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Sammanfattning

Sammanfattning 

 

Senaste åren har det uppdagats flertalet bolagsskandaler världen över, där de i vissa fall kan 

relateras till en bristande intern kontroll. Detta har föranlett att marknaden och aktieägarna 

tappat förtroendet för den finansiella rapporteringen. Åtgärder genom en tydligare lagstiftning 

har vidtagits för revisionsarbete i syfte att säkerställa företagens interna kontroll och därmed 

öka förtroendet hos intressenterna. Regelverken, Sarbanes-Oxley Act, The Combined Code 

och Svensk kod för bolagsstyrning tangerar alla området bolagsstyrning och därigenom även 

det interna kontrollsystemet. De nämnda regelverken har en gemensam nämnare, det vill säga 

införlivandet av revisionsutskott i organisationerna för att kvalitetssäkra den interna 

kontrollen. 

 

Studiens syfte är att förklara betydelsen av ett revisionsutskott för företag, genom att beskriva 

hur ett revisionsutskott påverkar revisionsarbetet och ansvarfördelning gällande den interna 

kontrollen, samt om den interna kontrollen kvalitetssäkras utifrån införlivandet av ett utskott. 

För att besvara syftet intervjuades tre personer med ledande befattningar inom 

ekonomiområdet, samt en expert inom bolagsstyrning. En rimlig slutsats är att en tydlig 

finansiell rapportering leder till ett ökat förtroende hos intressenterna, dock behövs det i den 

Svenska koden i likhet med den amerikanska lagstiftningen ett tydligt ramverk som beskriver 

rapporteringen av den interna kontrollen. Vidare dras slutsatsen att ett införlivande av ett 

revisionsutskott inte förändrar det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, dock kommer 

en viss del av ansvaret förflyttas ned i organisationerna. Avslutningsvis dras slutsatsen att ett 

revisionsutskott inte bidrar till en kvalitetssäkring av den interna kontrollen. 



 
Abstract 

Abstract 

 

Over the last years, several company scandals worldwide have been disclosed where certain 

cases could be related to an inadequate internal control. As a consequence, the market and the 

shareholders have lost confidence in the financial reporting procedures of companies. In aim 

to reclaim the stakeholders’ confidence, measures through a clearer legislation have been 

taken for audit work. The legislations, Sarbanes-Oxley Act, The Combined Code and Swedish 

code for corporate governance all concerns corporate governance and also internal control 

systems. These legislations have a common denominator in incorporate of audit committees in 

the organizations in order to assure quality of the companies’ internal control. 

  

The purpose of the study is to describe the importance of an audit committee to a number of 

companies’ work with the internal control by describing how an audit committee influences 

the audit work and the assignment of responsibilities for the internal control. Furthermore, the 

study analyses if incorporation of an audit committee assures quality of the internal control. In 

order to respond to the study's purpose, three persons with conductive economic positions 

within their organization and an expert on corporate governance within an audit firm were 

interviewed. A reasonable conclusion is that a legible financial reporting will lead to an 

increase in confidence among the stakeholders’. However, the Swedish code needs, in 

conformity with the American legislation, a clear framework that describes the reporting 

about the internal control. Furthermore, it is concluded that incorporation of an audit 

committee does not change the assignment of responsibilities for the internal control although 

a certain part of the responsibility will be pressed down in the organization. In conclusion, an 

audit committee will not contribute to an increased quality assurance of the internal control of 

the organization. 
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Inledning 

1. Inledning 
 
Detta kapitel beskriver inledningsvis en bakgrund till det valda problemområde, för att sedan 
redogöra för det problem som vi valt att studera. Kapitlet avslutas med forskningsfrågor och 
tillhörande syfte. 
 
 
1. 1 Bakgrund 
 

”Through stricter accounting standards and tougher disclosure requirement, Corporate 
America must be made accountable to employees and shareholders and held to the highest 
standards of conduct.” (Bush, G. W., 2002. citerad i Rezaee, Olibe & Minmier, 2003. 
s 531). 

 
Under senare år har en del bolagsskandaler uppdagats och kommit i fokus, både i Sverige och 
utomlands, där redovisningsfusk, ekonomisk brottslighet och överdrivna ersättningar har 
exponerats (SOU, 2004:47). I Sverige har företagsskandaler som Svensk Bilprovning och Vin 
och Sprit AB avslöjats. De mest uppmärksammade skandalerna är dock hos de amerikanska 
multinationella företagen Enron och WorldCom, där en manipulering av bokföring och brist 
på ansvarsfull bolagsstyrning lett till att marknaden och aktieägarna i stort förlorat förtroendet 
för den finansiella rapporteringen (Tackett, Wolf & Claypool, 2004). Fokuseringen på 
kontroll av företagen har ökat, genom en strängare lagstiftning av revisionsarbete. Detta för 
att minska risken för bedrägerier och felaktig rapportering, samt att säkerställa företagens 
interna kontroller och därmed öka förtroendet hos intressenterna (SOU, 2004:47). 
 
För att återfå förtroendet från näringslivet och dess företrädare har ett antal regelverk gällande 
bolagsstyrning framtagits, både internationellt och nationellt. Mest framstående är den 
amerikanska lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Lander, 2004) och den brittiska 
lagstiftningen The Combined Code (Spira, 2002). Dessa regelverk ligger till grund för den 
svenska lagstiftningen som avses träda i kraft den 1 juli 2005, Svensk kod för bolagsstyrning 
(Skog & Kristiansson, 2004). 
 
Bolag ägs till stor del av investerare som satsar riskkapital i bolaget (SOU, 2004:46). Bolaget 
har därigenom ett ansvar att förvalta detta riskkapital efter ägarnas intresse, samt att skapa ett 
förtroende för dess aktieägare och ge en rättvis och korrekt bild av bolaget gentemot övriga 
intressenter (ibid). Föreningen Auktoriserade Revisorer (2004) menar att revisionen av 
bolagen har en stor betydelse ur ägarnas synvinkel samt för intressenterna, såsom 
kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun. Detta för att det 
säkerställer trovärdigheten för företagets ekonomiska information, samt att tilltron stärks till 
hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag (ibid). 
 
 
1. 2 Problemdiskussion 
 
Efter skandalerna i Enron och WorldCom har det framkommit åsikter om bättre modeller 
gällande bolagsstyrning, eftersom existerande modeller främst är inriktade på kontroll av 
lägre nivåer inom organisationen (Skinner & Spira, 2003). Enligt SOU (2004:130) är det 
företagsledningen som bär det övergripande ansvaret för företagets verksamhet. Styrelsen har 
dock det yttersta ansvaret för att företaget har en bra intern kontroll och löpande övervakar 
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och utvärderar företagets interna kontroll, detta för att skydda ägarnas investeringar och 
bolagets tillgångar (SOU, 2004:130). Goddard och Masters (2000) menar att det ofta är brister 
i företagsledningen som leder till problem i den interna kontrollen, detta till följd av att de inte 
alltid kommer att agera i aktieägarnas intresse, vilket medför att aktieägarna måste övervaka 
företagsledningen att de följer de uppsatta villkoren. I USA togs en hårdare lagstiftning fram 
på området och i Europa har koder för bolagsstyrning utvecklats i bland annat Storbritannien, 
Nederländerna, Spanien, Frankrike, Italien, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Sverige 
(SOU, 2004:47). 
 
Risktagande är enligt Spira och Page (2003) en fundamental del i företagsverksamhet. En 
begränsad tilltro till företaget minskar investeringarna i organisationen. Spira och Page (2003) 
menar att separationen av ägandet från kontroll bär med sig risken till investerare att 
ledningen i företaget missbrukar deras tillgångar i företaget heller än att öka dessa. Den 
begränsade trovärdigheten reducerar också säkerheten hos långivare och ökar incitamenten 
för risk på bekostnad av aktieägarna. Dessa risker kontrolleras inom bolagsstyrningen genom 
ansvarsmekanismer, såsom finansiell rapportering, intern kontroll och revision (Spira & Page, 
2003). 
 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (2004) menar att den interna kontrollen kostar pengar 
och att denna kostnad alltid måste vägas mot den fördel den ger i form av minskad risk för en 
felaktig rapportering inom företaget. Svernlöv (2005) anser att dessa regler om intern kontroll, 
i Svensk kod för bolagsstyrning, syftar till att anpassa styrelsearbetet inom svenska börsbolag 
till en pågående utvecklingen mot en internationell standard. Den interna kontrollen bygger på 
ett fungerande system för ansvars- och arbetsfördelning, samt att företagets attest- och 
rapportsystem är ändamålsenligt (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 1994). En bristande 
kunskap på området medför att många företag tvekar till att genomföra konkreta åtgärder, dels 
för att en utveckling av den interna kontrollen ses som en aktivitet som kostar pengar, samt att 
det anses skapa en motsträvande byråkrati som tar kraft från annat (KPMG, no date). 
 
Enligt Locatelli (2002) har kritiken som följt efter nämnda skandaler främst riktats mot de 
externa revisorernas arbete. Detta eftersom det i slutändan är de externa revisorerna som 
granskar företagens interna förhållanden. Problem uppstår som en följd av att de externa 
revisorer inte har tillräckligt med information om företagens interna förhållanden, vilket 
medför att det blir svårt för dem att ge en rättvis bild av företagen (Locatelli, 2002). Nya 
frågor har dock uppkommit gällande revisorernas roll att assistera företagsledningen i deras 
ansvarstagande vid värdering och rapportering av de interna kontrollerna (Munter, 2003). 
 
Haron, Chambers och Ismail (2004) menar att en internrevisionsfunktion inom företaget kan 
bistå med information till de externa revisorerna, detta för att informationen ska bli mer 
tillförlitlig för företagets intressenter. Internrevisionens främsta uppgift är att granska den 
interna kontrollen samt värdera de interna förhållandena inom företaget (Locatelli, 2002). I 
USA är det enligt Haron et al (2004) ett krav på att företag ska ha en internrevisionsfunktion 
för att kunna assistera de externa revisorerna i deras bedömningar av företagets interna 
förhållanden. Vidare nämner Haron et al (2004) att det i Storbritannien inte finns något krav 
på detta, men att företagen måste offentliggöra en förklaring till varför de inte anser sig 
behöva en sådan funktion. I likhet med de flesta utländska koder bygger Svensk kod för 
bolagsstyrning på samma principer (Skog & Kristiansson, 2004). Thorell (2004) menar att 
flertalet svenska icke-finansiella börsbolag inte har en egen internrevisionsfunktion, men att 
dessa bolag årligen ska utvärdera behovet av en sådan funktion samt motivera sitt 
ställningstagande i bolagsstyrningsrapporten. 
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De tidigare nämnda skandalerna har ökat uppmärksamheten för bolagsstyrning i allmänhet 
men också frågan om revisionsutskottets vara eller icke vara, samt huruvida de kan bidra till 
att kvalitetsäkra den interna kontrollen (Rezaee, Olibe & Minmier, 2003). Tackett et al (2004) 
menar att risken för en felaktig redovisning minskar genom tillsättandet av ett 
revisionsutskott. Enligt Rezaee et al (2003) borde tillsättandet av ett revisionsutskott förbättra 
förtroendet för den finansiella rapporteringen. Revisionsutkottet bidrar till att höja kvaliteten i 
den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen, samt att den bidrar till en effektiv 
revision (Thorell, 2002). Revisionsutskott ska enligt Rezaee et al (2003) ses som en funktion 
med uppgift att övervaka bolagsstyrningen, finansiell rapportering, intern kontroll samt 
interna- och externa revisionsfunktioner. Locatelli (2002) framhåller att revisionsutkottets 
huvudsakliga uppgifter är att ansvara för tillsättandet, fastställandet av ersättning och 
övervakandet av de arbeten som de externa revisorerna utför, samt att detta leder till ett ökat 
oberoende för revisorerna. Thorell (2002) menar att det numera också är ett krav enligt den 
brittiska lagstiftningen att samtliga börsbolag noterade i Storbritannien ska ha ett 
revisionsutkott. I tidigare förarbeten till Svensk kod för bolagsstyrning ansåg man att 
företagen inte skulle ha någon skyldighet att införa ett revisionsutkott, vilket man numera 
ändrat åsikt om (Svernlöv, 2005). Den Svenska koden är dock liksom den brittiska 
lagstiftningen en icke normativ regel, detta som en följd av att man kan förklara varför man 
inte tillämpar dess regler. Ovanstående diskussion har lett oss fram till följande 
forskningsfrågor och syfte: 
 
 
1. 3 Forskningsfrågor 
 

 Hur anser företag att innebörden av de nya reglerna gällande intern kontroll kommer 
att påverka det interna revisionsarbetet?  

 
 Vad har införlivandet av ett revisionsutskott, i företagen, för innebörd gällande 

ansvarsfördelningen av den interna kontrollen? 
 

 Hur anser företag att ett revisionsutskott i organisationen bidrar till en kvalitetssäkring 
av den interna kontrollen? 

 
 
1. 4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva betydelsen av revisionsutskott för företags arbete 
med den interna kontrollen. Detta genom att undersöka företags och revisionsbyråers 
uppfattning om de nya reglerna gällande intern kontroll och till en viss del hur bakgrunden till 
reglerna genom bolagsskandalerna har påverkat företagen. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogörs för vilka vetenskapliga ansatser och metoder som tillämpats för att 
uppnå syftet med vår uppsats, samt tillvägagångssättet för att finna nödvändig data. 
Avslutningsvis beskrivs upplägget av uppsatsen, samt vilka problem den valda metoden har 
orsakat. 
 
 
2. 1 Metodsynsätt 
 
Problemområdet kan angripas på flera olika sätt, och olika metodprinciper kan användas 
beroende på vilka synsätt studien utgår ifrån (Bruzelius & Skärvad, 2000). Vi valde att 
angripa problemområdet utifrån ett aktörssynsätt, med inslag av ett analytiskt synsätt. Detta 
motiveras genom att vi vill ha en unik bild av de intervjuade aktörerna och hur de bedömer de 
uppställda problemen, samt fånga sanningen hos aktörerna genom att lyfta fram fakta och ta 
fast deras uppfattning rörande detta. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två olika metodval för bearbetning och 
analysering av data, dessa är kvalitativ- och kvantitativ metod. En förenklad förklaring av 
beteckningarna ”kvantitativ” och ”kvalitativ” syftar på hur man väljer att generera, bearbeta 
och analysera den information man har samlat in, se figur 2.1 (Patel & Davidsson, 2003). 
Kvantitativ inriktad forskning är sådan som innebär mätningar vid datainsamlingen och 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder, medan kvalitativ inriktad forskning menar 
forskning där datainsamlingen fokuserar på mjuk data, till exempel i form av kvalitativa 
intervjuer och tolkande analyser (ibid). 
 

Enbart 
statiska analyser 
 
 
Kvantitativ 
inriktad forskning 

Enbart 
verbala analyser 
 
 
Kvalitativt 
inriktad forskning 

Figur 2.1. Kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning illustrerad som ändpunkter på 
ett kontinuum utifrån användningen av statistiska eller verbala analysmetoder. 
(Efter, Patel & Davidsson, 2003 s.14) 
 

 
 
I ett vetenskapligt arbete finns det olika sätt att hantera relationen mellan teori och empiri, de 
två mest förekommande är: induktion och deduktion (Patel & Davidsson, 2003). Med en 
induktiv ansats är utgångspunkten empirin och utifrån denna försöker forskaren att bygga upp 
en ny teori, finna ett samband som är generellt giltigt i samtliga fall (Artsberg, 2003). En 
deduktiv ansats tar författaren sin utgångspunkt i teorin, och empirin testas mot denna, se 
figur 2.2. (ibid). Andersen (1998) liknar induktion vid upptäckandets väg och deduktion med 
bevisföringens väg. 
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Deduktion Induktion 

 
 
Eftersom denna uppsats har ett syfte att analysera ett revisionsutskotts påverkan på företagens 
interna kontroll, anser vi att en kvalitativ metod, där datainsamlingen sker genom intervjuer, 
lämpar sig bäst för att besvara frågeställningarna. Detta för att komma ner på djupet i 
problemet och uppnå syftet med undersökningen, samt att detta leder till en djupare förståelse 
för respondenten och dess situation. Vi anser att uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt, 
eftersom att vi har valt att utgå från vår teoretiska referensram som sedan testas mot den 
insamlade empirin. 
 
