar, som 
kan komma att skada bolaget11. Med hänsyn till dessa båda omständigheter kan det  
diskuteras huruvida problem ska offentliggöras i revisorns rapport eller ej.  Hur ser de 
externa revisorerna på denna problematik? 

 
I den tidigare nämnda vägledningen från FAR och Svenskt Näringsliv rörande styrelsens 
rapport om den interna kontrollen, föreskrivs inte tillämpning av något särskilt ramverk. 
Ändå bygger vägledningen på COSOs ramverk Internal Control – Integrated 
Framework (beskrivs närmare i kapitel tre). Skulle revisorerna önska att deras  
granskning av styrelsens rapport bygger på samma ramverk (exempelvis COSOs), eller 
att de får möjlighet att utgå från ett valfritt ramverk? I samband med detta kan man 
också fråga sig om utformningen av själva rapporten som revisorn ska avge, bör vara 
reglerad i lag eller fri för revisorn att utforma?   

 
Revisorns granskning och rapportering ska enligt koden avse hela räkenskapsåret12, 
vilket kan jämföras med SOX där revisorn enbart ska rapportera situationen i slutet av 

                                                 
9 Precht, E., (2006), ”Internkontroll är som en tom ram” 
10 Messier, W. F. Jr, (2003), Auditing & Assurance Services, a systematic approach, s. 5-6  
11 Revisionslagen (1999:1079), 35 § 
12 Regeringen, (2004), hämtad 2006-06-06, Svensk kod för bolagsstyrning, s. 18 
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året13. Hur anser revisorerna att granskningen bör ske, löpande under året eller som en 
årlig punktinsats?   
 
En annan viktig och intressant fråga är om revisorn bör granska på bredden eller på 
djupet? För att uppfylla restriktionen om att nyttan ska överstiga kostnaden, är det inte 
realistiskt för revisorn att granska allt i bolaget. En avvägning måste därför göras. Hur 
denna avvägning ska ske är dock inte helt självklart. Skulle det vara bra om revisorn 
granskar i princip alla delar i bolaget översiktligt (bred granskning), eller skulle det vara 
bättre om revisorn granskar vissa delar i bolaget grundligt (djup granskning)? 
 
I RS 400 framgår att revisorn ska bygga sin granskning på tidigare erfarenheter14. I SOX 
är synsättet snarare att varje år ska stå för sig självt 15. Därmed får revisorn inte använda 
sig av sina tidigare erfarenheter. Vilka fördelar och nackdelar kan finnas med dessa två 
motpoler? Vad anser revisorerna i denna fråga? 
 
Tanken är att koden ska utgöra ett led i den tradition av självreglering som finns i det  
svenska näringslivet 16. Motsatsen till självreglering är detaljstyrning, som SOX bygger 
på. Vissa är av åsikten att SOX har blivit alltför omfattande17. Vilken typ av reglering 
bör gälla för revisorns granskning av styrelsens rapport om den interna kontrollen? 

 
Dessa frågeställningar mynnar ut till uppsatsens huvudfråga som är: 
Hur vill de externa revisorerna, i rollen som utförare av tjänsten, att granskningen och 
rapporteringen angående styrelsens rapport beträffande den interna kontrollen ska 
utformas?  
 
 
1.3 SYFTE 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den externa revisorn önskar att styrelsens 
rapport angående den interna kontrollen ska granskas, samt hur denna granskning ska 
rapporteras. Målet är att utveckla ett förslag med egna modeller för hur den externa 
revisorns granskning och rapportering kan utformas inom ramen för Svensk kod för 
bolagsstyrning. 
 

 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har i denna uppsats avgränsat oss ifrån: 
 

• Utländska marknader 
• Onoterade bolag 
• Kodens beståndsdelar utöver de delar som berör intern kontroll 

 
 

                                                 
13 SEC (b), (2005), hämtad 2006-05-22 
14 RS 400 p. 17 
15 PCAOB, (2004), hämtad 2006-05-29, s. 298 
16 Regeringen, (2004), hämtad 2006-06-06, Svensk kod för bolagsstyrning, s. 2, 6 
17 Precht, E., (2006), ”Internkontroll är som en tom ram” 
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2  METOD 
 
 
I metodavsnittet presenterar vi den metodansats  som uppsatsen utgår från. Här finns även en 
redogörelse för hur vi gått till väga vid den empiriska undersökningen. Slutligen lägger vi 
fram en kritisk granskning av den metod vi använt. 
 
 

 
2.1 METODANSATS 

  
2.1.1 Val av metod  

 
Valet av metod bör utgå från den typ av forskningsfråga man ämnar studera, med 
avseende på hur denna bäst kan besvaras18. Med andra ord måste metoden underkastas 
problemställningen19. Det finns många olika metoder. En vanlig indelning är i kvantita-
tiva och kvalitativa metoder. De skiljer sig från varandra i många avseenden, bl a är 
målsättningarna olika. Man kan säga att målsättningen för kvantitativa metoder är att 
undersöka hur på förhand definierade företeelser, egenskaper och innebörder fördelar 
sig i populationer och olika situationer. För kvalitativa metoder handlar det däremot om 
att identifiera och bestämma mer eller mindre okända företeelser, egenskaper och inne-
börder, med avseende på variationer, strukturer och processer20. 

 
 Vår undersökning är uteslutande kvalitativ. Orsaken till detta är att kvalitativ forskning 

tillåter en högre grad av komplexitet hos ämnet som studeras, till skillnad från kvantita-
tiva undersökningar som, förenklat uttryckt, går ut på att sätta siffror på olika objekt och 
händelser enligt bestämda regler21. Man kan säga att kvantitativ forskning är ytligare 
men mer precis än kvalitativ, vilken snarare går på djupet22. Vi bedömer vårt val av 
ämne som ganska komplext, då det involverar många olika samband och variabler. 
Därför tror vi att en kvantitativ studie inte skulle förmå att tränga ner i ämnet i samma 
utsträckning som en kvalitativ. 
 

 
2.1.2 Slutledningsmetod 

 
Vi har använt oss av en kombination av deduktivt och induktivt synsätt i denna uppsats. 
Vår utgångspunkt är ett deduktivt synsätt. Det innebär att vi utgår från teorier och 
hypoteser, vilka vi testar i vår empiriska undersökning23. Vi avser emellertid även att, 
utifrån vår empiriska undersökning, utveckla egna modeller för hur revisorns granskning 
och rapportering av styrelsens rapport angående intern kontroll bör utformas.  Därmed 
övergår vi till ett induktivt synsätt24.  

 
 
                                                 
18 Gustavsson, B., (2004), ”Kunskapandets mångfald – från enhet till fragment”, s. 7 
19 Svenning, C., (1999), Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 11 
20 Starrin, B., Svensson, P-G (red.), (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 23 
21 Sverke, M., (2004), ”Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta”, s. 47 
22 Gummesson, E., (2004), ”Fallstudiebaserad forskning”, s. 118 
23 Thurén, T., (2002), Vetenskapsteori för nybörjare, s 23   
24 Ibid, s 19   
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2.1.3 Undersökningsansats  
 

Vår undersökningsansats är såväl deskriptiv som normativ. Vi börjar med en deskriptiv 
ansats, där vi låtit våra respondenter få beskriva sin syn på granskning och rapportering 
av den interna kontrollen i ett bolag. Utifrån detta tar vi ställning till och utvecklar ett 
förslag med egna modeller för hur revisorns granskning och rapportering av styrelsens 
rapport angående den interna kontrollen bör vara utformad, d v s en normativ ansats.  
 
 
2.1.4 Datainsamlingsmetod 

 
 Vi inledde vårt arbete med att inhämta sekundärdata för att kunna läsa in oss på ämnes-

området. Med sekundärdata menas data som redan finns 25, t ex i tidskrifter och annan 
litteratur. De sekundärdatakällor som vi använt består av relevant facklitteratur och 
aktuella artiklar i såväl branschtidningar som olika dagstidningar. 

 
 Genom vår empiriska undersökning inhämtade vi primärdata, d v s data som samlas in 

för första gången genom exempelvis intervjuer och enkäter26. Vår undersökning baseras  
på intervjuer. Våra primärdata utgörs således av den information som vi erhållit under 
våra intervjuer. 

 
 

2.1.5 Förförståelse 
 
 Något som man som forskare alltid måste vara medveten om är att ”sanningen är relativ 

och att det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning av verkligheten” 27. 
Med detta åsyftas att forskaren alltid styrs av sin förförståelse. Med förförståelse menas  
forskarens grundläggande erfarenheter, kunskaper, värderingar och syn på forskning28. 
Det är viktigt att forskaren tydliggör sin förförståelse, för att göra läsaren observant på 
vad forskarens tolkningar grundar sig i 29.  

 
Den förförståelse som våra tolkningar i denna uppsats bygger på, utgörs först och främst 
av de kunskaper vi tillgodogjort oss under våra akademiska studier i ekonomi och 
juridik. Dessutom ingår kunskaper inhämtade från facklitteratur, vetenskapliga och 
andra artiklar, samt olika regelverk.   
 
 
2.2 METOD FÖR FÖRDJUPNINGEN AV UPPSATSENS ÄMNE 

 
 För att bilda oss en uppfattning om den forskning som redan gjorts inom uppsatsens 

problemområde, inledde vi vårt arbete med att skapa en teoretisk grund för ämnet. Detta 
skedde genom litteraturstudier av aktuella och relevanta artiklar samt facklitteratur, 
såväl svensk som internationell.   

  
 

                                                 
25 Dahmström, K., (2005), Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, s. 75 
26 Ibid, s. 75 
27 Starrin, B., Svensson, P-G (red.), (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 165 
28 Gummesson, E., (2004), ”Fallstudiebaserad forskning”, s. 119 
29 Starrin, B., Svensson, P-G (red.), (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 165 
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2.3 METOD FÖR DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 
 
2.3.1 Undersökningens upplägg 

 
 Vår empiriska undersökning bygger på intervjuer. Personliga intervjuer möjliggör att 

mer komplexa frågeställningar kan tas upp, än vid exempelvis en enkätundersökning30. 
Dessutom kan intervjuaren vid eventuella oklarheter förtydliga frågorna för 
respondenterna31. En annan fördel med personliga intervjuer är att man som intervjuare 
kan ta del av respondenternas kroppsspråk och liknande som förmedlas, utöver det som 
sägs under intervjun 32.  

 
 Vi har genomfört intervjuer med fem revisorer, från de fyra största revisionsbyråerna i 

Sverige och världen, d v s Deloitte, Ernst & Young, KPMG samt Öhrlings Pricewater-
houseCoopers. Vi har intervjuat två revisorer från Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
en från vardera av de andra byråerna. Genom att intervjua erfarna representanter för de 
fyra största revisionsbyråerna, anser vi att vi fått en bra bild av hur revisorerna ser på 
uppsatsens problemområde. Nedan följer en kort presentation av de personer som ingått 
i vår empiriska undersökning. 

 
• Tommy Mårtensson. Arbetar som auktoriserad revisor och är partner i Deloitte. 
• Björn Fernström. Arbetar som auktoriserad revisor och är partner på Ernst & 

Young. 
• Anonym auktoriserad revisor från KPMG 
• Bo Hjalmarsson. Arbetar på Öhrlings PricwaterhouseCoopers som auktoriserad 

revisor. 
• Anders Lundin. Arbetar som auktoriserad revisor och är partner i Öhrlings  

PricewaterhouseCoopers. 
 
 Eftersom vår uppsats behandlar ett komplext ämne, ville vi försäkra oss om att de 

personer som skulle ingå i vår empiriska undersökning uppfyllde vissa kriterier, rent  
kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Vi kom fram till att en lämplig nivå var revisorer som 
uppnått auktorisation. Därigenom kunde vi utgå från att de hade erfarenhet av 
granskning av intern kontroll och således var insatta i uppsatsens problemområde. Vi 
ville också att personerna skulle vara insatta i och förtrogna med koden. Vårt urval har 
därför varit selektivt, d v s ett icke-slumpmässigt urval där vi valt ut personer som är 
intressanta för just vår undersökning33. Respondenterna som vi tog kontakt med har på 
olika sätt förekommit i sammanhang relaterade till koden och intern kontroll, exempel-
vis i olika artiklar. 

   
 
2.3.2 Våra modeller för undersökningen  

 
 Vi har framställt följande två modeller för att på ett lättöverskådligt sätt visa de aspekter 

vi avser att undersöka i uppsatsen. Den första modellen handlar om revisorns granskning 
av den interna kontrollen, vilken används som grund för revisorns rapport angående 

                                                 
30 Dahmström, K., (2005), Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, s. 92 
31 Ibid, s. 93 
32 Svenning, C., (1999), Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 113 
33 Körner, S., Wahlgren, L., (2002), Praktisk statistik, s. 34 
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styrelsens rapport om den interna kontrollen. Den andra modellen gäller själva rapporten 
som revisorn ska avge.  

 
När det gäller tolkningen av modellerna är vår tanke att de dubbelriktade pilarna, mellan 
egenskaperna med samma färg, ska indikera att det rör sig om en avvägning mellan 
dessa två. De egenskaper som vi valt att undersöka diskuterades tidigare i uppsatsens 
problemdiskussion.  
 
 
Granskning 
 
För att revisorn ska kunna uttala sig om styrelsens rapport angående den interna 
kontrollen, måste han/hon själv genomföra någon form av granskning av den interna 
kontrollen. Vår avsikt är att, utifrån nedanstående modell, undersöka hur denna 
granskning  bör genomföras. 
 
 

GRANSKNING 
AV INTERN 
KONTROLL 

Löpande 
granskning 

Årlig 
omprövning 

Tidigare 
erfarenheter 

Djup 
granskning 

Bred 
granskning 

Själv-
reglering 

Valfritt 
ramverk Detalj-

styrning 
Samma 
ramverk 

Årlig 
granskning 

 
Med ”löpande granskning – årlig granskning” avser vi om granskningen av den interna 
kontrollen bör göras löpande under året (löpande granskning) eller som en punktinsats 
en gång per år (årlig granskning).  
 
Med ”årlig omprövning – tidigare erfarenheter” menar vi huruvida den externa revisorn 
bör bygga granskningen på de eventuella tidigare erfarenheter han/hon har av bolagets 
interna kontroll (tidigare erfarenheter) eller om han/hon bör se varje års granskning som 
en nystart (årlig omprövning).  
 
”Djup granskning – bred granskning” syftar till att avgöra om revisorn vid sin 
granskning ska granska en liten del av den interna kontrollen på djupet (i form av stick-
prov), eller om han/hon bör genomföra en bredare och därmed ytligare granskning (bred 
granskning). 
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Vi avser med ”självreglering – detaljstyrning” huruvida reglerna kring granskningen av 
intern kontroll bör vara detaljerade (detaljstyrning) eller om de ska styras av marknaden 
(självreglering). 
 
Med ”samma ramverk – valfritt ramverk” menar vi om revisorerna i sin granskning ska 
utgå från samma ramverk, exempelvis COSOs ”Internal Control – Integrated 
Framework”, eller om revisorn själv ska kunna bestämma vilket ramverk han/hon vill 
utgå ifrån (valfritt ramverk).  
 
 
Rapportering 
 
Modellen nedan syftar till att tydliggöra några aspekter som måste beaktas då man fram-
ställer ett förslag till hur revisorns rapportering av styrelsens rapport angående den 
interna kontrollen bör utformas.  
 

 

RAPPORTERING 
AV INTERN 
KONTROLL 

Intygande 
funktion 

Offentliggöra 
problem Fri 

utformning 

Hemlighålla 
problem 

Lagstadgad 
utformning 

Eget 
uttalande 

 
Med ”Intygande funktion – eget uttalande” vill vi belysa frågan om den externa revisorn 
ska uttrycka sin egen åsikt om den interna kontrollen eller om revisorn endast ska intyga 
att styrelsens rapport är utan väsentliga fel.  
 
Med ”Fri utformning – lagstadgad utformning” avser vi huruvida formuleringen av och 
innehållet i revisorns rapport bör vara statisk och lagstadgad (i likhet med den ordinarie 
revisionsberättelsen) eller om revisorn ska få formulera sig fritt.  
 
Vi menar med ”offentliggöra problem – hemlighålla problem” om revisorn bör 
informera aktieägarna och andra intressenter om eventuella problem eller brister som 
finns i den interna kontrollen, inom ramen för revisorns tystnadsplikt, eller om 
problemen/bristerna enbart ska kommuniceras till styrelsen.  
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2.3.3 Genomförande av den empiriska undersökningen 
 
Modellerna vi utvecklat, som beskrevs i föregående avsnitt, har fått agera utgångspunkt 
för våra intervjuer. De intervjuade personerna har fått modellerna och beskrivningarna 
av dem skickade till sig i förväg, för att bli införstådda med vad vi haft för avsikt att be-
handla under intervjun. Under intervjuerna har respondenterna haft modellerna framför 
sig och fått resonera fritt kring varje par av egenskaper. När vi ansett det nödvändigt har 
vi ställt förtydligande frågor och/eller följdfrågor. 

