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ABSTRACT 
 
The debate and the interest for corporate governance have increased in recent years, both in 

Sweden and international and the discussion about healthy corporate governance has led to 

a increased interest about internal audit. The sector that stands out regarding the 

development of internal audit is the bank sector. They have always had extensive internal 

audit departments and expectations from society are therefore high.  Audit committees are 

emphasized as an important part of corporate governance because of their function and 

insight in the company. It is important to have a good interaction between internal audit and 

audit committee as well as the rest of the organization to get high-quality corporate 

governance. The purpose of this paper is to study and increase the understanding of 

corporate governance within the bank sector and to see how the interaction is played out 

between the internal audit department and the audit committee.  This will be carried out 

through a comparison between internal audit and audit committee, but also between the 

chosen banks to see differences and similarities.  This paper is based upon a case study of 

three banks and representatives from their internal audit departments and audit committee. 

Our main conclusions are that the communications in two out of three banks still exist more 

frequent to the board of directors than to the audit committee, in spite of the existence of 

the audit committee. Another conclusion is that a well working interaction between the 

internal audit department and the audit committee consist of good communication and 

dialogue. There is however improvements that can be done to strengthen and develop the 

position of the audit committee, these improvements can also facilitate the work of the 

board of directors. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SAMMANFATTNING 
 
Debatten och intresset för bolagsstyrning har aldrig varit större än nu både i Sverige och 

internationellt och diskussionen om en sund bolagsstyrning har lett till ett ökat intresse 

kring internrevision. Banksektorn är i dag en av de branscher i Sverige som ligger längst 

fram i utvecklingen av internrevision eftersom det är en sektor som alltid har haft stora 

internrevisionsavdelningar, särskilda förväntningar finns därför på dessa företag.  

Revisionsutskottet framhålls som ett en viktig del i bolagsstyrningen med dess 

granskningsfunktion och insyn i bolagen. För att bolagsstyrningen ska fungera på ett bra 

sätt är det viktigt med ett väl fungerade samspel mellan internrevisionen och 

revisionsutskottet, men även mellan övriga bolagsorgan. Syftet med denna uppsats är att 

öka förståelsen för bolagsstyrning genom att se på hur samspelet mellan internrevisionen 

och revisionsutskottet fungerar inom bankverksamheten. Detta genom en jämförelse av 

internrevisionen och revisionsutskottet inom, men även mellan bankerna för att se 

skillnader och likheter. Studien genomfördes med hjälp av en fallstudie av tre banker och 

representanter från deras internrevisionsavdelningar och revisionsutskott. Våra 

övergripande slutsatser är att kommunikationen i två av tre banker fortfarande sker mer 

frekvent till styrelsen istället för till revisionsutskottet, trots revisionsutskottets tillkomst. 

Ytterligare en slutsats är att ett fungerande samspel mellan internrevisionen och 

revisionsutskottet består av en bra kommunikation och dialog. Det finns däremot 

förbättringar som kan genomföras för att ytterligare stärka och utveckla revisionsutskottets 

position och för att underlätta arbetet i styrelsen. 
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INLEDNING 

INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel beskrivs först bakgrunden till uppsatsens ämne där vi ger läsaren 
en inblick i utvecklingen av bolagsstyrning både internationellt och i Sverige. Vidare förs 
en diskussion där vi behandlar bolagsstyrning som leder fram till problemformulering och 
syfte. 
 

1.1 Koder som ett svar på bolagsskandaler 
 
Debatten och intresset för bolagsstyrning har aldrig varit större än nu både i Sverige och 
internationellt (Deloitte, 2005). Bevakningen i media har varit stor och bolagsskandalerna 
har medfört en förlorad tillit för bolagsstyrning och finansiell rapportering. (Corgel, Geron 
& Riley, 2004) Under de senaste decennierna har det skett en snabb utveckling inom 
bolagsstyrningsområdet, vilket har lett till uppkomsten av flera vägledande regelverk och 
koder för bolagsstyrning i många länder. (Svernlöv, 2005a) Som ett svar på de brittiska 
bolagsskandalerna släpptes i början av 1990-talet den första bolagsstyrningskoden 
(Combined code). Därefter kom USA:s svar på skandalerna och 2002 införde de en hård 
lagstiftning, den så kallade Surbanes-Oaxley-Act (SOX). (Ascarelli, 2003) Bolagsskandaler 
såsom Enron och WorldCom, men även svenska Skandia har medfört ett ökat intresse och 
en debatt kring bolagsstyrning. Enligt Hespenheiden (2005) är bolagsstyrning kunskap om 
vad som pågår i ett företag, vilka riskområden som finns och hur dessa hanteras. Kort sagt 
beskrivs bolagsstyrning som styrning och kontroll av ett företag. Det handlar i grund och 
botten om hur företag och näringslivets resurser ska kunna användas på ett effektivt sätt för 
de syften som aktiebolagen har. (Moberg, 2006) Ett omfattande arbete pågår just nu inom 
EU i syfte att stärka förtroendet på detta område (SOU 2004:47). 
 
Corgel et al (2004) menar att effekten av senaste tidens bolagsskandaler har varit allvarliga 
och långtgående. Aktieägare och övriga intressenter kräver därför förbättringar beträffande 
etiska standarder och strikt ansvar. Detta har medfört att regeringen och samhället i 
allmänhet fokuserat mer på att granska just bolagsstyrning. (ibid) År 2004 lämnade den 
svenska förtroendekommissionen ett förslag på en svensk kod för bolagsstyrning, även 
kallad ”Koden” (Bilaga 1). Koden är en frivillig regelsamling som kompletterar 
Aktiebolagslagen och andra tvingande regler. Den är en norm över vad som i allmänhet ses 
som god bolagsstyrning. Koden är en tradition av självreglering som ligger långt fram i 
utvecklingen vid en internationell jämförelse (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004). Den 
har i många hänseenden sin förebild i utländska koder, inte minst den brittiska Combined 
Code och USA:s SOX (Skog, Kristiansson & Thorell, 2004b). Kodens syfte är att förbättra 
styrningen inom företag, stärka effektiviteten och konkurrenskraften inom näringslivet, 
men även att öka förtroendet på den svenska kapitalmarknaden och samhället som helhet. 
(Svensk kod för bolagsstyrning, 2004)  
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1.2 En sund bolagsstyrning 
 
Denna studie baseras på bolagsstyrning i tre börsnoterade företag, som från den första juli 
2005 åläggs att följa regler i Svensk kod för bolagsstyrning. (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2004) Bolagsstyrning bygger på agentteorin eftersom ägande och ledning 
skiljs åt i de stora börsnoterade bolagen (Adams, 1994). 
 
Författarna till Svensk kod för bolagsstyrning (2004) menar att större delen av det svenska 
folket numera är aktieägare, både direkt och indirekt och att de därför påverkas av hur de 
börsnoterade företagen sköts. Culpan och Trussel (2005) lyfter fram bolagets moraliska 
ansvar till intressenterna som en viktig del och Deegan (2002) menar att organisationer 
måste anpassa sina roller i samhället när omgivningen ställer olika krav. Engerstedt (2004) 
framhåller att i och med den svenska koden för bolagsstyrning har kravet på 
bolagsledningen, det vill säga styrelse och vd ökat. Även Skog, et al (2004a) nämner 
Koden och uppger att den som helhet är inriktad på styrelsen och vilka åtgärder de bör vidta 
för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen. Syftet med koden har varit att tydliggöra 
styrelsens ansvar, rollfördelningen mellan styrelsen, intern- och externrevisor samt att 
genom krav på upplysningar öka transparensen i styrelsearbetet på området. (Skog et al, 
2004b)  
 
Goodwin (2001) uppger att behovet av en sund bolagsstyrning har lett till ett ökat intresse 
kring internrevision där det blivit allt viktigare att ha en god internkontroll. Hultin, Moberg 
och Lindvall (2006) framhäver att banksektorn alltid har haft stora 
internrevisionsavdelningar som en följd av bankkrisen i början av 1990-talet och på grund 
av allmänhetens höga krav. Detta medan andra branscher har avskaffat dessa för att senare 
återta dem (ibid). Banksektorn är således i dag en av de branscher i Sverige som ligger 
längst fram i utvecklingen av internrevision och att det därför finns särskilda förväntningar 
på internkontrollen i dessa företag (Hult, 2006). 
 
Enligt Bernhardtz (2006) menar att styrelsens arbete med den interna kontrollen kan riskera 
att ta för stora resurser i anspråk. Författaren menar vidare att det finns för alltför stor 
fokusering på att följa lagar och regelverk och inte ägna lika mycket tid åt att utveckla 
verksamheten. Detta är även något som Precht (2006) håller med om, men betonar att det är 
positivt med en debatt om internkontroll i styrelsen och att styrelser ser positivt till ökad 
fokus på detta. Molin och Billfalk (2006) menar att det är viktigt med ett fungerande 
samspel och kommunikation mellan ledning, styrelse och den operativa verksamheten, för 
att kunna uppfylla kravet om god internkontroll.  
 
För att förbättra den interna kontrollen kräver den ”Koden” att styrelsen ska inrätta ett 
revisionsutskott (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Skog, et al (2004) menar att de 
huvudsakliga motiven till att nästan alla större svenska bolag har revisionsutskott är att 
dessa bidrar till att höja kvaliteten inom den interna kontrollen och den finansiella 
rapporteringen. Revisionsutskottet förväntas i dag att bland annat ha en insyn i 
bolagsstyrningen, interna kontroll samt den internrevisionsfunktionen (Rezaee, Olibe & 
Minimier, 2003). Skog, et al (2004) menar vidare att revisionsutskottet är ett sätt att försöka 
ändra mönstret på kommunikationen mellan bolagets revisorer och bolaget.  
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Rezaee et al (2003) uppger att den ökade uppmärksamheten på bolagsstyrning har medfört 
större fokus på revisionsutskottet, dess granskningsfunktion och insyn i bolagen. För att 
revisionsutskottet ska kunna uppfylla sitt ansvar över insyn och kontroll är samspelet 
mellan medarbetarna i bolagsstyrningen, det vill säga styrelse, externa- och interna 
revisorer och myndigheter av stor vikt. Det framväxande intresset för bolagsstyrning 
betonar således revisionsutskottet som ett en viktig del i bolagsstyrningens ”grundpelare”. 
(ibid) Trots revisionsutskottets viktiga roll har litteraturen kring detta ämne ifrågasatt 
revisionsutskottets effektivitet. (DeZoort, Hermanson & Huston, 2003) 
 
Tidigare studier inom ämnet har bland annat belyst enbart bolagsstyrning, internrevisionens 
utveckling inom banksektorn, internrevisionens nya roll i bolagsstyrning samt redogörelser 
över revisionsutskottet. Däremot är det ingen som samtidigt berör internrevision, styrelse 
och dess revisionsutskott. Vi kommer därför i denna studie att fokusera på samspelet 
mellan banksektorns internrevision och revisionsutskott eftersom dessa bolagsorgan är av 
stor vikt för att bolaget ska kunna bedriva en sund bolagsstyrning. Har samspelet mellan 
interrevisionen och styrelsen förändrats i och med revisionsutskottets tillkomst? 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för bolagsstyrning genom att se på hur 
samspelet mellan internrevisionen och revisionsutskottet fungerar inom bankverksamheten. 
Detta genom en jämförelse av internrevisionen och revisionsutskottet inom, men även 
mellan bankerna för att se skillnader och likheter.  
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vårt arbete med uppsatsen utformades och hur 
datainsamlingen genomfördes. Vi beskriver nedan vår metodansats, undersökningsstrategi, 
val av undersökningsföretag samt datainsamlingsmetod. Slutligen redogör vi för hur vi gick 
till väga vid vår analys, samt de problem som uppstod vid vår undersökning och hur vi 
löste dem samt en metodkritik. 
 

2.1 Metodansats 
 
Eftersom vi ville vi göra jämförelser av internrevisionen och revisionsutskottet inom, men 
även mellan bankerna för att se skillnader och likheter medförde det att vår uppsats delvis 
utgick från ett analytiskt synsätt. Eftersom vi ville öka förståelsen för bolagsstyrning genom 
att se på hur samspelet mellan internrevisionen och revisionsutskottet fungerar inom 
bankverksamheten utgick vår uppsats även från ett aktörsynsätt. Detta stämmer överens 
med det som Arbnor och Bjerke (1994) beskriver där de säger att aktörsynsättet är 
lämpligast för att uppnå en förståelse och att det analytiska synsättet lämpar sig bra i syfte 
att göra jämförelser. Denna uppsats är således en kombination av ett aktör- och ett 
analytiskt synsätt där tyngdpunkten ligger på aktörsynsättet. Aktörsynsättet kan även 
kopplas till hur vi valde att sammanställa empirin men även i analysen eftersom vi ville 
förstå aktörerna. Det analytiska synsättet återfinns huvudsakligen i analysen genom de 
jämförelser vi gjort. 
 
Eftersom vi i vår undersökning ville förstå verkligheten utifrån samspelet mellan 
internrevisionen och revisionsutskottet genom att utgå från teori, följer vår undersökning ett 
deduktivt tillvägagångssätt. Detta val är ett sätt som Thurén (1991) beskriver vid slutsatser 
där tillämpning och förståelse av verkligheten utgår från befintliga referensramar. 
 
Vår uppsats bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom det centrala i vårt syfte är 
att öka förståelsen. Ett annat motiv är att denna metod är att den kan baseras på intervjuer 
som ger en djupgående och detaljerad information och sedan kan kompletteras med annan 
litteratur. (Holme & Solvang, 1997) Ett alternativ till detta val hade varit att göra en 
kvantitativ undersökning och då utifrån vårt syfte jämfört olika branscher. Med tanke på att 
revisionsutskottet endast består av ett fåtal personer samt att det bara finns så många inom 
varje bank som är ytterst ansvariga för internrevisionen hade vi inte fått ihop tillräckligt 
många respondenter för att kunna genomföra en kvantitativ undersökning. 
 