 
2. 2 Forskningsstrategi 
 
Enligt Denscombe (2000), är det utmärkande för fallstudier inriktningen på bara en eller ett 
fåtal undersökningsobjekt. Vidare menar han att fallstudien kan studera saker i detalj, vilket i 
vanliga fall surveyundersökningen inte klarar av. Syftet med fallstudier är att erhålla en 
djupgående förklaring av relationer, erfarenheter, händelser och processer som uppträder i 
undersökningsenheten (Denscombe, 2000). Speciellt ändamålsenlig är fallstudien när 
forskaren inte har någon kontroll över företeelserna och eftersom tillvägagångssättet handlar 
om att undersöka företeelser som de naturligt uppträder, är forskaren inte pressad att 
kontrollera eller ändra omständigheterna (ibid). 
 
En nackdel med fallstudien är svårigheten att med ett ensamt fall kunna dra generella 
slutsatser (Ejvegård, 2003). Den erhåller endast en bild av hur det ligger till i det undersökta 
fallet (Denscombe, 2000). Möjligheten att generalisera resultaten från en fallstudie beror på i 
hur hög grad fallstudiens exempel liknar andra av samma typ (ibid). 
 
Revisionsutskott är en ny företeelse inom revisionsarbetet, detta och vissa komplikationer att 
få access till företagens arbete med den interna kontrollen, tycker vi leder till att denna 
uppsats kräver en djupare undersökning av de uppställda problemen. Utifrån detta, samt att vi 
inte hade någon kontroll över de företeelser som undersöktes, valde vi att använda en 

 

Teori

EMPIRI

 

Teori 

Figur 2.2. Relationen mellan teori och empiri 
(Modifierad från, Patel & Davidsson, 2003 s.25) 
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fallstudie som strategi för undersökningen. Företeelserna undersökte vi i dess naturliga miljö, 
vilket även det följer fallstudiens syfte. 
 
 
2. 3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi valde i litteraturundersökningen att insamla både primär- och sekundär data, där 
primärdata insamlas av författarna själva och sekundärdata är data som är insamlad av en 
annan författare i en tidigare studie (Denscombe, 2000). 
 
Litteratursökningen av sekundärdata genomfördes vid Luleå tekniska universitets bibliotek, 
där sökmotorerna ”Lucia” och ”Libris” användes för att få tag i bakgrundsinformation till 
problemdiskussionen samt den teoretiska referensramen, sökorden vi använde var: intern 
kontroll, revision, internal audit, bolagsstyrning och corporate governance. Vidare letade vi 
även efter vetenskapliga artiklar på ”Ebsco” och ”Emerald”, sökorden var: internal audit, 
internal control, risk management, corporate governance, internal audit – theory, audit 
committee, audit committee – theory, agency theory, Svensk kod för bolagsstyrning, 
Sarbanes-Oxley Act, The Combined Code, COSO och Turnbull. Övriga källor var 
kurslitteratur, som vi anskaffat oss under tidigare studier. 
 
Vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod, och genom dessa insamlade vi primärdata. 
Denscombe (2000) beskriver tre olika typer av intervjuer; strukturerad, semistrukturerad och 
ostrukturerad. Vidare förklarar han att strukturerade intervjuer karakteriseras av att forskaren 
har en mycket stark kontroll över frågornas och svarens utformning samt att den ofta 
associeras med surveyundersökningar. Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren är 
inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och låter den intervjuade 
utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen intervjuaren tar upp (Denscombe, 
2000). Forskaren har dock fortfarande en färdigställd lista med de ämnen som ska behandlas 
och frågor som ska besvaras (ibid). Vid en ostrukturerad intervju går intervjuaren ännu längre 
när det gäller att betona den intervjuades tankar, forskaren ska här ingripa så lite som möjligt, 
genom att introducera ett tema eller ett ämne och sedan låta den intervjuade framföra sina 
idéer och tankar (ibid). 
 
Vid intervjuerna ville vi vara flexibla och få fram en diskussion med respondenterna, för att 
skapa detta valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Genom att samla in kvalitativ 
primärdata med personliga ansikte mot ansikte- och telefonintervjuer ville vi besvara vårt 
syfte. 
 
 
2. 4 Val av fall 
 
Vi hade för avsikt, när vi började med denna uppsats, att undersöka ett företag och inom detta 
intervjua aktörer i olika positioner inom organisationen. Detta gick dock inte att genomföra, 
på grund av att revisionsutskott är ett nytt organ, och implementeringen av detta är i ett 
pågående skede, vilket medför att företagen som berörs av den Svenska koden ännu inte har 
införlivat detta organ. Med detta problem i åtanke samt svårigheten att få access till 
företagsledningen valde vi respondenter med en ledande ekonomisk ställning inom 
organisationerna. 
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Oberoende vilket ämne som ska undersökas, menar Denscombe (2000) att fallstudien i regel 
är beroende av att forskaren, bland ett stort antal möjligheter medvetet och uttryckligen väljer 
vilket fall som ska undersökas. Vidare menar han att detta sker genom att forskaren gör ett val 
av en lång rad händelser; människor, företag etc. Begränsade resurser och tid bidrar till valet 
av fall där bekvämlighetsfaktorn blir relevant. Förklaring till detta, om alternativen är lika 
ändamålsenliga, är det rimligt att forskaren väljer de alternativ som innebär kortast resor, 
minst kostnader och den lägsta svårigheten när det gäller att få access (Denscombe, 2000). 
 
Valet av fall baserade vi på deras relevans för undersökningens syfte, där respondenternas 
förkunskap rörande införlivandet av ett revisionsutskott, samt accessen till fallens interna 
kontroll, var viktiga faktorer. Vi sökte efter lämpliga företag, via databasen affärsdata, på 
företag med mer än 200 anställda, samt att de var lokaliserade i Norrbotten. Detta motiveras 
av att det är mer sannolikt att stora företag har mer utvecklade system för den interna 
kontrollen, men även närheten till fallen var av betydelse, eftersom vi rörde oss med 
begränsade resurser. Vi ansåg det relevant att de företag vi valde att intervjua hade tagit 
ställning till någon form av införlivandet av ett revisionsutskott inom organisationen. Ur de 
företag som vi fann i databasen affärsdata, sändes e-mail till de tänkta respondenterna där vi 
förklarade bakgrunden och vårt syfte med undersökningen, samt ställde frågor som kunde 
besvara om företagen uppfyllde kraven av ett lämpligt fall. Utifrån detta föll valen på, LKAB 
– Luleå, Ferruform – Luleå och Kappa Kraftliner – Piteå. Under intervjun med Rolf 
Johansson, LKAB, rekommenderade han en expert, angående implementeringen av den 
Svenska koden, vid KPMG i Stockholm. Vi tog kontakt med KPMG i Stockholm, som blev 
det sista fallet att studera. Därigenom frångick vi att alla intervjuerna skulle genomföras 
ansikte mot ansikte och att fallen skulle vara belägna i Norrbotten. Detta motiveras av att vi 
inte bara vill fånga företagens perspektiv på det uppsatta problemområdet utan även en 
revisionsbyrås uppfattning ur ett företags perspektiv. 
 
 
2.5 Genomförandet 
 
Enligt Denscombe (2000) finns det tre fördelar med personliga intervjuer, den relativa 
lättheten att arrangera är den första, den andra är att de uppfattningar och synpunkter som 
uttrycks under intervjun härstammar från en källa, den intervjuade. Den tredje fördelen är att 
den personliga intervjun är relativ lätt att kontrollera. Vi valde att använda fältanteckningar 
och ljudinspelningar för att fånga in och komma ihåg diskussionen. Där vi, enligt Denscombe 
(2000), genom de personliga intervjuerna ”ansikte mot ansikte” fångar in den icke verbala 
kommunikationen och andra kontextuella faktorer, samt genom ljudinspelning får en 
permanent och fullständig dokumentation och att detta enkelt kan kontrolleras av andra 
forskare. 
 
Personliga intervjuer lämpade sig bäst för att besvara vårt syfte, där vi var ute efter en djup 
inblick och fånga respondenternas unika syn på det uppställda problemområdet. Första 
intervjun genomfördes med Joakim Nordin vid Ferruform och höll på i ungefär två timmar, 
den andra intervjun hölls med Rolf Johansson vid LKAB och genomfördes under en timme 
och femtio minuter. Intervjun med Magnus Bergström vid Kappa Kraftliner pågick i ungefär 
tre timmar och den sista intervjun genomfördes via telefon med Helene Strid vid KPMG i 
Stockholm, och samtalet pågick i fyrtio minuter. 
  
Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till respondenterna i förväg och detta grundades på 
att vi inte tyckte det var lämpligt att respondenterna skulle ha en möjlighet att förbereda 
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svaren, detta för att vi var ute efter att skapa en diskussion. Respondenterna informerades 
innan intervjun att vi önskade en diskussion och att det därför fanns risk att vissa frågor kunde 
uppfattas som upprepningar. 
 
Genom ljudinspelning försäkrade vi oss om att vi inte missade något av väsentlighet under 
intervjuerna, detta kompletterades av fältanteckningar. En av oss förde diskussionen medan 
den andra hade till uppgift att anteckna. Efter intervjuerna sammanställdes ljudinspelningarna 
och anteckningarna, som analyserades för att besvara frågorna, genom att koppla frågorna till 
syftet och därigenom jämföra empirin med teorin och problemet.  
 
 
2. 6 Analysmodell 
 
Analysmodellen, se figur 2.3, visar hur vår uppsats hänger ihop och utifrån denna modell 
förklarar vi hur vi ska analysera den insamlade referensramen med det insamlade empiriska 
materialet, detta för att sedan dra slutsatser och besvara våra forskningsfrågor. 
 

Bolagsstyrning

Revisionsutskott 

Intern kontroll

Regelverk 
Koden (SE) 

SOX – COSO 
CC - Turnbull 

Jämför 
teori med 

empiri

Jämför 
teori med 

empiri

Revisionsutskott 

Intern kontroll 

Bolagsstyrning 

 Forskningsfrågor att besvara: 
 

 Hur anser företag att innebörden av de nya reglerna gällande intern kontroll kommer att 
påverka det interna revisionsarbetet?  

 
 Vad har införlivandet av ett revisionsutskott, i företagen, för innebörd gällande 

ansvarsfördelningen av den interna kontrollen? 
 

 Hur anser företag att ett revisionsutskott i organisationen bidrar till en kvalitetssäkring av 
den interna kontrollen? 

    LKAB   Ferruform   Kappa   KPMG 
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

REFERENSRAM EMPIRI 

  ANALYS 

   SLUTSATSER 

Figur 2.3. Egen framtagen analysmodell 
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Modellen är uppbyggd i fyra olika avsnitt; referensram, empiri, analys och slutsatser. De övre 
boxarna i både referensramen och empiri utgår från bolagsstyrning, den innefattar regelverken 
Svensk kod för bolagsstyrning (SE), Sarbanes-Oxley Act (US) och The Combined Code 
(UK). I empirin förklaras sedan de olika respondenternas svar på våra frågor, med de nya 
reglerna i bolagsstyrning som grund. Vidare fortsätter både referensramen och empirin med 
att gå in i den interna kontrollen, vilket påverkas av de nya reglerna i bolagsstyrningen (SE), 
COSO (US) och Turnbull (UK). En jämförande analys dras mellan resultaten i referensramen 
och resultaten i empirin. Vidare konstateras den teoretiska och den praktiska uppfattningen 
rörande revisionsutskott, som vi sedan analyseras utifrån. När dessa processer är färdigställda, 
drar vi egna slutsatser och besvarar våra forskningsfrågor. 
 
 
2. 7 Metodproblemet 
 
Reliabilitet innebär hög tillförlitlighet och enligt Denscombe (2000) definieras detta som att 
mätinstrumenten ger samma data gång på gång. Validitet innebär att undersökningen mäter 
”rätt” data och att metoderna är riktiga (Ejvegård, 2003). 
 
I kvalitativa studier är inte reliabiliteten relevant, eftersom att det är omöjligt att skilja 
forskaren och metoden från varandra (Denscombe, 2000). Det som utmärker reliabilitetens 
irrelevans i kvalitativa studier är användandet av ”en mätmetod” (Stenbacka, 2001). Eftersom 
vi valde att utgå från en kvalitativ studie kunde vi inte skilja oss från metoden, och det var inte 
vår avsikt att studien på något vis skulle gå att mäta. Utifrån detta menade vi att reliabiliteten 
var irrelevant för studien. Syftet med kvalitativa studier är inte att mäta någonting, utan 
studien söker efter en speciell kvalitet som är typisk för ett fenomen eller det som skiljer 
fenomenet åt från andra fenomen (Denscombe, 2000). Om respondenterna som har valts ut är 
en del av problemområdet och om diskussionen mellan forskare och respondent ger den 
senare möjligheten att prata fritt i förhållande till sin egen kunskap, är förståelsen för 
fenomenet hållbart (Stenbacka, 2001). 
 
Intervjueffekten, där det inte automatiskt kan sägas att aktören återspeglar sanningen (Patel & 
Davidsson, 2003), är en faktor som kan sänka validiteten av studien och var något som vi fick 
beakta. I undersökningen försökte vi minska denna effekt genom att låta respondenterna svara 
fritt på frågorna som ställdes, samt att intervjuerna genomfördes på en plats vald av 
respondenterna vilket förhoppningsvis fick dem att känna sig trygga. Intervjueffekten är 
särskilt framträdande vid ämnen av känsligt karaktär (Denscombe, 2000), vilket en del av våra 
frågor fick anses vara. Vi gav respondenterna möjligheten att vara anonyma och stärkte 
därigenom sannolikheten att de var sanningsenliga, vilket ökade uppsatsens trovärdighet. Att 
ljudinspelning användes under intervjuerna kan ha påverkat intervjueffekten, genom att det 
kan ha hämmat respondenternas svar och gjort dem otrygga. Vi anser dock att valet av att 
använda KPMG som fall och vissa teorier rörande de nya lagarna, kan leda till en sänkning av 
undersökningens validitet. Detta eftersom KPMG i form av en revisionsbyrå vill sälja en 
produkt, vilket i detta fall kan vara hjälp med implementering av den Svenska koden, samt att 
vissa teorier i likhet kan ha framtagits i ett liknande syfte. 
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3. Referensram 
 
Figuren nedan är en beskrivning över hur referensramen är uppbyggd. Utgångspunkten i 
detta kapitel är bolagsstyrning (corporate governance), samt dess regler och normer som 
gäller inom området, nämligen Sarbanes-Oxley Act, The Combinded Code och Svensk kod för 
bolagsstyrning. Vi har även valt att behandla problematiken i agentteorin eftersom den anses 
vara av väsentlig betydelse när det gäller ansvarsfördelningen inom organisationerna. Vidare 
behandlas den interna kontrollen där de viktigaste regleringar som rör svensk revision lyfts 
fram och förklaras. Slutligen förklaras revisionsutskottet och revisionsarbetet och deras 
inverkan på arbetet med den interna kontrollen. 
 

 

Corporate governance

Intern kontroll 

Internrevision Externrevision 

Nya regler 
Sarbanes-Oxley Act (US) 
Combined code (UK) 

COSO (US) 
Turnbull (SB) 

Nya regler 
Svensk kod för bolagstyrning (SE) 

 

Agentteorin 

Revisionsutskott 

Figur 3.1. Referensramens upplägg 

 
Revisionsarbete 

 
 
3. 1 Bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning, eller corporate governance som är den engelska termen, är ett system som 
avser aktieägarnas möjlighet att kontrollera bolagets förvaltning så att de uppfyller ägarnas 
krav på avkastning på det investerade kapitalet (SOU, 2004:130). Vi har valt att använda oss 
av den engelska benämningen corporate governance. 
 
Under de senaste åren har en utveckling skett inom corporate governanceområdet (SOU, 
2004:130). Detta har i ett stort antal länder lett till uppkomsten av flertalet mer eller mindre 
frivilliga regelverk, kallade koder gällande corporate governance. Inom EU och OECD har 
man också arbetat fram nya gemensamma riktlinjer på detta område (ibid). 
 