 
 Samtliga intervjuer har ägt rum på respondenternas arbetsplatser. Längden på våra inter-

vjuer har varierat mellan drygt en halvtimme och en dryg timme. I samtliga fall upplever 
vi att vi har fått tillfredsställande svar på våra frågor och någon tidsbrist har inte upp-
stått.  
 
Det råder delade åsikter om huruvida man ska banda intervjuer eller inte. Vi har valt att 
inte banda våra intervjuer. Istället har vi båda fört anteckningar under intervjuerna och 
sedan sammanställt dessa tillsammans. Det främsta skälet till att vi inte har bandat dem, 
är att det riskerar att hämma respondenterna i deras svar. Dessutom är det ofta mycket 
tidskrävande att skriva ut den bandade intervjun. Om man som intervjuare för an-
teckningar brukar de viktigaste poängerna komma med även utan bandning34. Det 
viktigaste skälet för bandning är att tillförlitligheten blir högre 35. För att uppnå en hög 
grad av tillförlitlighet, trots att vi inte bandat intervjuerna, har vi efter att vi samman-
ställt våra anteckningar för varje intervju, låtit våra respondenter granska och godkänna 
denna sammanställning. Vid missuppfattningar har vi korrigerat texten efter deras 
önskemål. På så sätt har vi kunnat säkerställa att uppsatsen inte inkluderar några miss-
förstånd mellan oss och våra respondenter.   
 
Vi har dessvärre inte fått något godkännande av Bo Hjalmarsson. Trots upprepade 
försök med mail och telefonsamtal har vi inte lyckats få kontakt med honom efter 
intervjun. Vi har ändå valt att publicera våra sammanställda anteckningar från intervjun 
med honom, men kan därmed inte garantera att allt som sägs är korrekt till hundra 
procent. Vi vågar emellertid påstå att huvuddragen stämmer överens med de svar 
Hjalmarsson gav under intervjun. Detta då våra separata anteckningar från 
intervjutillfället stämde väl överens med varandra.  
 
Samtliga respondenter har informerats om att detta är en offentlig uppsats och vi har bett 
om tillstånd att få publicera deras namn, samt redogöra för intervjuerna. En person valde 
att vara anonym, vilket vi respekterar.  
 
 
2.3.4 Bearbetning och tolkning av den empiriska undersökningen 
 
I samband med bearbetningen av det empiriska materialet har vi försökt finna likheter 
och skillnader mellan de olika revisorernas resonemang och åsikter. Vi har i viss mån 
gjort jämförelser mellan koden och SOX för att belysa olika intressanta skillnader, med 
avseende på de aspekter vi valt att undersöka i uppsatsen. Även våra respondenter 
gjorde ofta jämförelser mellan koden och SOX i sina svar. 
 

                                                 
34 Gustavsson, B., (2004), ”Grundad teori” s. 225 
35 Ödman, P-J, (2004), ”Hermeneutik och forskningspraktik”, s. 82 
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När det gäller våra slutsatser har vi delvis baserat dessa på resultatet av den empiriska 
undersökningen. Vi har emellertid också tagit ställning till respondenternas åsikter och 
deras bakomliggande resonemang. Därmed har vi utvecklat modeller som även bygger 
på våra åsikter. 
 
 
 
2.4 KRITISK GRANSKNING AV METODEN 

 
Först och främst vill vi poängtera att några generella slutsatser inte kan dras utifrån vår 
empiriska undersökning. Detta p g a undersökningens ringa omfattning. Med anledning 
av tidsbrist har vi inte haft möjlighet att genomföra en större studie. Därför får resultatet 
snarare ses som en fingervisning om hur externa revisorer anser att granskningen och 
rapporteringen av styrelsens rapport angående den interna kontrollen bör utformas.  

 
 Vi vill också kommentera risken för s k intervjuareffekter, d v s att vi som intervjuare, 

medvetet eller omedvetet, påverkat respondenterna i deras svar36. För att undvika detta 
har vi försökt vara så neutrala som möjligt i vår framtoning i samband med intervjuerna. 
En annan sorts intervjuareffekt handlar om att intervjuaren tolkar respondentens svar på 
ett felaktigt sätt37. Detta problem har vi dock försökt undvika genom att vi låtit samtliga 
respondenter granska och godkänna våra renskrivna anteckningar från intervjun. 
Därigenom har feltolkningar kunnat elimineras från den empiriska undersökningen.  

 
 

2.4.1 Undersökningens validitet 
 

Validitet handlar om att mäta det man avser att mäta38. För att vi skulle lyckas mäta det  
vi avsåg att mäta, var det viktigt att våra modeller, som vi baserade intervjuerna på, var 
utformade på ett verklighetsnära sätt. För att uppnå detta började vi med att läsa in oss 
på uppsatsens ämne, vilket resulterade i kapitel tre. Utifrån de kunskaper vi tillgodo-
gjorde oss i samband med inläsningen, försökte vi fånga upp de mest relevanta 
aspekterna och konstruera egna modeller som vi baserat undersökningen på. Under 
intervjuerna frågade vi också våra respondenter om de tyckte att något saknades i 
modellerna. Kritiken mot våra modeller framgår under slutsatskapitlet.  
 
För att säkerställa en god validitet i vår undersökning var vi också tvungna att försäkra 
oss om att våra respondenter var förtrogna med koden och granskning av intern kontroll.  
Som vi redan nämnt hade vi också specificerat några grundläggande krav som vi ville att 
respondenterna skulle uppfylla, bl a ville vi att samtliga intervjuade skulle vara 
auktoriserade revisorer.  

 
  

2.4.2 Undersökningens reliabilitet  
 
 Reliabilitet har att göra med hur tillförlitliga mätningarna är39. För att en undersökning 

ska anses ha hög reliabilitet ska den kunna upprepas av andra, som också ska komma 
                                                 
36 Svenning, C., (1999), Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 114 
37 Ibid, s. 114 
38 Sverke, M., (2004), ”Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta”, s. 47 
39 Ibid, s. 47 
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fram till ungefär samma resultat 40. Eftersom vi i uppsatsen har angett vilka våra 
respondenter är (utom i ett fall), hur vi genomfört undersökningen samt vilka områden 
som tagits upp under intervjuerna, bedömer vi att det är möjligt även för andra att 
genomföra denna undersökning. De skulle säkerligen inte få exakt samma resultat som 
vi fick, eftersom respondenterna exempelvis kan ha ändrat uppfattning i vissa frågor.  

 
 Som vi tidigare nämnde har vi låtit respondenterna godkänna våra renskrivna an-

teckningar från intervjutillfället, för att undvika missförstånd och feltolkningar, vilket  
ytterligare bidrar till en god reliabilitet. 

  
  

                                                

2.4.3 Källkritik 
 

 Enligt klassisk källkritik finns tre kriterier som ska vara uppfyllda41. Det första kriteriet 
är samtidskravet. Med det menas att en observation av en viss inträffad händelse, som 
återges i t ex en facklitterär bok eller en vetenskaplig artikel, tidsmässigt bör ligga så 
nära den inträffade händelsen som möjligt. Av de skriftliga och webbaserade källor som 
vi har använt oss av i denna uppsats, är majoriteten framställda och publicerade under de 
senaste fem åren. De befinner sig därmed tidsmässigt relativt nära produktionen av 
denna uppsats och kan således anses uppfylla samtidskravet. Även de källor som är 
äldre har vi dock bedömt som aktuella och relevanta för uppsatsen. När det gäller våra 
muntliga källor, d v s intervjuerna, befinner sig också dessa tidsmässigt nära 
publiceringen av den färdiga uppsatsen och kan därför anses uppfylla samtidskravet. 

 
Nästa kriterium handlar om att forskaren måste undersöka om det finns några tendenser 
i det insamlade materialet, som medför anledning att misstänka att berättaren påverkats i 
sina skildringar eller rent av förvrängt dem till sin egen fördel42. Beträffande våra 
skriftliga källor har vi gjort bedömningen att de är opåverkade och tillförlitliga, med 
motiveringen att samtliga är utgivna och publicerade av, såvitt vi vet, seriösa bokförlag 
och tidskrifter. De webbaserade källorna utgörs av Internetadresser till seriösa och väl-
kända organisationer/företag och vi anser därför att de uppfyller detta kriterium. När det  
gäller de muntliga källorna, bedömer vi det inte som troligt att våra respondenter på-
verkats av sådana tendenser. Vi grundar detta omdöme på att vårt uppsatsämne inte kan 
anses vara särskilt känsligt eller prestigeladdat. Därför bör respondenterna inte ha känt 
sig tvungna att förvränga sanningen till sin fördel och vår empiriska undersökning bör 
således inte innehålla någon prestigebias 43.   
 
Det sista kriteriet är det beroendekritiska kriteriet, vilket går ut på att forskaren ska 
undersöka om upphovsmannen till en viss källa i sin tur använt sig av en annan källa för 
sina uttalanden44. Vi antar att författarna och upphovsmännen till våra skriftliga källor 
har gjort korrekta källhänvisningar i sina verk, med förklaringen att de är seriösa. Vidare 
utgår vi från att respondenterna i vår undersökning har utnyttjat andra källor som grund 
för sina påståenden, då främst i form av de lagar och rekommendationer som reglerar 
revisorer, deras arbete och andra närliggande områden, samt praxis. 

 

 
40 Gummesson, E., (2004), ”Fallstudiebaserad forskning”, s. 134 
41 Ödman, P-J, (2004), ”Hermeneutik och forskningspraktik”, s. 85 
42 Ibid, s. 85 
43 Körner, S., Wahlgren, L., (2002), Praktisk statistik, s. 24 
44 Ödman, P-J, (2004), ”Hermeneutik och forskningspraktik”, s. 85 
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3 FÖRDJUPNING AV UPPSATSÄMNET 
 
 
Detta kapitel syftar till att fördjupa läsarens kunskap om och förståelse för uppsatsämnet. Det 
fungerar också som en redogörelse för de kunskaper vi författare inhämtat inför arbetet med 
den empiriska undersökningen.  
 
 

 
3.1 INTERN KONTROLL 
 
Syftet med intern kontroll är att införa tillförlitlighet i systemen för finansiell 
information och att skydda bolagets tillgångar45. Enligt Internal Control – Integrated 
Framework, ett internationellt etablerat ramverk som lanserades av The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) år 1992, definieras  
intern kontroll på följande sätt46: 
”Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 
personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås 
inom följande kategorier: 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar” 

 
Utifrån COSOs definition ska vi nu förtydliga innebörden av intern kontroll. Enligt  
ovanstående definition är intern kontroll en ”process”. Det är alltså något som måste ske 
kontinuerligt, d v s som inte har ett slut. COSO anger också ”människor” som ett 
nyckelbegrepp. Det syftar på att den interna kontrollen involverar människor på samtliga 
nivåer i organisationen. Det är vidare viktigt att notera att den interna kontrollen endast 
kan ge en ”rimlig försäkran” angående bolagets måluppfyllelse, inte någon absolut  
försäkran47.  
 
Enligt COSOs ramverk delas intern kontroll in i fem olika komponenter48: 

• Kontrollmiljön 
• Riskbedömning 
• Kontrollaktiviteter 
• Information och kommunikation 
• Uppföljning 

 
Kontrollmiljön kan anses utgöra grunden för de andra komponenterna. Med kontroll-
miljön menas den kultur som företagsledningen agerar efter och den filosofi som 
kommuniceras inom företaget 49. Ledningens filosofi och dess ledarstil kan vara av-
görande för kvaliteten på företagets interna kontroll. Viktiga faktorer inom kontroll-
miljön är allt från integritet, etiska värderingar och kompetens till ansvar och 

                                                 
45 Bower, J. B., Schlosser, R. E., (1965), “Internal Control – Its True Nature” 
46 FAR och Svenskt Näringsliv, (2005), hämtat 2006-06-06, för den obearbetade definitionen (d v s icke översatt, 

utan på engelska), se COSO (a), hämtad 2006-03-20 
47 COSO (a), hämtad 2006-03-20 
48 COSO (b), hämtad 2006-03-20 
49 FAR och Svenskt Näringsliv, (2005), hämtat 2006-06-06   
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befogenheter, samt organisationsstruktur50. När det gäller integritet och etiska 
värderingar, är det viktigt att företaget etablerar och implementerar en policy för 
integritet och etik i medarbetarnas dagliga arbete. Det rör sig om att, från företags-
ledningens sida, minimera risken för att medarbetarna ska frestas till oetiskt och olagligt  
handlande. Faktorn kompetens handlar om att det bör finnas tydligt specificerade arbets-
beskrivningar för olika befattningar och arbetsuppgifter inom företaget. Utifrån dessa 
bör man anställa medarbetare som uppfyller den föreskrivna kompetensnivån för 
respektive tjänst. Ansvar och befogenheter är andra viktiga element som bör vara tydligt  
definierade. Företagets medarbetare måste vara väl medvetna om dels vad som förväntas  
av dem och dels vilka riktlinjer de förväntas följa inom ramen för sina arbetsuppgifter. 
Företagets organisationsstruktur har också med detta att göra. Olika företags  
organisationsstrukturer kan variera i det oändliga, men gemensamt för dem är att de ger 
vägledning för hur planering, genomförande, kontroll, samt uppföljning av verk-
samheten ska ske i företaget. 
 
Den andra komponenten inom intern kontroll är riskbedömning, som handlar om att 
identifiera, analysera och hantera relevanta risker för företaget, med avseende på den 
finansiella rapporteringen. Såväl interna som externa omständigheter ska innefattas i 
riskbedömningen. Några exempel på situationer där nya risker kan uppkomma är vid 
snabb tillväxt, förändringar i verksamhetens miljö, samt ändrade redovisningsprinciper. 
Snabb tillväxt kan vara påfrestande för den interna kontrollen. Förändringar i verk-
samhetens miljö kan t ex leda till nya konkurrenssituationer. Förändrade redovisnings-
principer kan medföra ökad risk för felaktigheter vid upprättande av den finansiella 
rapporteringen. 
 
Kontrollaktiviteter kan definieras som de procedurer som bidrar till att företagets 
verksamhetsmål uppfylls. Syftet med kontrollaktiviteterna är att förebygga, upptäcka 
och korrigera olika fel. De kan vara automatiska och/eller manuella. Kontrollaktiviteter 
finns på alla nivåer och alla olika funktioner i en organisation 51. Vi ska nu exemplifiera 
några kontrollaktiviteter. En sådan är uppföljning av enskilda prestationer, utförda av 
medarbetare och olika processer. Det kan t ex vara intressant att jämföra faktiska 
prestationer med prognostiserade, såsom budgetar, samt med tidigare faktiska 
prestationer. Vidare är det betydelsefullt att kontrollera att genomförda transaktioner är 
korrekta, fullständiga och auktoriserade. Även fördelningen av arbetsuppgifter utgör en 
viktig kontrollfunktion. Samma person bör t ex inte ansvara för att bemyndiga 
transaktioner, genomföra dem och samtidigt ansvara för övervakning av relaterade till-
gångar. I en sådan situation är det möjligt för medarbetaren att begå bedrägeri samt dölja 
detta inom ramen för sina arbetsuppgifter. Därför bör ansvaret för sådana arbets-
uppgifter hållas separerade från varandra. 
 
Information och kommunikation utgör den fjärde komponenten av intern kontroll. 
System för information och kommunikation möjliggör att information kommuniceras  
och utbyts i lämplig form och inom en sådan tidsram att medarbetarna kan utföra sina 
ansvarigheter52.  
 
Den sista komponenten är uppföljning, som syftar till att utvärdera kvaliteten på den 
interna kontrollen löpande och/eller över tiden. Genom denna uppföljning kan företags-

                                                 
50 Messier, W. F. Jr, (2003) , Auditing &  Assurance Services, a systematic approach, s. 219ff 
51 THEIIA, (2005), hämtad 2006-03-20 
52 Messier, W. F. Jr, (2003), Auditing & Assurance Services, a systematic approach, s. 212, 227ff  
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ledningen skapa sig en bild över huruvida de olika komponenterna är ändamålsenligt  
designade, samt hur väl de fungerar53. Utifrån detta kan de få en uppfattning om hur väl 
den interna kontrollen fungerar totalt sett i organisationen54. 
 
Den interna kontrollen i olika bolag kan ha utvecklats olika mycket och således  befinna 
sig på olika nivåer. För att kunna kategorisera mognaden för ett bolags interna kontroll 
har PricewaterhouseCoopers utvecklat en modell; Internal Controls Maturity 
Framework55. Enligt den kan ett bolags interna kontroll delas in i fem olika grupper 
beroende på dess mognad. Dessa grupper är (i stigande ordning): 

• Opålitlig 
• Informell  
• Standardiserad  
• Övervakad  
• Optimerad  

 
När den interna kontrollen i ett bolag är att anse som opålitlig, menas att kontrollerna 
inte existerar och/eller inte fungerar, samt att bolagets miljö är oförutsägbar. Intern 
kontroll som beskrivs som informell kännetecknas av att kontroller existerar och brukar 
fungera, men att de inte dokumenterats tillräckligt. En standardiserad intern kontroll 
innebär att kontrollerna existerar och att de är tillräckligt dokumenterade. Om det sker 
avvikelser från kontrollerna upptäcks detta emellertid sent eller inte alls. Vid en över-
vakad intern kontroll har bolaget standardiserade kontroller, vilka testas regelbundet  
med avseende på utformning och tillämpning. Om den interna kontrollen slutligen 
klassas som optimerad, är den interna kontrollen integrerad och övervakas av ledningen 
i realtid. Förbättringar införs dessutom löpande. 
 