2.2 Undersökningsstrategi 
 
Vi valde att genomföra en fallstudie där vi inriktade oss på tre bolag som vi ville fördjupa 
oss i för att redogöra för relationer och processer som uppstod i det specifika fallet. Detta 
stämmer överens med det Dencombe (2000) säger men även det Lundahl och Skärvad 
(1999) nämner om att en fallstudie innebär undersökningar som innefattar ett eller ett fåtal 
fall, som studeras mer detaljerat och i fler dimensioner.  
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I vår uppsats valde vi att belysa bankverksamheten utifrån två dimensioner, det vill säga 
revisionsutskottet och internrevisionen. Aktörerna som vi valde ut är personer med störst 
ansvar inom valda dimensioner. En aktör var dock inte ordförande i revisionsutskottet men 
var ändå passande då denna var ordförande i styrelsen och ledamot i revisionsutskottet. 
Fallstudien ger oss även en möjlighet att få en förståelse för varför vissa resultat uppstår 
och redogör inte enbart för det framkomna svaret. (Denscombe, 2000) En annan fördel är 
att resultaten från fallstudier kan urskilja mönster samt att de empiriska resultaten kan 
jämföras mot tidigare teorier. (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 

2.3 Val av undersökningsföretag 
 
När vi genomförde vår fallstudie visste vi att det var av stor vikt att valet av 
undersökningsföretag gjordes medvetet och tydligt samt att detta val motiverades. 
(Denscombe, 2000) Eftersom vår avsikt med denna uppsats var att öka förståelsen för 
bolagsstyrning genom att se på hur samspelet mellan internrevisionen och 
revisionsutskottet fungerar inom bankverksamheten föll valet på banksektorn då detta är en 
sektor som länge haft krav på att ha internrevisionen som en oberoende del av 
verksamheten. När vi valde undersökningsföretag fann vi 10 företag noterande på 
Stockholmbörsen som tillhörde den finansiella sektorn. Av de bolag som tillämpar den 
svenska koden för bolagsstyrning återfanns Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 
Vårt val av underökningsföretag blev således de fyra svenska bankerna; Handelsbanken, 
Nordea, SEB samt Swedbank. Tyvärr kunde inte SEB delta i vår uppsats på grund av deras 
höga arbetsbelastning.   
 

2.3.1 Val av aktörer 
 
Aktörerna i denna studie är personer som representerar bankerna och dess revisionsutskott 
och internrevision. Utgångspunkten vid valet av aktörer var att de skulle besitta de rätta 
kunskaperna för att på bästa sätt kunna besvara de frågor som berörde vårt problemområde. 
Eftersom vi ville se på samspelet mellan internrevisionen och revisionsutskottet var det av 
stor vikt att vi fick kontakt med internrevisionschefer och ordföranden i revisionsutskottet. 
Till en början var vi i kontakt med de lokala kontoren i Luleå, för att därifrån ”skickas” 
högre upp i organisationen. Vi kontaktade samtidigt studentinformationen på varje bank för 
att få en uppfattning för hur organisationen var uppbyggd i de olika bolagen och studerade 
även respektive bolags hemsidor. De personer som vi ville få kontakt med och som vi även 
tillslut fick kontakt med är viktiga personer inom näringslivet som har stora 
ansvarsområden. Både aktörerna i revisionsutskottet och internrevisionen var vid tillfället 
väldigt upptagna, särskilt svårt var det att få access till revisionsutskottets ordförande 
eftersom dessa personer hade andra uppdrag vid sidan om banken, kontakten till dessa gick 
därför via deras sekreterare.  
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Nedan följer en presentation av de aktörer som vi intervjuade samt vilka datum dessa 
intervjuer genomfördes: 

 
• Tord Jonerot, koncernrevisionschef, Handelsbanken (2006-12-08) 
• Lars O Grönstedt, ordförande i styrelsen och ledamot i styrelsens revisionsutskott, 

Handelsbanken (2006-12-12) 
• Sofia Johansson och Lennart Pettersson, revisionschefer, Swedbank (2006-12-12) 
• Caroline Sundewall, ordförande i styrelsens revisionsutskott, Swedbank (2006-12-

20) 
• Eva-Lotta Rosenqvist, Chief Internal Auditor, Nordea (2006-12-12) 
• Harald Arnkvaern, ordförande i styrelsens revisionsutskott, Nordea (2006-12-13) 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Nedan beskrivs hur vi gick tillväga vid vår litteraturstudie samt hur vi samlade in 
primärdata. Primärdata fås genom att använda metoder såsom intervjuer, observationer eller 
frågeformulär. Det vill säga när upplysningar samlas in direkt från personer eller grupper. 
(Jacobsen, 2002) I vårt fall är primärdata de uppgifter som valda aktörer lämnade under 
intervjuerna som genomfördes.    

2.4.1 Litteraturstudie 
 
För att finna relevant litteratur till denna uppsats har den största delen av information 
hämtats från biblioteket på Luleå tekniska universitet, där vi använde oss av sökkatalogen 
Lucia och samkatalogen Libris. Vi använde oss främst av vetenskapliga artiklar, men i viss 
mån även böcker. För att leta efter relevanta vetenskapliga artiklar var det huvudsakligen 
databaserna Emerald, Ebsco, Sciencedirect, Blackwell-Synergy, Interscience och Google 
Scholar som vi använde oss av. De sökord vi bland annat använt oss av är: internrevision, 
bolagsstyrning, styrelse, revisionsutskott, agentteorin, institutionell teori, intressentteori, 
internkontroll, regleringar, svensk kod för bolagsstyrning, banksektor, bank samt 
företagsskandaler. Dessa sökord använde vi även i kombination med varandra för att få ett 
sökresultat som var mer preciserat. Vi sökte även på de engelska motsvarigheterna. Av den 
litteratur vi fick fram i vår litteraturstudie var vissa delar så kallad konsultlitteratur. Detta 
försökte vi ta i beaktning när vi refererade genom att inte styrka ett påstående med en 
konsultlitteratur. När vi sammanställde företagspresentationerna i empirin använde vi oss 
av företagens hemsidor. 

2.4.2 Intervjuer 
 
Vi använde oss av intervjuer för att samla in primärdata som var relevant för oss och vår 
uppsats syfte. Eftersom vi ville att fokus skulle ligga på aktören och att denne skulle få 
möjlighet att tala öppet om ämnet och ges möjlighet att utveckla sina svar använde oss av 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att intervjuaren 
har en färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras. Aktören får på så sätt möjlighet 
att utveckla sina svar och blir då inte lika styrd. (Denscombe, 2000)  
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Vi kontaktade samtliga aktörer för att få ett godkännande om intervju, dessa intervjuer 
genomfördes sedan som telefonintervjuer med samtliga, förutom en intervju som 
genomfördes via mail då denna aktör föredrog detta. Innan vi valde att genomföra 
telefonintervjuer undersökte vi alternativa tillvägagångssätt. Det bästa för vår del hade varit 
att få genomföra intervjuer ansikte mot ansikte men detta hade medfört alltför stora 
kostnader för oss, speciellt då en av aktörerna fanns i Oslo. Vi undersökte möjligheten till 
att få stipendium eller liknande för att få resan betald, men detta utan resultat. Slutligen tog 
vi reda på möjligheten till videokonferens, även detta blev för kostsamt. 
 
Fördelen med telefonintervju som undersökningsmetod är att de är billigare och går 
snabbare att genomföra samt att de numera uppfattas som lika ärliga och uppriktiga som 
intervjuer ansikte mot ansikte. (Denscombe, 2000) Innan intervjutillfällena upprättade vi en 
intervjuguide med frågor som utgick från syftet för denna uppsats. Denna guide använde vi 
sedan som mall vid intervjuerna. Intervjuguiden granskades och godkändes innan 
intervjuerna av vår handledare för att säkerställa frågornas relevans. Därefter skickades den 
ut till aktörerna så att dessa kunde förbereda sig inför intervjun.  
 
Vid intervjuerna som vi genomförde den 8, 12 och 13 december, 2006 använde vi oss av 
högtalartelefon för att på bästa sätt kunna dokumentera de intervjuades svar. Vid dessa 
intervjutillfällen användes även diktafon och anteckningar för att vi inte skulle gå miste om 
viktig information. Vid samtliga intervjutillfällen var båda författarna närvarande. Alla 
aktörer ställde sig positiva till att vi kunde kontakta de med ytterligare följdfrågor, vilket vi 
även gjorde. Materialet sammanställdes efter intervjuerna och skickades sedan via mail till 
aktörerna för att vi skulle få bekräftelse om att inga missförstånd uppstått innan vi gick 
vidare med vår analys. Vid intervjun som genomfördes via mail fick vi omformulera 
frågorna så att respondenten bättre skulle förstå vad vi menade, inga nya frågor tillkom utan 
det var endast ytterligare förklaringar i frågorna som gjordes. Under intervjun som 
genomfördes med Swedbank intervjuade vi samtidigt Sofia Johansson och Lennart 
Pettersson. Det var alltså en och samma intervju där aktörerna svarade på olika frågor. 
 

2.5 Analysmetoder 
 
För att bearbeta materialet i fallstudien utgick vi i vårt analysarbete från det empiriska 
materialet för att sedan jämföra detta mot tidigare teori. Detta är något som överensstämmer 
med det Lundahl och Skärvad (1999) tar upp angående tillvägagångssättet vid bearbetning 
och analys av material. Yin (2003) lyfter fram ett antal analystekniker som kan användas 
vid analys. Två av dessa metoder är Pattern Matching och Cross-case Synthesis. Pattern 
Matching ger oss möjligheten att urskilja mönster. Detta gjorde vi först genom att dels 
granska det empiriska materialet och dels genom att göra jämförelser inom och mellan 
bankerna. Genom att i enlighet med Cross-case Synthesis upprätta tabeller (se bilaga 4) 
kunde vi tydligare åskådliggöra ytterligare samband, kopplingar, likheter och olikheter. 
Den analysmetod vi valde att använda var således en kombination av Pattern Matching och 
Cross-Case Synthesis. Detta för att på bästa sätt tydligare se samband, kopplingar, likheter 
och olikheter mellan empirin och vårt avsnitt bolagsstyrning.  
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I analysen valde vi att jämföra internrevisionen i bankerna med varandra. Samma 
tillvägagångssätt använde vi oss av beträffande revisionsutskottet. Även samspelet mellan 
internrevisionen och revisionsutskottet analyserades inom varje bank men även mellan 
bankerna.  På detta sätt fick vi fram olika samband, likheter och olikheter. Denna 
beskrivning av jämförelsen åskådliggörs i figur 1 nedan. Figurens cirkel 1 återfinns i 5.1 i 
avsnittet analys och slutsats tillsammans med de teoretiska kopplingarna, detsamma gäller 
även cirkel 2 och rektangel 3 som återfinns under rubrik 5.2 respektive 5.3 i samma avsnitt. 
 
 
 
 

Internrevision 

Internrevision

Revisionsutskott

Revisionsutskott

Internrevision

Revisionsutskott

Mellan 
bankerna

Inom varje bank och 
mellan bankerna

1

2

3

 
 

 
Figur 1 Analysmodell 

 
 

2.6 Metodproblem 
 

Beträffande aktörsynsättet har vi valt att använda oss av begreppen trovärdighet och 
tillförlitlighet. Arbnor och Bjerke (1994) menar att det inte finns några konkreta 
validitetskriterier inom aktörsynsättet och att validitetsbegreppet därför används med olika 
innebörder. Vi anser att användningen av högtalartelefon, diktafon och minnesanteckningar 
vid intervjuerna har ökat rapportens tillförlitlighet. Eftersom vi var i kontakt med aktörer 
som hade den relevanta kunskapen för vårt problemområde samt det att vi skickade 
sammanställningen av intervjun till dessa för godkännande anser vi ökat uppsatsens 
trovärdighet. Något som däremot kan ha påverkat trovärdigheten negativt är att vi inte helt 
säkert kunde fastställa vem som egentligen intervjuades. Att vi skickade ut en intervjuguide 
till respondenterna i förväg kan ha medfört att vår undersökning fick ett missvisande 
resultat om aktörerna gav oss felaktiga eller förskönande svar.  
 
Intervjuaren kan inverka på den intervjuades svar vilket kan medföra att informationen blir 
snedvriden, detta kallas för intervjuareffekt (Denscombe, 2000). För att undvika detta 
försökte vi vid våra intervjuer att vara så neutrala som möjligt vid våra frågeställningar för 
att i minsta mån påverka aktörerna.  
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Eftersom fem av intervjuerna genomfördes per telefon och en intervju via mail anser vi att 

n av våra intervjuer genomfördes med en norsk respondent vilket kan ha medfört att det 

ftersom vi delvis hade ett analytiskt synsätt valde vi att nämna olika faktorer som kan ha 

2.7 Metodkritik 

ör studiens syfte hade det varit intressant att även intervjua någon från styrelsen som sitter 

intervjuareffekten kan ha minskat då risken att vi påverkat inte var lika stor som vid en 
intervju ansikte mot ansikte. Den intervju som genomfördes via mail kan ha medfört att 
svaren blev kortare och inte lika utförliga som övriga. För att försöka undvika detta 
formulerade vi om frågeställningarna och gjorde de mer precisa, inga nya frågeställningar 
tillkom.  
 
E
uppstod missförstånd. Detta löste vi dels genom att skicka en sammanställning över 
intervjun som han sedan vidarebefordrade till sin internrevisionsavdelning för att 
säkerställa att vi förstått varandra rätt. 
 