Enligt Söderström, Berglöf, Holmström, Högfeldt och Meyersson (2003) har det moderna 
synsättet för corporate governance sitt ursprung i USA. Det växte fram under 1980-talet som 
en följd av att kontrollen över de amerikanska börsnoterade företagen mer och mer övergick 
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från ägarna till företagsledningen. Vidare menar Söderström et al (2003) att bakgrunden till 
detta var att företagen växte i storlek vilket ledde till att ägandet blev mer utspritt. 
 
Skillnader i corporate governancesystem finns mellan de anglosaxiska länderna som USA och 
Storbritannien, jämfört med Sverige och andra kontinentaleuropeiska länder, detta främst till 
följd av att ägarstrukturen ser olika ut dem emellan (SOU, 2004:130). I USA och 
Storbritannien visar bolagen upp en mer splittrad ägarstruktur samtidigt som ägandet i 
svenska bolag och andra kontinentaleuropeiska länder är koncentrerat till en eller ett fåtal 
större ägare (ibid). 
 
 
3. 2 Betydelsen av regelverk 
 
Corporate governance, och den interna kontrollen i allmänhet, har under senare år kommit allt 
mer i fokus till följd av de många företagsskandaler som skakat den ekonomiska marknaden. 
Företag som Enron och WorldCom för att nämna några, har allvarligt skadat trovärdigheten 
för näringslivet och dess företrädare, vilket har lett till en stark förtroendekris för 
företagsledare, företag och aktiemarknaden (Söderström et al, 2003). Söderström et al (2003) 
menar att utredningen som följde efter Enronskandalen visade att det inte var en isolerad 
händelse utan fusket var mer utbrett och förekom i olika former även i ett stort antal andra 
företag. Enligt Skinner och Spira (2003) blev gensvaret på det missbrukade förtroendet en 
ökad efterfrågan av hårdare regler och bättre kontroller. Detta medförde ett antal initiativ både 
från den privata sektorn och från myndigheternas sida (Söderström et al, 2003). 
 
För att återfå trovärdigheten för näringslivet och dess företrädare har olika regelverk och 
normer växt fram gällande corporate governance, både internationellt och nationellt 
(Söderström et al, 2003). I USA antogs The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Lander, 2004) och i 
Storbritannien arbetades en rapport fram som utvecklats under åren och numera går under 
namnet The Combined Code (Spira, 2002). I Sverige beräknas Svensk kod för bolagsstyrning 
tas i bruk den 1 juli 2005 (Svernlöv, 2005). 
 
 
3. 2. 1 Sarbanes-Oxley Act of 2002 
 
Sarbanes-Oxley Act, framkom som en följd av företagsskandalerna Enron och WorldCom 
som skakade marknaden (Blix & Thorell, 2005). Lagen som antogs i juni 2002 var 
framarbetad av Public Company Accounting Oversight Board och berör främst publika bolag 
i USA, samt de revisionsbyråer som arbetar med dessa företag (Tackett, Wolf & Claypool, 
2004). Vidare menar Tackett et al (2004) att lagens syfte är att reducera möjligheterna till en 
felaktig revision, detta genom att förbättra den finansiella rapporteringen, vilket i sin tur ska 
skydda investerare. Enligt Tufvesson, Shuck och Nystrand (2002) finns det i Sverige två typer 
av bolag som bör följa lagstiftningen, svenska företag med noteringar på den amerikanska 
börsen samt svenska dotterbolag till amerikanska koncerner. Kortfattat innehåller Sarbanes-
Oxley Act följande åtgärder (Tackett et al, 2004): 
 

 Revisorn ska rapportera direkt till en Audit Committee och inte till ledningen; 
 Audit Committeen ska godkänna revisorns samtliga tjänster innan de utförs; 
 Revisorn skall rapportera till Audit Committeen om all information som framkommit 

och diskuterats med ledningen; 



 

12 

Referensram

 En skärpning av straffen vid bedrägerier och bokföringsbrott samt skydd för anställda 
som avslöjar sådant; 

 En begränsning av revisorernas finansiella rådgivning till företag som man utför 
revisionsrelaterade tjänster till; samt 

 Ett företag måste byta revisionsbyrå efter fyra år. 
 
Enligt Haron, Chambers, Ramsi och Ismail (2004) skall även VD och ekonomichef intyga att 
verkan av de interna kontrollerna över den finansiella rapporteringen är korrekt och 
rättvisande. Svernlöv (2005) menar att VD och ekonomichef ska intyga att rapporten är 
granskad och att den, såvitt de känner till, inte innehåller några oriktiga uttalanden eller 
underlåter att uppge förhållanden som anses vara vilseledande eller av viktig betydelse. 
 
Vi har valt att använda oss av den svenska benämningen revisionsutskott, istället för den 
amerikanska Audit Committee. Vi anser det dock viktigt att tydliggöra att den amerikanska 
benämningen Audit Committee, skiljer sig på ett flertal punkter från det svenska 
revisionsutskottet. 
 
 
3. 2. 2 The Combined Code 
 
Enligt Blix och Thorell (2005) var ett första viktigt steg, i den europeiska corporate 
governancediskussionen, framtagandet av den brittiska Cadburyrapporten 1992. Detta innebar 
att bolag som var noterade på Londonbörsen blev skyldiga att uppge om de följde den 
framtagna rapporten eller inte (ibid). Företag som avvek från rapporten var tvungen att 
rapportera i vilket avseende och varför man inte följde den, det vill säga, ”följa eller förklara” 
(Cadbury report, 1992; Blix & Thorell, 2005). Enligt Spira och Page (2003) togs rapporten 
fram för att förbättra den interna kontrollmekanismen och var baserad på antagandet att det 
fanns ett samband mellan intern kontroll, kvalité på finansiell rapportering och corporate 
governance. Blix och Thorell (2005) menar att rapporten har utvecklats under åren och 
numera går under namnet The Combined Code, vilken i sin tur har varit en förebild för 
framtagandet av andra europeiska corporate governancekoder. The Combined Code är numera 
obligatorisk för bolag noterade på Londonbörsen och innehåller regler för att förstärka 
förtroendet för revisionsprocessen, detta genom att öka revisorernas oberoende samt att 
klargöra styrelsens ansvar i att ge en tydlig och detaljerad bild av styrningen i bolaget och 
dess interna kontrollsystem (Skinner & Spira, 2003). 
 
Den brittiska koden innehåller huvudsakliga och stödjande principer och stadgar beträffande 
styrelsearbetet och revision och innehåller kortfattat följande åtgärder (Nilsson, 2002): 
 

 Detaljer gällande företagsledningen och deras ersättningar; 
 Relationen med aktieägare; och 
 Ansvars- och revisionsfrågor ska täckas av den finansiella rapporteringen, interna 

kontrollen, revisionsutskottet och samarbetet med de externa revisorerna. 
 
 
3. 2. 3 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
I Sverige har man enligt Blix och Thorell (2005), som ett av de sista länderna i Europa 
utvecklat en corporate governancekod, Svensk kod för bolagsstyrning, i fortsättningen kallad 
Svensk kod. Denna har framarbetats av en arbetsgrupp kallad Kodgruppen i samarbete med 
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representanter från Förtroendekommissionen och olika organisationer inom näringslivet: 
Föreningen Auktoriserade Revisorer, Fondbolagens Förening, Näringslivets Börskommitté, 
Stockholmsbörsen, Stockholms Handelskammare, Svenska Bankföreningen, Svenska 
Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Aktiesparares Riksförbund och 
Sveriges Försäkringsförbund (SOU, 2004:130). Kodgruppen ansåg det angeläget, till följd av 
den snabba utvecklingen inom corporate governanceområdet, att Sverige också får en kod 
gällande corporate governance (ibid).  
 
Den Svenska kodens övergripande syfte är att förbättra styrningen av svenska företag (SOU, 
2004:130). Även om koden främst riktar sig mot aktiebolag, kommer en utvecklad styrning i 
dessa bolag att tjäna som förebild för andra kategorier av företag. Detta kommer i sin tur att 
stärka och främja förtroendet för det svenska näringslivets sätt att fungera (ibid). Ett annat 
viktigt syfte med koden är att öka kunskapen och förtroendet hos utländska investerare och 
andra aktörer på den internationella kapitalmarknaden, vilket leder till att främja tillgången på 
utländskt riskkapital (ibid). 
 
Den Svenska koden riktar sig främst till bolag noterade på den svenska börsen, men bör 
kunna tillämpas på samtliga företag med ett spritt ägar- eller allmänintresse (SOU, 2004:130). 
Den avser utgöra en del av självregleringen på aktiemarknaden, vilket innebär att reglerna inte 
är formellt bindande, den följer därmed den brittiska principen ”följa eller förklara” (ibid). 
Vidare innebär detta att bolag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men man 
skall motivera avvikelserna i en bolagsstyrningsrapport som skall fogas till årsredovisningen 
(ibid). Koden behandlar i huvudsak beslutsystemet genom vilket ägarna direkt och indirekt 
styr bolaget samt att det ger riktlinjer för rapporteringen till ägarna, kapitalmarknaden och 
övriga intressenter (ibid). 
 
 
3. 3 Agentteori 
 
Agentteorin definieras av Falkman (2000) som ett relationsförhållande där en person eller fler, 
principalen, anställer eller hyr in en annan person, agenten, och delegerar ansvar till denne för 
att utföra någon typ av tjänst i deras regi. Förhållandet mellan principalen och agenten 
dokumenteras skriftligen i form av ett kontrakt, som innehåller föreskrifter och restriktioner 
gällande vilket ansvar och befogenheter agenten har gentemot principalen (Adams, 1994). 
 
Huvudprincipen i agentteorin är enligt Artsberg (2003) att relationen mellan olika aktörer på 
redovisningsområdet är problematisk. Dessa aktörer är som tidigare nämnt principal, såsom 
styrelse, och agent, i egenskap av företagsledning (ibid). Relationerna är konfliktartade på det 
sätt att agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalen (ibid). Detta grundar sig på 
de vanliga antagandena i traditionell ekonomisk teori att aktörerna är rationella och 
nyttomaximerande (Artsberg, 2003). Enligt agentteorin handlar alla människor i eget intresse 
(Anthony & Govindarajan, 2001). Eftersom att agenten har egna vinstintressen förväntas de 
agera på ett sådant sätt som gynnar dem bäst (Adams, 1994). Agenterna förväntas till exempel 
att välja en sådan redovisningsmetod som ger högre vinst om deras ersättning är relaterad till 
vinstnivån, som vanligtvis är i form av ett bonusavtal (Artsberg, 2003). 



 

14 

Referensram

Revisor 

Principalen 
(styrelsen) 

Agenten  
(företagsledningen) 

Figur 3.2. Agentförhållande 
(Utifrån, Macintosh, 1994) 

 
 
Vidare bygger teorin på antagandet att agenten har mer information än principalen och denna 
informationsasymmetri påverkar principalens förmåga att övervaka att agenten handlar i deras 
bästa intresse negativt (Adams, 1994). Eftersom det är troligt att agenten handlar för eget 
intresse leder bonussystem ofta till problem med ”moral hazard” (Scapens, 1985). Vidare 
menar Scapens (1985) att det finns incitament för agenten att manipulera med resultatet om 
agenten har en bonus relaterad till vinstnivån. En annan typ av problem som kan uppstå är 
”adverse selection”, vilket uppstår när principalen inte har tillgång till all information för 
tiden när agenten tar ett affärsbeslut och därigenom inte kan övervaka om beslutet är i deras 
bästa intresse (Adams, 1994). Enligt Goddard och Masters (2000) kommer företagsledningen 
inte alltid agera i aktieägarnas intresse dels på grund av ”moral hazard” och ”adverse 
selection”. Aktieägarna måste därmed övervaka företagsledningen, detta för att tillförsäkra sig 
om att de villkor som satts upp följs (ibid). 
 
För att förhållandet mellan principalen och agenten ska vara maximalt effektivt, även benämnt 
paretooptimalt, krävs det att ingen av aktörerna ska kunna öka sin nytta på bekostnad av den 
andra (Scapens, 1985). Principalen och agenten kommer båda att förstärka förhållandet för att 
uppnå paretooptimalitet genom kontraktskostnader, till exempel kommer principalen att 
minska risken för bedrägeri av agenten genom att ådra sig övervakningskostnader, som 
exempelvis kostnaden för revision eller ett revisionsutskott (Scapens, 1985). Agenterna i sin 
tur kan genom kostnaden av en internrevision signalera till principalen att de agerar 
ansvarsfullt och i överensstämmelse med företagets mål (ibid). 
 
Artsberg (2003) menar att principalen har ett incitament att övervaka agenten så länge 
övervakningskostnaden inte överstiger nyttan med att övervaka. Agentens lönenivå reflekteras 
av principalens kostnader för övervakning och är därför ett incitament för agenterna att kräva 
övervakning (ibid). Enligt Goddard och Masters (2000) är de övervakningskostnader som 
uppstår något som aktieägarna inte vill bära. Vidare menar Goddard och Masters (2000) att 
tillsättandet av oberoende icke anställda styrelseledamöter kan ses som en bra funktion för 
övervakning. De icke anställda styrelseledamöterna bör, för att skapa en balans mellan dem 
och företagsledningen, inrätta ett revisionsutskott som ansvarar för kontrollen av 
riskhanteringen och den finansiella rapporteringen inom företaget (ibid). 
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3. 3. 1 Intern kontroll 
 
Intern kontroll avser företagets organisation och de rutiner som gör att man ska få en 
fullständig och korrekt bild av redovisningen, samt att företagets resurser används på det sätt 
som VD och styrelse avser (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 1994). Vidare menar 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (2004) att den interna kontrollen bygger på en 
genomtänkt och fungerande ansvars- och arbetsfördelning, samt att attest- och rapport-
systemet är ändamålsenligt. Enligt Blix och Thorell (2005) är rutinerna som ingår till för att 
säkerställa att de riktlinjer som ledningen fastslagit följs, att tillgångar skyddas, att fel och 
oegentligheter upptäcks och förhindras, samt att den finansiella rapporteringen är fullständig 
och tillförlitlig. Föreningen Auktoriserade Revisorer (2004) menar att ett bra system för intern 
kontroll också minskar risken för att fel i det vardagliga arbetet, vare sig det är avsiktligt eller 
oavsiktligt, leder till fel i redovisningen eller förluster för företaget. Till den interna kontrollen 
hör, att ansvars- och arbetsfördelning är genomtänkt och fungerar på det sätt att ingen person 
ensam ska kunna hantera en transaktion i alla led (ibid). Föreningen Auktoriserade Revisorers 
(2004 s 27-28) definition av begreppet intern kontroll lyder: 
 
”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 
övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som säkerställer 
 

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

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsen och VDs 
intentioner.” 

 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (2004) menar att intern kontroll hjälper företaget att 
utnyttja sina resurser, skydda tillgångarna, ge en tillförlitlig finansiell rapportering, samt att 
företaget efterlever gällande lagar och regler. Kostnaden för den interna kontrollen måste 
alltid vägas mot den fördel i form av minskad risk som den kan ge (ibid). Intern kontroll kan 
skilja sig åt mellan olika företag samt mellan olika avdelningar inom företaget, detta medför 
att den interna kontrollens utformning bör anpassas till företagets storlek och verksamhet, 
graden av IT-stöd, möjligheter för bolagets ledning att utöva personlig kontroll samt 
verksamhetens geografiska spridning och många andra faktorer (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer, 2004). Det interna kontrollsystemet eliminerar dock inte helt företagets risker utan 
det hjälper till att hantera och kontrollera dem (SOU, 2004:47). 
 
Definitionen av intern kontroll har medfört en viss begreppsförvirring till följd av att den har 
olika innebörd i bolagen, detta leder till komplikationer i form av dålig kommunikation och 
olika förväntningar (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2004). Flertalet rapporter för intern 
kontroll har tagits fram som komplement till tidigare nämnda regelverk (Rezaee, 1995; Carey, 
2001). Ur Sarbanes-Oxley Act kom COSO-definitionen och ur The Combined Code kom 
Turnbullrapporten (Svernlöv, 2005). The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) är en kommitté i USA som består av representanter från 
företag, redovisningsekonomer och revisorer (COSO, no date). COSOs definition av intern 
kontroll har fått ett stort internationellt genomslag och lyder enligt Föreningen Auktoriserade 
Revisorer (2004 s 29): 
 
”Intern kontroll är en process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal 
skaffar sig rimlig säkerhet om att företagets mål uppnås på följande områden. 
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 Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. 
 Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet. 
 Efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar.” 