 
3.2 SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 

 
Syftet med Svensk kod för bolagsstyrning är att förbättra styrningen i svenska bolag, för 
att säkerställa att skötseln av bolagen sker med hänsyn till ägarnas intressen56. Tanken 
är att koden ska utgöra ett led i det svenska näringslivets självreglering. Koden bygger 
på principen ”följ eller förklara”, vilket betyder att företagen inte är skyldiga att följa 
koden. De kan välja att endast tillämpa den i vissa avseenden. Företag som gör avsteg 
från koden måste emellertid förklara och motivera varför man valt att inte följa koden57. 
Huruvida dessa förklaringar ska anses vara tillfredsställande eller inte, ska avgöras av 
marknaden och dess förtroende för de enskilda bolagen58. Några formella sanktioner för 
de bolag som inte följer koden finns alltså inte. Istället är tanken att ”bolag ska 
bestraffas genom att hängas ut i affärspressen”59. 
 
De bolag som är listade på börsens A-lista, samt bolag listade på O-listan (som 
dessutom har ett marknadsvärde motsvarande över tre miljarder kronor) ska tillämpa 
svensk kod för bolagsstyrning. Det gäller för de bolag som har sin hemvist i Sverige, i 

                                                 
53 THEIIA, (2005), hämtad 2006-03-20 
54 Messier, W. F. Jr, (2003) , Auditing &  Assurance Services, a systematic approach, s. 212, 229 
55 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, (2005), hämtad 2006-06-06, s. 10 
56 Kollegiet för svensk bolagsstyrning (a), hämtad 2006-01-19 
57 Kollegiet för svensk bolagsstyrning (b), hämtad 2006-01-22 
58 Regeringen, (2004), hämtad 2006-06-06, Svensk kod för bolagsstyrning, s. 6 
59 Bergin, E., (2005), ”Han sågar bolagskoden” 
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annat fall gäller den eventuella kod som gäller i det land i vilket bolaget har sin hemvist. 
Om detta land inte tillämpar någon motsvarande kod, gäller den svenska även för dessa 
bolag60. 
  

 I Svensk kod för bolagsstyrning regleras följande områden: bolagsstämma, tillsättning 
av styrelse och revisorer, styrelse, bolagsledning samt information om bolagsstyrning61. 
Som ett led i koden finns vissa regleringar angående intern kontroll. Det är främst dessa 
som är intressanta för denna uppsats och vi kommer därför inte att behandla kodens  
övriga beståndsdelar.  
 
Det är styrelsen som har ansvaret för att den interna kontrollen i bolaget är god. 
Styrelsen ska för varje räkenskapsår upprätta en rapport över den interna kontrollen i 
bolaget. Denna rapport är avgränsad till att enbart avse den finansiella rapporteringen62. 
I styrelsens rapport ska framgå hur väl den interna kontrollen fungerat under 
räkenskapsåret, samt hur den är organiserad. Revisorn ska granska styrelsens rapport. 
Både styrelsens rapport av den interna kontrollen och revisorns rapport över 
granskningen av denna, ska bifogas till årsredovisningen63. Värt att notera är att 
rapporterna inte anses utgöra en del av de formella årsredovisningshandlingarna64. 
Kodens regleringar av intern kontroll finns i klartext i bilaga 1. 
 
Några detaljerade instruktioner eller riktlinjer för styrelsens uttalande och rapport 
angående den interna kontrollen finns inte inkluderade i koden. Inte heller föreskrivs  
tillämpning av något etablerat ramverk för intern kontroll. Däremot har FAR i samarbete 
med Svenskt Näringsliv utarbetat en vägledning för dels vilka kriterier som styrelsens 
uttalande bör bygga på och dels hur styrelsens rapport bör utformas65. I denna väg-
ledning föreskrivs heller inte tillämpning av något särskilt ramverk, men den utgår ändå 
från COSOs ovan beskrivna ramverk.  

 
Eftersom styrelsens rapport är avgränsad till att enbart avse den interna kontrollen med 
avseende på den finansiella rapporteringen, ska vi nu beskriva vad som kan anses ingå i 
denna precisering. Definitionen ser ut på följande sätt i FARs och Svenskt Näringslivs  
vägledning: ”Intern kontroll avseende finansiell rapportering är en process som ut-
formats, antingen direkt eller genom överinseende, av styrelsen och bolagsledningen i 
syfte att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella 
rapporteringen och huruvida de finansiella rapporterna är framtagna i överens-
stämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga 
krav på noterade bolag.” 
 
Som även tidigare poängterats, kan den interna kontrollen endast ge rimlig säkerhet an-
gående att inga väsentliga fel uppkommit. Oavsett hur ändamålsenligt designade 
kontrollerna är och hur väl de implementerats, finns inneboende begränsningar som 
exempelvis kan bero på den mänskliga faktorn eller bedrägerier. Ett annat begrepp som 
behöver förklaras är ”väsentlighet”. Information kan anses vara väsentlig under 

                                                 
60 Kollegiet för svensk bolagsstyrning (b), hämtad 2006-01-22 
61 Regeringen, (2004), hämtad 2006-06-06, Svensk kod för bolagsstyrning 
62 Deloitte (d), hämtad 2006-01-22 
63 Deloitte (a), hämtad 2006-03-20  
64 FAR och Svenskt Näringsliv, (2005), hämtat 2006-06-06 
65 Ibid 
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förutsättning att den vid felaktigheter alternativt utelämnande, påverkar de beslut som 
användarna av informationen fattar utifrån den66.  
 
När det gäller utformningen av styrelsens rapport finns i vägledningen från FAR och 
Svenskt Näringsliv ett förslag på hur rapporten ska disponeras (se bilaga 3). I rapporten 
ska finnas beskrivningar över hur den interna kontrollen, med avseende på finansiella 
rapporteringen, är organiserad med hänsyn till bolagets specifika förutsättningar. 
Beskrivningarna ska vara relaterade till väsentliga områden, exempelvis de fem 
komponenterna i COSOs ramverk (kontrollmiljön, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation, samt uppföljning). Vidare ska även anges om bolaget  
valt att tillämpa ett etablerat ramverk för intern kontroll. I det fall bolaget har intern-
revision, som ägnar sig åt granskning av den interna kontrollen (med avseende på den 
finansiella rapporteringen), ska inkluderas information härom67. 
 
Utifrån beskrivningarna av den interna kontrollen, ska styrelsen uttala en slutsats 
angående hur väl den interna kontrollen fungerar i bolaget. Om väsentliga felaktigheter 
förekommer ska dessa redovisas, inklusive tänkbara konsekvenser därav, samt planerade 
eller vidtagna åtgärder för att hantera situationen. I rapporten för sådana bolag som inte 
har internrevision, ska dessutom innefattas en utvärdering av behovet av en sådan 
funktion68.   
 
Vi har redan tidigare berört FARs första förslag till hur revisorns granskning och 
rapportering av styrelsens rapport om intern kontroll ska utformas. Nu ska vi beskriva 
lite närmare hur det såg ut, samt hur FAR har resonerat. En viktig fråga för FAR att ta 
ställning till i arbetet med förslaget var vilken form revisorns granskning skulle ha. 
Teoretiskt sett skulle granskningen kunna ske i form av revision, översiktlig granskning 
eller granskning enligt särskild överenskommelse (agreed-upon procedures)69. Vid 
revision och översiktlig granskning uttalar revisorn en åsikt utifrån sin granskning. Om 
det däremot rör sig om en granskning enligt särskild överenskommelse, redogör revisorn 
endast för sina faktiska iakttagelser. 
 
Vid ett bestyrkande uppdrag, alltså revision eller översiktlig granskning, krävs kriterier 
som sakförhållanden kan mätas mot. Några sådana kriterier omfattas dock inte i vare sig 
koden eller den vägledning som FAR och Svenskt Näringsliv utarbetade angående 
styrelsens rapport tog fram. Av den anledningen var det inte möjligt att välja en 
uppdragsform som mynnar ut i ett bestyrkande. Alltså blev det granskning enligt  
särskild överenskommelse. Fördelen med detta är enligt FAR att flexibiliteten blir större 
eftersom granskningen kan anpassas till det enskilda företaget. Exempel på nackdelar är 
att revisorns rapport riskerar att bli otydlig och svårläst för de användare som inte är 
vana vid denna sorts rapportering70. 
 
För år 2005 har de företag som är skyldiga att tillämpa koden fått viss dispens med just 
den del som avser den interna kontrollen. Det anses tillräckligt att bolagens styrelser 
beskriver hur den interna kontrollen är organiserad. De behöver inte göra något ut-

                                                 
66 FAR och Svenskt Näringsliv, (2005), hämtat 2006-06-06 
67 Ibid 
68 Ibid 
69 FAR (b), (2005), hämtad 2006-06-06  
70 Ibid 
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talande om hur väl den interna kontrollen har fungerat under räkenskapsåret. Någon 
granskning av revisorn behöver heller inte ske71. 

 
Koden för naturligtvis med sig både för- och nackdelar. Som fördelar kan nämnas att det 
sker en harmonisering med internationell praxis, det blir lättare att attrahera utländskt 
riskkapital, den förstärker kontrollmedvetenheten inom organisationen, samt att den 
eventuellt kan medföra en förbättrad kreditrating, vilket i sin tur medför lägre låne-
kostnader. Bland nackdelarna kan nämnas risken att koden medför alltför stora 
kostnader, samt att styrelsens och VDs tid spenderas på fel saker72. 
 
 
3.3 SARBANES-OXLEY ACT 
 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) infördes i USA i juli 2002. Lagen upprättades för att 
marknaden skulle återfå förtroendet för de stora noterade bolagen, efter de skandaler 
som uppdagats på senare år73. Syftet bakom SOX är att förhindra bedrägerier och fel-
aktigheter i redovisningen, samt medverka till förbättrad transparens av företagens  
finansiella rapportering och ställning74. 
 
SOX ska tillämpas av bolag som är noterade vid NYSE eller Nasdaq-börserna samt av 
deras dotterbolag75. På så sätt omfattas även vissa svenska bolag. Vidare ska även 
ledningen för bolag som outsourcat hela eller delar av sin redovisning se till att 
redovisningen sköts i enlighet med SOX. Om bolaget bryter mot reglerna i SOX kan 
styrelse och bolagsledning ådömas böter och fängelsestraff76. 
 
I samband med införandet av SOX upprättades ett tillsynsorgan för revisorer; Public 
Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Deras uppgift är att övervaka 
revisionen av de bolag som är skyldiga att följa SOX 77. De utfärdar även revisions-
standards som vägleder revisorerna vid planering och genomförande av deras  
åtaganden78.  
 
SOX bygger i hög grad på detaljstyrning79. Den mest omfattande och resurskrävande 
delen av regelverket är sektionen som berör intern kontroll, sektion 404 (se bilaga 2). 
Den interna kontrollen ska förvaltas, underhållas  och avrapporteras till ägarna årligen80. 
Den ska vara fungerande och ändamålsenligt designad för att säkerställa att det inte 
förekommer några väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vilket bolaget  
ska kunna påvisa81. CEO och CFO ska genomföra en utvärdering av bolagets interna 

                                                 
71 Kollegiet för svensk bolagsstyrning (c), hämtad 2006-06-06 
72 Deloitte (a), hämtad 2006-03-20  
73 Cenker, W. J., Nagy, A. L., (2004), “Section 404 implementation - Chief audit executives navigat e 

unchartedwaters” 
74 Deloitte (b), hämtad 2006-03-18 
75 Ibid 
76 SEC (a), (2002), hämtad 2006-05-29, SOX, section 906 
77 Ibid, section 101 
78 Ramos, M., (2004), How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404 – Assessing the Effectiveness of Internal 

Control, s. 8 
79 Precht, E., (2006), ”Internkontroll är som en tom ram” 
80 Deloitte (c), hämtad 2006-06-06 
81 Deloitte (b), hämtad 2006-03-18  
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kontroll och skriftligen rapportera om den82. Även revisorn ska utföra en egen ut-
värdering av bolagets interna kontroll, för att i sin tur kunna uttala en egen åsikt om 
ledningens utvärdering av den83. 

 
En av de revisionsstandards som PCAOB utfärdat är ”Auditing Standard No. 2 - An 
Audit of Internal Control Over Financial Reporting Performed in Conjunction with An 
Audit of Financial Statements”, vilken behandlar intern kontroll84. Där framgår att 
företags ledningens utvärdering av den interna kontrollen ska utgå från ett etablerat ram-
verk. Vilket ramverk föreskrivs inte, men COSOs rekommenderas. De riktlinjer som ges  
i Auditing Standard No. 2 baseras på just COSOs ramverk85. Eventuella andra ramverk 
måste behandla i princip samma områden som COSO, då revisorn ska kunna applicera 
dessa på COSOs ramverk. I ledningens rapport ska det framgå vilket ramverk som 
använts vid utvärderingen86. 
 
Företagsledningens utvärdering och rapport angående bolagets interna kontroll avser 
endast situationen i slutet av räkenskapsåret87. Den åsikt som revisorn uttalar avser 
således också enbart den interna kontrollen i slutet av året.  
 
När det gäller tidigare erfarenheter säger SOX att varje år ska stå för sig självt. Med 
anledning av detta måste revisorn varje år införskaffa bevis för graden av effektivitet i 
de interna kontrollerna. Revisorn behöver emellertid inte bortse helt från sina tidigare 
kumulativa kunskaper om bolaget. Enligt Auditing Standard No. 2 lyder resonemanget  
att revisorns arbetsinsats vid granskningen av bolagets interna kontroll automatiskt 
kommer att minska i takt med att revisorn får bättre kunskaper om bolaget. Detta 
eftersom revisorn då fortsättningsvis inte behöver lägga ner lika mycket tid på att in-
hämta dessa kunskaper88. 
 
Huruvida revisorns granskning inom ramen för SOX ska vara djup eller bred går inte att 
besvara i termer av djup och bredd. Vi kan dock tillägga att vissa menar att SOX blivit 
alltför omfattande, då revisorn t o m tvingas granska lågriskområden89. Till följd av 
detta har bolagens kostnader för revision ökat i stor omfattning.  
 
När det gäller frågan om huruvida revisorn ska offentliggöra eller hemlighålla problem 
enligt SOX, bedömer vi att det lutar åt att problem ska offentliggöras. Detta då en av 
grundtankarna bakom SOX är att transparensen av företagens finansiella rapportering 
och ställning ska förbättras90.  
 
I SOX är utformningen av revisorns rapport lagstadgad. Detaljerade beskrivningar av 
vad som ska inkluderas i rapporten finns i Auditing Standard No. 2 under rubriken 

                                                 
82 Ramos, M., (2004), How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404 – Assessing the Effectiveness of Internal 

Control, s. 2 
83 Ibid, s. 9 
84 PCAOB, (2004), hämtad 2006-05-29 
85 Ibid, s. 150 
86 Ramos, M., (2004), How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404 – Assessing the Effectiveness of Internal 

Control, s. 252 
87 PCAOB, (2004), hämtad 2006-05-29, s. 200 
88 Ibid, s. 298 
89 Precht, E., (2006), ”Internkontroll är som en tom ram” 
90 Deloitte (b), hämtad 2006-03-18 
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”Auditor's Report on Management's Assessment of Internal Control Over Financial 
Reporting”91. 

 
 
3.4 RISKBEDÖMNING  

 
I Sverige regleras riskbedömning och intern kontroll i RS 400. Där finns  bl a standarder 
och vägledning för hur man som revisor ska förvärva kunskaper om redovisningssystem 
och system för intern kontroll.  Utifrån sin förståelse om redovisningssystem och system 
för intern kontroll ska revisorn planera och utarbeta en lämplig revisionsansats 92. Med 
redovisningssystem avses här ”den serie av aktiviteter och dokument hos ett företag med 
vars hjälp företaget behandlar transaktioner som utgör en ekonomisk redovisning”. 
Innebörden av system för intern kontroll är alla de rutiner och riktlinjer som företags-
ledningen infört för att säkerställa en god och effektiv skötsel av verksamheten93. 
 
För att förvärva kunskap om redovisningssystem och system för intern kontroll utgår 
revisorn först och främst från sina eventuella tidigare erfarenheter av det aktuella 
företaget. Dessa kompletteras sedan med exempelvis observationer av företagets verk-
samhet och aktiviteter, granskning av olika dokument upprättade av systemen, samt för-
frågningar hos personer med lämpliga befattningar i företaget 94. 