E
påverkat validiteten och reliabiliteten. Arbnor och Bjerke (1994) tar upp att validiteten är 
den viktigaste faktorn i det analytiska synsättet för att bedöma olika resultats giltighet. Det 
analysiska synsättet framkom till största del i vår analys. Ett sätt som vi anser att validiteten 
ökade i vår studie var att vi fick kontakt med de personer som var relevanta för studies syfte 
och som hade hög position i företaget, detta gäller både revisionsutskottet och 
internrevisionen. Detta är även något som stärkte reliabiliteten i vår studie. Något som 
däremot kan ha påverkat reliabiliteten är att vid en upprepad undersökning hade exakt 
samma svar inte framkommit då aktörerna utvecklas och förändras med tiden. Denscombe 
(2000) menar att reliabilitet kan beskrivas som huruvida forskningsinstrumenten är neutrala 
och om undersökningen vid annat tillfälle skulle ha kommit fram till andra slutsatser. Vi 
anser att även om aktörernas svar delvis hade skilt sig åt om undersökningen genomförts 
igen finns möjligheten att slutsatserna ändå blivit detsamma. 
 

 
F
i revisionsutskottet för att få mer dynamik till undersökningen. Vårt önskemål var att 
intervjua revisionsutskottets ordförande i samtliga banker. Så blev dock inte fallet i 
Handelsbanken eftersom denna person var upptagen. Den person som vi istället intervjuade 
är ordförande i Handelsbankens styrelse. Även om han inte var ordförande i 
revisionsutskottet som de andra aktörerna var han ändå lämplig och kunde besvara de 
frågor som vi hade. 
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3 BOLAGSSTYRNING  
 
För att läsaren ska få en bättre förståelse och insikt i de tre delarna i bolagsstyrning som 
är mest centrala för vår uppsats väljer vi att först i detta kapitel lyfta fram styrelse, 
revisionsutskott och internrevision. Därefter har vi valt att beskriva agentteorin, 
institutionella teorin och intressentteorin för att förklara sambandet mellan de delar i 
bolagsstyrningen som är centrala för oss. Detta kapitel används sedan i vår analys och 
slutsats. 

 

3.1 Styrelse och internkontroll 
 
Den interna kontrollen kan ses som ett medel som styrelsen använder vid övervakning, 
vilket innebär att den interna kontrollen är en process för att nå vissa mål och är således inte 
ett mål i sig. (Öhrlings PWC, 2006a) Den definition av internkontroll som används av de 
flesta större internationella företag och revisionsbyråer kommer från ramverket Committee 
of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) som definierar 
interkontroll enligt följande:  
 

”Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives”  

 
Enligt Larsson (2005) är det företagets styrelse som ansvarar för rapporten om den interna 
kontrollen. En god internkontroll kan förhindra att fel och oegentligheter uppkommer och 
kan på så sätt förhindra att olönsamma beslut tas i företaget. (Moberg, 2006) Öhrlings PWC 
(2006b) menar att den nationella likväl som den internationella utvecklingen inom 
bolagsstyrning är ett tecken på att god internkontroll är viktigt. Kodens krav på en rapport 
från styrelsen är ett led i att säkerställa denna kontroll. (ibid) Styrelsens rapport finns till för 
att göra uttalande om den interna kontrollen och på så sätt öka förtroendet för bolagets 
finansiella rapportering. (Öhrlings PWC, 2006a)  
 
Enligt Aktiebolagslagen (2005) har styrelsen ansvaret för den interna kontrollen i bolaget. 
Aktiebolagslagens 8kap 4 § håller styrelsen ansvarig för bolagets organisation och 
förvaltning. Styrelsens primära syfte är att ansvara för att bolagets finansiella rapportering 
är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsmetoder samt övriga krav 
för noterade bolag. (ibid) 
 
Det finns en regel i Koden (Bilaga 1, 3.8.1) som fastställer att styrelsen ska säkerställa 
kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen, samt hur 
kommunikationen med revisorerna ser ut. Falkman och Gavel (2005) menar att denna regel 
i normalfallet uppfylls genom att styrelsen inrättar ett revisionsutskott. För företag som inte 
har revisionsutskott är det styrelsens ansvar att lämna upplysningar om hur detta sker (ibid).  
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3.2 Revisionsutskottet 
 
Svensk kod för bolagsstyrning (2004) reglerar i 3.8.2 att styrelsen ska inrätta ett 
revisionsutskott som består av minst tre styrelseledamöter. Skog, et al (2004a) menar att 
införandet av revisionsutskott innebär att större delen av internrevisionens kontakt med 
styrelsen försvinner och att denna kontakt i stället går via utskottet (se figur 2). Författarna 
menar vidare att de huvudsakliga motiven till att nästan alla större svenska bolag har 
revisionsutskott är att dessa bidrar till att höja kvaliteten inom den interna kontrollen och 
den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet medför även en effektivare revision och 
underlättar för styrelsen i deras arbete då de inte behöver lägga ned lika mycket tid på dessa 
frågor (ibid).  
 
 

InternrevisionInternrevision

StyrelseStyrelse
RevisionsutskottRevisionsutskott

 
 
 

Figur 2 Kommunikationsvägar 
 
 
Syftet med revisionsutskottet är enligt Corgel et al (2004) att genom ökad auktoritet, ansvar 
och ansvarighet förbättra prestationer och att återställa förtroendet för bolagsstyrning. 
Författarna påpekar även att det är viktigt för ledning och styrelse att de är engagerade för 
att lyckas bygga upp och bevara ett effektivt revisionsutskott.  
 
Revisionsutskottets rapport förväntas försäkra att de finansiella påståendena är legitima. 
Utvecklingen av revisionsutskottet visar att många företag frivilligt har skapat 
revisionsutskott för att uppnå en effektivare kommunikation mellan styrelsen och revisorer. 
Revisionsutskottet förväntas i dag att ha en insyn i bolagsstyrningen, finansiella 
rapporteringen, interna kontrollstruktur, interna revisionsfunktion samt att ge service till 
externa revisorer. (Rezaee et al, 2003)   
 

3.3 Internrevision 
 
Warner (2002) lyfter fram att de flesta större företag i dag har en internrevisionsfunktion. 
Den interna revisionen är den del av aktiebolagets förvaltande organisation och finns 
normalt som en intern enhet i företagen och är en utveckling av extern revision.  
Internrevisionens syfte är att kontinuerligt granska och föreslå förbättringar av det interna 
kontrollsystemet.  
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I stora företag sker denna typ av revision av en väl kvalificerad internrevisor eller en intern 
revisionsavdelning. Denna enhet är ett viktigt verktyg för företag beträffande riskhantering, 
styrning och kontroll (ibid).  
 
I Sverige är internrevisorerna organiserade i en gemensam organisation, Internrevisorernas 
förening (IRF). Internrevisorerna ingår i Institute of Internal Auditors (IIA), de definierar 
internrevision som:  
 
”Internrevisionen granskar att organisationens information är tillförlitlig och har 
integritet, att lagar och regelverk följs, att tillgångar skyddas, att resurser används effektivt 
samt att fastställda syften och mål uppnås. Internrevision hjälper en organisation att nå 
sina mål, genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra 
effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesserna. Den är en 
oberoende, objektiv, säkrings- och konsultaktivitet, utformad för att tillföra värde och 
förbättra en organisations verksamhet” 
 
Enligt Internrevisorerna (2006) är det denna definition som majoriteten av de svenska 
internrevisorerna arbetar efter. Allegrini, Giuseppe, Paape, Melville och Sarens (2006) 
menar att oberoendet och objektiviteten från internrevisionen garanteras av rapporteringen 
som sker till styrelse, ledning och revisionsutskottet.  
 
Colbert (2002) uppger att internrevisionen ska rapportera till revisionsutskottet, styrelse och 
bankledning. De ska rapportera till dem som har ett övergripande ansvar över revisionen, 
finansiella rapporteringen, organisationen och styrningen. 
 
Vi valde att förklara Styrelsens, Revisionsutskottets och Internrevisionens funktion 
eftersom de har en central roll i bolagsstyrningen och är beroende av varandra.  
 

3.4 Bolagsstyrning och Agentteorin 
 
Culpan och Trussel (2005) uppger att agentteorin behandlar förhållandet mellan principalen 
och agenten. Agenten har vissa åtaganden, som måste uppfyllas åt principalen genom 
kontraktet parterna emellan. Författarna menar att det kan vara så att principalen inte alltid 
fullt ut litar på beteendet hos agenterna. Detta medför kostnader för att övervaka agentens 
beteende och författarna menar att det i publika företag ofta förekommer flera olika 
övervakningar på agenten. Författarna menar vidare att företaget kan ses som ett samband 
av kontrakt mellan olika principaler och agenter. Exempel på hur detta förhåller sig är när 
revisionsutskottet är principal och internrevisionen är agent (se figur 3).  Eftersom 
internrevisionen arbetar på uppdrag av revisionsutskottet uppstår således ett agent- 
principalförhållande. Corgel et al (2004) menar att revisionsutskottets uppgift är att 
övervaka organisationens rapportering, styrning och revisionsprocess, inklusive översynen 
av internrevisionen. Ett kompetent revisionsutskott ska leda styrelsen och ledningen i rätt 
riktning beträffande kritiska frågor i finansiell rapportering och riskhantering (ibid).  
Det som Allegrini et al (2006) lyfter fram om att revisionsutskottets primära uppgift är att 
implementera internrevisionens rekommendationer, kan ses som det omvända förhållandet 
mellan principalen och agenten.  
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Bakka et al (2006) uppger att agenten har möjlighet att utnyttja olika situationer till sin 
egen fördel, både på olika marknader och internt i organisationen. Detta är något som 
Adams (1994) ger exempel på när han lyfter fram förhållandet mellan principalen och 
agenten, där styrelsen är principalen och internrevisionen är agenten. I detta förhållande 
tillämpas olika kontrollmekanismer för att undvika risken att styrelsen agerar utifrån sitt 
självintresse. Ett sådant agerande kan innebära att styrelsen minskar 
internrevisionsfunktionen och/eller ignorerar internrevisionens rekommendationer. 
Kontrollmekanismerna tillsätts genom att exempelvis försäkra sig om att internrevisionens 
roll och ansvar i bolaget är nedskriven i olika charters (instruktioner) samt att 
internrevisionschefen rapporterar direkt till styrelsen och/eller revisionsutskottet. (ibid)  
 
 

StyrelseStyrelse

InternrevisionInternrevision

Principal Agent

Agent

Principal

Revisionsutskottet

Principal

Agent

Principal
Agent

 
 

 
Figur 3 Agent- och principalförhållanden inom bolagsstyrning 

 
 
Agentteorin fokuserar på aktieägarnas intressen och betonar det förtroendeansvar som en 
agent har. Agentteorin är särskilt användbar vid förklaringar av omoraliska rutiner vid 
redovisning och inom finansiella områden. (Culpan & Trussel, 2005) Dessa rutiner 
förebyggs i och med internrevisionens arbete.  
 
Adams (1994) menar att internrevisionen och dess funktion kan förklaras med hjälp av 
agentteorin. Detta genom att internrevisionens arbete ger en återkoppling till verksamheten 
som medför att styrelsen kan förhindra risker innan de får en betydande effekt på det 
interna kontrollsystemet och företagets finansiella ställning.  Agentteorin lyfter fram att 
internrevision på samma sätt som finansiell rapportering och extern revision, hjälper till att 
bibehålla kostnadseffektiviteten och kontraktet mellan ägare och ledare. (ibid) Bakka et al 
(2006) menar att informationsfördelningen mellan principalen och agenten kan vara 
problematisk. När informationen mellan parterna är ojämnt fördelad, kallas det för 
informationsasymmetri. (ibid) Adams (1994) framhåller att informationsasymmetrin 
påverkar principalens möjlighet att övervaka om agenten agerar i dennes intresse.  
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Stephen (2006) menar att problemet med agentteorin är intressant när det handlar och 
osäkerhet. I vårt fall kan osäkerheten innebära att revisionsutskottet inte har den insynen i 
internrevisionen som krävs. Även det att styrelsen har ansvaret för att det finns en 
internkontroll i bolaget kan medföra osäkerheter i hur den interna kontrollen genomförs och 
hur denna granskas.  
 
Nygaard och Bengtsson (2002) redogör för det inte går att utforma fullständiga kontrakt 
mellan principalen och agenten, det vill säga principalens styrning av agentens beteende 
försvåras när informationsunderlaget inte är fullständigt. Ett annat problem som författarna 
nämner är att olika individer inom organisationen har olika mål och preferenser. (ibid) 
Bolagsstyrning handlar om hur bolag som inte leds av sina ägare ska drivas i ägarnas 
intressen. (Adams, 1994) Det finns därför en risk att det uppstår en målkonflikt mellan 
principalen och agenten. (Nygaard & Bengtsson, 2002)  
 

3.5 Bolagsstyrning och Intressentteorin 
 
Culpan och Trussel (2005) uppger att agentteorin förklarar agentens beteende i förhållande 
till aktieägarna och att agentteorin inte tar hänsyn till företagets andra intressenter. 
Författarna menar däremot att genom intressentteorin har företaget skyldigheter till bolagets 
alla intressenter, inte bara till aktieägarna. Författarna menar vidare att det väsentliga i 
intressentteorin är att intressenter är personer eller grupper med ett legitimt intresse i 
bolagets verksamhet och att bolaget har ett moraliskt ansvar inför intressenterna. 
Intressenternas krav på legitimitet har blivit särskilt viktig i banksektorn efter alla 
företagsskandaler och bankerna måste därför hela tiden visa att de uppfyller det moraliska 
ansvaret som intressenterna förväntar sig. Ett led i detta är att ha ett fungerande samspel 
mellan organisationens olika delar. 
 