 
Enligt COSO (no date) ska den interna kontrollen inte ses som en enstaka händelse, utan som 
en pågående process för att förbättra övervakningen av företagets verksamhet. Den interna 
kontrollen ska vara påverkad av personer inom organisationen, vilka i sin tur ska ha påverkats 
av den, samt endast ge en rimlig säkerhet för hur väl verksamheten lever upp till sina uppsatta 
mål (ibid). Den interna kontrollen delas av COSO in i fem komponenter (Rezaee, 1995): 
Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollåtgärder, informations- och kommunikations-
komponenter samt övervakning och uppföljning. Kontrollmiljö skapas av de olika aktörerna 
inom organisationen och avser de förhållanden som påverkar företagets klimat. Den 
innehåller integritet, etiska värderingar, ledarskapsstil, ansvarsfördelning, organisations-
struktur samt engagemang från företagsledningen och styrelsen. Kontrollmiljön anses utgöra 
grunden till de övriga fyra komponenterna i den interna kontrollen och förmedlar disciplin 
och struktur. Riskbedömning går ut på att identifiera och bedöma de olika risker som anses 
utgöra ett hot mot organisationens strävan att uppnå sina utsatta mål. Kontrollåtgärder syftar 
till att motverka och eliminera de risker som finns, och bör utformas i förhållande till 
riskbedömningen. Informations- och kommunikationskomponenterna inom den interna 
kontrollen beaktar hur information mottas samt hur den sprids inom företaget. Informationen 
ska spridas åt alla håll i företaget och behandla både intern och extern information. För att 
bibehålla effektiviteten i det interna kontrollsystemet bör det ständigt vara under övervakning 
och följas upp, detta för att försäkra sig om att alla avvikelser som identifieras, åtgärdas samt 
att det interna kontrollsystemet fungerar väl (Rezaee, 1995). 
 
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), tog 1999 fram 
Turnbullrapporten som ett komplement till The Combined Code (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer, 2004). Rapporten pekar på hur viktigt det är att företagets kontrollsystem är 
integrerat i rörelsen och inte enbart ses som en separat verksamhet (ibid). Den innehåller 
tydliga riktlinjer för hur företagets interna kontroll ska se ut, samt granskar hur väl företag 
tillämpar kraven på rapportering till sina intressenter (ICAEW, 1999). Rapporten omfattar ett 
välgrundat internt kontrollsystem: policy, processer, uppgifter, beteenden och övriga aspekter 
i företaget (ICAEW, 1999). Vidare menar ICAEW (1999) att det interna kontrollsystemet ska 
underlätta effektiviteten i företaget och möjliggöra lämplig respons till betydande 
verksamheter för att företagets mål ska uppnås. Turnbullrapporten inkluderar en 
säkerställning av företagets tillgångar, och skyddar mot: felaktigt användande, förluster, 
bedrägerier samt att det försäkrar att ansvarsskyldighet identifieras och hanteras (ibid). Den 
hjälper också till att garantera kvalitén på den interna och externa rapporteringen, samt kräver 
ett upprätthållande av passande register och processer som genererar ett flöde av relevant och 
tillförlitlig information inom och utanför organisationen (ibid). Den ska även hjälpa till att 
säkra överrensstämmandet med gällande lagar och regleringar, samt med den interna policyn 
som företagsledningen satt upp (ibid). 
 
Företagets system för den interna kontrollen måste enligt ICAEW (1999) reflektera dess 
kontrollmiljö som omfattar företagets organisationsstruktur. Det interna kontrollsystemet ska 
innehålla följande komponenter: kontrollaktiviteter, informations- och 
kommunikationsprocesser samt processer för övervakning och utvärdering av den 
kontinuerliga effektiviseringen av systemet (ibid). 
 

http://www.coso.org/
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Systemet för intern kontroll ska enligt ICAEW (1999) integreras i företagets verksamhet och 
forma delar av kulturen, det ska vara kapabelt att reagera snabbt på risker som uppkommer 
som en följd av faktorer inom företaget, samt till förändringar i affärsmiljön. Systemet ska 
inkludera procedurer för rapportering, till lämplig nivå inom ledningen, av betydande 
kontrollmisslyckanden eller svagheter som identifierats, tillsammans med detaljerade 
korrigerade handlingar som företagits (ICAEW, 1999). 
 
Enligt Svernlöv (2005) syftar den Svenska kodens regler om intern kontroll, till att anpassa 
styrelsearbetet inom svenska börsbolag, till en pågående utveckling mot en internationell 
standard. Denna utveckling är inte bara av intresse för bolagen utan även för deras rådgivare, 
detta eftersom att den Svenska koden behandlar revisorernas arbetet med finansiell 
rapportering, intern kontroll och intern revision, samt arbetet med redovisnings- och 
revisionsfrågor (Svernlöv, 2005). Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets interna 
kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar 
(SOU, 2004:130). Nedan presenteras den Svenska kodens huvudsakliga punkter gällande 
intern kontrol (ibid): 
 

 Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll, och man ska kontinuerligt 
hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system fungerar; 

 Styrelsen ska årligen avge en rapport angående den interna kontrollen gällande 
finansiell rapportering. Rapporten ska granskas av bolagets revisor; och 

 I de bolag som inte har en särskild internrevisionsfunktion ska styrelsen årligen 
utvärdera behovet av en sådan och i sin rapport motivera sitt ställningstagande. 

 
Svernlöv (2005) nämner att flertalet remissinstanser anfört önskemål gällande ett ytterligare 
förtydligande av reglerna om internrevision, speciellt innebörden av begreppet intern kontroll 
och att ansvaret för den interna styrningen och kontrollen primärt ligger på den interna 
revisorn. Det är dock avsiktligt som reglerna hållits kortfattade med tanke på att det är ett 
område där praxis behöver tid för att utvecklas och det är först när goda förebilder på området 
vuxit fram gällande rapportering och granskning som det finns skäl att återkomma med 
ytterligare förtydliganden (ibid). 
 
 
3. 3. 2 Revisionsutskott 
 
Enligt Goddard och Masters (2000) har revisionsutskott sitt ursprung i den anglosaxiska 
världen och varit föremål för debatt i USA i över 50 år. Samtliga bolag som är listade på den 
amerikanska börsen måste enligt Sarbanes-Oxley Act ha ett revisionsutskott (ibid). I 
Storbritannien startade utvecklingen av revisionsutskott genom införandet av 
Cadburyrapporten 1992, som föreslog att alla brittiska börsbolag skulle använda sig av en 
sådan (ibid). Det är numera även i Storbritannien ett krav att man ska ha ett revisionsutskott 
enligt The Combined Code. Thorell (2002) menar att även Sverige och övriga 
kontinentaleuropeiska länder börjat tillämpa regler inom detta område, samt att flertalet stora 
börsbolag börjat använda revisionsutskott. Avsikten med ett införlivande av ett 
revisionsutskott är främst att stärka revisorernas oberoende, samt att ändra mönster för 
kommunikation mellan bolagets revisor och bolaget (Thorell, 2004). Svernlöv (2005) menar 
dock att det bör tilläggas att det inom svensk lagstiftning saknas bestämmelser angående 
revisionsutskott och att bolag som väljer att avstå ett sådant, kan välja att inte följa reglerna 
och istället förklara varför man valt att inte göra det. 
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Det anglosaxiska revisionsutskottet granskar bolagets interna kontroll och revision, den 
externa revisionen, företagets val av redovisningsprinciper samt de finansiella rapporter som 
lämnar företaget (Thorell, 2002). Wallace (refererad i Goddard & Masters, 2000) menar att 
revisionsutskottets granskning av den interna kontrollen leder till ett mer effektivt system, 
vilket i slutändan ska leda till en minskning av revisionstimmar och därmed lägre 
revisionsarvoden. Revisionsutskottens främsta mål är att kvalitetssäkra revisionsarbetet 
(Goddard & Masters, 2000). Det finns enligt Pihl och Nihlén (2002) ett antal skillnader 
gällande revisionsutskott i den anglosaxiska världen och de kontinentaleuropeiska länderna. 
Pihl och Nihlén (2002) fastslår att innebörden av ett svensk revisionsutskott inte är detsamma 
som en Audit Committee (revisionsutskott), enligt amerikansk standard. Thorell (2002) menar 
att de viktigaste motiven till införandet av kravet på revisionsutskott i de anglosaxiska 
regelverken är att: 
 

 Risken för oegentligheter ska reduceras genom ett bra kontrollklimat; 
 Innehållet i de finansiella rapporterna ska förbättras och därmed öka tilltron för dem; 
 Det ska säkra en kvalificerad och oberoende granskning av bolagen; 
 Det ska genomlysa kontakterna mellan revisor och ledning; 
 De ska vara med i valet av externa revisorer; och 
 Den interna revisorns ställning ska stärkas. 

 
Thorell (2002) beskriver revisionsutskottet som en arbetsgrupp inom styrelsen, som inte är 
anställda av företaget, med ett särskilt ansvar för kontrollen av företagets riskhantering och 
finansiella rapportering. Tackett et al (2004) menar att medlemmarna i revisionsutskottet ska 
vara oberoende och får inte vara anställd av företaget, samt att minst en medlem måste vara 
finansiell expert. Det finns dock enligt Pihl och Nihlén (2002) i Sverige ingen regel gällande 
kravet på finansiell expertis inom revisionsutskotten. 
 
Thorell (2002) menar att revisionsutskottet stärker ledamöters ställning i styrelsen och skapar 
en balans mellan dessa och ledningen i företaget. Enligt Sarbanes-Oxley Act krävs det att 
revisorerna rapporterar till och övervakas av företagets revisionsutskott (Tackett et al, 2004). 
Vidare menar Tackett et al (2004) att revisionsutskottet är en övervakningsapparat, som 
principalerna är redo att bekosta, för att bistå vid användandet av finansiella rapporter för att 
utvärdera agenternas prestationer. Revisorn ska enligt Pihl och Nihlén (2002) rapportera till 
revisionsutskottet om varje tillämpad redovisningsprincip som anses kritisk, alternativa 
redovisningsmetoder som diskuterats med ledningen samt hur man anser att problemet bör 
lösas. Denna typ av kommunikation förs i Sverige mellan revisor och styrelse till följd av att 
svensk lagstiftning inte adresserar begreppet revisionsutskott (ibid). 
 
Tackett et al (2004) menar att revisionsutskottet måste godkänna all revisions- och icke 
revisionsrelaterad service, ha tillgång till all redovisnings- och revisionsinformation, samt 
verka som en officiell länk för kommunikation mellan revisor och företaget.  Enligt Pihl och 
Nihlén (2002) ska ledningen rapportera till revisorn och revisionsutskottet gällande svagheter 
i den interna kontrollen, bedrägerier inom företaget samt om det vidtagits väsentliga 
förändringar i den interna kontrollen samt eventuella korrigeringar. 
 
Pihl och Nihlén (2002) menar att det amerikanska regelverket har längre gående befogenheter 
än den i Sverige frivilliga motsvarigheten. Enligt Svernlöv och Blomberg (2003) anses 
revisionsutskott vara ett lämpligt kontrollorgan för amerikanska och i viss mån brittiska bolag, 
detta till följd av att det vanligen är styrelsen som utser revisorerna, samt att styrelsen till stor 
del består av medlemmar av den anställda företagsledningen. Detta till skillnad mot i Sverige 
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där det inte är styrelsen som utser revisorer, samt oftast endast är VD:n från den anställda 
företagsledningen som ingår i styrelsen. Vidare menar Svernlöv och Blomberg (2003) att 
revisionsutskottet blir en sorts garanti mot företagsledningens möjligheter att skaffa sig ett 
obehörigt inflytande över revisionen. Svernlöv (2005) menar att det kan anses som onödig 
byråkratisering med ett krav på införandet av revisionsutskott i svensk lagstiftning eftersom 
de i flertalet bolag skulle utgöra en större del av eller kanske hela styrelsen. Svernlöv och 
Blomberg (2003) menar att det i Sverige inte finns samma behov av en kompletterande 
kontroll av företagsledningen som i de länder där revisionsutskott är mer vanligt 
förekommande, dock menar de att syftet med revisionsutskotten är att återställa investerarnas 
förtroende för aktiemarknaden och garantera att innehållet i företagens finansiella 
rapportering överensstämmer med verkligheten, en kvalitetssäkring av revisionsarbetet. 
 
 
3. 3. 3 Revisionsarbete 
 
En intern revisor är, till skillnad mot den externa revisorn, anställd av företaget (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, 1994). Enligt Haron et al (2004) är den interna revisorns uppgift att 
hjälpa företagsledningen i tillförsäkrandet av en väl fungerande intern kontroll samt att 
företagets verksamhet utförs på ett ändamålsenligt, ekonomiskt och effektivt sätt. Vidare 
menar Haron et al (2004) att införandet av en internrevisionsfunktion och ett revisionsutskott 
bidrar till ett ökat revisionsarbete, dock kan ett väl fungerade samarbete mellan intern- och 
externrevisor bidra till minskade revisionstimmar och därigenom minskade kostnader. Den 
interna revisorns främsta uppgift är att för företagsledningen möjliggöra en kontroll av 
företagets effektivitet och verksamhet (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 1994). Den 
interna revisionen är en viktig kontrollapparat för företagsledningen genom att den mäter och 
utvärderar effektiviteten av organisationens kontroller (Carmichael, Willingham & Schaller, 
1996). The Institute of Internal Auditing definition av internrevision lyder som följande 
(Boynton, Johnson & Kell, 2001 s 980): 
 
”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsfunktion med avsikt att 
tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet. Det hjälper organisationen att 
uppnå objektivitet genom att frambringa ett systematiskt, strukturerat tillvägagångssätt för att 
värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, kontroll och ledningsprocesser.” 
 
Den operationella personalen har vetskapen om att de övervakas och utvärderas av de interna 
revisorerna, vilket uppmuntrar dem till att följa de utsatta föreskrifterna och därmed även 
företagets uppsatta mål (Carmichael et al, 1996). Men interna revisorerna är en del av 
företagets verksamhet, vilket gör det omöjligt för dem att uppnå samma oberoende som de 
externa revisorerna (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2005). Internrevisionsverksamheten 
varierar vanligtvis beroende på företagets struktur och storlek, och innefattar följande 
områden (ibid): 
 

 Övervakning av redovisningssystem och det interna kontrollsystemet samt förslag till 
förbättringar av dessa; 

 Granskning av företagets ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet inom 
verksamheten; 

 Granskning av all väsentlig information som rör företagets verksamhet; och 
 Granskning att företaget följer lagar, föreskrifter, övriga externa krav och att 

företagsledningens riktlinjer och direktiv jämte andra interna krav. 
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Den interna revisionen planeras ofta i samråd med den externa revisorn, och resultatet av 
internrevisionen utgör ett viktigt underlag för den externa revisionen (Haron et al, 2004). De 
externa revisorernas främsta intresse är att uppge en oberoende professionell åsikt gällande en 
sanningsenlig och rättvis finansiell redovisning (Kind, 1999). De externa revisorernas åsikter 
ska förmedlas vidare till aktieägarna, vilka i sin tur är de som ansvarar för utnämningen av 
dem (ibid). För att den externa revisionen ska bli så tillförlitlig som möjligt krävs det en 
noggrann planering av revisionen, detta för att den externa revisorn ska förstå företagets 
verksamhet och de risker som kan orsaka väsentliga fel i årsredovisningen, samt att de måste 
förstå den interna kontroll som företagsledningen har över verksamheten (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, 2004). 
 