 
Vid en revision finns det alltid risk att väsentliga fel inte upptäcks då det är omöjligt för 
revisorn att granska allt. Revisorn lämnar endast en rimlig grad av försäkran att det inte 
förekommer väsentliga fel.  Revisionsrisk är risken att det finns väsentliga fel i boksluts-
informationen som inte upptäcks och att revisorn därmed gör ett felaktigt uttalande, 
d v s felaktigt lämnar en ren revisionsberättelse95. Revisorn bör planera och utföra 
revisionen på ett sådant sätt att revisionsrisken begränsas till en acceptabel nivå. 
 
Revisionsrisken består av tre komponenter; inneboende risk (inherent risk), kontrollrisk 
(control risk) och upptäcktsrisk (detection risk). Inneboende risk är risken för fel som 
kan bli väsentliga. Man bortser här från intern kontroll. Här beaktas företagets 
verksamhet, förvaltning och grad av komplexitet i t ex redovisningsprocesser. 
Kontrollrisk är risken att den interna kontrollen inte upptäcker väsentliga fel.  
Upptäcktsrisk är risken att väsentliga fel inte upptäcks vid substansgranskningsåtgärder.  
 
Inneboende risk och kontrollrisk existerar oberoende av revisionen, till skillnad från 
upptäcktsrisken96. Sambandet mellan dessa kan beskrivas av formeln: 
 

AR = IR + CR + DR 
AR = Revisionsrisk 
IR = Inneboende risk 
CR = Kontrollrisk 
DR = Upptäcktsrisk 
 

                                                 
91 PCAOB, (2004), hämtad 2006-05-29, s. 201ff 
92 RS 400, p. 2 
93 Ibid, p. 7 och 8 
94 Ibid, p. 17 
95 Messier, W. F. Jr, (2003), Auditing & Assurance Services, a systematic approach, s. 53  
96 Ibid, s. 94 
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Enligt RS 400 ska revisorn utifrån sin bedömning av inneboende risk och kontrollrisk 
avgöra karaktär, omfattning samt förläggning i tiden för substansgranskningsåt gärderna. 
Dessa syftar till att reducera upptäcktsrisken och därmed även revisionsrisken till en 
acceptabel låg nivå 97. När den inneboende risken och kontrollrisken är höga måste 
upptäcktsrisken vara låg, för att kompensera detta och hålla den totala revisionsrisken på  
en godtagbar nivå. Omvänt kan även en högre upptäcktsrisk accepteras om inneboende 
risk och kontrollrisk bedöms som låga 98. Om revisorn vid sin substansgranskning på-
träffar förhållanden som avviker från den information som riskbedömningen baserats på, 
kan revisorn tvingas ompröva sin riskbedömning. Då kan också substansgransknings-
åtgärderna behöva ändras 99.  

 
 
3.5 REVISORNS TYSTNADSPLIKT 
 
Revisorns tystnadsplikt regleras i lag, rättspraxis och genom uttalanden från FAR100.  
Revisionslag (1999:1079), 35 §, lyder: ”En revisor får inte till den som saknar rätt att 
få kännedom om företagets angelägenheter lämna upplysningar om sådana företagets  
angelägenheter som han får kännedom om när han fullgör sitt uppdrag, om det kan 
vara till skada för företaget.” Därmed begränsas de möjligheter revisorn har att uttala 
sig om bolagets ställning, men tystnadsplikten bryts om den kommer i konflikt med 
bestämmelserna om upplysnings- och anmälningsskyldighet 101.  
 

 
3.6 AGENTTEORIN 
 
På 1960-talet och på tidigt 1970-tal utforskade ekonomer hur risk kan fördelas mellan 
individer och grupper, samt problem som uppkommer då parter som samarbetar har 
olika inställning till risk102. Agentteorin utvecklade litteraturen om riskfördelning till att 
inkludera det s k agentproblemet. Agentproblemet uppkommer då samarbetande parter 
har olika mål och arbetsfördelning. Agentteorin fokuserar således på relationen mellan 
den ena parten, kallad principaler, som delegerar arbete till den andra parten, som kallas  
för agenter.  
 
Relationen mellan principalerna och agenterna beskrivs i agentteorin som ett 
kontrakt103. I kontraktet delegerar principalerna arbete till agenterna, som utför arbetet  
till ett överenskommet pris104. Agentteorin fokuseras kring att bestämma det mest  
effektiva kontraktet, givet vissa antaganden om parterna (exempelvis att de handlar 
utifrån sina egna intressen, att de är begränsat rationella och att de är motvilliga att ta 
risker), om organisationerna (exempelvis att människor i organisationen har motstridiga 
mål) samt om informationen (exempelvis att information kan köpas)105. 
 

                                                 
97 RS 400, p. 41 
98 Ibid, p. 43 
99 Ibid, p. 46 
100 FAR (c), hämtat 2006-05-10 
101 Ibid 
102 Eisenhardt, K. M., (1989), “Agency Theory: An Assessment and Review” 
103 Ibid 
104 Hatch, M. J., (2002), Organisationsteori – moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 367 
105 Eisenhardt, K. M., (1989), “Agency Theory: An Assessment and Review” 
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Agentteorin är tillämplig på förhållandet mellan ett bolags aktieägare och dess ledning. 
Aktieägarna antar här rollen som principaler och ledningen rollen som agenter. Dessa 
gruppers intressen kan vara motstridiga och det föreligger således en risk att aktieägarna 
utsätts för opportunism från agenter som inte förvaltar ägarnas intressen på ett tillfred-
ställande sätt, utan istället driver bolaget för att själva få fördelar (agentproblemet)106.  
 
För att principalerna ska kunna säkerställa att agenterna uppfyller kraven i kontraktet är 
viktigt att de har tillgång till information om hur agenterna sköter sitt uppdrag. 
Informationen kan vara fullständig, d v s att principalerna vet huruvida agenterna upp-
fyller kraven i kontraktet, eller ofullständig107. Agenterna kan köpa information om hur 
agenterna sköter sig, genom att anlita revisorer som för deras räkning kontrollerar om 
agenterna uppfyller kraven i kontraktet eller inte.  

                                                 
106 Hatch, M. J., (2002), Organisationsteori – moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 367 
107 Ibid, s. 367 
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4 EMPIRISK UNDERSÖKNING 
 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer som ingått i den 
empiriska undersökningen. Respektive revisors svar redovisas för sig, uppdelat på de 
olika aspekter som vi valt att undersöka med hjälp av våra modeller, som presenterades  
i kapitel två. 

 
 
4.1 GRANSKNING  

 
4.1.1 Löpande granskning – Årlig granskning 

 

Löpande 
granskning 

Årlig 
granskning 

 
 
Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Mårtensson påpekar att man enligt koden ska uttala sig om hur den interna kontrollen 
fungerat under hela året, medan man enligt SOX endast uttalar sig om hur den fungerar 
vid årets slut. Själv är han av åsikten att det torde vara tillräckligt att uttala sig om hur 
den interna kontrollen ser ut vid slutet av året. Detta då han menar att om den interna 
kontrollen var god vid både gällande årsskifte och vid föregående årsskifte kan man dra 
slutsatsen att den troligtvis har varit god under året. Han tror att det skulle vara lättare att 
genomföra en löpande granskning om man bara ska granska enbart hur den interna 
kontrollen är utformad och inte behöva testa hur den fungerat i enlighet med dess ut-
formning. Merparten av kontrollbristerna upptäcks som regel och kan korrigeras utifrån 
en granskning av enbart kontrollernas utformning. Eventuella brister i utformningen 
skulle då leda till kommentarer från revisorn. 
 
 
Björn Fernström, Ernst & Young 
 
Fernström anser att det skulle vara bra med en punktinsats en gång om året och upp-
följnings insatser vid årets slut. På så sätt kan man sprida ut granskningen över året. Allt  
kan inte ske i slutet av året, menar han. Som revisor måste man dock vara observant på 
eventuella förändringar i bolaget, såsom personalförändringar och reella rutinför-
ändringar. Vidare påpekar han att man naturligtvis sätter ett större värde på en 
granskning som är gjord sent på året. Han hoppas emellertid att det inte blir som i SOX, 
där information äldre än tre månader anses vara för gammal.  
 
 
Anonym auktoriserad revisor från KPMG  
 
Revisorn från KPMG säger att man jobbar på båda sätten; dels en punktinsats och dels 
löpande granskningar. Karaktären skiljer sig åt mellan dessa typer av granskningar. Vid 
löpande granskning fokuseras huvudsakligen på rutiner, medan den årliga snarare 
koncentreras till granskning av siffror och konton.  
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Personen har en känsla av att utvecklingen gått mot mer granskning av löpande karaktär, 
jämfört med tidigare. Detta p g a effektivitetsskäl; det är omöjligt att genomföra hela 
granskningen vid ett enda tillfälle. Allt kan inte granskas i januari och februari.    
 
 
Bo Hjalmarsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Hjalmarsson menar att eftersom styrelsen i sin rapport uttalar sig om hela året, måste 
revisorn granska den interna kontrollen löpande över året. Annars är det inte möjligt för 
revisorn att uttala sig om huruvida styrelsens rapport är korrekt eller ej. Han tror också 
att det är mer relevant för investerarna och omvärlden att få information om hur den 
interna kontrollen fungerat under hela året. Dock tror Hjalmarsson inte att revisorerna 
kommer att kunna uttala sig om hela året 2006, p g a att nivån på dessa frågor inte är 
fastställd ännu.  
 

 
Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Lundin säger att all revision är ett sätt att följa bolaget och som revisor bör man förstå 
klienten med dess risker, problem och processer. Det är därför omöjligt att göra 
granskningen av intern kontroll som en punktinsats. Han menar att revisorn måste följa 
bolaget. Det är en process som ska ske löpande under året.   
 
Om granskningen av den interna kontrollen skulle ske som en punktinsats en gång om 
året, riskerar man att missa viktiga transaktioner som inte sker vid just den tidpunkten. 
Det skulle ge en ensidig bild och det är oacceptabelt.  Att se processerna under hela året  
skapar mervärde för bolaget och ger revisorn ett underlag för ställningstaganden.  
 
Han påpekar vidare att styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolaget under hela året.  
Han ser att fokus börjar flyttas från den traditionella ”stillbilden” vid bokslutsdagen mot  
en löpande process under året. Marknaden och dess intressenter är framförallt  
intresserade av resultaträkningen medan revisorerna huvudsakligen har fokuserat på 
balansräkningen. Detta börjar dock förändras.   
 
 
4.1.2 Årlig omprövning – Tidigare erfarenheter 

 

Årlig 
omprövning 

Tidigare 
erfarenheter 

 
 
Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Mårtensson anser att det är viktigt med tidigare erfarenheter. Eftersom riskerna ofta är 
desamma från år till år i ett företag, kommer tidigare erfarenheter ofta till användning. 
Revisorn måste dock vara uppmärksam på förändringar.  
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Björn Fernström, Ernst & Young 
 
Tidigare erfarenheter är ovärderliga anser Fernström. Han menar, med hänsyftning på 
det fokus som finns på revisionsarvodet och vad revisorn gör, att årliga omprövningar 
skulle ifrågasättas av kunderna, eftersom det medför högre kostnader. Granskningen 
bygger därför på tidigare erfarenheter med kompletteringar för nya omständigheter. Man 
får ”vrida och vända” och se vad som har förändrats. Han framför att revisorer generellt  
arbetar så. 
 
 
Anonym auktoriserad revisor från KPMG  
 
Tidigare erfarenheter möjliggör att man som revisor kan fokusera på det som är viktigt, 
på de förändringar som äger rum och på tidigare problemområden. Det är ”korkat att 
inte kunna dra nytta av tidigare erfarenheter”, anser revisorn från KPMG. Personen på-
pekar också att man ändå kan ta stickprov här och var, men ”utan att göra om hela 
apparaten igen”. Personen jämför också med USA, där årlig omprövning används. 
Varje år ska alltså stå för sig självt, vilket inte tilltalar alla bolag då det medför ökade 
kostnader. Personen anser att det inte går att motivera årlig omprövning.  
 
 
Bo Hjalmarsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 
Hjalmarsson menar att det bästa är en kombination av årlig omprövning och användning 
av tidigare erfarenheter. ”Du kan aldrig glömma bort en tidigare erfarenhet” säger han 
och menar att en årlig omprövning således alltid till viss del inkluderar revisorns tidigare 
erfarenheter. Han framför också att det är viktigt att som revisor vara observant på 
förändringar i organisationen. Vidare nämner han även väsentlighet och risk. När det 
gäller risk är frågan var någonstans i bolaget felen kan finnas? Där kommer revisorns  
tidigare erfarenheter till användning. Med hjälp av dem kan revisorn fokusera sin 
granskning till de områden där han/hon vet att det finns brister. Beträffande områden 
som tidigare fungerat väl, anser han att det är tillräckligt om revisorn genomför enklare 
analyser.  

 
Vid analytisk testning, av exempelvis balansposter, är det enligt Hjalmarsson lättare att 
använda sig av tidigare erfarenheter. Revisorn kan då se om posterna är i linje med 
hans/hennes förväntningar och bedöma om värdena är rimliga. Denna 
rimlighetsbedömning (s k sanity check) kan revisorn däremot inte använda sig av då 
han/hon ska granska processer.  

 
 

Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Erfarenhet är en viktig del i kompetensen, säger Lundin. Om man som revisor redan har 
erfarenhet av det bolag man ska granska, så är det ovärderligt. Kompetensen är inte ett-
årig, utan en flerårig process, där man förbättrar och finjusterar. Att varje år göra en om-
prövning skulle bli omotiverat dyrt. 
 
 
 

 29



4.1.3 Djup granskning – Bred granskning 
 

Djup 
granskning 

Bred 
granskning 

 
 
Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Det man bör fokusera på när det gäller granskning av intern kontroll är de normala 
revisionsriskerna, säger Mårtensson. Det är viktigt att ta hänsyn till det specifika 
företaget, då riskerna varierar mellan olika företag. Han tycker att en fokuserad och djup 
granskning av de viktiga riskområdena är att föredra. Med relationen kostnad i 
förhållande till nytta i åtanke, är han positiv till avgränsningar och menar att den del som 
revisorn granskar ska granskas ordentligt. Dock kan vissa kompletteringar till den 
löpande granskningen behövas, exempelvis vid delårsrapporten. Som revisor måste man 
identifiera var riskerna finns och sedan granska kontrollerna för att hantera dem. Det är 
revisionsriskerna som är det viktiga, inte själva processerna.  
 
När det gäller intern kontroll är det viktigare att granska deras utformning än deras  
funktionalitet, menar Mårtensson. Därför är hans förslag att revisorerna endast ska uttala 
sig om utformningen av de interna kontrollerna. Det är viktigt att ett företag har rätt 
kontroller på rätt ställe. Därför anser han att granskningen av kontrollernas funktionalitet 
kan begränsas till s k walk-through test och sample of 1, ett test per kontroll. Verifiering 
och testning tar mycket tid i anspråk och ökar därmed revisionsarvodet. Därför anser 
Mårtensson att en granskning av enbart kontrollernas utformning skulle bidra till att 
hålla kostnaderna nere. Han menar att man genom att enbart granska utformningen 
ändock får en god bild av den interna kontrollen.  
 
Vidare säger han att man inte ska börja med att se på rutinerna och sedan gå uppåt i 
organisationen (”bottom up approach”), utan revisorn bör istället börja med att granska 
de företagsövergripande kontrollerna och därefter gå nedåt i granskningen av kontroll-
strukturen (”top down approach”).  
 
Hur många stickprov som ska göras och hur ofta beror på hur frekvent den aktuella 
kontrollen används i företaget. Om revisorn ska uttala sig om den interna kontrollen för 
hela året krävs fler stickprov än om uttalandet enbart avser situationen i slutet av året.  
Han tillägger också att det i SOX finns specifikt reglerat hur stickprov ska gå till och hur 
många ”samples” som ska göras. 
 

 
Björn Fernström, Ernst & Young 
 
Fernström menar att man som revisor får förlita sig på statistiska metoder för att få en 
objektiv grund. Man måste ha stickprov att förlita sig på. På Ernst & Young är 
metodiken att man granskar ett litet antal stickprov under förutsättning att det inte finns 
några väsentliga fel i dem. Om väsentliga fel påträffas sker en grundlig och mer om-
fattande granskning. Det är viktigt att man lägger en god grund och hittar ett 
förhållningssätt redan första gången man granskar ett bolag. Han uttrycker även viss 
förvåning över uppståndelsen kring granskningen av intern kontroll och menar att det 
rör sig om sedvanlig revision. 
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Anonym auktoriserad revisor från KPMG  
 
Personen från KPMG poängterar att det är viktigt att revisorn gör en riskanalys för 
bolaget och därefter genomför sin granskning utifrån denna. Personen ser en utveckling 
från 70-talet och 80-talet då bred granskning med mycket stickprov användes medan 
man nu i större utsträckning fokuserar på riskområden.  