Med intressentteorin kan det beskrivas hur oetiska handlingar skadar anställda, investerare 
och kreditgivare. (Culpan & Trussel, 2005) Svensk kod för bolagsstyrning hjälper till att 
förhindra att detta genom styrelsens uppgift om att se till att nödvändiga riktlinjer fastställs 
för bolagets uppträdande i etiska hänseenden gentemot kunder, leverantörer och övriga i 
samhället (Larsson, 2005). Myndigheter kan också hjälpa till genom att agera övervakare 
över bolagets verksamhet. De lagstadgade kraven för särskilda typer av organisationer om 
att ha en sund internkontroll eller internrevisionsfunktion inom organisationen kan ses som 
en reglering som skyddar olika gruppers intressen i bolaget och medför att företaget 
behåller sin legitimitet. (Adams, 1994) 
 
Gray, Owen och Adams (1996) men även Lance (2001) framhåller intressenter som aktörer 
vilka kan påverka, samt påverkas av organisationens aktiviteter på olika sätt. Detta kan 
exemplifieras genom att IIA (2005a) uttalat sig om att företag presterar bättre och är 
verksamma under en längre tid när ledningen har en stark internkontroll och tydligt 
uttrycker detta genom sitt agerande. Genom detta exempel har intressenter ställt krav på att 
företaget ska ha en god internkontroll. Deegan (2002) menar att intressentmodellen utgår 
ifrån att intressenter har olika uppfattningar över hur ett företag ska agera och att 
intressenter därför har olika möjligheter att påverka företaget. Warner (2002) lyfter fram att 
de flesta större företag i dag har en internrevisionsfunktion.  
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Intressenters påverkan på företag och då framförallt banker kan exemplifieras i och med att 
dessa bolag sedan länge har en separat internrevisionsavdelning. Internrevisorerna (2006) 
pekar på att internrevisionens uppgift är att övervaka att företagets information och 
rapportering till aktieägarna och kapitalmarknaden är tillförlitlig. 
 
COSO (2006) rekommenderar att medlemmar i revisionsutskottet primärt ska utgöras av 
oberoende styrelsemedlemmar.  IIA (2005b) lyfter fram fördelarna med att ha oberoende 
styrelseledamöter och menar att det långsiktigt kan ge ett större värde och medföra ökad 
trovärdighet gentemot intressenterna, fördelarna överträffar därmed kostnaderna.  
 

3.6 Bolagsstyrning och Institutionell teori 
 
Deegan (2002) lyfter fram att den institutionella teorin kan användas för att beskriva den 
omgivning som en organisation är verksam inom, där fokus ligger på de externa faktorer 
som påverkar organisationen. Författaren menar även att med den institutionella teorin 
förväntar sig omgivningen att företagsledningen ska vidta åtgärder för att passa in. Hatch 
(2002) tar upp att organisationer och företag kan utsättas för yttre påverkan av omgivningen 
på olika sätt. När omgivningen ställer sociala och kulturella krav innebär det att 
organisationer måste anpassa sina roller i samhället och att de företag som bäst möter dessa 
krav belönas. Ett exempel är att banker får fler kunder. Företag kommer således att gå mot 
den utformningen som är accepterad och därmed legitim i omgivningens ögon. (ibid)  
 
Scott (2001) uppger att den institutionella teorin består av tre pelare: reglerande, normativ 
och kognitiv. Dessa tre pelare beskriver hur organisationer och individer beter sig. Den 
reglerande pelaren innefattar lagar och regleringar i syfte att påverka framtida beteende. 
Den normativa pelaren kännetecknas av kultur attityder, värderingar och förväntningar som 
finns i samhället. Den kognitiva pelaren handlar om saker som tas för givet och att 
individer agerar utan att tänka på varför.  
 
Reglerande pelaren 
 
Skog et al (2004a) framhåller att Svensk kod för bolagsstyrning har som utgångspunkt att 
svenska aktiebolag ska ha en självständig granskningsfunktion, det vill säga internrevision. 
Denna enhet ska bestå av personer med en dokumenterad revisionserfarenhet som 
rapporterar direkt till den verkställande ledningen eller till styrelsen (ibid).  
Internrevisionens uppgift är att informera och göra bedömningar på ett klart och noggrant 
sätt, men även se till att lagar och regelverk följs. (Internrevisorerna, 2006) Svensk kod för 
bolagsstyrning (2004) reglerar även att styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska 
bestå av minst tre styrelseledamöter. Kollegiet för bolagsstyrning (no date) uppger att 
Koden behandlar olika frågor som rör revision, och då framförallt frågor gällande finansiell 
rapportering, internrevision, internkontroll, samt frågor angående redovisning och revision. 
Frågorna som behandlas i Koden är i första hand av strukturellt slag, det vill säga regler 
som talar om hur styrelsen bör arbeta. (ibid) Koden innehåller även vissa regler som är av 
stor betydelse, däribland kravet på styrelsens rapportering om den interna kontrollen 
(Svensk kod för bolagsstyrning, 2004). 
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Normativa pelaren 
 
Hatch (2002) uppger att företag kan agera på ett visst sätt för att lagen kräver det, men 
menar att även normer och värderingar i samhället kan få företag att inta ett visst 
handlingsmönster. Svernlöv (2005b) påpekar att internrevisionen är en del av den interna 
kontrollen och lyfter även fram att Aktiebolagslagen saknar särskilda bestämmelser om 
internrevision. Författaren menar vidare att trots detta har många företag ändå inrättat 
denna separata granskningsfunktion för att biträda företagets operativa ledning och 
organisation med frågor som har med den interna kontrollen att göra. Värderingarna i 
samhället har blivit en norm över hur företag bör agera. Artsberg (2005) framhäver däremot 
att den institutionella teorin leder till att handlingar blir begränsade av värderingar och 
ideologier som finns i samhället.  
 
Kognitiva pelaren 
 
Culpan och Trussel (2005) lyfter fram vikten av att ledningen bygger upp en stark 
företagskultur som förebygger att oetiska handlingar genomförs. En stark företagskultur 
som förebygger detta leder i sin tur till en sund bolagsstyrning. I figur 4 nedan återfinns 
exempel på kopplingar till den institutionella teorins tre pelare.  
 
 

Reglerande Normativ Kognitiv

• Svensk kod för
Bolagsstyrning

• Införandet av 
Revisionsutskott

• Kodens krav på
Styrelsen

• Reglering för
Internrevisionen

• Kravet på att ha 
en internrevision

• God intern 
kontroll

• Samhällets
förväntningar

• Företagets 
kultur

 
 

 
Figur 4 Kopplingar till de tre pelarna 

 
 
Hatch (2002) lyfter fram tre former av institutionell påverkan; tvingande-, normativ- samt 
mimetisk påverkan, dessa tre förklarar varför företag agerar på ett visst sätt. Vid en 
anpassning efter statliga lagar och regler handlar det om tvingande institutionell påverkan. 
Exempel på detta kan vara finansinspektionens regler och svensk kod för bolagsstyrning. 
När det däremot finns påtryckningar i de kulturella förväntningarna handlar det om 
normativ institutionell påverkan, exempelvis att omgivningen förväntar sig att bankerna 
sköter sina affärer. En önskan att likna andra organisationer kallas för mimetisk 
institutionell påverkan. Organisationer som är verksamma inom samma affärsområde 
såsom bankverksamheten påverkas därför på liknande sätt av de institutionella krafterna. 
(ibid)  
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Hatch (2002) menar att påtryckningar kan komma från bland annat lagstiftare, 
myndigheter, yrkesgrupper, intressenter och från allmänheten. Om företag tar hänsyn till 
dessa påtryckningar vinner de acceptans i samhället. De företag som väjer att inte anpassa 
sig till de institutionella faktorerna riskerar att utsättas för sanktioner som har i syfte att ta 
ifrån företag dess sociala legitimitet. Författarna menar även att företagsledares beslut är 
starkt influerade av de tre institutionella faktorerna eftersom dessa skapar och påverkar 
värderingar, normer och regler.  
  
Ovanstående tre teorier ökar förståelsen för hur relationer och samspel fungerar mellan 
Internrevisionen, Revisionsutskottet och Styrelsen. Dessa teorier ger även en insikt i olika 
faktorer som påverkar bolagens beteenden samt faktorer som har en viss påverkan på hur 
bankerna agerar. Företagsskandaler har lett till en utveckling inom bolagsstyrningsområdet 
där flera regelverk och koder för bolagsstyrning har uppkommit. Dessa är bland annat den 
Brittiska Combined Code, USA:s SOX samt den Svenska koden för bolagsstyrning. Svensk 
kod för bolagsstyrning är som helhet inriktad på styrelsen och dess arbete med den interna 
kontrollen. ”Koden” har som krav att alla större bolag ska inrätta ett revisionsutskott och 
tydliggör även ansvaret mellan styrelsen och internrevisionen. Samspelet mellan Styrelsen, 
revisionsutskottet och internrevisionen har en viktig roll för bolagens arbete mot en sund 
bolagsstyrning. För förtydligande se figur 5 nedan. 
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Figur 5: Förklarande figur över bolagsstyrning 
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4 BOLAGSSTYRNING I TRE BANKER 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den empirsiska undersökning som genomförts. 
Först kommer en kort presentation av företaget som bygger på den information som 
hämtats från företagens hemsidor. Efter varje företagspresentation har vi sammanställt 
materialet som inhämtats vid intervjuerna.  
 

4.1 Handelsbanken 
Handelsbanken är en nordisk universalbank som täcker hela bankområdet: traditionella 
företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer och livförsäkringar. 
Handelsbanken har en stark position på den svenska marknaden och har i Sverige 456 
kontor. Under de senaste 15 åren har verksamheten byggt upp universalbanksverksamheter 
i de övriga nordiska länderna och sedan år 2000 finns de även i Storbritannien. 
Handelsbanken hade år 2006 41 kontor i Norge, 36 i Finland, 37 i Danmark, samt 25 i 
Storbritannien. Förutom detta finns de i 15 andra länder för att stödja kontorsverksamheten 
på hemmamarknaderna.  Handelsbanken har cirka 10 100 anställda och hade 2005 en 
balansomslutning på 1 581 miljarder kronor.  
 
Nedan följer en sammanställning över de svar som inhämtas från Koncernrevisionschefen, 
Tord Jonerot samt ledamoten i revisionsutskottet, Lars O Grönstedt. 
 
Internrevision  
 
Internrevisionen är i Handelsbanken en ganska gammal institution som består av ungefär 80 
revisorer, stationerade på olika platser runt om i landet och även utomlands. Det finns en 
central grupp i Stockholm som består av cirka 30 personer och ett 40-tal revisorer ute i 
landet som huvudsakligen granskar kontor. Internrevisionen är underställd styrelsen sedan 
några år tillbaka där fokus ligger på att bedriva revision. Jonerot uppger att de jobbar 
utifrån en revisionsplan som fastställs av styrelsen och utför sedan en riskanalys över 
områden som begärts ut för granskning. Baserat på den riskanalys som görs, går 
internrevisionen in och utvärderar att det finns en ändamålsenlig internkontroll. ”Det 
viktigaste med internrevisionen är att det finns processer som gör att det omedvetna 
risktagandet begränsas så att det bara blir medvetna risktaganden beträffande de risker 
som finns. Den viktigaste uppgiften som internrevisionen har är att vara oberoende från 
den operativa organisationen, men det är även viktigt att se att dessa processer följs och att 
leva upp till de krav som ställs” menar Jonerot. 
 
Jonerots bedömning är att internrevisionen har blivit mer professionell till sitt utförande på 
senare tid. Det område som internrevisorerna ska täcka har blivit allt bredare och det ställs 
större krav på dem. Jonerot säger att det finns ett flertal riktlinjer som internrevisionen kan 
ta stöd i. De riktlinjer som Handelsbanken följer är IIA:s riktlinjer. Andra riktlinjer som de 
tar stöd i är COSO:s regelverk över hur internkontroll ska vara uppbyggd. Detta regelverk 
styr därmed indirekt internrevisionen. Jonerot uppger även att influenser har hämtats från 
regelverket Sarbanes Oxley Act (SOX).  
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Jonerot menar att riktlinjerna lägger en grund så att omgivningen ska få en känsla för vad 
som är miniminivån.  Han anser att det mesta med nämnda riktlinjer är överflödigt och 
menar att i och med ett professionellt agerande följs detta, även om kraven inte funnits. 
Jonerot menar att på grund av att alla banker varit relativt professionella och har haft en 
professionell syn på vad internrevision är har bankernas internrevision i Sverige uppfyllt de 
krav som finns innan dessa uppkom. ”Branschen som sådan är en av de få, eller kanske 
den enda som direkt har krav på sig att ha en internrevision i och med att 
finansinspektionen har ställt dessa krav” menar Jonerot. 
 
Jonerot uppger att internrevisionens uppgift är att konstatera att internkontrollen så som 
verksamheten själv beskriver den, är ändamålsenlig och fungerar på ett bra sätt, det vill 
säga att verksamheten tillämpar de kontroller som de sagt att de ska göra. Internrevisionens 
uppgift är göra en oberoende utvärdering och att kommunicera denna utvärdering till dem 
som har det yttersta ansvaret, nämligen styrelse och bankledning. ”Internrevisionen bidrar 
i och med sitt arbete till att internkontrollen håller hög standard och hög kvalitet än vad 
det annars skulle ha gjort” anser Jonerot. Internrevisionen har i och med sin uppgift enligt 
Jonerot en indirekt påverkan på den interna kontrollen. Grönstedt anser att det är viktigt att 
den interna kontrollen kännetecknas av en hög integritet. ”En rakryggad och hög integritet 
är därför den absolut viktigaste faktorn och är av oerhört stor betydelse i den interna 
kontrollen” menar han. 
 
Jonerot menar att oavsett de externa kraven, har Handelsbanken alltid haft en väldigt stark 
intern kontroll-kultur och en stark uppfattning om att internrevision är viktigt i 
organisationen. I deras arbete anser Jonerot att det inte finns något som han kan peka på 
som de gör mindre bra inom ett visst område eller att det synsätt eller den teknik de 
använder sig av är bristfällig, men han menar att saker och ting alltid kan göras bättre. 
Jonerot säger att ”Den dag vi säger att vi har nått det optimala och inte kan bli bättre, den 
dagen måste de som leder verksamheten bli utbytta”. 
 