För att uppnå sina mål, utvärderar de externa revisorerna ofta det interna kontrollsystemet 
inom företaget, detta för att tillförsäkra sig om att systemet fungerar och är kapabelt att 
förebygga och upptäcka felaktigheter (Haron et al, 2004). Haron et al (2004) menar att de 
externa revisorerna i stort kan lita på företagets interna revisorer vad gäller den interna 
kontrollen, samt att de kan bistå med viktig information om hur det interna kontrollsystemet 
fungerar. För att kunna lita på deras arbete bör de externa revisorerna bedöma och utvärdera 
kvaliteten av den interna revisionen, detta för att de interna revisorernas arbete till stor del kan 
användas av de externa revisorerna i deras bedömning av företagets finansiella förhållande 
(Haron et al, 2004). Föreningen Auktoriserade Revisorer (2005) menar att internrevisionen 
inte ska ses som ett substitut utan som ett komplement till de externa revisorernas arbete. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi det empiriska materialet som insamlats under intervjuer med våra 
fall. Kapitlet beskriver först respondenterna och aktörernas definition av intern kontroll och 
därefter respondenternas svar i helhet, intervjufrågorna går att hitta i Bilaga A och B till 
denna uppsats. Våra fall består av; tre företag och en revisionsbyrå. 
 
 
4. 1 Presentation av aktörer 
 
Eftersom vår undersökning kräver att respondenterna har en god kännedom gällande den 
interna kontrollen för respektive företag, var detta något vi ansåg väsentligt vid sökandet av 
lämpliga personer att intervjua hos de olika aktörerna. Valen föll på personer med insikt i den 
interna kontrollen, inom de ekonomiska avdelningarna i företagen, samt en expert inom 
förändringsarbetet gällande Svensk kod för bolagsstyrning; Rolf Johansson – LKAB, 
Joakim Nordin – Ferruform, Magnus Bergström – Kappa Kraftliner och Helene Strid –
 KPMG. 
 
 
4. 1. 1 LKAB 
 
Enligt Rolf Johansson lyder LKAB:s definition av ordet intern kontroll som ”att det inte 
försvinner medel från LKAB som är LKAB:s medel”. 
 
Rolf Johansson är koncernredovisningschef vid LKAB, vilket han har varit sedan 1991. Han 
har jobbat inom LKAB sedan 1986. Johansson har varit bekant med LKAB sedan 1983, då de 
flyttade sitt koncernkontor till Luleå och han började revidera LKAB. Arbetsuppgifterna 
består huvudsakligen av extern finansiell rapportering, skatter, redovisningsprinciper, samt 
normer och legala frågor. Inom lagstiftningsområdet ingår det i hans roll att bevaka 
förändringar i det som tangerar ekonomi, skatter och redovisning. Det som bestämmer hans 
arbetsuppgifter är utvecklingen inom redovisningsområdet och skatteområdet, samt intern 
kontroll utifrån ägandestyrningsfrågor. 
 
Johansson har en civilekonomexamen som han har tagit vid dåvarande Högskolan i Luleå, 
numera Luleå tekniska universitet. Detta har han kombinerat med IT-utbildningar och 
påbyggnadskurser inom juridiken. Johansson är underställd den administrativa direktören i 
LKAB, som ansvarar för information, personal, ekonomi och IT. 
 
 
4. 1. 2 Ferruform 
 
Joakim Nordin menar att Ferruform definierar ordet intern kontroll på ett väldigt enkelt sätt 
som ”ordning och reda.” Vidare nämner han att intern kontroll inom Scania betyder ”att man 
har kontroll över redovisningen, kontroll över tillgångarna och hur dessa tillgångar 
används.” 
 
Joakim Nordin är ekonomichef vid Ferruform sedan 1999. Han är ansvarig för redovisning 
och det Ferruform kallar för controlling (verksamhetsstyrning), samt ISIT. Nordin är 
underställd VD:n för Ferruform, som är den person han svarar inför. Han är utbildad 
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civilekonom/gymnasieingenjör och har tidigare arbetat inom verksamheter med planering, 
controlling och med human resourcebitar, samt att han har varit administrativ chef. 
 
 
4. 1. 3 Kappa Kraftliner 
 
Enligt Magnus Bergström definierar Kappa Kraftliner ordet intern kontroll som ”att ha bra 
fungerandes rutiner.” 
 
Magnus Bergström är controller vid Kappa Kraftliner, vilket han har varit sedan tre år 
tillbaka. Han har en magistersexamen i ekonomi, samt utbildning inom ekonomistyrning-
området. Bergström har tidigare arbetat som revisor åt revisionsbyrån Deloitte. De 
huvudsakliga arbetsuppgifterna består av månatliga bokslut till koncernen Kappa, 
kvartalsbokslut, samt halvårsbokslut och årsbokslut. Han fungerar även som internrevisor för 
Kappa Kraftliner och är även delaktig i organisationens utvecklingsprojekt, samt att han 
arbetar fram kalkyler för investeringar och att följa upp investeringar. 
 
 
4. 1. 4 KPMG 
 
KPMG definierar ordet intern kontroll efter COSOs modell som lyder: ”Intern kontroll är en 
process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig 
säkerhet om att företagets mål uppnås på följande områden. 
 

 Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. 
 Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet. 
 Efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar.” 

 
 
Helene Strid arbetar med corporate governancefrågor, vilket hon har gjort i tre år. Strids 
arbetsuppgifter består i att bevaka detta corporate governanceområde, samt att arbeta mot 
kund. Arbetet mot kund kan handla om utbildning, eller som för tillfället, implementering av 
Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Strid har tidigare arbetat inom Nordstjärnan, Axel Jonsson AB gruppen. Hon har sedan många 
år tillbaka varit verksam inom KPMG, där hon haft många olika roller; företagsvärderare, 
lärare, utbildningsansvarig, samt att hon suttit med i företagsledningen. Utbildning har hon 
genom Handelshögskolan i Stockholm. 
 
 
4. 2 Presentation av intervjuerna 
 
 
4. 2. 1 LKAB – Rolf Johansson 
 
Johansson menar att de inom LKAB har ändamålsenliga rutiner och processer för att uppnå de 
mål ägaren har satt upp. Han är bekant både med den Svenska koden och den amerikanska 
Sarbanes-Oxley Act. Vidare menar han att man förväntar sig att de statligt ägda bolagen skall 
vara föredömen när det gäller extern finansiell rapportering och även när det gäller den 
Svenska koden, har han fått direktiv att LKAB ska tillämpa koden. Bakgrunden till koden 
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kommer från riksdagen och regeringen, och därför har man inom LKAB tagit beslutet att 
tillämpa koden till följd av att det skulle se konstigt ut om de som är upphov till koden inte 
följer den, menar Johansson. 
 
Personligen kommer Johansson att vara projektansvarig för implementeringen av koden som 
påbörjas i maj, och ett föredrag för styrelsen gällande implementeringen är inplanerat i juni. 
Det är dock inte förrän till bolagsstämman 2006 som implementeringen skall vara färdig. Det 
är därför inte riktigt klart exakt hur det kommer att gå till och i vilken takt. Enligt Johansson 
består det första steget i en kartläggning om vad koden innehåller och vart LKAB befinner sig 
på de olika punkterna. Denna kartläggning kommer att baseras på den nulägesanalys som ska 
presenteras vid föredraget till styrelsen i juni. 
 
Styrelsen är den funktion inom organisationen som kommer att märka av införandet av den 
Svenska koden tydligast, menar Johansson. Detta till följd av att de förväntas ta en mycket 
mer aktiv del rörande den interna kontrollen, än vad som tidigare har krävts. Johansson är 
också rädd för att många i styrelser inte har en tillräcklig kunskap och att initiativet borde vara 
större från många styrelser, vilket han menar är generellt. Enligt Johansson tror en del VD:ar 
och styrelseledamöter att de redan har en god intern kontroll, vilket han tror kommer att 
överraska många när de inser att det kommer att krävs en hel del mer jobb än tidigare. 
 
Att koden bygger på ”följa eller förklara”, menar Johansson, är något som de inom LKAB 
bara har konstaterat, och eftersom de har genomfört ett större projekt när de anpassade sig till 
IFRS redovisningsprinciper, drar de paralleller mellan dessa och menar att det bara är att 
anpassa sig. 
 
Johansson menar att det yttersta ansvaret för den interna kontrollen ligger på VD:n, men det 
finns också ett engagemang från styrelseordföranden till följd av införlivandet av koden. På 
tjänstemannanivå ligger ansvaret på koncernredovisningschefen, administrativa direktören, 
koncerncontrollern och den externa revisorn. Det är i denna grupp som den interna kontrollen 
någorlunda formellt diskuteras ett par gånger per år, menar Johansson. Detta är något som har 
varierat under Johanssons tjugo år vid LKAB. När han började jobba hos LKAB fanns det en 
internrevisionsavdelning som var underställda och rapporterade till VD:n. Enligt Johansson 
har arbetet med den interna revisionen under åren utvecklas, och arbetsuppgifterna har 
splittrats upp. En del av arbetet outscourcades till den externa revisionsbyrån, samt att 
Johansson inom sin befattning, fick en del arbetsuppgifter relaterade till den interna 
kontrollen, som exempel menar Johansson att det kunde vara att följa upp mindre enheter 
utomlands, där kostnaden skulle bli för stor att anlita en extern revisor, eller att bygga upp en 
internrevisionsavdelning där det inte finns några formella legala krav på detta. Under åren har 
arbetet med den interna kontrollen även fokuserats på IT-säkerhet, där Johansson varit 
ansvarig, även problematiken kring millenniumskiftet fokuserades när detta var aktuellt. 
 
Enligt Johansson tangerar kvalitetsavdelningen vid LKAB, frågor rörande den interna 
kontrollen. Dock inte formellt utifrån de traditionella begreppen men genom kvalitetsarbete 
inom ISO certifieringar och liknade. Johansson menar att det interna kontrollarbetet har 
fungerat projektorienterat, det vill säga, behovsprövat utifrån bedömningar inom LKAB eller 
från synpunkter från revisorer och styrelse. Han sammanfattar med att säga att 
internrevisionsarbetet under de senaste tio femton åren, inte har varit formaliserat på något 
sätt, utan det har mer varit situationsanpassat och behovsprövat, samt att det i framtiden kan 
bli aktuellt att se över behovet av en sådan. 
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Johansson konstaterar att det inom LKAB inte genomförs någon direkt kontroll av 
företagsledningen, men att det genom införandet av koden kan bli aktuellt att överväga hur 
detta skall hanteras. Han menar att det inte är uteslutet att LKAB inför en formaliserad 
internrevisionsavdelning igen samt att det därigenom kan bli möjlig att denna funktion 
rapporterar direkt till styrelsen och inte till VD. Eftersom att LKAB är ett statligt ägt bolag 
blir de granskade av riksdagens organ, riksrevisionen, som ibland gör situationsanpassade 
revisioner av dessa bolag. LKAB blev 2004 föremål för riksrevisionen, som granskade högre 
chefers förmåner och ersättningar. Johansson menar att även om organet kommer från 
riksdagen och utövas av den statliga myndigheten av bolagen, är detta också en form av intern 
kontroll. 
 
Inom LKAB finns det ingen generell utarbetat modell för hur ansvar skall fördelas gällande 
den interna kontrollen. Däremot säger Johansson att det inom vissa områden, som bedöms 
speciellt viktiga för LKAB, finns typer av modeller till exempel delegering av vissa 
ansvarsfrågor som utgår från VD; inköpsrätt, attester, reseräkningar och miljöfrågor där 
arbetsplatsmiljö ingår. Han menar att attestreglementet utgår från VD:n hierarktiskt ner i 
organisationen, där attestreglemente eller den interna kontrollen väldigt mycket handlar om 
förvaltning, penningflöden. Attestreglementet är finansiellt orienterat, detta för att det inte ska 
föras in privata kostnader i företaget eller att medel som inte skall lämna företaget går ut. 
Johansson kan inte exakt lämna något svar på hur dessa har tagits fram, men han 
sammanfattar det som att det finns en form av delegering, men att denna inte är konsekvent. 
 
Johansson menar att ordet revisionsutskott hittills inte haft någon innebörd för LKAB. Han 
säger att man inom LKAB inte tänkt i termerna revisionsutskott, men att det funnits ett 
informellt revisionsutskott, där Johansson och den externa revisorn träffats några gånger per 
år, detta för att följa upp vad som händer inom bolaget och vilka risker som finns för bolaget. 
Johansson menar att det genom arbetet med koden, kommer att prövas om detta arbete som 
tidigare skötts informellt på tjänstemannanivå är ett koncept som fungerar på styrelsen. 
 
Johansson har ingen speciell synpunkt rörande den interna kontrollen och huruvida den 
kommer att kvalitetssäkras vid införandet av ett revisionsutskott. Han anser att det utifrån 
tjänstemannanivå är något som man måste förbereda sig på. Han framhåller dock vikten av ett 
bra samarbete, mellan intern- och extern revisor, gällande den interna kontrollen. Enligt 
Johansson är ägaren definitivt en intressent som har specifika synpunkter på införandet av ett 
revisionsutskott, trots att företaget inte är börsnoterat. Johansson menar att man jämställer 
skattebetalarna med aktieägare som därmed skall kunna vara trygga i att staten, som ägare av 
bolag, är lika professionella som vilket annat börsnoterat bolag som helst, detta genom att 
ställa affärsmässiga krav på resultat och avkastning samt styrning och kontroll. Han anser att 
detta kan ses som en typ av kvalitetssäkring av skattebetalarnas pengar. 
 
Enligt Johansson går det månatliga rapporter mellan controller och företagsledningen, och 
motsvarande rapporter går också till styrelsen en gång i månaden. Johansson menar att dessa 
rapporter innehåller finansiella aspekter på intern kontroll, till exempel medelsförvaltning och 
avkastning samt det som är relaterat till ekonomiska termer. Det existerar även enligt 
Johansson en månatlig rapport, som kallas MMR, där det i princip anges avvikande händelser 
oavsett om de är positiva eller negativa. Rapporten lämnas till VD, som därigenom 
fortlöpande håller sig uppdaterad om vad som händer inom företaget, om det som sker på 
något sätt är av en avvikande karaktär. Johansson menar att finns det en löpande dialog med 
deras externa revisorer rörande boksluten, där boksluten enligt koden kommer att på ett mer 
noggrant sätt revideras. Johansson förklarar att det mellan företaget och de externa revisorerna 
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sker två möten per år, där bland annat frågor rörande den interna kontrollen behandlas. Denna 
information ligger till grund för en årlig rapport som lämnas till ett antal tjänstemän inklusive 
VD och styrelse. 
 
Johansson anser att de bolagsskandaler, som förekommit de senaste åren världen över, inte 
direkt har påverkat deras interna kontroll, men att de till följd av anpassningen till koden är 
mitt inne i sådana konsekvenser som utgår från skandalerna. Johansson menar även att vissa 
krav och önskemål från styrelsen gällande innehållet i kvartalsrapporteringen och 
månadsrapporteringen är konsekvenser utifrån skandalerna. Han tycket dock att det 
vardagliga arbetet på golvet egentligen inte har påverkats nämnvärt av dessa skandaler. Det 
har däremot märkts att revisionskostnaderna har stigit lite till följd av skandalerna, samt att 
revisorerna till följd av detta har blivit mer försiktiga gällande ansvaret, samt att de vill ha allt 
verifierat på ett tydligare sätt. 
 
Information gällande den interna kontrollen har LKAB inga bekymmer att lämna ut, menar 
Johansson. Han påpekar att det som skulle kunna vara känsligt att lämna ut, är affärsmässig 
information, som kan avslöja kalkyler och priser på olika kundkategorier och produktgrupper. 
 
 
4. 2. 2 Ferruform – Joakim Nordin 
 
Nordin är välbekant med den Svenska koden och med Sarbanes-Oxley Act, samt The 
Combined Code. Han förklarar vidare att det inom koncernen finns personer som håller sig 
uppdaterade genom att läsa och försöka tolka de nya reglerna, samt vad det kommer att 
betyda för Scania. Däremot har man inom Ferruform inte någon som sitter och ”lusläser” 
lagstiftningen, utan det är något som diskuteras på möten med Scania. 
 
Nordin menar att Svensk kod för bolagsstyrning främst riktar sig till börsnoterade bolag. Han 
påpekar att Ferruform inte är börsnoterat, men i och med att man ingår i koncernen Scania 
som är noterat på börsen måste man följa lagarna. Han tror att förändringarna kommer att vara 
synliga gällande den interna kontrollen eftersom det i årsredovisningen ska med en bilaga för 
att visa att man har den interna kontroll som krävs. Nordin tror även att de företag som i 
dagsläget inte har en internrevisionsavdelning kommer att skapa en sådan för att kunna leva 
upp till de krav som lagstiftningen kräver. 
 