 
 
Bo Hjalmarsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
För att fastställa vilken granskningsansats som är lämplig, menar Hjalmarsson att det är 
viktigt att först fastställa vad revisorn ska granska. Han menar att det finns två 
infallsvinklar, dels styrelsens beskrivning av intern kontroll och dels styrelsens 
utvärdering om hur den underliggande kontrollmiljön, processerna, 
managementkontrollerna samt övervakningarna av kontrollerna fungerar.  

 
Hjalmarsson vill tydliggöra att han med ”djup granskning” menar en hög grad av 
säkerhet, d v s revision, och med ”bred granskning” menar en lägre grad av säkerhet, 
d v s översiktig granskning. Hjalmarsson tror att det inom ramen för koden kommer att 
bli en översiktlig granskning.  

 
 

Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Huruvida granskningen av den interna kontrollen bör vara djup eller bred anser Lundin 
beror på hur företaget byggt upp sin interna kontroll. Han menar att det är otroligt viktigt  
att företaget utgår från sin egen kontrollmiljö, risker samt processer. Bolaget måste våga 
göra riskanalysen hela vägen ut för att kartlägga sina risker, processer etc. Det ska fram-
gå vilka kontroller som är väsentliga och vilka tester som gjorts för att säkerställa dem. 
 
Revisorns granskning, menar Lundin, ska ske ”top-down”, d v s att man tittar uppifrån 
och ned. Han menar att det är då man får bäst kontroll, eftersom det är ”på toppen” som 
bolagets kultur sätts. Man vill höra ”tone at the top” och deras beskrivning av frågorna 
angående intern kontroll. Det är intressant att se hur bolaget hanterar olika frågor och 
problem. Det går dock inte att granska på detaljnivå, då kostnaden för revisionen skulle 
överstiga nyttan. Lundin ställer sig dock kritisk till att använda sig av stickprov i stor ut-
sträckning, då man missar allt utanför stickprovet och det blir svårt at dra generella slut-
satser. Slutligen säger han att allt är en sammanvägning som beror på den företagskultur 
som de facto finns i företaget. Man måste hitta en balans.  
 
Lundin säger också att det är mycket viktigt att man har rätt dokumentation i ett företag. 
Rätt dokumentation behöver dock inte innebära att ”kartlägga allt från ax till limpa”.  

 
 
4.1.4 Självreglering – Detaljstyrning 

 

Själv-
reglering 

Detalj- 
styrning 
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Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Mårtensson tror att det blir viss detaljstyrning enligt FARs förslag med instruktioner för 
granskning och rapportering. Dock är han förvissad om att det inte kommer bli detalj-
styrning i samma utsträckning som i SOX. Han menar att SOX är för omfattande och 
kommer efter viss tid reduceras i omfattning. Vidare anser han att koden måste bli mer 
tydlig i sina krav. Det är viktigt att reglera hur stor granskningsinsats som krävs av 
revisorerna. Han tror att ett alternativ mittemellan SOX och koden är den rätta modellen. 
Han poängterar också att det är viktigt med rutiner för riskbedömning, etik och moral 
och ”tone at the top” (de flesta redovisningsskandaler har berott på brister inom dessa 
områden).  
 
Vidare önskar Mårtensson att det skulle finnas krav på tester vid förändringar i 
kontroller. Dessa bör vara definierade utifrån hur ofta kontrollen används. Det är av stor 
vikt att förändringar träder i kraft på rätt sätt och detta bör såväl företaget som revisorn 
verifiera. Riskerna är mycket större vid förändringar än vid en befintlig kontroll som 
funnits under en längre tid.  

 
 

Björn Fernström, Ernst & Young 
 
Fernström tror inte på detaljstyrning. Han menar att det finns en risk att man bara följer 
en checklista och därför missar andra viktiga faktorer. Dessutom medför detaljstyrning 
ett omfattande arbete med att läsa in sig och uppdatera sig på nya regler, samt att se till 
att bolagen efterlever dem. Självreglering anser han fungerar alldeles utmärkt. Det 
kräver dock en öppen dialog, samt att alla har ambitionen att det ska fungera bra. En viss  
detaljstyrning behövs emellertid. För att alla ska hålla samma nivå krävs ett ramverk 
eller en referens att förhålla sig till. Han anser att man måste hitta en lagom balans med 
regler. 
 
 
Anonym auktoriserad revisor från KPMG  
 
Självreglering och detaljstyrning är två helt skilda sätt. I USA är mycket detaljstyrt, 
medan Europa i högre utsträckning har självreglering. Revisorn från KPMG ser dock att 
båda sidorna börjar gå mot varandra. Personen tror att det är bra med självreglering, 
eftersom det är anpassningsbart. Man bör inte detaljstyra för mycket, ”Detaljstyrning 
blir tungrott på något sätt”, säger personen då inget bolag är det andra likt. Dock behövs  
övergripande regler så att alla arbetar inom samma ram och med samma definitioner. 
Personen säger att checklistor är bra att ha som stöd vid granskning av intern kontroll.  
Dessa tas fram på de olika byråerna och är inget som borde lagstiftas om.  
 
 
Bo Hjalmarsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Hjalmarsson tycker inte att intern kontroll skall detaljstyras. Han menar att det inte är 
svensk kultur att ha ett sådant upplägg, utan att man istället bör använda sig av en 
principbaserad ansats.  
 
 

 32



Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Lundin är för självreglering men menar att det måste finnas övergripande regler. Hans  
förslag är att införa frågorna om hur revisorns granskning av den interna kontrollen ska 
gå till som en lärande process under ett antal år,  för att man ska hitta det som passar 
såväl bolagen som revisorerna. Man måste ta det steg för steg och lyssna på marknaden. 
Det är viktigt att man hittar rätt nivå på dessa frågor och marknaden ska bedöma vad 
som ska krävas. Detta skulle sedan definieras som god sed. Han poängterar också att de 
svenska bolagen är väldigt internationella och att Sverige därför inte kan gå sin egen 
väg. Därför är det viktigt att de svenska lösningarna på dessa frågor också kan 
accepteras internationellt.  

 
 
4.1.5 Samma ramverk – Valfritt ramverk 

 

Samma 
ramverk 

Valfritt 
ramverk 

 
 
Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Mårtensson tror inte alls på ett valfritt ramverk, utan anser att COSO-modellen fungerar 
bra. Med ett valfritt ramverk menar Mårtensson att det blir svårt att hitta en måttstock. 
”Ska man uttala sig om intern kontroll måste man ha en måttstock” säger han. Som 
revisor vill man veta vad man har granskat och vad man mäter mot. Han tror att COSO 
kommer att bli normen, men säger att ”det är bara ett ramverk”, det är ett förhållnings-
sätt som sedan ändå måste skräddarsys och anpassas efter de enskilda företagen. Olika 
kontrollaspekter (s k assertions) såsom klassificering, periodisering och cut-off är 
exempel på sådant som alltid måste vara korrekt i alla företags redovisningar, oavsett 
vilket ramverk som efterföljs. Kontrollmålen är också viktiga och är desamma för alla 
företag, men företagens tillvägagångssätt för att uppnå dem skiljer sig åt. Därför måste 
revisorns granskning anpassas efter de enskilda bolagen. 
 
 
Björn Fernström, Ernst & Young 
 
COSOs ramverk anser Fernström är mycket bra, eftersom det är välutvecklat och täcker 
in allt. Dessutom känner många till det. Det passar dock inte till alla företag, då alla 
företag är olika. Inom revisorskåren pratas om att det borde vara tillåtet med en friare ut-
formning, som utgår från de största riskerna (kanske de tre till sex viktigaste) i ett bolag. 
Han hoppas att det blir så att man fokuserar särskilt på de viktigaste aspekterna och 
skalar av sådant som är mindre viktigt. Fernström poängterar åter att man måste vara 
observant på förändringar. Han anser att det är viktigt med en levande diskussion och 
förhållningssätt till bolagets risker. Det är viktigt att styrelsen, ledningen och revisorn är 
överens om riskanalysen för bolaget. Bolagets specifika risker kan sedan kopplas till 
COSOs ramverk.  
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Anonym auktoriserad revisor från KPMG  
 
Huruvida det bör vara samma ramverk eller ej, är något som diskuterats under arbetet 
med koden, säger revisorn från KPMG. Personligen anser personen att man bör använda 
sig av samma ramverk. Visserligen anser personen att man skulle kunna utveckla egna 
ramverk, men poängterar att det måste gå att stämma av mot ett etablerat ramverk. 
COSOs ramverk beskrivs som bra, eftersom modellen är så välkänd. Den utgör en 
gemensam bas vilket ger ökad transparens. Det finns en poäng med den, anser personen 
och tillägger även att intern kontroll inte kan vara definieras på så många olika sätt. 
 
 
Bo Hjalmarsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Hjalmarsson uttrycker att han är ”för att man kan ge en viss valfrihet” när det gäller 
vilket ramverk som bolagen ska använda sig av. Han menar dock att företagen måste ha 
väl underbyggda och relevanta ramverk, och att dessa ofta påminner om COSO. Det 
måste finnas någon form av måttstock för bolagen men Hjalmarsson anser inte att man 
ska tvinga bolagen att byta till COSO, om de redan har ett eget strukturerat ramverk. 

 
Dock menar Hjalmarsson att revisorerna kommer att använda sig av COSO. Detta då det 
är ett etablerat ramverk som revisorerna har mycket kunskap om. Han säger att 
revisorerna kommer att ”benchmarka” mot COSO i de fall bolagen använder sig av 
andra ramverk.  
 
 
Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Lundin säger att det är otroligt viktigt att man utgår från samma ramverk i grunden. Att 
använda sig av samma ramverk underlättar jämförelse mellan bolag. Han beskriver 
COSO-modellen som exemplarisk, men menar att denna sedan bör anpassas till bolagets 
förutsättningar.  
 
 
4.2 RAPPORTERING 

 
4.2.1 Eget uttalande – Intygande funktion 

 

Eget  
uttalade 

Intygande 
funktion 

 
 
Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Det finns förväntningar från börsen och näringslivet om att revisorn uttalar sig om den 
interna kontrollen. Revisorerna vill å andra sidan ha rätta förutsättningar att utifrån den 
granskning som krävs uttala sig om den interna kontrollen. Han tror därför att det 
kommer att bli ett mellanting, som är acceptabelt för alla parter.  
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Björn Fernström, Ernst & Young 
 
Fernström anser att man som revisor måste kunna komma med ett omdöme. Han menar 
att det är viktigt att ”kliva fram och stå upp för det vi har gjort”. Man måste kunna 
skriva vad man gjort och kommentera det, samt komma fram till en slutsats. Han tror 
dock inte att det kommer att bli så i det nya förslaget från FAR. 
 
 
Anonym auktoriserad revisor från KPMG  
 
Revisorn från KPMG säger att granskningsinriktningen skiljer sig mycket åt, beroende 
på om revisorn ska avge ett eget uttalande eller om rapporten enbart ska ha en intygande 
funktion. Ett eget uttalande från revisorn medför ett mycket mer omfattande arbete. 
Personen tror inte att det är vad marknaden vill ha, då kostnaden för revision skulle öka. 
Skulle det komma signaler på att marknaden verkligen vill ha ett eget uttalande, 
accepterar personen dock det. För övrigt tycker revisorn att det är en sund tanke bakom 
principen följ eller förklara varvid marknaden bedömer den förklaring som lämnats av 
bolagen och där ”straffet” bör bli en lägre börskurs om den inte accepteras. Enligt SOX 
ska revisorn avge ett eget uttalande vilket inneburit betydligt mer granskningsarbete för 
revisorn.    
 
 
Bo Hjalmarsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Hjalmarsson tycker att revisorn skall avge ett intyg angående styrelsens rapport och 
således inte avge en egen åsikt om den interna kontrollen. Detta då han menar att den 
ökade kostanden för ett eget uttalande inte är marknadsmässigt motiverad. Detta till 
skillnad från SOX 404, som kräver att revisorn dels skall granska företagsledningens  
uttalande och dels göra en egen värdering av den interna kontrollen. Denna värdering 
blir således som en ”second opinion”.  
 
 
Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Lundin förespråkar att rapporten ska ha en intygande funktion, precis som när man be-
skriver vanlig revision. Liksom i den ordinarie revisionsberättelsen anser han att det bör 
framgå huruvida det finns väsentliga fel eller ej.  
 

 
4.2.2 Fri utformning – Lagstadgad utformning 

 

Fri 
utformning 

Lagstadgad 
utformning 

 
 
 
Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Revisorns intyg över intern kontroll bör normalt vara relativt kort. Mårtensson tycker att 
upplägget med en standardrapport, under förutsättning att företaget inte har några 
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väsentliga kontrollbrister, är bra. Om det finns väsentliga kontrollbrister i företaget, bör 
rapporten vara utförligare. Endast då bör avvikelser från standardutformningen före-
komma; rapporten ska ses som en avvikelserapportering. På årsstämman kan revisorn 
berätta utförligare om såväl positiva som negativa omständigheter. Han ser ingen an-
ledning till att ha en friare utformning, då olika utformningar på rapporten skulle för-
svåra jämförbarheten mellan olika företag.  
 
Han tillägger också att det är viktigt att det framgår tydligt av rapporten hur ansvars-
förhållandena ser ut och vilka områden man i granskningen har fokuserat på. 
 
 
Björn Fernström, Ernst & Young 
 
Fernström anser att standardformuleringar tenderar att bli intetsägande och han tycker 
att det vore önskvärt att tillåta friare formuleringar. Man skulle då på ett bättre sätt 
kunna spegla de enskilda företagens betingelser, men det skulle kunna bli problematiskt 
med tanke på att revisorn inte får uttala sig så att bolaget kan komma till skada. 
Fernström menar dock att det skulle vara användbart med ett skelett för rapportens ut-
formning, men ingen detaljstyrning. 
 
På frågan vad han anser om att låta revisorns rapport angående den interna kontrollen få 
samma koncept som den ordinarie revisionsberättelsen, d v s ren och oren, svarar han att 
det skulle vara bra om det inte vore för mediedrevet. Han menar att media tenderar att 
blåsa upp händelser i onödan; bara för att det finns brister i ett företags interna kontroll 
behöver den inte vara dålig. Allt i ett företag är inte bra till hundra procent. 
”Redovisning är bara ungefär rätt” säger han. Den bygger på många bedömningar, som 
bara stämmer just ”nu”, inte ett kvartal senare. Han tillägger också att man måste skilja 
mellan företag som har bra regler angående den interna kontrollen, men där efter-
levnaden är dålig och företag som har halvbra regler, men där efterlevnaden är bra.  
 
 
Anonym auktoriserad revisor från KPMG  
 
När det gäller utformningen på rapporten, anser personen från KPMG att det är bra med 
en viss struktur på rapporten. Det fungerar inte att ha en fri utformning, speciellt inte när 
det är upp till marknaden att bedöma bolagen. Då måste man ha en struktur. Ut-
formningen skulle kunna vara reglerad i en RS. Personen anser vidare att konceptet med 
ren och oren rapport är bra. I rapporten bör ansvarsfördelningen och vad som har 
granskats framgå. Man kan inte utgå från att läsaren av rapporten har dessa kunskaper 
och förstår hur allt detta fungerar. ”Varför inte vara lite övertydlig?” säger personen.    
 
 
Bo Hjalmarsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Hjalmarsson föredrar att rapporten har en standardutformning. Denna bör vara reglerad. 
Han menar att det annars skulle bli problematiskt att få information om vad revisorn 
gjort. 
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Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Lundin anser att utformningen av bolagets beskrivning av den interna kontrollen bör 
vara fri så att bolaget har möjlighet att beskriva hur situationen ser ut och att uttrycka sin 
ställning. Detta för att öka transparensen. ”Transparens är a och o”, menar Lundin. Det  
är viktigt att det finns transparens så att utomstående kan bilda sig en uppfattning om 
bolaget.  
 
Lundin menar dock att revisorns rapport bör vara standardiserad då den annars skulle bli 
för svår för marknaden att tolka. Han menar att folk ska kunna känna igen sig. Läsaren 
av rapporten är inte alltid professionellt kunnig och nyttan med rapporten riskerar där-
med att försvinna om man inte har en standardutformning. Han tycker att rapporten 
skulle kunna bygga på samma koncept som den ordinarie revisionsberättelsen, d v s ren 
eller oren.  
 
 
4.2.3 Offentliggöra problem – Hemlighålla problem 

 

Offentliggöra 
problem 

Hemlighålla 
problem 

 
 
Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Då ett bolag har betydande kontrollbrister ska revisorn redovisa dessa brister, förklara 
vilka åtgärder som vidtagits samt hur situationen ser ut idag. Koden gör det svårare för 
bolag att hemlighålla kontrollbrister, då den bygger på transparens.  
 