Grönstedt anser att internrevisionen i Handelsbanken fungerar väldigt bra. Han menar att 
Handelsbanken utmärker sig mycket för ordning och reda och ser därför inte någon stor 
utveckling för internrevisionen framöver, utan tycker att de i sitt arbete i det stora hela kan 
fortsätta som de gör i dag. Vad han däremot önskar är ”en tydligare avvägning om vad som 
är viktigt och vad som inte är viktigt och då främst även frågan om vad som är rimligt”. 
Som exempel ger han bedömningen om att en utomordentligt osannolik händelse ska 
inträffa och menar att är det då värt att lägga ner exempelvis 90 miljoner på en IT-
systemutveckling på detta? ”Avvägningen över vad som är viktigt och inte viktigt i detta 
fall och om det är värt pengarna att göra något åt det eller om det kanske ändå är bättre 
att ta den risken att det mycket osannolikt inträffar och ta kostnaden därefter” Denna 
avvägning är något som Grönstedt anser skulle kunna förbättras inom internrevisionen. 
 
Revisionsutskott 
 
Grönstedt berättar att revisionsutskottet är väldigt nytt i Handelsbanken, de är inne på det 
tredje arbetsåret med revisionsutskottet. Jonerot uppger att det är tre personer som sitter i 
revisionsutskottet i Handelsbanken. Utskottet leds av en oberoende ordförande, bankens 
styrelseordförande sitter även med samt ytterligare en styrelseledamot.  
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”Anledningen till varför vi inte har haft ett revisionsutskott i banken tidigare beror på att vi 
inte ansett det som nödvändigt, dels för att bankverksamheten har en så omfattande 
internrevision och dels för att man får förmoda att företagsledningen har goda ekonomiska 
kunskaper” framhåller Jonerot. Efter att frågan om revisionsutskott cirkulerat på 
bolagsstämman i Handelsbanken några år, lät de införa utskottet för att se om detta kunde 
tillföra något. Enligt Jonerot är det inte något som de har känt att de har haft ett stort behov 
av tidigare inom Handelsbanken, men menar att det är något som de har infört på grund av 
externa krav.  
 
Grönstedt berättar att revisionsutskottet hittills har hållit ett ganska begränsat mötesschema, 
då de har träffats två gånger om året. När utskottet träffas går de igenom dels den mottagna 
rapporten av intern- och externrevisorn och drar slutsatser om exempelvis vad som borde 
förbättras, dels går de igenom utvecklande av redovisningspraxis och i vilken mån 
Handelsbanken anpassar sig till förändringar i redovisningspraxis. Jonerot beskriver även 
att revisionsutskottets uppgift är göra en bevakning av konkurrenterna för att se till att 
företagets redovisning är jämförbar med branschen i övrigt samt att på ett tydligt sätt 
förklara till marknaden om och varför avsteg görs. 
 
Grönstedt pekar på revisionsutskottets relativt korta historia och menar att det är svårt att 
säga vad som är revisionsutskottets viktigaste uppgift idag, han tror däremot att det som 
kommer att visa sig vara det viktigaste med revisionsutskottets funktion är att 
revisionsutskottet ska träffas innan helårsbokslutet publiceras. ”En banks bokslut är enormt 
tekniskt och har man inte en nära och aktuell bakgrund i den finansiella branschen är det 
svårt för en styrelse att utan vidare sätta fingret på om det finns något som bör funderas 
närmare på hur det ska presenteras” menar Grönstedt. Detta tror han att revisionsutskottet 
kommer att kunna hjälpa till med och att revisionsutskottet i detta fall har en betydande roll 
då dess ledamöter har sett kommuniké och bokslut innan det behandlas av styrelse, så det 
inte bara är VD och styrelseordföranden som försäkrar att allt är som det ska. Förutom att 
revisionsutskottet kommer att ta del av bokslutskommunikén tror Grönstedt att det om 
några år kommer att vara av stor vikt att dessutom revisionsutskott också kommer att gå i 
god för att de har gått igenom detta.  
 
Jonerot menar att det är svårt att se om det finns något som revisionsutskottet kan förbättra i 
sitt arbete. Han menar att insikten och förståelsen för all den komplicerade redovisningen 
som finns är svårt att lära sig under en kort tid, det vill säga erfarenheten och kunskapen 
som internrevisorerna har. Jonerot menar att även det förhållandevis nya 
redovisningsregelverk som kom 2005 (IFRS) gör att det tar tid att bygga upp den 
förståelsen och kunskapen som krävs för alla redovisningsprinciper.  
 
Interaktion 
 
Jonerot uppger att internrevisionen jobbar tillsammans med styrelse och revisionsutskott 
för att dessa ska få ett så bra underlag som möjligt för att sedan kunna fatta sina beslut på 
bästa sätt. ”Revisionsutskottet har en mer detaljerad kommunikation med bankledning, 
externa- och interna revisorer för att få en bättre insyn än vad styrelsen har” berättar 
Jonerot. Han uppger även att internrevisionen avrapporterar sin granskning till styrelse och 
revisionsutskott och deltar normalt i revisionsutskottets möten tillsammans med VD och 
ekonomidirektör.  
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Eftersom Jonerot sitter med på revisionsutskottets möten anser han att han har den insyn 
som krävs för att kommunikationen mellan revisionsutskottet och internrevisionen ska 
fungera på bästa sätt. Jonerot uppger att internrevisionen och revisionsutskottet har 
schemalagda avrapporteringstillfällen. Vid dessa tillfällen sitter representanter från 
internrevisionen och revisionsutskottet fyra timmar i en tät dialog där utskottet får en 
skriftlig avrapportering från internrevisionen, men det finns även utrymme till att ställa 
frågor, föra diskussioner och utveckla olika frågeställningar. Eftersom det är en så pass 
liten krets som träffas, finns det enligt Jonerot utrymme att kommunicera eventuella 
önskemål om att granskningen ska utvecklas på något område. Om det dyker upp något 
område där styrelsen eller revisionsutskottet är frågande kring, eller att det finns oklarheter 
någonstans, läggs nya möten in där problemen lyfts upp. ”Beroende på hur mycket frågor 
som är på tapeten varierar det hur ofta internrevisionen och revisionsutskottet träffas, 
vanligtvis sker detta cirka 3-4 ggr per år” menar Jonerot. Tidigare fanns denna dialog med 
styrelsens ordförande och direkt med hela styrelsen. Jonerot menar även att det är en 
pågående utveckling som hela tiden förbättras och förfinas, samt att det alltid går att finna 
mer effektiva former att arbeta på. Eftersom revisionsutskottet är relativt nytt tar det tid att 
finna det optimala förhållandet. 
 
Grönstedt menar att mycket av externrevisorernas arbete är delegerat till internrevisionen. 
Grönstedt lyfter fram att ”Internrevisionen är inom Handelsbanken till viss del 
externrevisionens förlängda arm in i banken”. Revisionsutskottet har inte någon 
formaliserad rapportplikt till styrelsen, men när utskottet har sammanträtt så brukar 
ordföranden göra en snabb orientering över vad man har talat om. Protokollet sänds också 
ut till alla styrelsens medlemmar.  
 
Grönstedt uppger att kommunikationen mellan revisionsutskottet och internrevisionen är 
begränsad till att chefen för internrevisionen gör en föredragning två gånger om året. 
Grönstedt ser inte heller något stort behov av att detta ska förändras framåt i tiden heller. 
Han menar att ”det är viktigt att tänka på att ett företag ska drivas för att tjäna pengar och 
inte för att det ska vara en byråkrati”. Grönstedt anser inte för närvarande att 
internrevisorerna i och med revisionsutskottets tillkomst rapporterar mer till 
revisionsutskottet än till styrelsen. Däremot tror han att det kan komma att se annorlunda ut 
när man jobbat med detta några år till. Han anser att det är bra för styrelsen att det finns 
några fler styrelseledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda inom banken och som 
har sett bokslutet innan och kan styrka att allt är rätt tänkt. Med undantag för detta anser 
inte Grönstedt att ”revisionsutskottet har bevisat att de gör någon oerhört stor nytta, utöver 
vad som gjorts tidigare”. 
 
Grönstedt anser att det viktigaste i samspelet mellan revisionsutskottet och internrevisionen 
är att internrevisionens synpunkter är klara och tydliga, att dessa kommuniceras ut på rätt 
sätt. Grönstedt menar att det även är av stor vikt att de förmår att sortera lite själva också i 
vad som är mer viktigt än annat. ”Det här är viktigt och behöver verkligen åtgärdas, det 
här är önskvärt om det åtgärdades så att inte allting har samma har samma risk”, för så är 
det inte i verkligheten menar Grönstedt. Att det är klart och tydligt vad internrevisionen 
menar och att det är klart och tydligt vad som är viktigt, det är av största vikt enligt 
Grönstedt.  
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Enligt Jonerot är det viktigaste i samspelet mellan internrevisionen och revisionsutskottet 
att revisionsutskottet får internrevisionens hjälp i att bedöma om exempelvis de 
redovisningsprinciper som tillämpats, är rätt både i förhållande till branschpraxis men även 
till det regelverk som Handelsbanken har att följa. ”En viktig del i samspelet är att 
revisionsutskottet får hjälp med att bedöma det man säger sig följa i företaget, samt att få 
hjälp med bedömningen av den interna kontrollen” förklarar Jonerot. Revisionsutskottet 
har inga egna instrument, annat än att de lyssnar på bankledningen. Jonerot menar att 
internrevisionen därför är ett instrument vid sidan om bankledningen som kan ge 
revisionsutskottet kompletterande information.  
 
Jonerot påpekar att ”kulturen i bolaget är jätteviktig”. Han förklarar att hur mycket resurser 
som än tillförs i revisionsorganisationen och den interna kontrollen så leder det inte till 
något om inte styrelsen och företagsledningen tydligt markerar och stöttar en stark kontroll. 
Jonerot menar att det är ytterst nödvändigt att detta stöd finns, då kan organisationen uträtta 
något bra. ”Hur mycket en organisation än jobbar kommer den interna kontrollen inte att 
bli bra om det inte finns ett bra stöd, kulturen är A och O.” 
 

4.2 Nordea 
 
Nordea härstammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank och 
Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan 
december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea. Nordea är 
den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea har nästan 10 
miljoner kunder och över 1 100 kontor, och är med sina 4,6 miljoner e-kunder ledande 
inom banktjänster på Internet.  De har cirka 29 000 anställda och hade 2005 en 
balansomslutning på 329 miljarder euro. Nordea aktien är noterad på börserna i Stockholm, 
Helsingfors och Köpenhamn. 
 
Nedan följer en sammanställning över de svar som inhämtas från Chief Internal Auditor, 
Eva- Lotta Rosenqvist samt ordföranden i revisionsutskottet, Harald Arnkvaern. 
 
Internrevision 
 
Rosenqvist berättar att internrevisionen i Nordea består av cirka hundra personer som 
jobbar i sju länder. Bakgrunden bland internrevisorerna är blandad, många har sin bakgrund 
inom olika verksamheter inom banken och kan bankverksamheten väldigt väl, sedan finns 
det personer som kommer från externa revisionsbyråer med revisionsmetodik i bagaget. Det 
finns även specialister inom vissa områden med olika typer av kunskaper där man 
exempelvis har jobbat med IT utanför banken. Allt detta blir sammantaget enligt 
Rosenqvist en bra kompetens-mix för att täcka bankens olika områden.  
 
Internrevisionen analyserar vad det är som är väsentligt att titta på och gör en riskanalys. 
De har även en dialog med de externa revisorerna som skriver på bokslutet. Det är därför 
enligt Rosenqvist vikigt i planeringssammanhanget att de diskuterar med externrevisorerna 
över vad som är väsentligt att internrevisorerna ägnar sig åt.  
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Internrevisorerna tar även in externa källor, så som vart marknaden är på väg, hur 
konjunkturen ser ut och så vidare. Detta formuleras sedan av internrevisorerna i en årsplan 
och går vidare upp i de rapporteringsled som finns i Nordea och slutar i revisionsutskottet 
och styrelsen. Dessa är de som slutligen tycker till om att den plan som internrevisionen 
föreslår och beslutar därmed vad internrevisionen ska ägna sig åt under det kommande året.  
 
Rosenqvist menar att ”det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med organisationen på 
olika nivåer för att internrevisionen ska vara uppdaterad på vad som händer”. 
Internrevisionens slutprodukt kallas för ”assurance statement”. Rosenqvist menar att detta 
kan liknas vid revisionsberättelsen som externa revisorer har, men att dessa uttalar sig om 
den finansiella rapporteringen medan internrevisionen uttalar sig om hur väl den interna 
kontrollen, riskhanteringen och styrningen har fungerat i banken. ”Det viktigaste i 
internrevisorernas arbete är just denna slutprodukt” anser Rosenqvist. Hon pekar även på 
det viktiga i att internrevisorerna, trots att de finns i organisationen, ”är en oberoende part 
och som inte på något sätt är bakbundna av olika intressen i organisationen”. Som 
revisionsenhet har de inte någon rapportering till de olika linjeenheterna, utan de 
rapporterar direkt till styrelsen. I och med detta är internrevisorerna ett hjälpmedel för 
styrelsen genom sina uttalanden om hur väl den interna kontrollen och riskhanteringen 
fungerar. Styrelsen får på så sätt en mer objektiv bild av hur det fungerar i verksamheten 
och möjligheter till att sätta in åtgärder där det behövs.   
 