Arbetet med att anpassa sig till den nya lagstiftningen började enligt Nordin redan för några år 
sedan, när man inom Scania tillsatte ett revisionsutskott som träffas fyra gånger per år. Vidare 
menar han att de inom koncernen använder sig av färgkoder, detta med avsikt att rangordna 
risker utifrån hur rutinerna ser ut i de olika verksamhetsdelarna. Dessa färgkoder utgörs av 
färgerna röd, gul och grön, där den röda koden beskriver var i verksamheten det finns störst 
risk för att väsentliga fel uppstår. Nordin tror inte att det funnits något i den röda rutan inom 
Scania än så länge, och menar vidare att direkt något befinner sig i den gula rutan så ges en 
rapport till revisionsutskottet och till styrelsen som får diskutera igenom ärendet, detta menar 
han har lett till en tydligare organisation gällande den interna revisionen. 
 
Enligt Nordin har styrelse och VD det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
företaget. Han anser att det beror på hur man organisatoriskt sätter upp organisationen, detta 
för att styrelse och VD ska känna sig säkra på den interna kontrollen. 
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Nordin framhåller att man inom Ferruform har en attestordning som gäller från 
ledningsgruppen och nedåt. Han menar att man inom Ferruform inte har någon tydlig modell 
för hur ansvar fördelas, men att ekonomiavdelningen har en betydelsefull roll gällande risk 
management, samt att de har en säkerhetsansvarig med uppgift att titta på säkerhetsfrågor 
gällande personsäkerhet, säkerhet mot inbrott, intrång och IT-säkerhet. Enligt Nordin bygger 
hela modellen, med delegering av attestregler, samt ansvar och befogenheter på att säkerställa 
den ekonomiska uppföljningen. Han anser att man inom Ferruform försöker skapa system 
som är visuella, som visar på avvikelser i realtid samt system som påvisar allt som inte är 
normalt. 
 
Enligt Nordin har ekonomiavdelningen en stor del i övervakningen av den interna kontrollen 
även om varje avdelningschef har ett delegerat ansvar att följa och uppfylla vissa regler. Han 
menar att det först och främst hör till ledningsgruppen, de verksamhetsansvariga, att 
kontrollera att de underställda följer de direktiv som finns. Vidare anser han att det inom 
ledningsgruppen är ekonomiavdelningen som har det högsta ansvaret för att detta fungerar. 
 
Nordin menar att revisionsutskott handlar om en säkerställning av att man har den interna 
kontrollen inom företaget. Han anser att revisionsutskottet säkrar upp den interna kontrollen 
mer än den säkrar upp den finansiella rapporteringen, detta för att den redan har andra 
delgivare. Nordin menar att organisationen redan är uppbyggd på det, samt att den externa 
revisionen granskar den finansiella rapporteringen. Han anser att revisionsutskottet flyttar ner 
ansvaret i organisationen och att detta gör att aktieägarna kan känna sig lugnare eftersom det 
blir lättare att ”hänga ut” någon, om det inte går som man vill. Nordin menar att man redan nu 
märker av en skillnad till följd av att VD och ekonomichef fått mer papper att skriva på. 
 
Enligt Nordin är tanken att de externa revisorerna, som jobbar på aktieägarnas uppdrag, ska 
granska styrelse och VD, medan den interna revisionen jobbar på uppdrag av styrelse och VD 
för att granska organisationen. Vidare tror han att den information som internrevisionen får 
fram på något sätt når de externa revisorerna i deras dialog med styrelsen. Nordin menar att 
man inom Ferruform tog fram en internrevisionsrapport och tittade på den tillsammans med 
de externa revisorerna och att detta är ett sätt att få ner revisionsarvodena, förutsatt att de inte 
dubbelarbetar. 
 
Nordin menar att bolagsskandalerna haft en indirekt påverkan på företaget genom den nya 
lagstiftningen som framtagits på området. Han anser att det inte direkt påverkat Ferruform 
men att frågan om den interna kontrollen säkert kommit upp från styrelsemedlemmar inom 
Scania och att det sätter igång en process inom företaget. 
 
Nordin anser inte att informationen gällande den interna kontrollen är känslig information, 
men han påpekar att det inte är roligt för företag som upptäcker brister i sina system att skylta 
med detta. Däremot tror han inte att det utifrån en bilaga till en årsredovisning kan utläsas 
vilka företag som är bra eller dåliga. 
 
 
4. 2. 3 Kappa Kraftliner – Magnus Bergström 
 
Bergström framhåller att Kappa inte arbetar med att anpassa sig till Svensk kod för 
bolagsstyrning, samt att han inte vet mycket om den Svenska koden. Han menar att Kappa i 
dagsläget håller på att anpassa sig till Sarbanes-Oxley Act, detta genom att beskriva alla 
penningprocesser på ett grundligt sätt. Bergström tillägger att man är mitt i det arbetet och att 
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man beräknas vara klara till nyår nästa år. Anledningen till att det blivit en anpassning till 
Sarbanes-Oxley Act är enligt Bergström för att Kappa lånat pengar på New York-börsen. Han 
menar att VD:n har fått mer papper att skriva på till följd av de amerikanska 
redovisningsreglerna. 
 
Bergström anser personligen att Kappa i dagsläget har en god intern kontroll och att detta är 
någonting viktigt för stora företag. Han menar att den största förändringen kommer att ske i 
det sätt man dokumenterar papper, till exempel ska varje penningprocess i framtiden vara 
detaljerat angiven på papper. Kappa har enligt Bergström inte direkt förändrat arbetet med 
den interna kontrollen utan det är något man jobbar konstant med. Han påpekar att det har 
tillsatts ett flertal arbetsgrupper inom företaget som arbetar med dokumentationen av de olika 
delarna. 
 
Den interna kontrollen övervakas enligt Bergström i första hand av controllergruppen och kan 
ses som en slutstation för den ekonomiska informationen. Han menar att direkt när fel 
upptäcks, ordnas det till eftersom de har de befogenheterna, samt att det rapporteras till 
Holland där moderbolaget har sitt huvudkontor. Bergström menar att Kappa har en stor 
mängd fakturor, samt att bra rutiner är ett sätt att handha dessa på ett kvalitativt sätt, utan att 
behöva peta i allting. Dock påpekar han att det snabbt försvinner stora summor pengar till 
följd av att man inte har en väl fungerande intern kontroll. Enligt Bergström har en 
kartläggning av alla arbetsprocesser inom organisationen skett, samt att det bildats en 
arbetsgrupp som håller på att revidera dessa processer.  
 
Bergström påpekar att det är VD:n som bär det yttersta ansvaret för övervakningen och den 
interna kontrollen, samt att det lätt kan uppstå fel till följd av att människor ofta har olika 
motivation och utbildning. Detta beskriver han som ”om man sitter och arbetar på en liten 
tårtbit, vet man kanske inte riktigt vad man gör, man förstår inte kedjan.” Bergström menar 
att en revidering av ledningsgruppen inte sker, men att detta skall göras på samma sätt som till 
exempel underhållsavdelningen eller inköpsavdelningen. Han tilllägger även att de externa 
revisorerna reviderar ledningen ordentligt, detta för att visa upp en rättvisande bild av 
företaget för ägarna i Holland. 
 
För att fördela ansvar finns ingen klar modell, menar Bergström. Han påpekar att varje 
avdelningschef ansvarar för att den interna kontrollen fungerar, dock kan skillnader finnas 
mellan de olika avdelningarna inom verksamheten. Han anser att ekonomiavdelningen har ett 
väl uppbyggt rutinmässigt kontrollsystem, som till exempel fakturahantering, där både kund-, 
leverantörsfakturor och beställningar måste gå igenom inköpsavdelningen. 
 
Bergström menar att de inte har något formellt revisionsutskott, men att de har en grupp på 12 
personer, en revisionsgrupp, som startades för ett halvår sedan. Dessa jobbar internt och anses 
ha samma uppgift som ett revisionsutskott, att stärka samarbetet mellan revisorer och styrelse, 
samt att det är viktigt att ha ett väl fungerande samarbete mellan de interna- och externa 
revisorerna för att utvärdera och utveckla kontrollsystemet. Han anser att de inom Kappa har 
en väl fungerande intern kontroll, samt att detta leder till att tillsättandet av ett revisionsutskott 
inte kommer innebära några större överraskningar. Han menar dock att det ändrat 
informationsvägarna, detta eftersom kommunikationen tidigare gått mellan revisor och 
företagsledning, till att nu gå alltmer mellan revisorer och styrelse. Han påpekar att man inom 
Kappa varit lite rädda för att kalla det revisionsgrupp eller liknande eftersom det lätt kan 
skrämma folk, detta till följd av att de inte vet vad det innebär. Bergström tror inte att det 
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kommer att framkomma några revolutionerande upptäckter vid införlivande av ett 
revisionsutskott inom företag i allmänhet. 
 
Det är enligt Bergström controller- och revisionsgruppen som kontrollerar att de olika 
avdelningarna följer de övergripande målen och ramarna. Bergström anser att 
controllergruppen fungerar som en stödfunktion till företagsledningen, samt att han har en 
personlig kontakt med dem som sitter i företagsledningen, speciellt VD, administrationschef 
och den tekniska chefen. Denna kontakt stärks ytterligare, menar Bergström, eftersom han 
även sitter med i revisionsgruppen. 
 
De största riskerna, anser Bergström, är det löpande som alltid har snurrat, det man tror 
fungerar, samt där kunskapen som krävs, inte finns för att checka av det. Han menar att det, 
till exempel kan det vara en civilingenjör med examen i maskinteknik som ska behöva handha 
fakturaflöden, vilket inte är hans huvudsakliga arbetsuppgift. 
 
Bergström menar att man redan nu märkt en skillnad i revisorernas roller, detta till följd av att 
revisorerna blivit allt mer petiga och noggranna i arbetet med den finansiella rapporteringen, 
vilket han anser kommer att föra med sig en kraftig ökning av revisionsarvodena. Han anser 
att detta kan ses som en typ av kvalitetssäkring för aktieägarna, samtidigt som det oftast är 
aktieägarna som pressar resultatet. Han vill dock poängtera att det är bra med ett precisare 
system. 
 
Bolagsskandalerna har enligt Bergström en indirekt påverkan på den interna kontrollen inom 
Kappa, detta som en följd av införandet av den amerikanska lagstiftningen. Han förmodar att 
det är en väldig badwill om man blir utsatt för en skandal och att det verkligen är något 
företag vill undvika. Personligen anser han att det blivit mycket mer pappersfyllande, detta 
menar han verkar vara ett sätt att frånskjuta sig ansvar, till exempel ska revisorerna ha VD:ns 
underskrift på en massa papper bara för att slippa ta eget ansvar. Bergström anser att det är 
bra att man dokumenterar sådant, detta för att ha koll på att företagets testrutiner fungerar. 
Bergström ställer sig också frågan vad som blir slutprodukten, leder det till en mycket bättre 
kvalitet i den interna kontrollen, eller? 
 
Bergström anser inte att informationen gällande den interna kontrollen är känslig och menar 
att den troligen är ganska lik andra företag. Däremot menar han att den interna kontrollen kan 
skilja sig åt mellan företagen, detta eftersom företag ligger i olika faser i utvecklandet av den 
interna kontrollen. Slutligen är han av åsikten att större företag, som inte behöver följa 
lagstiftningen, kommer att följa den, för att visa upp att man har den kvalitet som krävs, samt 
att man följer lagstiftningen, trots att man egentligen inte behöver göra det. 
 
 
4. 2. 4 KPMG – Helene Strid 
 
Strid, utifrån sin syn som revisor på KPMG, anser att Svensk kod för bolagsstyrning kommer 
att föranleda bolag att se över sin dokumentation, samt diskutera vad intern kontroll 
egentligen innebär för organisationen. Strid menar att den Svenska koden kommer att påverka 
bolagen i den mening att de får ett vidgat perspektiv, gällande vad den interna kontrollen 
innefattar i bolagen, från att ha föreknippats med attester och den typen av frågor till att även 
omfatta riskbedömningar och hur dessa risker skall hanteras. 
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Intern kontroll förknippas enligt Strid med finansiell information, hon menar dock att det 
genom införlivandet av koden, kommer att medföra att bolagen fokuserar på den interna 
kontrollen i de operativa delarna. Eftersom företagen skall lämna en rapport i 
årsredovisningen gällande den interna kontrollen, kommer den finansiella informationen 
fortfarande utgöra en stor del av den interna kontrollen. Hon tror inte att företagen kommer att 
förbruka mer tiden på den interna kontrollen, men att de föranleder företagen att systematisera 
sin egen kunskap gällande rätt saker på rätt plats. 
 
Ur en revisionsbyrås perspektiv menar Strid att de nya reglerna gällande den interna 
kontrollen kommer att påverkas genom att byråerna får fler uppdrag. Bolagen är i ett skede 
där många ser över sin interna kontroll, men avvaktar i väntan på en vägledning, som kommer 
i vår, med avseende på hur de skall dokumentera finansiell kontroll. Gällande den operativa 
kontrollen, menar Strid att några omfattande förändringar inte är att förvänta, eftersom 
ansvarsfördelningen inom organisationerna redan är välutvecklad. Inom organisationernas 
hierarki, som ett exempel, förklarar hon att de ansvariga personerna inom företagen vid alla 
nivåer har till sin arbetsuppgift, att övervaka sina underställda. Den finansiella rapporteringen 
kommer troligtvis att förändras i likhet med förändringar i USA, där en rädsla för 
bolagsskandaler har föranlett en fördelning av ansvar neråt i organisationerna. Strid 
framhåller dock att det yttersta ansvaret inom organisationerna inte kommer att förändras av 
koden, detta har legat och kommer att ligga på styrelsen och VD. 
 
Strid förklarar att hon inte har den uppfattningen att styrelsens övervakning av ledningen 
kommer att förändras genom koden, utan detta har styrelsen alltid ansvarat för. Däremot 
kommer införandet av koden att leda till en tydligare granskning av ersättningsnivåer till 
styrelser och ledningar, samt att beslut om ersättning till dessa kommer att behandlas vid 
bolagsstämman. En varning vill Strid framföra till påståendet att en effektivare kontroll av 
styrelsen på ledningen ska eliminera bolagsskandaler, detta eftersom det i merparten av de 
bolagsskandaler som uppdagats funnits en inblandning från styrelsen. Styrelsens agerande 
präglar företaget och hon menar att det därigenom är svårt att se vem som ska kontrollera 
styrelsen. Ett försök till lösning av detta problem är en objektiv valberedning, som granskar 
att styrelsen gör rätt saker på rätt sätt. Även de externa revisorerna bidrar, genom att granska 
förvaltningen av bolaget, med en viss kontroll av styrelsen. Strid menar att det till följd av de 
nya reglerna kommer bli en förändring i kommunikationen, detta eftersom revisorer i 
framtiden kommer rapportera till styrelse/revisionsutskott. 
 
Strid menar att ett revisionsutskott består av ledamöter ur styrelsen, som ska sköta en viss typ 
av frågor. Hon besitter ingen statistik över hur många företag som använder ett 
revisionsutskott, men hon tror att alla de bolag som berörs av koden kommer att ha ett utskott. 
Hur revisionsutskottet kommer att utformas tror Strid är individuellt för varje bolag, om 
utskotten kommer att bestå av fyra personer eller av hela styrelsen är inget som går att 
besvara, utan genom principen ”följa eller förklara” har bolagen en valmöjlighet. Speciellt de 
stora företagen kommer att inrätta ett revisionsutskott, medan de små företagen, eftersom de 
inte har komplicerade redovisningsfrågor, kommer att låta hela styrelsen handha dessa frågor, 
förklarar Strid. 
 
I grunden menar Strid att övervakningen av den interna kontrollen inom företagen inte 
kommer att påverkas av införlivandet av ett revisionsutskott, eftersom att det redan är 
styrelsens ansvar. Dock kommer den interna kontrollen tydligt att påverkas, detta genom att 
styrelsen eller revisionsutskottet, tar upp frågor rörande detta på dagordningen, vilket de inte 
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gjort tidigare. Hon påpekar dock att styrelsen har ansvaret för den interna kontrollen, vilket de 
kanske inte varit medvetna om. 
 