Vid stora förändringar inom den interna kontrollen, är det viktigt att revisorn informerar 
aktieägarna. Vidare tror Mårtensson att det vore intressant för aktieägarna att få 
information om viktiga revisionsrisker och hur kontrollerna ser ut för dessa. Ofta är 
revisionsriskerna snarlika de operativa riskerna som presenteras av bolaget på års-
stämman. Man måste hela tiden komma ihåg att ett viktigt syfte med revision är att 
skydda aktieägarna. Det måste alltid vara i fokus.  
 
 
Björn Fernström, Ernst & Young 
 
Fernström tycker att det är svårt att avgöra huruvida man ska offentliggöra problem eller 
ej, med tanke på att man som revisor har stor insikt i företaget. En öppnare dialog kring 
intern kontroll är något han efterfrågar. Ett förslag är att revisorn kan ta upp några 
positiva och negativa aspekter om bolaget på årsstämman, som ett första steg. Han 
berättar även om ett litet familjeföretag, som han varit revisor för under många år, där 
han på stämman brukar tala om vad som är bra och mindre bra, vilket uppskattas av 
ägarna. På stämman i ett publikt bolag är det snarare knäpptyst och väldigt  
standardiserat. Han tror att vissa aktieägare skulle uppskatta om revisorn redovisade sitt 
revisions-PM, medan andra inte skulle göra det. Revisorn måste också alltid vara noga 
med sitt ansvar och sin tystnadsplikt. Fernström tycker att det är tråkigt att det blivit så, 
men anser samtidigt att det är en fin regel att värna om företaget. 
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Huruvida revisorn kan offentliggöra problem eller ej handlar om en avvägning mellan 
väsentlighet och risk. Vad som anses vara väsentligt kan vara svårt att avgöra. Inom 
revisionsbranschen brukar man säga att ett fel motsvarande fem till tio procent av 
rörelsekapitalet. Vad som ska anses utgöra ett fel kan dock diskuteras. Med tanke på 
osäkerheten kring väsentlighet och risk anser han att det är bra att revisorer är försiktiga 
i sin informationsutgivning. Slutligen poängterar han också att de flesta svenska bolag 
har god kontroll.     
 
 
Anonym auktoriserad revisor från KPMG  
 
Personen från KPMG påpekar att det bör fungera som så att bolaget självt uttrycker sina 
problem i styrelsens rapport om intern kontroll. Om man som revisor hamnar i en 
situation där det finns problem i bolaget handlar det om en avvägningsfråga. Revisions-
byråns jurister kan också kopplas in för att man ska kunna avgöra hur mycket och vilken 
sorts information som kan offentliggöras, då revisorns eventuella information inte får 
skada företaget. I slutändan är det upp till den påskrivande revisorn att avgöra detta. 
 
Personen poängterade också att det inte handlar om att hemlighålla problemen i ordets 
rätta bemärkelse, utan snarare om problematiken med vilken information som kan 
offentliggöras utan att revisorn skadar bolaget. 
 
 
Bo Hjalmarsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Hjalmarsson menar att huruvida problem ska offentliggöras eller inte, alltid är en 
avvägningsfråga. I slutändan är det den påskrivande revisorns omdöme som avgör.  

 
Om det finns brister i den interna kontrollen bör styrelsen i första hand rapportera dessa. 
Skulle styrelsen inte göra det, måste revisorn träda in och påpeka dessa fel. Hjalmarsson 
framför att det finns två typer av granskningsobjekt för revisorn. Det första gransknings-
objektet är huruvida styrelsens rapport av intern kontroll ger en riktig beskrivning av 
denna. Det andra granskningsobjektet är att bedöma styrelsens egen utvärdering av den 
interna kontrollen. Det finns fyra situationer då revisorn bör anmärka på styrelsens 
utvärdering. Den första är då styrelsen har gjort en bedömning men dokumentation för 
detta saknas. Då är det omöjligt för revisorn att granska bedömningen. Den andra 
situationen är då styrelsens bedömning saknar grund. Den tredje situationen är då 
styrelsen felaktigt gjort ett uttalande att den interna kontrollen är god, d v s att styrelsen 
hemlighåller problem. Den fjärde situationen är då styrelsen felaktigt gjort ett uttalande 
att den interna kontrollen är dålig när den i själva verket är bra. Det är dock inte troligt 
att denna sista situation uppkommer i verkligheten.  
 
 
Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Man ska kunna beskriva eventuella problem i ett bolag, säger Lundin. Det är viktigt att 
beskriva vilka problem som finns, samt hur bolaget hanterar dessa. ”Det är inte fel att 
ha brister”, menar han. Tar man inga risker i ett bolag, så kommer det heller inte att bli 
någon värdeutveckling, menar han. Vid offentliggörande av problem måste en noggrann 
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avvägning ske och han menar ett det i sig är en process att avgöra vad som ska offentlig-
göras. 
 
 
4.3 SAMMANSTÄLLNING 
 
Vi har framställt tabeller för att för att på ett enkelt sätt tydliggöra revisorernas upp-
fattningar. Den första tabellen avser själva granskningen av intern kontroll, medan den 
andra tabellen gäller rapporteringen. 
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GRANSKNING  
 
  
Överskådlig sammanställning av intervjusvaren 
 
 Tommy Mårtensson 

Deloitte  
Björn Fernström 
Ernst & Young 

Anonym 
KPMG 

Anders Lundin 
ÖPWC 

Bo Hjalmarsson 
ÖPWC 

      
Löpande granskning – 
Årlig granskning 
 

Årlig granskning Årlig punktinsats med 
uppföljningsåtgärder 

Både löpande och årlig 
granskning 

Löpande granskning Löpande granskning 

      
Tidigare erfarenheter – 
Årlig omprövning 

Tidigare erfarenheter, 
men uppmärksam på 
förändringar 

T idigare erfarenheter, 
men observant på 
förändringar 

T idigare erfarenheter, 
men fokusera på 
förändringar 

T idigare erfarenheter Kombination 

      
Djup granskning –  
Bred granskning  

Djup granskning Stickprov och 
statistiska metoder 

Granskning utifrån 
bolagets riskanalys 

Beror på hur företaget 
byggt upp sin interna 
kontroll 

Bred granskning 

      
Självreglering – 
Detaljstyrning 
 

Viss detaljstyrning Självreglering med viss 
detaljstyrning 

Självreglering med 
övergripande regler 

Självreglering Självreglering 

      
Samma ramverk – 
Valfritt ramverk 
 

Samma ramverk, 
COSO 

Valfritt  ramverk med 
koppling till COSO 

Samma ramverk Samma ramverk Samma ramverk, 
COSO 

 



RAPPORTERING  
  
 
Överskådlig sammanställning av intervjusvaren 
 
 Tommy Mårtensson 

Deloitte  
Björn Fernström 
Ernst & Young 

Anonym 
KPMG 

Anders Lundin 
ÖPWC 

Bo Hjalmarsson 
ÖPWC 

      
Intygande funktion – 
Eget uttalande 
 

Mellanting Eget uttalande Intygande funktion Intygande funktion Intygande funktion 

      
Fri utformning – 
Lagstadgad utformning 

Standardutformning 
med friare 
avvikelserapportering 

Skelett för 
utformningen, men 
ingen detaljstyrning 

En struktur för 
rapporten 

Standardiserad 
utformning 

Reglerad 
standardutformning 

      
Offentliggöra problem – 
Hemlighålla problem 
  

Offentliggöra problem Avvägning Avvägningsfråga Offentliggörande med 
avvägning 

Avvägningsfråga 
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 5 ANALYS 
 
 
I detta kapitel analyseras den information som har samlats in genom den empiriska under-
sökningen, som presenterades i föregående kapitel. Vi har använt samma upplägg för 
analysen som för den empiriska undersökningen, d v s uppdelat på modellernas bestånds-
delar. Analysen är objektiv och sker med hjälp av resonemang som introducerades i kapitel 
tre.   
 
 

5.1 GRANSKNING 
 
5.1.1 Löpande granskning – Årlig granskning 

 

Löpande 
granskning 

Årlig 
granskning 

 
 
På denna punkt finns ingen enighet bland de intervjuade revisorerna. Mårtensson anser 
att en årlig granskning är fullt tillräcklig. Även Fernström föredrar en årlig punktinsats, 
men med kompletterande uppföljningsåtgärder. Lundin tycker däremot att granskningen 
måste ske löpande under hela året, vilket han motiverar med att man som revisor måste 
följa bolaget och förstå dess risker, problem och processer. Han ser det som omöjligt att 
lyckas med detta genom en årlig punktinsats. Hjalmarsson anser också att granskningen 
måste ske löpande, eftersom styrelsens rapport avser hela året. Revisorn från KPMG 
menar att både en årlig och löpande granskning behövs. Personen säger att man an-
vänder sig av båda typerna; en årlig där siffror och konton granskas och en löpande där 
man granskar bolagets rutiner.     
 
Som vi tidigare nämnt ska revisorns granskning enligt koden avse hela året, medan 
granskningen enligt SOX enbart avser situationen i slutet av året. Naturligtvis kan detta 
också påverka huruvida revisorn ska genomföra granskningen som en punktinsats eller 
löpande under året, som Hjalmarsson nämnde. Det kan finnas en risk om revisorn 
genomför granskningen som en punktinsats, trots att styrelsens rapport avser hela året.  
Det skulle då kunna bli problem om revisorn vid sina substansgranskningsåtgärder upp-
täcker att riskbedömningen behöver omvärderas, som vi tog upp i kapitel tre. Om 
revisorns punktinsats äger rum i slutet av året kan det t ex vara svårt att införa sådana 
förändrade granskningsåtgärder som skulle behövas  för att hålla revisionsrisken på en 
godtagbart låg nivå.  
 
Några revisorer säger också att relevansen av revisorns granskning blir högre för 
investerare och aktieägare med en löpande granskning, samt att det skapar mervärde för 
bolaget. En löpande granskning av den interna kontrollen harmonierar också i större ut-
sträckning med COSOs definition av intern kontroll, nämligen i bemärkelsen att intern 
kontroll är en process som sker kontinuerligt. 
 
 
 

 



5.1.2 Årlig omprövning – Tidigare erfarenheter 
 

Årlig 
omprövning 

Tidigare 
erfarenheter 

 
 
Samtliga revisorer är överens om att tidigare erfarenheter är viktiga, vissa beskriver dem 
rentav som ovärderliga. Om revisorn har möjlighet att använda sig av tidigare 
erfarenheter, medför det att han/hon inte behöver göra om hela proceduren varje år,  
vilket i sin tur medför att han/hon kan fokusera på det som är väsentligt. Företagets  
risker är dessutom ofta desamma från år till år. Dock måste revisorn alltid vara upp-
märksam på förändringar jämfört med tidigare år. I slutändan handlar det om att hålla 
nere kostnaderna för revisionen, vilka skulle vara betydligt högre vid årliga om-
prövningar. Av den orsaken skulle troligtvis kunderna ifrågasätta årliga omprövningar. I  
RS framkommer att revisorn får använda sig av tidigare erfarenheter i sin granskning. 
Det är dock inte tillåtet enligt SOX, vilket är en bidragande orsak till att SOX upplevs 
som omfattande och dyrt. 
 
Om revisorn får använda sig av tidigare erfarenheter kan detta även bidra till att 
komponenten uppföljning i COSOs ramverk uppfylls. Att revisorn i sin granskning får 
inkludera sina tidigare erfarenheter medför att han/hon kan se förändringar i företagets  
interna kontroll över tiden. Det blir i sig en uppföljning och en utvärdering av kvaliteten 
på företagets interna kontroll, som kan bidra till att kunden får värde för sina pengar.  
 
 
5.1.3 Djup granskning – Bred granskning 

 

Djup 
granskning 

Bred 
granskning 

 
 
Lundin menar att huruvida granskningen ska vara bred eller djup, helt och hållet beror 
på hur företagets interna kontroll är uppbyggd. Man måste utgå från bolagets egna förut-
sättningar. Han säger vidare att man måste hitta en balans mellan bredd och djup, samt 
att det inte går att granska för detaljerat, beroende på de höga kostnader det medför för 
bolaget. Även revisorn från KPMG är inne på detta spår. Han säger att det är viktigt att 
revisorn i sin granskning utgår från den riskanalys som upprättats för bolaget. 
Mårtensson poängterar också att revisorn måste ta hänsyn till det enskilda bolaget  
genom att fokusera på dess risker och täcka dem. Han menar att det är genom djup 
granskning som revisorn ges möjlighet att fokusera på de väsentliga områdena. 
Fernström säger att revisorn måste förlita sig på statistiska metoder och stickprov för att 
få en objektiv grund. 
 
Som framgår i såväl kapitel tre som den empiriska undersökningen, är riskbedömningen 
för ett bolag central i revisorns arbete. Revisorn kan inte granska allt i ett bolag och 
därför är det viktigt att granskningsansatsen utgår från riskbedömningen för det enskilda 
företaget. Genom riskanalysen kan revisorn bedöma vad som är väsentligt och kan där-
med fokusera granskningen till dessa väsentliga områden. Väsentlighet och risk är två 
nyckelbegrepp som hänger ihop. 
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Att utgå från bolagets egna förutsättningar kan också innebära att granskningsansatsen 
blir olika beroende på vilken nivå den interna kontrollen befinner sig på, d v s vilken 
mognad de uppnått. I ett bolag med opålitliga kontroller kan revisorn vara tvungen att i 
större utsträckning granska hur dessa är uppbyggda och fungerar, än om bolaget skulle 
ha optimala kontroller. 
 
Både Mårtensson och Lundin nämner även att granskningen ska ske uppifrån och ner i 
organisationen (top down). De menar att det är på ”toppen” som bedömningar och 
ställnings taganden görs, respektive att det är där som företagskulturen sätts. De nämner 
också att det är viktigt för revisorn att fånga upp och förstå ”tone at the top”. Detta 
resonemang kan relateras till det som omfattas av den första komponenten i COSOs 
ramverk, kontrollmiljön. Innebörden av kontrollmiljön är, som redan nämnts, att hela 
företagets kultur utgår från ledningen och deras agerande. Därför är det naturligt att även 
revisorn påbörjar sin granskning i den ”änden” av företaget, för att bilda sig en upp-
fattning om företagskulturen.  
 
Lundin och Mårtensson nämner också relationen mellan kostnad och nytta i detta 
sammanhang. Vid en alltför detaljerad granskning korresponderar inte nyttan med 
kostnaden och det är därför nödvändigt att avgränsa granskningens omfattning. 
Mårtensson föreslår att granskningen enbart ska omfatta utformningen på den interna 
kontrollen. Det menar han att skulle hålla nere granskningens omfattning och därmed 
även kostnaderna. Han anser att det är i utformningen som de största riskerna finns, inte 
i själva funktionalitetsfasen. Genom att granska utformningen menar han att man får en 
bra uppfattning om den interna kontrollen och dess funktionalitet. Att de största riskerna 
i den interna kontrollen finns i dess utformning framkommer också i COSOs ramverk. 
Den tredje komponenten, kontrollaktiviteterna, handlar i hög grad om just utformningen. 
En intern kontroll som är ändamålsenligt utformad kan förebygga, upptäcka och 
korrigera fel som förekommer i företagets processer. Även den sista komponenten i 
COSOs ramverk, uppföljning, kan relateras till den interna kontrollens utformning, då 
den syftar till att utvärdera om den är ändamålsenlig.    
 
 
5.1.4 Självreglering – Detaljstyrning 

 

Själv-
reglering 

Detalj- 
styrning 

 
 
Även på denna punkt är våra respondenter samstämmiga. De förespråkar självreglering, 
men är noga med att poängtera att viss detaljstyrning med övergripande regler är 
nödvändigt. Många påpekar att självregleringen är stark i Sverige och jämför även med 
SOX, där detaljstyrningen är mycket framträdande. Flera av dem har åsikten att detalj-
styrningen i USA gått för långt och vissa tror att USA kommer att tvingas tona ner 
detaljstyrningen lite. Argument som nämnts mot detaljstyrning är bl a att revisorn 
riskerar att bara följa en checklista och missa faktorer som inte täcks av denna. Av 
revisorn från KPMG beskrivs detaljstyrning som tungrott. 
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Man kan också se ett samband mellan att revisorerna förespråkar självreglering och att 
de anser att man måste utgå från förutsättningarna och riskanalysen för det enskilda 
bolaget (som framkom i analysen av egenskaperna djup respektive bred granskning). 
Om detaljstyrningen skulle vara framträdande och revisorns granskning därmed 
reglerad, skulle revisorerna troligen inte kunna anpassa sina granskningsåtgärder efter 
företagets riskbedömning i samma utsträckning, utan tvingas utföra mer standardiserade 
granskningsåtgärder. 

 
 
5.1.5 Samma ramverk – Valfritt ramverk 

 

Samma 
ramverk 

Valfritt 
ramverk 

 
 
Revisorernas svar på denna fråga påminner mycket om varandra. Det råder enighet om 
att granskningen måste kunna anpassas till de enskilda bolagen och deras förut-
sättningar. Samtidigt måste det finnas ett etablerat ramverk att knyta granskningen till,  
någon form av måttstock. Samtliga intervjuade är överens om att alla företag är olika 
och att det inte finns något enskilt ramverk som passar för alla företag.  
 