”Sammanslagningen av de fyra nationella bankerna har präglat Nordea oerhört mycket 
under 2000-talet och lett till en stor utveckling och förändring inom organisationen” 
uppger Rosenqvist. Detta eftersom alla dessa företag hade olika sätt att bedriva 
internrevision på, dels genom gammal tradition och även genom ”best practice” inom 
området, vilket har medfört att de har utvecklat en egen gemensam metodik under dessa år, 
den heter idag Nordea Way II. De har också ett så kallat Charter, som är en beskrivning 
(taget som ett koncerndirektiv) där deras roll är beskriven över exempelvis vad de får göra 
och inte göra. Den har fått dem att gå mot gemensamma mål och att jobba på ett ensartat 
sätt. De har även jobbat mycket med att få en jämn och hög kompetens för att locka duktiga 
människor tills sin organisation, exempelvis genom att arbeta med att öka andelen anställda 
med certifieringar för intern- och IT-revisorer av olika slag. Det tecknades ganska tidigt ett 
avtal med den externa revisionen som reglerade att det är externa revisorer som gör all 
finansiell revision och att internrevisionen gör den operationella revisionen som har med 
intern kontroll och riskhantering att göra i Nordea. 
 
IIA: s ramverk och föreskrifter är väldigt väsentliga för Nordea, Nordea Way II är helt i 
linje med IIA: s regelverk. Hon menar att dessa är en världsomspännande standard som ska 
tillämpas över hela världen. ”Genom vårt professionella agerande lever Nordea upp till 
omgivningens krav genom att vi ger tydliga beskrivningar över vårt agerande” anser 
Rosenqvist. Hon menar vidare att det för framgångsfaktorn är viktigt att förhålla sig till den 
internationella standard som finns på området och pekar även på vikten av att vara väl 
dokumenterad och väl fungerande så banken har möjlighet att visa på att de exempelvis har 
en väl fungerande internrevision utåt. Rosenqvist säger att för att ha en väl fungerande 
intern kontroll är det viktigt att det finns ett gott kontrollmedvetande hos ledningen, det vill 
säga det måste finnas en god kontrollmiljö. 
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Rosenqvist uppger att de blivit färre i internrevisionen under de senaste åren, men menar att 
de däremot har förbättrat sina metoder i att göra just de mest väsentliga och de mest 
riskfyllda sakerna inom revisionen. ”Det viktigaste med internrevisionen är dess 
kompetens, metod och kommunikation med organisationen, en jättebra revision kan göras, 
men om budskapet inte kommuniceras och paketeras på ett sådant sätt så att det går hem 
så får inte arbetet någon effekt” anser Rosenqvist. Det är något som Rosenqvist inte tror 
har varit den bästa delen av revisorernas jobb i branschen som sådan. Hon förklarar att det 
är något som Nordea ägnat en massa tid åt och som branschen som helhet måste jobba med 
mer för att försöka förbättra.  
 
Arnkvaern menar också att internrevisionens arbete alltid kan förbättras och pekar på att 
internrevisionen har förändrats både organisationsmässigt och kvalitetsmässigt under de 
senaste fem åren. Arnkvaern uppger att ”förbättringar ska ske hela tiden och det är inte så 
att vi får speciella förbättringsåtgärder, utan vi har löpande gjort ganska mycket, sett från 
2001 till idag”. Det de gör nu och som ska var färdigt vid årsskiftet är en extern utvärdering 
av internrevisionen för att få feedback och se om det finns saker som är i behov av att rättas 
till. Denna utvärdering ansvarar revisionsutskottet för och görs med regelmässiga 
mellanrum och är i enligt med IIA. 
 
Revisionsutskottet 
 
Arnkvaern uppger att Nordeas revisionsutskott består av fyra styrelsemedlemmar och har 
funnits sedan 1997. Revisionsutskottet i Nordea har sex möten per år. Arnkvaern uppger att 
de huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar genomgång av den finansiella rapporteringen 
(som offentliggörs kvartalsvis), externrevisorernas årsplan och rapportering av genomförd 
revision samt internrevisorernas årsplan och rapportering av deras arbete. Specifika frågor 
tillhörande den finansiella rapporteringen behandlas också. Exempel på sådana frågor som 
tas upp kan vara mer principiella, såsom skatter, avsättningar och värderingar. ”Det två 
viktigaste sakerna som revisionsutskottet genomför är de principiella frågorna som 
uppkommer i samband med de finansiella rapporterna men även uppföljning av den interna 
kontrollen” säger Arnkvaern. Revisionsutskottet redogör på bolagsstämman för revisionen 
och revisionsutskottets arbete under året. Rapporterna från revisionsutskottet blir 
tillgängliga för alla medlemmar i styrelsen i samband med styrelsemöten. 
Revisionsutskottets ordförande redogör i dessa möten för vad som har skett i 
revisionsutskottet sedan förra styrelsemötet. Det överlämnar även en skriftlig rapport till 
styrelsen.  
 
”Införandet av revisionsutskottet har varit en utveckling som betytt mer arbete och 
engagemang, vi är inblandade i mer frågor nu jämfört med vad vi var för fem år sedan” 
förklarar Arnkvaern. I och med revisionsutskottet har arbetet i sig blivit större, men 
Arnkvaern menar även att det har blivit mer fokus kring den interna kontrollen. Styrelsens 
och revisionsutskottets ansvar regleras genom vanliga lagar, den svenska koden för 
bolagsstyrning men också genom Nordeas egna instruktioner och policies. Beträffande 
bank- och finansbranschens krav så är det främst kraven på internrevisionen som påverkar 
revisionsutskottet. Arnkvaern lyfter fram att ”branschen i sig har inte några specifika krav 
förknippat med just revisionsutskottet, utan bankverksamheten som sådan är starkt 
reglerad”. 
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Interaktion 
 
Arnkvaern uppger att en utvärdering av den interna kontrollen görs av internrevisionen. 
Baserat på utvärderingen avger internrevisionen utlåtande till koncernledning, 
revisionsutskott och styrelse. Rapporten gås igenom av revisionsutskottet och fastställs av 
styrelsen. Rosenqvist menar att ”revisionsutskottet är oerhört vikiga för internrevisionen”.  
 
De fastställer dels den budget som internrevisorerna har att hålla sig inom, men även 
verksamhetsmässigt då revisionsutskottet är de som internrevisionen har dialog med i hur 
granskningen ska inriktas. Varje projekt internrevisionen genomför har som syfte att 
slutligen ge revisionsutskottet en bra bild över hur verksamheten totalt sett fungerar i 
Nordea. Revisionsutskottet har även fem möten om året där internrevisionens chef och 
bankens VD kallas till samtliga möten. Internrevisionschefen har även många informella 
kontakter med revisionsutskottets ordförande, Harald Arnkvaern. Eftersom 
revisionsutskottet är internrevisionens uppdragsgivare anser Rosenqvist att det är viktigt 
med ett bra samspel parterna emellan. ”Det är väldigt viktigt att det verkligen finns en 
riktig dialog och en diskussion mellan revisionsutskottet och internrevisionen för att 
banken ska uppnå bästa resultat” menar Rosenqvist. Hon pekar även på att 
revisionsutskottet är en viktig del i att ge internrevisionen förutsättningarna för att göra ett 
bra arbete. Sedan finns det frågor som de behandlar som är mindre väsentliga för 
internrevisionen som att exempelvis att ta ställning till finansiella kvartalsrapporter.  
 
”Revisionsutskottet har den insyn som krävs i internrevisionens arbete, men samtidigt finns 
det gränser i en så pass stor organisation och med chefer i styrelsen från olika länder” 
menar Arnkvaern. Han poängterar att det löpande ansvaret för den interna kontrollen åvilar 
verksamheten och dess chefer medan styrelsen har ett övergripande ansvar att se till att det 
fungerar. Det är den nivån som revisionsutskottet arbetar utifrån, det vill säga på en mer 
övergripande nivå än om de hade varit verksamma i den löpande verksamheten eller som 
internrevisorer. Styrelsens utvärdering av internrevisionen sker kontinuerligt baserat på 
revisionsplaner, revisionsrapporter, genomgångar av dessa, samtal med 
verksamhetsansvariga och externa revisorer.  
 
Rosenqvist anser att samarbetet och insynen mellan internrevisionen och revisionsutskottet 
fungerar väldigt bra, de har tillgång till allt material som behandlas i revisionsutskottet och 
internrevisionschefen stämmer av alla viktiga frågor med dem. ”Det finns en anledning till 
att styrelser i dag har fler utskott, vilket beror på att de inte kan ägna sig åt allt lika 
mycket” anser Rosenqvist. Styrelsen blir då per automatik inte lika insatta i dessa frågor, 
revisionsutskottet finns då till för att kunna specialisera sig för frågor som hör till detta. 
Internrevisionschefen i Nordea rapporterar däremot både till styrelsen och till 
revisionsutskottet. Det finns på så sätt fortfarande en möjlighet för styrelsen att ställa 
frågor, men det förekommer inte en dialog på samma sätt med styrelsen som med 
revisionsutskottet. Arnkvaern menar att det är svårt att säga vad som är det viktigaste i 
samspelet mellan revisionsutskottet och internrevisionen. Han anser att det i Nordea finns 
ett väldigt gott samarbete och att det finns en bra dialog med ordföranden i utskottet och 
med internrevisionen. ”Internrevisionen har mer kontakt med revisionsutskottet än med 
styrelsen där internrevisionens referenspunkt är revisionsutskottet” poängterar Arnkvaern. 
Handlar det däremot om viktiga saker så behandlas de först i revisionsutskottet och går 
sedan vidare till styrelsen.  
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4.3 Swedbank 
 
År 1992 bildades Föreningsbanken AB och Sparbanken Sverige AB. Dessa två banker gick i 
november 1997 samman och bildade Föreningssparbanken som nu i september 2006 går 
under namnet Swedbank. Swedbank är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,7 
miljoner privatkunder och 439 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. 
Tillsammans med sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska 
länderna finns det ytterligare drygt 290 kontor. Koncernen har även närvaro i Helsingfors, 
Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St 
Petersburg och Tokyo. 2005 uppgick balansomslutningen till 1200 miljarder kronor och 
antalet anställda var cirka 16 000. Styrelsen i Swedbank består av tre utskott, 
Kompensationskommitté, Kreditutskottet och Revisionsutskottet. Revisionsutskottet består 
av tre ledamöter.  
 
Nedan följer en sammanställning över de svar som inhämtas från Revisionscheferna, Sofia 
Johansson och Lennart Pettersson samt ordföranden i revisionsutskottet, Caroline 
Sundewall. 
 
Internrevision  
 
Petterson lyfter fram att internrevisionen i Swedbank har blivit ”tightare”, de har gått från 
att vara 100 internrevisorer i Sverige till att det totalt i Sverige och Baltikum nu finns 70 
internrevisorer. Detta har medfört att de fått effektivare granskningsmetoder, blivit bättre på 
att utforma program samt bättre på processinriktad revision. Swedbanks 
internrevisionsavdelning har funnits sedan 1993 då Sparbanken Sverige bildades. 
Internrevisionen i Swedbank arbetar efter IIA: s standard, som är deras bibel, det vill säga 
de jobbar med riskhantering, styrning och kontroll. Enligt Petterson är IIA standarden 
branschens krav, men det finns även krav från finansinspektionen som de också måste ta 
hänsyn till. Det mest aktuella beträffande finansinspektionens krav är Basel II. De har 
utarbetat en egen internrevisionsmanual (IA Manual) som de sedan byggt på med ett 
systemstöd (AIR) där allt registreras. Swedbank tror sig vara nästintill ensamma om att ha 
ett så pass utvecklat systemstöd. Petterson menar även att den manual som gäller på 
koncernnivå och systemstödet är det instrument som utvecklat internrevisionen mest, dessa 
är ganska nya saker för Swedbank.   
 
Johansson menar att internrevisionen har gått från att vara en del av den interna kontrollen 
till att utvärdera den interna kontrollen. ”De viktigaste med internrevisionens arbete är att 
de förbättringsförslag som lämnas i rapporterna blir genomförda för att uppnå en 
effektivare och lönsammare verksamhet” anser Johansson. 
 
Pettersson beskriver att Internrevisionen ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och 
i enlighet med styrelsens instruktioner och lagar, att finansiell verksamhetsinformation är 
tillförlitlig och fullständig. Sedan granskas det även hur banken sköter den externa- och 
interna rapporteringen. ”Förbättringsarbete är något som finns hela tiden och 
internrevision är en verksamhet som är kraftigt på framgång” menar Petterson. 
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Revisionsutskottet 
 
Revisionsutskottet har funnits som en del av styrelsen sedan 1997. Revisionsutskottet har 
cirka 6-7 möten per år, eller fler vid behov. ”Det viktigaste med arbetet som 
revisionsutskottet utför är att bland annat försöka kontrollera och utvärdera hur 
Swedbanks kontroll- och redovisningsmiljö samt kultur fungerar” anser Sundewall. 
Petterson berättar om revisionsutskottet och säger att de är ett förberedande organ. De för  
genom sitt arbete en dialog med bland annat internrevisorerna och koncernrevisionschefen 
och ger styrelsen information om potentiella förbättringar, tillförlitlighet och effektivitet i 
den finansiella rapporteringen. De ger även information om revisorernas arbete har 
bedrivits effektivt. De har alltså ett huvudansvar, men även några specifika frågor som de 
ska ta hänsyn till. Petterson lyfter fram att ”revisionsutskottet är ett led mellan 
internrevisionen och styrelsen i arbetet med den årliga revisionsplanen, där de är med och 
tittar på riskanalysen”. 
 
”Revisionsutskottets arbete kan förbättras på många områden” anser Sundewall. Hon ger 
som exempel att närmare följa internrevisionens arbete, organisation och kompetens. Andra 
exempel Sundewall ger är att få mer upplysning om värderingar av tillgångar och skulder, 
uppföljning av policies för bedrägeri samt att det förs en tätare dialog med externa 
revisorer.  
 