Den interna kontrollen i företagen kommer inte att kvalitetssäkras genom ett revisionsutskott, 
säger Strid. Detta förklarar hon genom att det krävs en oberoende funktion som granskar den 
interna kontrollen, samt alla dess beståndsdelar, för att den skall kunna kvalitetssäkras. Dessa 
beståndsdelar utgörs av COSOs fem komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollåtgärder, informations- och kommunikationskomponenter samt övervakning och 
uppföljning. Revisionsutskotten kommer inte att fungera på detta sätt, eftersom att den består 
av ledamöter från styrelsen och dessa kommer aldrig handgripligen att granska företaget. För 
att kvalitetssäkra den interna kontrollen kan utskotten tillsätta en oberoende funktion att 
granska detta. Strid påpekar att det i företag kan bli aktuellt i framtiden att tillsätta en 
internrevisions funktion för företagen, detta för att kunna leva upp till de krav som ställs i det 
nya regelverket.  
 
Strid är övertygad att skandalen i Skandia inte har påverkat den interna kontrollen hos 
företagen, den har möjligtvis påverkat beslutsordningen för högre befattningshavares löner. 
Hon framhåller att andra skandaler, till exempel Vin & Sprit AB och Bilprovningen, har 
påverkat den interna kontrollen, detta genom att andra företag kommer att fundera över om de 
har liknade risker och på vilket sätt de skulle kunna hantera dessa risker. Strid menar att dessa 
skandaler har uppstått genom att de drabbade företagen inte har bedömt vilka risker som 
uppstår i den typen av organisation de använder. 
 
Information gällande den interna kontrollen hos företag, är något som Strid inte upplever är 
känslig information. Hon framhåller dock att det är svårt att definiera vad som är information 
om intern kontroll. Detta kommer att förklaras i vägledningen gällande den finansiella 
redovisningen som snart är tillgänglig. Strid menar att information gällande intern kontroll 
egentligen är hur företagen följer upp sin verksamhet. Vidare menar hon att den bitvis kan 
vara strategisk, samt att det är sådan information, som strategier och målsättningar, som kan 
anses vara känslig för företag. 
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5. Analys 
 
Referensramen och empirin ligger till grund för analysen i detta kapitel. Nedan beskrivs 
analysen i en modell framtagen ur analysmodellen, se figur 2.3. Analysen skall jämföra 
likheter och skillnader mellan aktörerna, som är indelande i företag; LKAB, Ferruform och 
Kappa Kraftliner, samt revisionsbyrå: KPMG. 
 

Intern kontroll

Nya regler Revisionsutskott

Kvalitetssäkring Revisionsarbete 

Fig. 5.1. Djupgående modell ur analysmodellen, vars syfte är att förenkla 
analysen genom att beskriva upplägget. 

Ansvarsfördelning

 
 
 
5. 1 Intern kontroll 
 
Innebörden av intern kontroll kan variera från olika bolag och har föranlett en viss 
begreppsförvirring, vilket kan skapa olika komplikationer för bolag i form av dålig 
kommunikation och olika förväntningar (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2004). De 
intervjuade aktörerna definierar den interna kontrollen på ett likartat sätt, de nämner 
ändamålsenliga rutiner för att uppnå målsättningarna som en viktig del av den interna 
kontrollen. Aktören revisionsbyrån, definierar intern kontroll ordagrant efter COSO. Av 
företagen definierar dock ingen ordagrant den interna kontrollen efter COSO, Turnbull eller 
FAR. Mellan lagarna COSO och Turnbull, skiljer definitionen av intern kontroll inte på några 
omfattande punkter. Även Föreningen Auktoriserade Revisorer (2004) definierar intern 
kontroll på ett liknande sätt som de ovan nämnda lagarna, där de alla tre i grunden är ett 
medel för bolagen att utnyttja sina resurser efter de övergripande målsättningar uppsatta av 
styrelse och ledning.  
 
 
5. 1. 2 De nya reglernas inverkan på revisionsarbetet 
 
Svernlöv (2005) framhåller att det inte bara är av intresse för de bolag som berörs av den 
Svenska koden att förstå dess regler och tillämpning, utan även för deras rådgivare. Den 
Svenska koden behandlar vissa frågor av intresse för revisorer, nämligen finansiell 
rapportering, intern kontroll och intern revision, samt arbetet med redovisnings- och 
revisionsfrågor (Svernlöv, 2005). 
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Samtliga aktörer är överens om att införlivandet av de nya reglerna inom 
bolagsstyrningsområdet kommer att föranleda ett utökat revisionsarbete för berörda bolag. 
Detta främst genom att det kommer att bli aktuellt med nya organ inom organisationerna, som 
en internrevisionsavdelning och ett revisionsutskott. Inom två av företagen i undersökningen, 
har de på koncernnivå en internrevisionsavdelning. Ett av företagen, som är statligt ägt, 
granskas av riksrevisionen, företaget jämställer dock detta vid en egen internrevision. 
Revisionsutskott i benämning av de nya reglerna är det endast ett företag som har, detta via 
sitt moderbolag. De två övriga har utifrån egna krav ett informellt revisionsutskott inom 
organisationen. Men benämner detta organ inte för revisionsutskott. Inget av företagen vet hur 
de nya reglerna kommer att påverka utformningen av ett revisionsutskott exakt, men 
revisionsbyrån anser att utskotten kommer att bestå av ledamöter ur styrelsen, som skall sköta 
en viss typ av frågor men att dess utformning kommer att vara individuellt för varje bolag.  
 
Vidare anser företagen att revisionsarbetet, i form av den finansiella rapporteringen, kommer 
att påverkas av de nya reglerna. Enligt företagen kommer den finansiella rapporteringen 
förändras genom en utökad dokumentation av den finansiella kontrollen. Detta kan 
ytterliggare förklaras genom att revisionsbyrån anser att den finansiella rapporteringen 
kommer att förändras i likhet med förändringar i USA, där en rädsla för bolagsskandaler har 
föranlett en fördelning av ansvar neråt i organisationerna genom en utökad finansiell kontroll. 
Företagen är överens om att dessa utökade krav kommer att leda till att de på ett mer noggrant 
sätt blir reviderade av deras externa revisor och räds därigenom en stegring av 
revisionskostnader. Revisionsbyrån bekräftar detta genom att framföra att de anser att de 
utökade kraven kommer att öka efterfrågan av deras tjänster. Ett företag anser att denna rädsla 
för en ökad revisionskostnad, endast kommer ske om samarbetet mellan extern- och 
internrevisor föranleder ett dubbelarbete, annars kommer revisionsarbetet bli mer effektivt.  
 
Enligt Haron et al (2004) samt Goddard och Masters (2000) kommer de nya lagarna igenom 
införandet av intern revision och revisionsutskott, bidra till ett ökat revisionsarbete, detta i 
överensstämmelse med aktörernas åsikter. Haron et al (2004) framhäver även att dessa 
revisionsverktyg inte skall ses som rutinmässigt revisionsarbetet, utan som en värdeökande 
inrättning. 
 
Företagen menar att revisionsarbetet med den interna kontrollen inte direkt har påverkats av 
de nya lagarna, men dock indirekt, genom dessa nya lagar. Revisionsbyrån anser att arbete 
med den interna kontrollen, genom bolagsskandalerna och då även genom de nya lagarna, 
kommer att leda till att företagen i sitt arbete med den interna kontrollen kommer att se över 
sina risker och på vilket sätt de kan hantera dessa. I samtliga företag förs en löpande dialog 
angående den interna kontrollen med deras externa revisor. Företagen framhåller att det, vid 
ett införlivande av en internrevisionsavdelning och ett revisionsutskott, kommer vara dessa 
funktioner som tillsammans med den externa revisorn diskuterar revisionsarbetet rörande den 
interna kontrollen.  
 
För att bolagens interna kontroll skall övervakas på ett lämpligt sätt, anser Thorell (2004) 
liksom samtliga intervjuade aktörer, att en internrevisionsavdelning är ett organ för att 
uppfylla detta. Även den Svenska koden har som utgångspunkt att bolag för att effektivisera 
revisionsarbetet skall införliva ett självständigt organ, internrevisionavdelning, samt även ett 
revisionsutskott (Thorell, 2004). Bolagen har dock möjlighet att avstå sådana funktioner 
genom att motivera sitt ställningstagande i bolagsstyrningsrapporten (ibid). Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (2005) anser dock, inte i likhet med aktörerna och ovanstående teori, 
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att det föreligger en risk att de interna revisorerna inte kan anses som oberoende och 
därigenom inte bidrar till en effektivisering av revisionsarbetet. 
 
Svernlöv (2005) anser i likhet med företagen, att de utökade kraven gällande den finansiella 
rapporteringen utifrån de nya lagarna kommer att påverka revisionsarbetet. Av de utökade 
kraven skall det tydligt framgå om bolagens revisor genomfört en översiktlig granskning av 
rapporten, vilket kan leda till en ökad revisionskostnad i form av ett ökat revisionsarbete 
(Svernlöv, 2005). 
 
Haron et al (2004) framför att det är de interna revisorernas uppgift att försäkra ledningen om 
att det inom organisationen existerar ett fungerande internt kontrollsystem och att det är de 
externa revisorernas uppgift att se till att den finansiella rapporteringen är sanningsenlig och 
rättvisande. De framhåller utifrån detta, i likhet med företagen, att det är viktigt med ett nära 
samarbete mellan de externa- och interna revisorerna. Vidare anser Haron et al (2004) att ett 
väl fungerande samarbete dem emellan leder till reducerade revisionstimmar vilket 
frambringar minskade externrevisionskostnader, denna åsikt överensstämmer inte med 
företagens tro att ökade krav på revision leder till ökade kostnader. 
 
Företagsledningen och styrelsen kommer genom de nya lagarna utifrån sitt ansvar och tidigare 
bolagsskandaler ha ett incitament att genom ett effektivare revisionsarbete se över sina risker, 
men även fördela ansvar gällande den interna kontrollen neråt inom organisationen (Spira & 
Page, 2003), detta i enlighet med revisionsbyrån som anser att bolagen kommer att se över 
sina risker utifrån de nya lagarna och bolagsskandalerna, men även företagen som anser att 
förändringarna inom revisionsarbetet kommer att föranleda ett skifte av ansvar nedåt inom 
organisationen. 
 
 
5. 1. 3 Revisionsutskottens påverkan på ansvarsfördelningen 
 
Ingen av företagen har en utvecklad modell gällande ansvarsfördelning av den interna 
kontrollen, de framhåller dock att det inom organisationerna existerar olika typer av modeller 
som behandlar ansvarsfördelning, till exempel attestordning och rapportsystem. Yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen ligger på styrelse och VD hos samtliga företag i 
undersökningen, detta ansvar fördelas sedan ut från styrelse och VD ned på den operativa 
ledningen.  
 
Genom vissa bolagsskandaler är aktörerna överens om att de på olika sätt kommer påverka 
den interna kontrollen, till exempel genom de nya reglerna och därigenom införlivandet av ett 
revisionsutskott. Samtliga aktörer anser att införlivandet av ett revisionsutskott inom 
organisationerna inte kommer att påverka ansvarsfördelning gällande yttersta ansvaret av den 
interna kontrollen, utan det övergripande ansvaret kommer att kvarstå hos styrelse och VD. 
Dock anser två av företagen att införlivandet av ett revisionsutskott inom organisationen 
kommer att skifta ett visst ansvar gällande den interna kontrollen nedåt, samt leda till en ökad 
övervakning av företagsledningen genom förändrade kommunikationsvägar, där rapport 
lämnas till revisionsutskottet. De kvarstående företaget och revisionsbyrån har samma åsikt 
och anser inte att införandet av ett revisionsutskott i organisationen kommer att föranleda 
några ansvarsförändringar. 
 
Enligt Thorell (2004) skall ett revisionsutskott stärka revisorernas oberoende, med avsikt att 
ändra mönster för kommunikation mellan bolagets revisorer och bolaget. Han menar att 
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revisorerna innan införlivandet av ett revisionsutskott rapporterat till företagsledningen, men 
till följd av införlivandet kommer de att rapportera till styrelsen/revisionsutskott, se figur 5. 2, 
vilket även två av företagen anser. Goddard och Masters (2000) menar att införlivande av att 
ett revisionsutskott inom organisationer leder till en effektivare kontroll av 
agent/företagsledningen, som även två av företagen uttryckligen anser. Vidare anser Goddard 
och Masters (2000) att det är, i principalens/styrelsens intresse att försäkra sig om att 
agenten/företagsledningen agerar i deras bästa intresse, vilket de menar att ett revisionsutskott 
kan bidra med och att detta är ett steg för näringslivet och dess företrädare att återfå 
förtroendet hos intressenterna. 
 

 

Styrelse/ 
Revisionsutskott 

(principal) 

Företagsledning
(agent) 

Styrelse 
(principal) 

Revisor Revisor 

Företagsledningen 
(agent) 

Rapport

Intern kontroll 

Rapport

Fig. 5. 2. Modellen gällande kommunikationsprocessen enligt Thorell, före och 
efter inrättande av ett revisionsutskott. 

Utan revisionsutskott Med revisionsutskott 

Intern kontroll 

 
5. 1. 4 Revisionsutskotten – en kvalitetssäkring 
 
Svernlöv och Blomberg (2003) definierar att kvalitetssäkring syftar till att återställa 
investerarnas förtroende för aktiemarknaden, samt garanterar att innehållet i företagens 
finansiella rapportering som lämnas till aktiemarknaden överensstämmer med verkligheten, 
detta genom de nya lagarna och därigenom även genom revisionsutskott. 
 
Ett av företagen anser att de ökade revisionskostnaderna, i form av en intern revision och ett 
revisionsutskott, kommer att kvalitetssäkra den interna kontrollen gentemot ägarna. Detta för 
att ägarna bedömer revisionsarbetet utifrån revisionstimmar. Det statligt ägda företaget, anser 
att det är viktigt att kvalitetssäkra den interna kontrollen, eftersom ägaren jämställer 
skattebetalarna med aktieägare och ser införlivandet av det nya regelverket och därigenom 
även revisionsutskott, som ett sätt att kvalitetssäkra skattebetalarnas pengar. Det återstående 
företaget anser att ett revisionsutskott kvalitetssäkrar den interna kontrollen mer än den 
finansiella rapporteringen. Revisionsbyrån anser dock att den interna kontrollen inte kommer 
att kvalitetssäkras genom revisionsutskott, detta eftersom att utskotten inte är en oberoende 
funktion vilket krävs för en kvalitetssäkring. Vidare nämner revisionsbyrån att de fem 
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komponenter som COSO tar upp måste vara uppfyllda för att kunna kvalitetssäkra den interna 
kontrollen. 
 
Utifrån Wallace (refererad i Goddard & Masters, 2000, s 360) kan både ett revisionsutskott 
och en internrevisions avdelning minska revisionskostnaden, vilket enligt ett av företagen 
skulle föranleda att den interna kontrollen inte kvalitetssäkrades. Vidare fortsätter Wallace 
och menar att ett revisionsutskott och en internrevisionsavdelning är tillsatta för att förbättra 
den finansiella rapporteringen, som även ett av företagen ansåg. Enligt Goddard och Masters 
(2000) är det revisionsutskottens mål att frambringa en högre kvalitet i revisionsarbetet, vilket 
revisionsbyrån inte ansåg. Utifrån detta menar de att utskotten därigenom kommer att ställa 
högre krav på de externa- och interna revisorerna för att tillfredsställa sina egna behov. 
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vår undersökning har frambringat och svara på det 
forskningsfrågor som diskuterats i problemdiskussionen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av slutsatserna. 
 
 
6. 1 Revisionsarbete 
 
Hur anser företag att innebörden av de nya reglerna gällande intern kontroll kommer att 
påverka det interna revisionsarbetet?  
 