Som vi har nämnt tidigare föreskrivs inte användning av något särskilt ramverk i FARs 
och Svenskt Näringslivs vägledning för styrelsens rapport om den interna kontrollen. 
Det görs inte heller i det första förslaget från FAR till revisorns granskning och 
rapportering angående styrelsens rapport. Hur det blir i det nya förslaget återstår att se. 
Majoriteten av våra respondenter är dock överens om att samma ramverk måste an-
vändas. För att alla ska utgå från samma ramverk krävs naturligtvis att det förslag från 
FAR som till slut träder i kraft, föreskriver ett specifikt ramverk. 
 
Som vi nämnt bygger koden på principen ”följ eller förklara” och omfattar därmed inte 
några möjligheter till sanktioner mot de bolag som missköter sig. Istället är det upp till 
marknaden att bedöma huruvida bolagens förklaringar är godtagbara. Om marknaden 
ska ta ställning till olika bolags interna kontroll som granskats av revisorer, vilka utgått 
från olika ramverk, kan denna bedömning bli svår. Gränserna mellan vad om är godtag-
bart eller inte riskerar att bli flytande. Detta skulle kunna resultera i att bolagen bedöms 
på olika sätt och att jämförelserna blir ”orättvisa”. Samma resonemang kan appliceras på 
ett agentteoretiskt perspektiv. För en blivande aktieägare som är intresserad av en lång-
siktig placering i ett bolag är det viktigt att bolaget har en god intern kontroll. Som 
investerare och aktieägare vill man känna förtroende för det bolag man väljer att placera 
sina pengar i. Därför är det naturligt att vilja jämföra olika bolag med varandra.   
 
När det gäller COSOs ramverk är de intervjuade revisorerna också överens i sina 
åsikter. Ramverket beskrivs exempelvis med ord som ”jättebra” och ”exemplariskt”. 
Motiveringarna lyder att det är etablerat och välkänt, att det är välutvecklat och hel-
täckande, ger ökad transparens, samt att det utgör en bas och en trygghet. Flera av 
revisorerna säger att COSOs ramverk skulle kunna ut göra det gemensamma ramverket  
för revisorns granskning av intern kontroll.  
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5.2 RAPPORTERING 

 
5.2.1 Eget uttalande – Intygande funktion 

 

Eget  
uttalade 

Intygande 
funktion 

 
 
I denna fråga gick åsikterna isär. Fernström förespråkar ett eget uttalande, vilket mot-
svarar marknadens önskemål. Hans argument för ett eget uttalande är att man som 
revisor måste kunna ge ett omdöme och stå upp för vad man gjort. Som vi beskrev i den 
teoretiska referensramen, bedömde FAR emellertid att det inte var möjligt att tillämpa 
en uppdragsform av bestyrkande karaktär, alltså ett eget uttalande från revisorn. Lundin, 
Hjalmarsson och den anonyma revisorn från KPMG anser snarare att rapporten ska 
fungera som ett intygande. En motivering lyder att ett eget uttalande skulle tvinga fram 
ett mer omfattande arbete från revisorns sida, vilket skulle motsvara högre kostnader för 
kunden. Mårtensson tror att det bästa alternativet skulle vara ett mellanting, d v s något  
som alla parter kan acceptera.  
 
 
5.2.2 Fri utformning – Lagstadgad utformning 

 

Fri 
utformning 

Lagstadgad 
utformning 

 
 
Revisorerna är överens om att någon form av standardisering behövs för rapportens ut-
formning. Några påpekar att det skulle bli för svårt för marknaden att tolka och bedöma 
rapporterna, om dessa skulle vara utformade på olika sätt. Även här kommer aspekten 
jämförbarhet in i bilden, som vi redan diskuterat ovan. Mårtensson säger att rapporten 
ska vara utformad som en avvikelserapportering. Om det inte finns några väsentliga fel 
för revisorn att anmärka på, ska således rapporten enbart bestå av en standard-
utformning. Fernström anser att någon form av skelett är nödvändigt men är i övrigt  
positiv till friare formuleringar, med motiveringen att det skulle spegla de enskilda 
företagen bättre. Revisorerna är också positiva till konceptet med en ren respektive en 
oren rapport, som den ordinarie revisionsberättelsen bygger på. Fernström säger dock att 
det finns en risk med detta. Han menar att en oren rapport skulle kunna blåsas upp av 
media på ett oproportionerligt sätt. Vidare påpekar några att läsaren av rapporten inte 
alltid är kunnig inom området och att det därför bör framgå i rapporten hur 
ansvarsfördelningen ser ut samt vad som granskats.  
 
 
5.2.3 Offentliggöra problem – Hemlighålla problem 

 

 
 

Offentliggöra 
problem 

Hemlighålla 
problem 

 46



De flesta svarar att huruvida problem bör offentliggöras eller ej är en avvägningsfråga. 

tt revisorerna är positiva till att offentliggöra problem, kan hänga ihop med den för-

 

Revisorerna tenderar dock att vara mer positiva till att offentliggöra problem, under 
förutsättning att bolaget inte riskerar att ta skada av detta. I så fall skulle revisorn ha an-
setts bryta mot sin tystnadsplikt enligt Revisionslagen.  
 
A
pliktelse de har gentemot aktieägarna, sett till agentteorin. Även andra intressenter har 
intresse av att få information om eventuella problem i företagets interna kontroll. 
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6 SLUTSATS 
 
 

Här följer en subjektiv analys där vi redogör för våra slutsatser. Inledningsvis redogör 
vi för slutsatserna uppdelat på de aspekter som undersökts i uppsatsen. Därefter  
presenterar vi modifierade modeller för hur revisorns granskning och rapportering av 
styrelsens rapport angående den interna kontrollen kan utformas. Slutligen redovisas 
kritik mot vår empiriska undersökning. 

 
 
6.1 GRANSKNING 
 
6.1.1 Löpande granskning – Årlig granskning 

 

Löpande 
granskning 

Årlig 
granskning 

 
 
Revisorerna som vi har intervjuat var mycket oeniga om huruvida granskning ska ske en 
gång årligen som en punktinsats eller löpande under året. Vi anser att det till viss mån 
bör eftersträvas att ha en löpande granskning, eftersom man då inför kontinuitet. 
Kontinuitet i granskningen gör att den blir mer pålitlig då revisorn har möjlighet att 
agera direkt om han/hon vid sin granskning upptäcker en kvalitetsförsämring. Som vi 
också varit inne på tidigare skulle en löpande granskning underlätta för revisorn att 
utöka substansgranskningen om så skulle behövas, då han/hon kan uppmärksamma nya 
omständigheter tidigare. Lundin är av samma åsikt och menar att en punktinsats ger en 
ensidig bild, och att det är inte acceptabelt att man riskerar att missa viktiga 
transaktioner som inte sker vid tidpunkten för punktinsatsen.  
 
Vidare är det viktigt enligt agentteorin att komma ihåg att revisorerna är till för att ge 
trygghet åt aktieägarna och försäkra sig om att bolaget förvaltar deras investerade 
kapital på ett ansvarsfyllt sätt. Vid en löpande granskning är det lättare för revisorn att 
intyga kvaliteten på den interna kontrollen. Som vi nämnde i analysen stämmer en 
löpande granskning också bättre överens med tanken att intern kontroll är en process. 
 
Dock menar vi att man måste ta hänsyn till relationen mellan kostnad och nytta. Även 
om vi ser många fördelar med löpande granskning innebär en sådan typ av granskning 
också stora kostnader för företaget. Vi anser att denna stora kostnad är omotiverad, i 
förhållande till det värde företaget och dess aktieägare får ut. Vi menar att revisorn med 
en stor årlig punktinsats, samt med flera uppföljande granskningar ändå skulle säker-
ställa kvaliteten av de interna kontrollerna. Ett sådant upplägg skulle innebära att 
kostnaden inte blir omotiverat hög. Av dessa skäl tycker vi att det vore bäst att utforma 
granskningen av den interna kontrollen på detta sätt.  
 
Vidare anser vi att det vore av störst värde om revisorn uttalade sig om hur den interna 
kontrollen har varit under hela året, inte enbart vid bokslutsdagen. Detta då vi menar att 
det ger störst grad av försäkran till aktieägarna, enligt agentteorin.  
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6.1.2 Årlig omprövning – Tidigare erfarenheter 
 

Årlig 
omprövning 

Tidigare 
erfarenheter 

 
 
Revisorerna gav i detta fall en mycket entydig bild: att tidigare erfarenheter är 
ovärderliga och bör användas. Vidare säger RS 400 17 p. att revisorn får använda sig av 
tidigare erfarenheter, vilket man traditionellt gjort i Sverige. Lundin motiverade an-
vändandet av tidigare erfarenheter med att dessa är en viktig del av kompetensen, och 
Mårtensson med att riskerna i ett bolag ofta är desamma från år till år. Dock menar 
revisorerna att det är viktigt att vara observant på förändringar och nya omständigheter. 
Vi håller med om detta då mycket vikig och användbar information skulle förkastas om 
man valde att enbart använda sig av omprövning. Vi anser dock att en avvägning mellan 
dessa egenskaper vore det bästa, med tyngdpunkten på tidigare erfarenheter. Om 
tidigare erfarenheter uteslutande används anser vi dock att det finns en risk att revisorn 
låter dessa tidigare erfarenheter, som kanske inte längre är aktuella, påverka beslut och 
avvägningar. Detta med hänsyftning till SOX där varje år ska stå för sig självt.  
 
 
6.1.3 Djup granskning – Bred granskning 

 

Djup 
granskning 

Bred 
granskning 

 
 
Den riskbedömning som beskrevs i kapitel tre är den process som revisorn grundar sin 
granskning på. De risker som framkommer i denna process måste man ta hänsyn till när 
man avgör hur granskningen ska göras. Utifrån vår empiriska undersökning kunde vi 
konstatera att revisorerna anser att det optimala sättet att genomföra granskning av 
intern kontroll, är att utgå från bolagets risker. Detta lägger sedan grunden till hur bred 
eller djup granskningen blir. Vi håller helt med om detta resonemang. Vi anser dock att 
man i viss utsträckning bör granska även lågriskområdena för att försäkra sig om att 
dessa är fungerande. Likväl menar vi att revisorn bör utgå från riskanalysen och mesta-
dels fokusera på dessa områden. Beroende på risken bör revisorn sedan anpassa djupet 
och bredden på granskningen.  
 
Stickprovsgranskning anser vi är en bra metod eftersom metoden ger en fingervisning 
om hur den interna kontrollen ser ut som helhet, utan att kostnaden blir omotiverad hög. 
Enbart bred granskning anser vi leder till att kvaliteten på granskningen minskas för att 
klara av den stora volymen. Som vi skrev i teoriavsnittet är det omöjligt för revisorn att 
undvika alla risker men vi anser att stickprovsgranskning minimerar dessa i större om-
fattning än översiktlig granskning. 
 
Vidare anser vi att Mårtensson har en poäng när han säger att granskningen bör 
begränsas till utformningen av den interna kontrollen. Som framkom i analysen, har just  
utformningen av den interna kontrollen en framträdande roll även i COSOs ramverk. 
Första steget mot en god intern kontroll är att dess utformning är lämpad för sin 
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funktion. Det spelar ingen roll om exempelvis en transaktion kan ta sig igenom olika 
processer i företaget felfritt, om processen i sig är felaktigt designad.  
 
 
6.1.4 Självreglering – Detaljstyrning 

 

Själv-
reglering 

Detalj- 
styrning 

 
 
Revisorerna är eniga om att vissa övergripande regler behövs. Dock menar de att detalj-
nivån bör bestämmas av marknaden. Vi håller med om att en avvägning mellan detalj-
styrning och självreglering vore det optimala. Övergripande regler behövs för att fast-
ställa en ram för vad som krävs, annars tror vi inte att det blir effektivt. Dock håller vi 
med om att marknadens krav och önskemål bör styra och därmed bör självreglering 
råda. Fernström menar att självreglering kräver en öppen dialog och eftersom man 
traditionellt sett har haft det i Sverige tror vi att alla parter antar den ansatsen. Personen 
från KPMG anser att det är bra med självreglering då det är anpassningsbart, vilket det 
inte blir om man använder sig av detaljreglering. Som vi också tog upp i analysen, kan 
självreglering medföra att revisorn får utökade möjligheter att anpassa sin gransknings-
ansats efter det enskilda bolaget. Mårtensson menar vidare att koden måste bli mer 
tydlig i sina krav, men anser ändå att den inte bör bli så detaljerad som SOX. Vi håller 
med om att det är av stor vikt att koden är tydlig med vad som ska krävas. 
 
Vi ställer oss även mycket positiva till det steg för steg-förslag som Lundin framförde; 
nämligen att införa frågorna om hur revisorns granskning ska gå till som en lärande 
process under ett antal år, för att hitta rätt nivå på dessa frågor. 
 
 
6.1.5 Samma ramverk – Valfritt ramverk 

 

Samma 
ramverk 

Valfritt 
ramverk 

 
 
Av våra intervjuer har det framkommit att revisorerna föredrar att använda samma ram-
verk. Fernström menar dock att det vore positivt med ett ramverk som utgår från det 
enskilda bolagets risker. Övriga revisorer menar att ett etablerat ramverk vore att före-
dra. Detta då revisorn, utifrån ett etablerat ramverk som COSO, ändå kan ta fram ett 
företagsunikt ramverk som utgår från bolagets risker.  
 
Vi håller med om att ett etablerat ramverk vore det bästa och menar att samma ramverk 
möjliggör jämförbarhet mellan företagen. Som vi kom fram till i analysen, är det nöd-
vändigt att kunna jämföra olika bolag med varandra. Vi anser av denna anledning att 
företagsunika ramverk inte bör tillåtas. COSO tycker vi är en bra modell då den är väl-
känd och heltäckande. Även revisorerna vi intervjuat tycker att det vore bra att utgå 
ifrån COSO. Detta då ramverket är välutvecklat och etablerad.  
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6.2 RAPPORTERING 
 
6.2.1 Eget uttalande – Intygande funktion 

 

Eget  
uttalade 

Intygande 
funktion 

 
 
Denna fråga visar på stor splittring bland revisorerna. Lundin och revisorn från KPMG 
menade att rapporten bör intyga styrelsens rapport. Fernström menade däremot att 
revisorerna måste kunna skriva under och kommentera det han/hon har gjort.  
 
Kritiken mot FARs förslag till riktlinjer (enligt bilaga 4), som saknade ett eget uttalande 
från revisorn, kan tyda på att markanden efterfrågar det. (Se även bilaga 5 för några av 
våra respondenters åsikter om FARs första förslag). Vi menar dock att revisorns roll bör 
vara att intyga bolagets rapport, inte utge ett eget uttalande. Detta då revisorns roll enligt  
agentteorin inte är att uttala egen åsikt utan att säkerställa kvaliteten i aktieägarnas ställe. 
Möjligheten att som revisor uttala sig försvåras av revisorns tystnadsplikt, som gör att 
alla uttalanden måste vara välavvägda så bolaget inte kan komma till skada. Vi tror att 
det skulle vara av störst värde för aktieägarna om revisorn intygar bolagets uttalande 
samt inom ramen för tystnadsplikten förklarar sin syn på den interna kontrollen på 
årsstämman.  
 
 
6.2.2 Fri utformning – Lagstadgad utformning 

 

Fri 
utformning 

Lagstadgad 
utformning 

 
 
Av vår undersökning har det framkommit att revisorerna anser att en standardut-
formning är att föredra. Detta då det annars kan bli svårt för markanden att tolka 
revisorns formuleringar. Vi anser också att en lagstadgad standardutformning skulle 
vara det bästa då det blir lätt för företagets intressenter, och främst aktieägarna, att tolka 
uttalandet. Detta är enligt agentteorin mycket viktigt då aktieägarna bedömer ledningens  
prestationer utifrån revisorernas information. Det ger en ram för hur revisorerna ska 
bygga upp rapporten och det gör det möjligt att på ett enkelt sätt förstå vad de menar. 
Vidare underlättar en standardutformning även jämförelser mellan företag. En fri ut-
formning tror vi kan vara problematisk då alla uttrycker sig olika vilket innebär större 
risk för missförstånd.  
  
 
6.2.3 Offentliggöra problem – Hemlighålla problem 

 

Offentliggöra 
problem 

Hemlighålla 
problem 
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När det gäller huruvida den externa revisorn ska offentliggöra brister och problem i 
bolaget anser vi att man bör sträva efter ökad transparens. Revisorn ska enligt agent-
teorin granska bolaget för aktieägarnas räkning, och bör därmed meddela aktieägarna 
om det finns problem och brister i bolaget. Dock begränsas revisorns möjlighet att uttala 
sig av tystnadsplikten.  
 