Interaktion 
 
Johanson berättar att internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen, 
Koncernrevisionschefen Håkan Berg har dessutom möten med ordföranden själv ganska 
ofta, han sitter även med på styrelsemötena som adjungerad. Revisionsutskottet 
återrapporterar till styrelsen efter sina möten. Externrevision och internrevision samarbetar 
väldigt mycket med varandra parallellt framförallt när det gäller bokslutsfrågor. Pettersson 
menar att ”samarbetet mellan internrevisionen och styrelsen har förbättrats i och med 
revisionsutskottet, det har tillfört något extra både för internrevisionen och för styrelsen”. I 
och med att internrevisionen gör en total avrapportering till revisionsutskottet som sedan tas 
vidare till styrelsen har det blivit mycket bättre. 
 
Johansson berättar att ”det viktigaste i samspelet mellan internrevisionen och 
revisionsutskottet är revisionsplanen, att de har en bra dialog om denna”. Detta innefattar 
att vara överens om de principer som föreslås till styrelsen för hur utvärdering av styrning, 
riskhantering och kontroll ska ske. ”Det är även viktigt att revisionsutskottet gör en 
uppföljning över internrevisionens insatser, vilket ger en trygghet så att det inte blir avslag 
i styrelsen” menar Johansson. Revisionsutskottets uppföljning sker internt men det finns 
även en extern uppföljning som ger styrelsen och bolagsledningen ytterligare trygghet att 
internrevisionen fungerat bra. 
 
”Kommunikation och tydlighet är något som är väldigt viktigt, både via tal och via skrift” 
framhåller Pettersson. Även att det finns en bra dialog innan slutrapporten går iväg ses som 
viktigt. Johansson fortsätter att beskriva att internrevisionen och revisionsutskottet har ett 
väldigt gott samarbete, mötena är effektiva och kommunikationen fungerar väldigt bra. De 
håller sig uppdaterade med varandra på många olika sätt. Mötena mellan dessa två 
avdelningar hålls sex gånger per år.  
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De uppger även att utöver möten sker kontakt även via sms, brev och mail. Sundewall 
beskriver att det vid varje möte avrapporteras mellan revisionsutskottet och 
internrevisionen om vad som gjorts. Förutom dessa möten träffas revisionsutskottet och 
internrevisionschefen vid varje styrelsemöte, vilket sker åtminstone tio gånger per år. 
Sundewall uppger att revisionsutskottet har telefonkontakter med internrevisionschefen vid 
behov och då inte minst inför möten samt för att samla upp slutsatserna från mötet.  
 
”I och med revisionsutskottet, kommunicerar internrevisionen inte mer med dem, utan de 
kommunicerar mer med styrelsen och framför allt då genom koncernrevisionschefen som 
har veckomöten med styrelseordföranden” uppger Johansson. Koncernrevisionschefen 
Håkan Berg kommer framöver att flytta på sig och kommer då att sitta på samma 
våningsplan som styrelsens ordförande. Koncernrevisionschefen är med på alla möten med 
revisionsutskottet och har en löpande kontakt med dess ordförande Caroline Sundewall. 
Sammanfattningsvis har internrevisionen mer kontakt med styrelsen än med 
revisionsutskottet. Kommunikationen mellan internrevisionen och revisionsutskottet sker 
genom skriftlig avrapportering varje kvartal, det sker en dialog hela tiden med styrelsen. 
Det finns inget som Johansson ser i dag som skulle kunna förbättras när det gäller 
kommunikationen inte heller något som skulle kunna göra den effektivare. ”Det är dock 
viktigt att det finns en personkemi som fungerar bra eftersom utskottet bara består av tre 
ledamöter” uppger Pettersson. Sundewall anser att insynen i internrevisionens arbete är bra 
för att kommunikationen mellan parterna ska fungera på bästa sätt, men menar att den 
skulle kunna utökas för att de i revisionsutskottet ska känna sig förvissad om kompetens 
och förberedelser inför eventuella avhopp eller förändringar inom internrevisionsorganen.  
 
För att samspelet mellan revisionsutskottet och internrevisionen ska fungera på bästa sätt 
anser Sundewall att internrevisionen skulle kunna följa upp sina planerade och genomförda 
åtgärder mer frekvent än hitintills. Johansson har inget förslag på vad som skulle kunna 
förbättras beträffande kommunikationen mellan internrevisionen och revisionsutskottet. 
 
För att sammanfatta avsnittet om bolagsstyrning i tre banker har vi valt att upprätta tre olika 
tabeller (se tabeller 1-3) på nästkommande sidor. Dessa tabeller används även vid vårt 
analysarbete. Det som är kursivt i tabellerna motsvaras av aktörerna från de olika 
revisionsutskotten och deras svar, övrig text motsvaras av svar från internrevisionens 
aktörer.  
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SwedbankHandelsbanken Nordea
Internrevision

Uppgifter

Förbättringar

Riktlinjer, 
standards

Internrevisionens
utveckling över 

tiden

Viktigast i arbetet

Antal anställda

Ge kompletterande 
information till utskottet
De är ute på kontoren och 
granskar

Strävar efter att bli 
effektivare och bättre
Tydligare avvägningar över 
vad som är viktigt

IIA, indirekt av COSO och 
SOX

Mer professionell, ett 
bredare område att täcka, 
större krav 

Processer som begränsar 
risktagande och att de följs 
Granskar så att det inte 
finns saker som kan orsaka 
banken förlust

ca 80

Granska den interna 
kontrollen, vad styrelsen 
säger i sin policy och se om 
det efterlevs

Utbildning och internationell 
certifiering (CIA)
Intern egen certifiering
Närmare följa 
internrevisionens arbete

IIA: riskhantering, styrning 
och kontroll Systemstöd

Nu utvärderar de intern 
kontroll. 
Färre, medfört effektivare 
granskningsmetoder

Att förbättringsförslag  
genomförs.

ca 70 

Riskanalys som blir 
grunden i revisionsplanen

Kommunikationen är under 
ständig förbättring
Förbättringsprocess ska ske 
hela tiden

IIA, (Nordea Way 2), ISACA
Inga standardprogram vid 
planering

Sammanslagning medförde 
utveckling och förändring
De har blivit färre i antal

Slutprodukten, assurance
statement (intyg över att 
internkontroll och 
riskhantering fungerar)
Kommunikation med 
organisationen

ca 100

Uppgifter

Förbättringar

Riktlinjer, 
standards

Internrevisionens
utveckling över 

tiden

Viktigast i arbetet

Antal anställda

Ge kompletterande 
information till utskottet
De är ute på kontoren och 
granskar

Strävar efter att bli 
effektivare och bättre
Tydligare avvägningar över 
vad som är viktigt

IIA, indirekt av COSO och 
SOX

Mer professionell, ett 
bredare område att täcka, 
större krav 

Processer som begränsar 
risktagande och att de följs 
Granskar så att det inte 
finns saker som kan orsaka 
banken förlust

ca 80

Granska den interna 
kontrollen, vad styrelsen 
säger i sin policy och se om 
det efterlevs

Utbildning och internationell 
certifiering (CIA)
Intern egen certifiering
Närmare följa 
internrevisionens arbete

IIA: riskhantering, styrning 
och kontroll Systemstöd

Nu utvärderar de intern 
kontroll. 
Färre, medfört effektivare 
granskningsmetoder

Att förbättringsförslag  
genomförs.

ca 70 

Riskanalys som blir 
grunden i revisionsplanen

Kommunikationen är under 
ständig förbättring
Förbättringsprocess ska ske 
hela tiden

IIA, (Nordea Way 2), ISACA
Inga standardprogram vid 
planering

Sammanslagning medförde 
utveckling och förändring
De har blivit färre i antal

Slutprodukten, assurance
statement (intyg över att 
internkontroll och 
riskhantering fungerar)
Kommunikation med 
organisationen

ca 100
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SwedbankHandelsbanken Nordea

Att de följer upp 
internrevisionen arbete för att 
det ska bli ett fungerande 
samarbete
Kontrollera och utvärdera

Förberedande organ som ger 
styrelsen information ang den 
finansiella rapporteringen. 
Huvudansvaret är den 
finansiella rapporteringen
De är ett led mellan 
internrevisionen och styrelse
Se nedan  om vad som är 
viktigast.

Sex ggr per år samt i andra 
sammanhang, kontakt sker 
via sms, brev och mail
6-7 möten per år
Internrevisionschef träffar 
utskott 10 ggr/år, även telefon

Närmare följa internrevisionen 
arbete
Mer genomgångar, tätare 
dialog med externrevisionen

Sedan 1997

3 styrelseledamöter
Internrevisionschef och 
ställföreträdare, externrevision 

Att utskottet träffas och går 
igenom årsbokslutet

Bedöma 
redovisningsprinciper 
Bevaka konkurrenter
Bedöma interna kontrollen

3-4 ggr per år
2 ggr per år, anser inte att 
detta borde förändras

Iom att det är nytt, svårt att 
säga krävs insikt

Nytt, 3:e året

3 styrelseledamöter 
Koncernrevisions chef

Principiella frågor och 
uppföljning av intern kontroll

Viktigast med 
revisionsutskottet

Gå igenom den finansiella 
kvartalsrapporteringen, ha en 
överblick (intern- extern)
Bedöma bankens interna 
kontroll
Fokusera på den finansiella 
rapporten, även principiella 
frågor.
Granskar intern och extern 
revisionsplaner.
Att extern granskning sker av 
internrevisionen.

Deras uppgifter

5 ggr per år
Även ett antal möten per år 
med Internrevisionschefen 
och VD
6 möten per år

Antal möten med 
internrevisionen

Förbättringar i 
utskottet

Sedan 1997 Hur länge har 
utskottet funnits 

4 styrelseledamöter
VD och internrevisionschefen 
sitter även med

Sitter med  i 
revisionsutskottets 

möten

Att de följer upp 
internrevisionen arbete för att 
det ska bli ett fungerande 
samarbete
Kontrollera och utvärdera

Förberedande organ som ger 
styrelsen information ang den 
finansiella rapporteringen. 
Huvudansvaret är den 
finansiella rapporteringen
De är ett led mellan 
internrevisionen och styrelse
Se nedan  om vad som är 
viktigast.

Sex ggr per år samt i andra 
sammanhang, kontakt sker 
via sms, brev och mail
6-7 möten per år
Internrevisionschef träffar 
utskott 10 ggr/år, även telefon

Närmare följa internrevisionen 
arbete
Mer genomgångar, tätare 
dialog med externrevisionen

Sedan 1997

3 styrelseledamöter
Internrevisionschef och 
ställföreträdare, externrevision 

Att utskottet träffas och går 
igenom årsbokslutet

Bedöma 
redovisningsprinciper 
Bevaka konkurrenter
Bedöma interna kontrollen

3-4 ggr per år
2 ggr per år, anser inte att 
detta borde förändras

Iom att det är nytt, svårt att 
säga krävs insikt

Nytt, 3:e året

3 styrelseledamöter 
Koncernrevisions chef

Principiella frågor och 
uppföljning av intern kontroll

Viktigast med 
revisionsutskottet

Gå igenom den finansiella 
kvartalsrapporteringen, ha en 
överblick (intern- extern)
Bedöma bankens interna 
kontroll
Fokusera på den finansiella 
rapporten, även principiella 
frågor.
Granskar intern och extern 
revisionsplaner.
Att extern granskning sker av 
internrevisionen.

Deras uppgifter

5 ggr per år
Även ett antal möten per år 
med Internrevisionschefen 
och VD
6 möten per år

Antal möten med 
internrevisionen

Förbättringar i 
utskottet

Sedan 1997 Hur länge har 
utskottet funnits 

4 styrelseledamöter
VD och internrevisionschefen 
sitter även med

Sitter med  i 
revisionsutskottets 

möten

Revisionsutskott
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SwedbankHandelsbanken Nordea

Utskott rapporterar efter sina 
möten till styrelse

Utskottet redogör för styrelsen 
om revisionen och utskottets 
arbete.

Utskottet har ingen 
rapportplikt till styrelse

Revisionsutskott  
vs styrelse

Bra samarbete mellan 
intern, extern, styrelse och 
utskott
Revisionsplanen och en bra 
dialog
Förbättring av uppföljning
Bra insyn men skulle kunna 
förbättras

Utskottet är viktig för 
internrevisionen, samarbetet 
fungerar bra.
Dialog, tack vara diskussioner 
några gånger/vecka

Att utskottet får hjälp att 
bedöma principer
Klarhet och tydlighet i 
kommunikation och över vad 
som är viktigt

Viktigast i 
samspelet

mellan 
internrevisionen 

och 
revisionsutskottet

Internrevisionen 
kommunicerar mer med 
styrelse
Utskottet har förbättrat 
samarbetet mellan 
internrevisionen och styrelse

Nej men arbetet har blivit 
större och mer fokus kring 
intern kontroll
Ja , internrevisionen har mer 
kontakt med utskott än 
styrelse

Nej internrevisorerna 
rapporterar inte mer till 
utskottet än till styrelsen iom
utskottet

Kommunikation till 
styrelse har 
ändrats iom

revisionsutskottet

Internrevisionen rapporterar 
direkt till styrelsen
Vid varje möte sker detta 
mellan revisionsutskott och 
internrevision

Internrevisionschef till styrelse 
och utskott
Utskottet överlämnar skriftlig 
rapport till styrelsen

Koncernchef både till styrelse 
och utskott
Koncernchef  rapporterar till 
styrelse likaså 
externrevisionen till styrelse

Rapportering

Har möten med ordföranden 
i styrelsen, minst 1 gång i 
mån, sitter  med på 
styrelsemöten och 
revisionsutskotts möten
Löpande kontakt med ordf i 
revisionsutskottet

Kontakt med 
revisionskommitten

Nära kontakt med 
externrevisionen (några 
gånger i veckan)

Koncernrevisions-
chefens 

kommunikation

Ses som en viktig del både 
tal och skrift.
God kommunikation mellan 
revisionsutskott och 
internrevisionen
Personkemin en viktig faktor

Internrevisionen har bra 
kommunikation, insyn i och har 
tillgång till material som 
behandlas i utskottet
Viktigt med en dialog, och då 
inte bara formalia.
Intern- och externrevisionens  
årsplan ges till revisionsutskott 
som i sin tur ger till styrelse

Revisionsutskottet har mer 
detaljerat kommunikation 
med extern, internrevisionen 
samt med bankledning än 
syrelsen
Mellan utskott och 
internrevision sker denna 
genom internrevisionschefen

Kommunikation

Det finns ett samarbete, 
framförallt beträffande 
bokslutsfrågor

Internrevisorerna har ett avtal 
med externrevisorerna
Extern – finansiell 
Intern- operationell

Externrevisionen förlitar sig till 
stor del på internrevisionen
Utför visst arbete tillsammans
Internrevision är 
externrevisionens förlängda 
arm in i banken

Externrevision vs 
Internrevision

Utskott rapporterar efter sina 
möten till styrelse

Utskottet redogör för styrelsen 
om revisionen och utskottets 
arbete.