Mycket tyder på att företagen, i enlighet med referensramen, arbetar efter de nya lagarna i 
syfte att anpassa sitt revisionsarbete till kraven som ställs gällande bolagsstyrning och intern 
kontroll. Säkerställning av den finansiella rapporteringen anser aktörerna vara den 
huvudsakliga förändringen i revisionsarbetet. Aktörerna anser att den tydligaste effekten av 
detta är stigande revisionskostnader, samt en ökad byråkratisering genom en omfattande 
dokumentation gällande finansiell rapportering. Samtliga aktörer är överens om att bolagen, 
trots att de har en möjlighet att avstå bruket av en internrevisionsavdelning och ett 
revisionsutskott kommer att inrätta en sådan för att leva upp till de krav som lagstiftningen 
ställer. 
 
En slutsats vi drar är att även företag som inte är börsnoterade och därigenom inte behöver 
följa regelverken kommer att göra detta utifrån den aspekten att de vill säkerställa kvaliteten 
av sitt revisionsarbete. 
 
 
6. 2 Ansvarsfördelning 
 
Vad har införlivandet av ett revisionsutskott, i företagen, för innebörd gällande 
ansvarsfördelningen av den interna kontrollen? 
 
Enligt de intervjuade aktörerna, kommer det yttersta ansvaret gällande den interna kontrollen 
även i fortsättningen att ligga på styrelse och VD. Mycket tyder på att det utifrån införlivandet 
av ett revisionsutskott inom organisationerna, i enlighet med referensramen, ger styrelsen ett 
bättre verktyg för att övervaka företagsledningen. Genom detta kommer ansvaret förflyttas 
ned i organisationen, vilket medför ett incitament för företagsledningen att förbättra 
övervakningen av den operativa ledningen. En slutsats vi drar är att det finns en risk att de 
lägre nivåerna i organisationer uppfattar denna ansvarsfördelning som ett sätt att hitta 
syndabockar, till exempel vid bolagsskandaler, detta är dock inte avsikten med fördelningen 
av ansvar. 
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6. 3 Kvalitetssäkring 
 
Hur anser företag att ett revisionsutskott i organisationen bidrar till en kvalitetssäkring av 
den interna kontrollen? 
 
Införlivandet av revisionsutskott i företagen tyder enligt revisionsbyrån, att det inte 
kvalitetssäkrar den interna kontrollen, detta som följd av att det inte är en oberoende funktion, 
samt att de fem komponenterna; kontrollmiljö, riksbedömning, kontrollåtgärder, informations- 
och kommunikationskomponenter samt övervakning och uppföljning måste uppfyllas, 
oberoende av ett revisionsutskott. Ett av företagen uttrycker en åsikt om att en extra bilaga i 
årsredovisningen inte uppfyller kraven för en kvalitetssäkring och dessutom inget mervärde 
för företagens ägare, utan mer troligt en merkostnad. Den rimligaste tolkningen är att 
revisionsutskotten kan bidra till en mer effektiv granskning av den interna kontrollen och 
därigenom skapa en större tillit för företagen ur intressenternas synvinkel, samt till en viss del 
öka förtroendet för näringslivet och dess företrädare. Mycket tyder på att företagen anser att 
ägarna jämställer de ökade revisionskostnaderna med en kvalitetssäkring utav den finansiella 
rapporteringen, vilket bekräftas utav referensramen. 
 
 
6. 4 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva betydelsen av revisionsutskott för företags arbete 
med den interna kontrollen. Detta genom att undersöka företags och revisionsbyråers 
uppfattning om de nya reglerna gällande intern kontroll och till viss del hur bakgrunden till 
reglerna genom bolagsskandalerna har påverkat företagen. 
 
Den rimligaste tolkningen av det nya revisionsarbetet med revisionsutskott och den 
ansvarsfördelning detta medför, är att det inte kommer att kvalitetssäkra den interna 
kontrollen. Risken får anses ligga i den mänskliga faktorn, att de på den operativa 
ledningsnivån inte har den kunskap som kommer att ställas utifrån den ansvarsfördelning som 
anses föreligga. Mycket tyder på att det kan bli aktuellt, i mindre bolag, att hela styrelsen 
fungerar som ett revisionsutskott, där det anses föreligga en bristande kunskap rörande den 
interna kontrollen. Detta skulle kunna lösas på ett liknande sätt som i Sarbanes-Oxley Act där 
det ställs krav på att minst en person i revisionsutskottet skall vara finansiell expert. 
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7. Diskussion 
 
I detta kapitel lyfter vi fram våra egna tankar och åsikter, som framkommit under arbetets 
gång. Vi avslutar kapitlet med metodkritik och förslag till fortsatt forskning. 
 
 
7. 1 Egna reflexioner 
 
En kortsiktig effekt, utav de nya reglerna gällande bolagsstyrning och intern kontroll, tror vi i 
enlighet med aktörerna blir ökade revisionskostnader, dock menar vi att det på lång sikt 
minskar revisionskostnaderna till följd av en utveckling och effektivisering av den interna 
kontrollen. Vi anser att de nya reglerna gällande bolagsstyrning och intern kontroll, i stort har 
uppkommit för att återge förtroendet för bolagen och deras revisorer gentemot intressenter, 
efter de omnämnda bolagsskandalerna, där både en internrevisionsavdelning och ett 
revisionsutskott blir viktiga komponenter i revisionsarbetet. Säkerställning av den finansiella 
rapporteringen anser vi är den huvudsakliga förändringen i revisionsarbetet, där en tydlig 
rapportering leder till ett ökat förtroende, inte bara hos de externa intressenterna utan även hos 
de interna intressenterna. Vidare tycker vi att de i likhet med den amerikanska lagstiftningen 
Sarbanes-Oxley Act behövs ett tydligt ramverk i den Svenska koden som beskriver 
rapporteringen om den interna kontrollen. Trots att företagen har en möjlighet att avstå bruket 
av en internrevisionsavdelning är det vår uppfattning att de kommer att inrätta en sådan för att 
leva upp till de krav som lagstiftningen ställer.  
 
Utav införlivandet av revisionsutskott, tror vi att styrelsen kommer att få ett bättre verktyg till 
att övervaka företagsledningen, vilket på längre sikt kommer att leda till ett ökat ansvar för 
chefer på de lägre nivåerna. Eftersom att företagsledningen vill att samtliga skall agera i 
bolagets bästa intresse finns genom effektiviseringen av den interna kontrollen ett incitament 
att fördela ut sitt ansvar. Vi anser att avsikten med fördelningen av ansvar är att effektivisera 
och utveckla den interna kontrollen, detta kan uppnås genom att förtydliga avsikten med den 
interna kontrollen. Vi tror inte att ett införlivande av revisionsutskott inom organisationerna 
kommer att leda fram till en kvalitetssäkring av den interna kontrollen, utan att de kommer att 
krävas en större insikt och tydligare ramverk innan en sådan generalisering är genomförbar. 
 
 
7. 2 Metodkritik 
 
Vår studie har enbart undersökt fyra fall, vilket har negativ inverkan på generaliserbarheten, 
och dessa kan inte fullt ut representera verkligheten. Utifrån detta kan våra slutsatser inte 
anses vara fullständigt generella, men kan ses som indikationer som får ett värde tillsammans 
med ytterligare studier. Kvaliteten av respondenternas svar har varierat till följd av deras 
kunskap inom områdena bolagsstyrning och intern kontroll vilket kan anses som negativt för 
uppsatsens resultat. Tre av intervjuerna genomfördes ”ansikte – mot – ansikte”, medan en via 
telefon, detta kan ha påverkat vår uppsats, dock anser vi att detta inte är fallet, utan att det 
bara nämnvärt kan ha påverkat resultatet. Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till 
respondenterna, detta motiverar vi genom att vi ville skapa en öppen diskussion, där det inte 
fanns möjlighet till inövade svar. Litteraturen kan i vissa fall framstå som konsultbetonad, 
vilket vi ser som en risk och kan försämra uppsatsens resultat. 
 
 



 
Diskussion

 
7. 3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under vår undersökning har det framkommit viss information som vi till en början inte hade 
kännedom om. Det är främst utifrån detta som följande föreslag till fortsatt forskning härrör; 
 

 Under vår underökning är implementering av de nya reglerna och revisionsutskott inte 
färdigställda, vi anser det intressant att utföra en liknande undersökning när detta 
arbete är klart. 

 
 Ett ramverk gällande finansiell rapportering förväntas träda i kraft någon tid efter 

Svensk kod för bolagsstyrning, intressant vore att undersöka om denna effektiviserar 
rapporteringen och vilken inverkan den får på revisionsarbetet. 

 
 Svensk kod för bolagsstyrning gäller främst börsnoterade bolag, men är frivilligt att 

tillämpa för samtliga bolag. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka varför 
bolag som inte behöver följa den, ändå kommer att göra detta och vilka effekter det får 
för deras bolagsstyrning. 
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Bilaga A 

Intervjuguide 
 
 
 
Personlig information 
 
 

 Namn, 
 
 
 Befattning (hur länge har Ni suttit vid posten, vad har Ni för arbetsuppgifter?), 

 
 

 Bakgrund (utbildning, tidigare befattning och organisationer). 
 
 
 
Organisations information 
 
 
Organisationens namn:  
 
 

 Vem/vilka inom organisationen bestämmer Era arbetsuppgifter? 
 
 
 
Intern kontroll 
 
 

 Vad betyder ordet intern kontroll för Er organisation? 
 
 
I Sverige kommer en icke normativ regel tas i bruk (1 juli 2005), ”Svensk kod för 
bolagsstyrning”. Denna bygger på regler från USA (SOX) och från Storbritannien 
(Combined code). 
 

 Har Ni tagit del av detta och är det något Ni arbetar efter inom organisationen? 
 
 

- hur tror ni att ”Svensk kod för bolagsstyrning” kommer att förändra den 
interna kontrollen inom svensk revision? 

 
 

- har ni förändrat arbetet med den interna kontrollen inom företaget för att 
anpassa Er till de nya reglerna, hur? 



Bilaga A 

 Svensk kod för bolagsstyrning bygger på begreppet ”följa eller förklara”, hur ser 
Er organisation på detta? 

 
 
 Hur granskas den interna kontrollen vid Er organisation, inom de olika nivåerna, 

vem har ansvaret för denna övervakning? 
 
 

 Övervakning av de ”lägre” nivåerna inom organisationerna ses ofta som självklar, 
vad anser Ni om övervakning av t.ex. ledningen, är det något Ni genomför? 

 
 

 Har Ni inom organisationen någon framtagen modell för hur ansvar skall fördelas 
gällande den interna kontrollen, hur ser denna ut? 

 
 

- om inte, arbetar Ni inom företaget med att ta fram en modell, hur ser detta 
ut? 

 
 

 Hur fördelas ansvar och befogenheter inom organisationen, vem ansvarar för 
detta? 

 
 
 
Revisionskommitté/revisionsutskott 
 
 

 Vad betyder ordet revisionskommitté/revisionsutskott för Er organisation? 
 
 
En del i ”Svensk kod för bolagsstyrning” är att kvalitetssäkra den finansiella 
rapporteringen och därigenom den interna kontrollen, samt säkra en effektiv revision. 
Koden förespråkar att detta skall ske genom införlivandet av en 
revisionskommitté/revisionsutskott inom organisationerna. 
 

 Använder ni Er inom organisation av en revisionskommitté/revisionsutskott för 
att övervaka revisionsarbete? 

 
 

- hur tror Ni att en tillämpning i Ert företag av en 
revisionskommitté/revisionsutskott skulle påverka den interna kontrollen, 
eller, hur påverkas den interna kontrollen av en 
revisionskommitté/revisionsutskott? 
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 Vem/vilka personer inom organisationen övervakar den interna kontrollen, d.v.s. 
att enheterna inom företaget följer de övergripande målsättningarna/ramarna? 

 
 

- hur ser den/dessa personers bakgrund ut i grova drag? 
 

 
 Som tidigare nämnt, ska en revisionskommitté/revisionsutskott kvalitetssäkra den 

finansiella rapporteringen och den interna kontrollen, hur ser Ni på detta?  
 

 
- hur tror Ni att Era intressenter ser på detta? 

 
 

 Hur ser informationsflödena ut mellan controller/intern revisor, extern revisor och 
företagsledningen? 

 
 
 
Bolagsskandalerna 
 
I USA och i Storbritannien har företagsskandaler som Enron och WorldCom 
uppmärksammats, men även i Sverige där skandalen inom Skandia fått stor 
uppmärksamhet. Detta har allvarligt skadat trovärdigheten för näringslivet och dess 
företrädare och väckt en debatt världen över om en ökad säkerhet för intressenter. 
 
 

 Anser Ni att bolagsskandalerna har påverkat Er interna kontroll, hur? 
 
 

 Hur ser Ni inom organisationen på att lämna ut information om den interna 
kontrollen, är detta ”känslig” information? 

 
 

- hur har Er organisation påverkats av bolagsskandalerna gällande accessen 
för utomstående att ta del av den interna kontrollen? 

 
 
 
Övrigt 
 
 

 Vill Ni vara anonym? 
 

 Har Ni något övrigt Ni skulle vilja framföra? 
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Intervjuguide 
 
 
 
Personlig information 
 
 

 Namn, 
 
 
 Befattning (hur länge har Ni suttit vid posten, vad har Ni för arbetsuppgifter?), 

 
 

 Bakgrund (utbildning, tidigare befattning och organisationer). 
 
 
 
Organisations information 
 
 
Organisationens namn:  
 
 
 
Intern kontroll 
 
 

 Hur definierar Ni ordet intern kontroll? 
 
 
I Sverige kommer en icke normativ regel tas i bruk (1 juli 2005), ”Svensk kod för 
bolagsstyrning”. Denna bygger på regler från USA (SOX) och från Storbritannien 
(Combined code). 
 
 
 

 Hur tror ni att ”Svensk kod för bolagsstyrning” kommer att förändra den interna 
kontrollen inom svensk revision? 

 
 

 Har Ni märkt någon förändring i arbete med den interna kontrollen hos svenska 
företag med avseende av införandet av de nya reglerna? 

 
 

 Svensk kod för bolagsstyrning bygger på begreppet ”följa eller förklara”, hur tror 
Ni att företagen kommer att tillämpa detta? 
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 Hur tror Ni att övervakningen av den interna kontrollen hos svenska företag, vid 

de olika ansvarsnivåer, kommer att förändras vid införandet av de nya reglerna? 
 
 

 Övervakning av de ”lägre” nivåerna inom organisationerna ses ofta som självklar, 
tror Ni att övervakningen av t.ex. ledningen kommer att påverkas av de nya 
reglerna? 

 
 

 Kommer ansvar och befogenheter inom organisationen fördelas annorlunda, med 
avseende av införandet av de nya reglerna? 

 
 
 
Revisionskommitté/revisionsutskott 
 
 

 Hur definierar Ni ordet revisionskommitté/revisionsutskott? 
 
 
En del i ”Svensk kod för bolagsstyrning” är att kvalitetssäkra den finansiella 
rapporteringen och därigenom den interna kontrollen, samt säkra en effektiv revision. 
Koden förespråkar att detta skall ske genom införlivandet av en 
revisionskommitté/revisionsutskott inom organisationerna. 
 
 
 

 Hur vanligt är det idag att företag använder en revisionskommitté/revisionsutskott 
och hur kommer detta påverkas av införandet av de nya reglerna? 

 
 

 Hur tror Ni att övervakningen av den interna kontrollen kommer att påverkas av 
införandet av en revisionskommitté/revisionsutskott i svenska företag? 

 
 

- kommer den interna kontrollen kvalitetssäkras av införandet av en 
revisionskommitté/revisionsutskott? 

 
 

- ur ett företags perspektiv, hur tror Ni de ser på införlivandet av en 
revisionskommitté/revisionsutskott? 
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Bolagsskandalerna 
 
I USA och i Storbritannien har företagsskandaler som Enron och WorldCom 
uppmärksammats, men även i Sverige där skandalen inom Skandia fått stor 
uppmärksamhet. Detta har allvarligt skadat trovärdigheten för näringslivet och dess 
företrädare och väckt en debatt världen över om en ökad säkerhet för intressenter. 
 

 Anser Ni att bolagsskandalerna har påverkat den interna kontroll, hur? 
 

 Är information rörande den interna kontroll hos svenska företag, känslig 
information, har Ni märkt någon skillnad efter bolagsskandalerna? 

 
 
 
Övrigt 
 
 

 Vill Ni vara anonym? 
 
 Är det något övrigt Ni skulle vilja tillägga? 
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