Revisorerna som vi har intervjuat har framfört att man måste avväga väsentligheten i 
problemen/bristerna. Mårtensson menar att det är viktigt att revisorn informerar aktie-
ägarna vid stora förändringar inom den interna kontrollen, vilket vi ser mycket positivt 
på då detta är i linje med revisorns roll i agentteorin. Vidare framför Mårtensson och 
Fernström att det är bra att revisorn har en öppen dialog, inom ramen för tystnads-
plikten, med aktieägarna på årsstämman. Vi anser att det är positivt då revisorerna enlig 
agentteorin ska tillhandahålla aktieägarnas information. Syftet med intern kontroll kan 
även sägas vara att skydda ägarnas investeringar och bolagets tillgångar, som vi nämnt  
ovan. 
 
 
6.3 MODIFIERING AV VÅRA MODELLER 
 
Av ovanstående diskussion har vi kommit fram till att våra modeller bör modifieras uti-
från undersökningen och våra ställningstaganden.   
 
När det gäller granskningen av intern kontroll anser vi att följande bör ändras: 
 

• Huruvida granskningen av den interna kontrollen bör göras löpande under året  
eller som en punktinsats en gång per år, anser vi att revisorn bör ha en stor årlig 
punktinsats, samt med flera uppföljande granskningar. 

 
• Huruvida den externa revisorn bör bygga granskningen på de eventuella tidigare 

erfarenheter han/hon har av bolagets interna kontroll eller om han/hon bör se 
varje års granskning som en nystart, anser vi att revisorn bör bygga på tidigare 
erfarenheter men vara observant på förändringar och nya omständigheter. 

 
• Huruvida revisorn vid sin granskning ska granska en liten del av den interna 

kontrollen på djupet (i form av stickprov), eller om han/hon bör genomföra en 
bredare och därmed ytligare granskning anser vi att revisorn bör utgå ifrån 
bolagets risker. 

 
• Huruvida reglerna kring granskningen av intern kontroll bör vara detaljerade 

eller om de ska styras av marknaden anser vi att det bör vara övergripande  
regler där detaljerna får bestämmas av marknaden.  

 
• Huruvida revisorerna i sin granskning ska utgå från samma ramverk eller om 

revisorn själv ska kunna bestämma vilket ramverk han/hon vill utgå ifrån anser 
vi att revisorn bör utgå från samma ramverk. Vi menar att COSO är ett bra 
ramverk att utgå ifrån. 

 
Vi anser även att det vore bra att tydliggöra att modellen utgår ifrån ett agentteoretiskt 
synsätt, samt att man alltid måste ta hänsyn till relationen mellan kostnad och nytta.  
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Modellen skulle således se ut på följande sätt: 
 
 

 

GRANSKNING 
AV INTERN 
KONTROLL 

Tidigare 
erfarenheter, 
observant på 
förändringar 

 

Granskning utifrån 
bolagets risker 

 
Övergripande regler 

 
Samma ramverk 

 

Årlig punktinsats 
med uppföljande 

granskningar  

Agentteoretiskt 
synsätt 

Kostnad i 
relation till 

nyttan 

 
 
 
När det gäller rapporteringen av intern kontroll anser vi att följande bör ändras: 
 

• Huruvida revisorn bör uttrycka sin egen åsikt om den interna kontrollen eller om 
revisorn endast ska intyga att styrelsens rapport är utan väsentliga fel anser vi att 
revisorn bör intyga styrelsens rapport. 

 
• Huruvida formuleringen av och innehållet i revisorns rapport bör vara statisk och 

lagstadgad eller om revisorn ska få formulera sig fritt anser vi att en lagstadgad 
standardutformning vore det bästa.  

 
• Huruvida revisorn bör informera aktieägarna och andra intressenter om 

eventuella problem eller brister som finns i den interna kontrollen, inom ramen 
för revisorns tystnadsplikt, eller om problemen enbart ska kommuniceras till 
styrelsen anser vi att sträva efter ökad transparens.  

 
Vi anser även att det vore bra att tydliggöra att modellen utgår ifrån ett agentteoretiskt 
synsätt, samt att man alltid måste ta hänsyn till relationen mellan kostnad och nytta.  
 
Modellen skulle således se ut på följande sätt: 
 
 

 53



RAPPORTERING 
AV INTERN 
KONTROLL 

 
Intygande funktion 

 

Sträva efter ökad 
transparens 

 

Lagstadgad 
utformning 

Agentteoretiskt 
synsätt 

Kostnad i 
relation till 

nyttan 

 
 
 
6.4 KRITIK MOT VÅR EMPIRISKA UNDERSÖKNING 
 
Under våra intervjuer har vi frågat samtliga respondenter vad de anser om de modeller 
som vi konstruerat och baserat vår empiriska undersökning på. Vi ska nu redovisa deras  
åsikter. 
 
Fernström framhöll att han inte var komfortabel med benämningarna ”bred granskning” 
och ”djup granskning”. I övrigt hade han inget att invända mot modellerna. Vi har under 
arbetets gång insett att dessa benämningar inte riktigt har gått att applicera på 
verkligheten. Vi anser emellertid att vi under intervjuerna fått givande diskussioner 
kring frågeställningen och har klargjort för revisorerna vad vi menar med begreppen. En 
bättre formulering kan vi i efterhand säga att ”djup granskning” och ”grund granskning” 
kanske skulle ha varit. 
 
Den anonyma revisorn från KPMG ansåg att granskningsmodellen har en vettig upp-
ställning. När det gäller rapporteringsmodellen tyckte personen dock att ”offentliggöra 
problem – hemlighålla problem” är problematiskt att ha i modellen då det grundar sig på 
revisorns egen bedömning. Vi kan förstå hans åsikt men känner samtidigt att det är en 
central fråga när det gäller rapporteringen. Personen poängterade också att det inte 
handlar om att hemlighålla problemen i ordets rätta bemärkelse, utan snarare om 
problematiken med vilken information som kan offentliggöras utan att revisorn skadar 
bolaget. Vi håller med om att ordet ”hemlighålla” blir lite missvisande. Istället hade vi 
kunnat använda begreppet ”inte offentliggöra”. 
 
 
Bo Hjalmarsson ansåg att vissa delar av granskningsmodellen snarare var att hänföra till 
styrelsens granskning av bolagets interna kontroll. Vi författare håller med om att våra 
modeller till viss del också kan appliceras på styrelsens granskning. Vi anser emellertid 
att samtliga delar är relevanta för revisorns granskning, vilket vi också motiverat 
tidigare i uppsatsen. 
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På frågan om vi utelämnat någon aspekt med avseende på granskningen och 
rapporteringen i våra modeller, svarar Lundin att den måste anpassas till räkenskaps-
revision; det rör sig inte om två skilda revisioner – utan en enda. Vi håller med Lundin 
om att det handlar om en enda revision. Vi var dock tvungna att lämna denna aspekt där-
hän, eftersom vi valt att avgränsa oss till just revisorns granskning av styrelsens rapport 
angående den interna kontrollen inom ramen för koden.  
 
Mårtensson framförde att han saknade en avgränsning vad gäller granskningen; 
nämligen om den ska omfatta kontrollernas utformning och/eller deras funktionalitet. Vi 
förstår denna kritik och det är en intressant aspekt. Dock menar vi att denna aspekt in-
direkt ingår i vår modell. Vi känner även att vi erhållit svar på frågan om avgränsning 
genom intervjuerna.   
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 Bilaga 1: Regleringen av intern kontroll enligt Svensk kod för bolagsstyrning 
 
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.  
 
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  
 

5.2.1 T ill bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt 
revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2.108

                                                 
108 Även denna rapport kan ingå i den tryckta årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte en 
del av de formella årsredovisningshandlingarna.  
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Bilaga 2: Sarbanes Oxley Act, section 404  
 
SEC. 404. MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS. 
 
(a) RULES REQUIRED.—The Commission shall prescribe rules requiring each annual report 
required by section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m or 
78o(d)) to contain an internal control report, which shall— 

(1) state the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate 
internal control structure and procedures for financial reporting; and 
(2) contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the 
effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial 
reporting. 
 

(b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING.—With respect to the 
internal control assessment required by subsection (a), each registered public accounting firm 
that prepares or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the 
assessment made by the management of the issuer. An attestation made under this subsection 
shall be made in accordance with standards for attestation engagements issued or adopted by 
the Board. Any such attestation shall not be the subject of a separate engagement. 
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Bilaga 3: Förslag på disposition av styrelsens rapport angående den interna kontrollen109

 
Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
för räkenskapsåret 20XX 
 
Inledning 
 
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna 
kontrollen. Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 
3.7.2 och 3.7.3, och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansi ella rapporteringen. 
Denna rapport utgör inte del av de formella årsredovisningshandlingarna. 
 
Beskrivning 
 
[Kontrollmiljö*) 

xxx …. xxx] 
 
[Riskbedömning*) 
xxx …. xxx] 
 
[Kontrollaktiviteter*) 

xxx …. xxx] 
 
[Information och kommunikation*) 
xxx …. xxx] 
 
[Uppföljning*) 

xxx …. xxx]. 
 
Uttalande 
 
[Styrelsen uttalar sin slutsats från utvärderingen av hur väl den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen fungerat under räkenskapsåret 20XX]. 
 
[I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) uttalar styrelsen sin slutsats 
från utvärderingen av behovet av en sådan funktion och motiverar sitt ställningstagande]. 
 
A-stad 20XY-MM-DD 
 
N.N.  N.N.  N.N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
 
*) Benämningen på de väsentliga områden den interna kontrollen innefattar behöver inte användas som rubriker, 
utan används i denna vägledning för att visa områden som rapporten förväntas innefatta. 
 

                                                 
109 FAR och Svenskt Näringsliv, (2005), hämtat 2006-06-06 
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Bilaga 4 – Illustrativt exempel på revisorns rapport över faktiska iakttagelser  
 
Till bolagsstämman i Bolag AB 
 
Vi har genomfört granskning i enlighet med FARs förslag till rekommendation om 
granskning av styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Vår granskning avser styrelsens rapportering i Bolag 
AB, för räkenskapsåret 200X, daterad 200Y-MM-DD. Vår granskning har endast omfattat 
intern kontroll till den del den avser den finansiella rapporteringen i bolaget och har inte 
omfattat intern kontroll i allmänhet inom bolaget eller intern kontroll inom enskilda enheter 
inom koncernen. 
 
Det är styrelsen som har ansvaret för att bolaget har en god intern kontroll och för att 
fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll 
fungerar.  
 
Våra granskningsåtgärder har vidtagits enbart för att bistå bolagsstämman i Bolag AB vid 
bedömningen av styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
och sammanfattas enligt följande: 
 

1. Vi har tagit del av bolagets dokumentation av hur den interna kontrollen avseende 
finansiell rapportering är organiserad och hur den tar sig uttryck i bolagets 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollstrukturer, information och kommunikation 
samt uppföljning. Vi har även genom intervjuer med representanter från styrelsen och 
företagsledningen informerat oss om på vilket sätt dessa utformar och genomför 
kontrollaktiviteterna samt utvärderar hur väl den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen fungerat i bolaget under det senaste räkenskapsåret. 

2. För att informera oss om grunden för styrelsens slutsats om den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen har vi har tagit del av styrelsens 
dokumenterade utvärdering. Vi har genom stickprov kontrollerat de utvärderingar som 
genomförts av samtliga enheter inom koncernen och vi har låtit revisorerna i de mest  
väsentliga enheterna inom koncernen göra en verifiering av dessa utvärderingar.  

Eftersom de granskningsåt gärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt  
Revisionsstandard i Sverige (RS) eller en översiktlig granskning enligt Standard för 
översiktlig granskning, gör vi inte något uttalande vare sig om styrelsens rapport om intern 
kontroll avseende den finansiella rapporteringen eller om nivån på den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
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Bilaga 5: Några av våra respondenters åsikter om FARs första förslag angående 
revisorns granskning av styrelsens rapportering om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen enligt Svensk kod för bolagsstyrning 

 
Tommy Mårtensson, Deloitte 
 
Det tidigare förslaget från FAR byggde på att granskning och rapportering skulle ske i form 
av s k ”agreed upon procedures”. Därmed fanns inga bestämda granskningskrav och 
Mårtensson menar därför att någon jämförelse mellan olika bolags interna kontroller inte var 
möjlig. Förslaget behövde bli tydligare med vilka krav som skulle ställas, det behövs en 
måttstock. Det nya förslaget anser Mårtensson är tydligare och på rätt väg. Här krävs 
naturligtvis en avvägning mellan vad näringslivet och revisorerna önskar. Vidare påpekar 
Mårtensson att det är viktigt att ett nytt förslag fastställs så snart som möjligt, då tiden börjar 
bli knapp om såväl företagen som revisorerna ska genomföra granskning och rapportering för  
räkenskapsåret 2006. Det första förslaget godkändes ej av börsen som vill ha ett särskilt 
revisorsuttalande”. Detta saknades i det första förslaget.  
 
 
Björn Fernström, Ernst & Young 
 
Fernström var inte positiv till det första förslaget från FAR i bemärkelsen att revisorn inte gör 
ett eget uttalande. Han uttrycker det som ”fullständigt huvudlöst och man skäms som revisor 
att något sådant kunde komma fram”.  
 
 
 
 

 64


	 
	 
	Revisorns granskning och rapportering av intern kontroll  Inom ramen för svensk kod för bolagsstyrning 
	 1 INLEDNING 
	1.1 BAKGRUND 
	1.2 PROBLEMDISKUSSION 
	1.3 SYFTE 
	1.4 AVGRÄNSNINGAR 
	 2  METOD 
	 
	2.1 METODANSATS 

	  
	2.1.1 Val av metod  
	 
	2.1.2 Slutledningsmetod 
	2.1.3 Undersökningsansats  
	2.1.4 Datainsamlingsmetod 
	2.1.5 Förförståelse 

	2.2 METOD FÖR FÖRDJUPNINGEN AV UPPSATSENS ÄMNE 
	2.3 METOD FÖR DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 
	 
	2.3.1 Undersökningens upplägg 
	 
	2.3.2 Våra modeller för undersökningen  
	2.3.3 Genomförande av den empiriska undersökningen 

	 
	2.3.4 Bearbetning och tolkning av den empiriska undersökningen 

	2.4 KRITISK GRANSKNING AV METODEN 
	2.4.1 Undersökningens validitet 
	2.4.2 Undersökningens reliabilitet  
	  
	2.4.3 Källkritik 

	 

	 3 FÖRDJUPNING AV UPPSATSÄMNET 
	3.1 INTERN KONTROLL 
	3.2 SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 
	3.3 SARBANES-OXLEY ACT 
	3.4 RISKBEDÖMNING  
	 
	3.5 REVISORNS TYSTNADSPLIKT 
	3.6 AGENTTEORIN 

	 4 EMPIRISK UNDERSÖKNING 
	4.1 GRANSKNING  
	4.1.1 Löpande granskning – Årlig granskning 
	 
	 
	4.1.2 Årlig omprövning – Tidigare erfarenheter 
	 
	 
	 4.1.3 Djup granskning – Bred granskning 
	 
	 
	4.1.4 Självreglering – Detaljstyrning 
	4.1.5 Samma ramverk – Valfritt ramverk 

	 
	4.2 RAPPORTERING 
	4.2.1 Eget uttalande – Intygande funktion 
	4.2.2 Fri utformning – Lagstadgad utformning 
	4.2.3 Offentliggöra problem – Hemlighålla problem 

	4.3 SAMMANSTÄLLNING 

	 
	 5 ANALYS 
	5.1 GRANSKNING 
	 
	5.1.1 Löpande granskning – Årlig granskning 
	 
	5.1.2 Årlig omprövning – Tidigare erfarenheter 
	 
	5.1.3 Djup granskning – Bred granskning 
	 
	5.1.4 Självreglering – Detaljstyrning 
	 
	5.1.5 Samma ramverk – Valfritt ramverk 

	 
	5.2 RAPPORTERING 
	5.2.1 Eget uttalande – Intygande funktion 
	5.2.2 Fri utformning – Lagstadgad utformning 
	 
	5.2.3 Offentliggöra problem – Hemlighålla problem 


	 6 SLUTSATS 
	6.1 GRANSKNING 
	6.1.1 Löpande granskning – Årlig granskning 
	6.1.2 Årlig omprövning – Tidigare erfarenheter 
	6.1.3 Djup granskning – Bred granskning 
	6.1.4 Självreglering – Detaljstyrning 
	6.1.5 Samma ramverk – Valfritt ramverk 

	6.2 RAPPORTERING 
	6.2.1 Eget uttalande – Intygande funktion 
	 
	6.2.2 Fri utformning – Lagstadgad utformning 
	 
	6.2.3 Offentliggöra problem – Hemlighålla problem 

	6.3 MODIFIERING AV VÅRA MODELLER 
	6.4 KRITIK MOT VÅR EMPIRISKA UNDERSÖKNING 

	 KÄLLFÖRTECKNING 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	BILAGOR 
	 