Utskottet har ingen 
rapportplikt till styrelse

Revisionsutskott  
vs styrelse

Bra samarbete mellan 
intern, extern, styrelse och 
utskott
Revisionsplanen och en bra 
dialog
Förbättring av uppföljning
Bra insyn men skulle kunna 
förbättras

Utskottet är viktig för 
internrevisionen, samarbetet 
fungerar bra.
Dialog, tack vara diskussioner 
några gånger/vecka

Att utskottet får hjälp att 
bedöma principer
Klarhet och tydlighet i 
kommunikation och över vad 
som är viktigt

Viktigast i 
samspelet

mellan 
internrevisionen 

och 
revisionsutskottet

Internrevisionen 
kommunicerar mer med 
styrelse
Utskottet har förbättrat 
samarbetet mellan 
internrevisionen och styrelse

Nej men arbetet har blivit 
större och mer fokus kring 
intern kontroll
Ja , internrevisionen har mer 
kontakt med utskott än 
styrelse

Nej internrevisorerna 
rapporterar inte mer till 
utskottet än till styrelsen iom
utskottet

Kommunikation till 
styrelse har 
ändrats iom

revisionsutskottet

Internrevisionen rapporterar 
direkt till styrelsen
Vid varje möte sker detta 
mellan revisionsutskott och 
internrevision

Internrevisionschef till styrelse 
och utskott
Utskottet överlämnar skriftlig 
rapport till styrelsen

Koncernchef både till styrelse 
och utskott
Koncernchef  rapporterar till 
styrelse likaså 
externrevisionen till styrelse

Rapportering

Har möten med ordföranden 
i styrelsen, minst 1 gång i 
mån, sitter  med på 
styrelsemöten och 
revisionsutskotts möten
Löpande kontakt med ordf i 
revisionsutskottet

Kontakt med 
revisionskommitten

Nära kontakt med 
externrevisionen (några 
gånger i veckan)

Koncernrevisions-
chefens 

kommunikation

Ses som en viktig del både 
tal och skrift.
God kommunikation mellan 
revisionsutskott och 
internrevisionen
Personkemin en viktig faktor

Internrevisionen har bra 
kommunikation, insyn i och har 
tillgång till material som 
behandlas i utskottet
Viktigt med en dialog, och då 
inte bara formalia.
Intern- och externrevisionens  
årsplan ges till revisionsutskott 
som i sin tur ger till styrelse

Revisionsutskottet har mer 
detaljerat kommunikation 
med extern, internrevisionen 
samt med bankledning än 
syrelsen
Mellan utskott och 
internrevision sker denna 
genom internrevisionschefen

Kommunikation

Det finns ett samarbete, 
framförallt beträffande 
bokslutsfrågor

Internrevisorerna har ett avtal 
med externrevisorerna
Extern – finansiell 
Intern- operationell

Externrevisionen förlitar sig till 
stor del på internrevisionen
Utför visst arbete tillsammans
Internrevision är 
externrevisionens förlängda 
arm in i banken

Externrevision vs 
Internrevision

Interaktion

 
Tabell 3: Interaktion 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra analyser och slutsatser. Detta gör vi genom 
att jämföra det empiriska materialet med avsnittet bolagsstyrning samt med hjälp av vår 
analysmodell. För att göra analysen överskådlig och för att få en tydlig koppling till syftet 
har detta kapitel delats in i rubriker på samma sätt som empiriavsnittet och delar av 
intervjuguiden. Som hjälp i vårt analysarbete har vi utformat tabeller för att lättare 
jämföra företagen. Efter varje avsnitt i detta kapitel återfinns några slutsatser kopplade till 
avsnittet.  
 

5.1 Internrevision 
 
Internrevisionen i samtliga banker arbetar på uppdrag av styrelsen. Detta kan liknas vid 
agentteorins principal- och agentförhållande som Culpan och Trussel (2005) beskriver. Det 
finns skillnader i vad respektive bank lyfter fram som det viktigaste i internrevisionens 
arbete. Internrevisionen i Swedbank framhåller att det viktigaste med deras arbete är att de 
förbättringsförslag som lämnas blir genomförda för att verksamheten ska bli mer effektiv 
och lönsam. Detta är något som kan kopplas till det agentteorin lyfter fram om att 
internrevision på samma sätt som finansiell rapportering och extern revision, hjälper till att 
bibehålla kostnadseffektiviteten och kontraktet mellan ägare och ledare. Det 
Handelsbanken lyfter fram som det viktigaste i internrevisionens arbete är att det finns 
processer som begränsar risktagandet samt att dessa processer följs. Dessa processer kan 
kopplas till den normativa pelaren då de kan liknas vid inarbetade normer för att uppnå en 
effektiv verksamhet. Nordea framhåller slutprodukten som det viktigaste, det vill säga 
intyget över att internkontroll och riskhantering fungerar, samt att det finns en 
kommunikation med övriga i organisationen. Detta kan kopplas till det agentteorin lyfter 
fram om att företaget kan ses som ett samband av kontrakt mellan olika principaler och 
agenter, samt det att internrevisionens arbete ska ge en objektiv återkoppling till 
verksamheten.  Att internrevisionen ska ge en objektiv återkoppling till verksamheten 
stärks av det samtliga banker lyfter fram om att internrevisionen ska vara oberoende. 
 
Samtliga aktörer har haft internrevisionsavdelningar under många år. Detta kan kopplas till 
det som Gray et al (1996) och Lance (2001) framhåller om att intressenter påverkar 
organisationens aktiviteter på olika sätt. Omgivningen har i detta fall länge haft krav och 
förväntningar på att banker ska ha internrevisionsavdelningar, detta för att informationen 
till aktieägarna och kapitalmarknaden ska vara tillförlitlig. Internrevisionsavdelningarnas 
förekomst kan även förklaras med det som Hatch (2002) lyfter fram om att företag går mot 
en utformning som är legitim i omgivningens ögon. Internrevisionsavdelningarna är ett sätt 
för bolag att upprätthålla denna legitimitet eftersom samhället i helhet förväntar sig att 
banker ska bedriva en verksamhet på ett uppriktigt och ärligt sätt. Ett sätt att leva upp till 
omgivningens krav kan vara det som Nordea genom tydliga beskrivningar, det vill säga att 
ha en stark internkontroll och att uttrycka detta genom sitt agerande. 
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Handelsbanken lyfter fram att internrevisionen länge har haft ett professionellt 
tillvägagångssätt samt att de även innan riktlinjerna kom till uppfyllde kraven i och med sitt 
agerande. Olika krav från omgivningen medförde att de i detta fall föregått den reglerande 
pelaren för att uppnå legitimitet och omgivningens förtroende. Samtidigt präglas 
internrevisionen av en starkt reglerande pelare, detta på grund av finansinspektionens krav. 
Handelsbanken menar att banksektorn kanske är de enda sektorn som har direkta krav på 
sig att ha en separat internrevisionsavdelning. Samtliga aktörer tar stöd i eller följer IIA: s 
standard. Detta är i enlighet med den institutionella teorins reglerande pelare eftersom dessa 
är några av de befintliga regler som har som syfte att påverka framtida beteende i 
organisationer. Nordea lyfter fram sin Nordea Way II som är helt i linje med IIA:s 
regelverk och Swedbank nämner sin internrevisionsmanual med tillhörande systemstöd, 
dessa riktlinjer bekräftar ytterligare att bankerna kännetecknas av att ha en starkt reglerande 
pelare. 
 
Nordea beskriver sitt Charter, där rollen över vad som får och inte får göras finns 
beskriven. Denna Charter skapar en stark normativ pelare eftersom den får de att jobba mot 
samma mål. Något som Handelsbanken lyfter fram är att riktlinjer kan ses som överflödiga 
när det redan finns ett professionellt agerande, vilket tyder på att den normativa pelaren i 
har stor betydelse. Även det som Handelsbanken lyfter fram om vikten av att ha ett 
respektavstånd innan det ”går fel” framhäver styrkan i det normativa perspektivet.  
 
Handelsbankens representant från revisionsutskottet anser att det är viktigt att den interna 
kontrollen kännetecknas av en hög integritet. Detta uttalande kan kopplas till det Culpan 
och Trussel (2005) lyfter fram om den institutionella teorins kognitiva pelare där det är 
viktigt att ledningen bygger upp en stark företagskultur som förebygger att oetiska 
handlingar genomförs. Kulturen i sin tur leder till en sund bolagsstyrning.  Detta stärks av 
Handelsbankens internrevisionsrepresentant som anser att kulturen i bolaget är väldigt 
viktig. Även Nordea framhåller att ett gott kontrollmedvetande hos ledningen medför en 
god kontrollmiljö. Det dessa två banker lyfter fram visar på en stark kognitiv pelare.  
 
Det finns skillnader över vad de olika aktörerna nämner beträffande förbättringar av 
internrevisionens arbete. Det som tas upp är bland annat att de borde ha tydligare 
avvägning över vad som är viktigt och vad som inte är viktigt samt att förbättringsarbete är 
av stor betydelse och något som bör pågå hela tiden. Vi finner att det grundläggande här är 
att det finns en strävan efter en ständig förbättring och att skillnaderna bankerna emellan är 
av mindre vikt. Det finns ingen större skillnad beträffande storleken på aktörernas 
internrevisionsavdelningar, de är färre till antalet gentemot tidigare år och har även ett mer 
professionellt agerande, delvis i och med effektivare granskningsmetoder. Vi anser att en 
förklaring till detta är att de är företag av ungefär samma storlek och verksamma i samma 
bransch. 
 
Sammantaget arbetar internrevisionen i samtliga banker på uppdrag av styrelsen där 
oberoendet åskådliggörs genom internrevisionens objektiva återkoppling till verksamheten. 
Förekomsten av internrevisionsavdelningarnas kan förklaras med att företag går mot en 
utformning som är legitim i omgivningens ögon. Internrevisionsavdelningarna är ett sätt att 
upprätthålla denna legitimitet eftersom samhället i helhet förväntar sig att banker ska 
bedriva verksamhet på ett uppriktigt och ärligt sätt. Olika krav från omgivningen har 
medfört att banker föregått den reglerande pelaren för att uppnå legitimitet och 
omgivningens förtroende.  
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Detta genom att de redan innan riktlinjerna kom till hade ett professionellt agerande. Vi kan 
dessutom se mönster i hur samtliga aktörers internrevisionsavdelningar har utvecklats över 
tiden. De är färre till antalet men har trots detta ett mer professionellt agerande i och med 
effektivare granskningsmetoder. 
 

5.2 Revisionsutskott 
 
De huvudsakliga motiven till att nästan alla större svenska bolag har revisionsutskott är att 
dessa bidrar till att höja kvaliteten inom den interna kontrollen och den finansiella 
rapporteringen. Detta införande har enligt Nordea varit en utveckling som betytt mer arbete 
och engagemang och de är nu mer inblandade i frågor jämfört med tidigare. En bidragande 
orsak till revisionsutskottets införande kan även vara det Adams (1994) nämner om kravet 
från intressenterna på företagets legitimitet. Handelsbankens revisionsutskott menar att 
anledningen till varför de inte har haft ett revisionsutskott tidigare beror på att de inte ansett 
det som nödvändigt. Detta dels för att bankverksamheten har en så omfattande 
internrevision men även för att det förmodats att företagsledningen har goda ekonomiska 
kunskaper. Något som vi uppmärksammat och som vi ställer oss frågande till är det 
representanten för Handelsbankens revisionsutskott poängterar om att revisionsutskottet än 
så länge inte har bevisat att de gör någon oerhört stor nytta utöver vad som gjorts tidigare. 
Vi anser att en förklaring till detta uttalande kan vara revisionsutskottets korta historia inom 
denna bank men kan även förklaras med vår uppfattning om att det förelegat en viss 
tveksamhet kring revisionsutskottets införande och att denna tvivelaktighet fortfarande kan 
tänkas finnas kvar. 
 
Samtliga aktörer påpekar att revisionsutskottet är internrevisionens uppdragsgivare, vilket 
leder till att det uppstår ett agent- principalförhållande. Detta överensstämmer med det 
Corgel et al (2004) menar om att det är revisionsutskottets uppgift är att övervaka 
organisationens rapportering, styrning och revisionsprocess, inklusive översynen av 
internrevisionen.  Swedbank beskriver revisionsutskottet som ett förberedande organ som 
ska ge styrelsen information samt att de ses som ett led mellan internrevisionen och 
styrelsen. Exempelet kan liknas vid ett agent- och principalförhållande där 
revisionsutskottet är agent till styrelsen och agerar principal gentemot internrevisionen. 
Bakka et al (2006) framhåller ett problem i agentteorin där informationen är ojämnt 
fördelad. För att minska denna informationsasymmetri ger Swedbank förslag på olika 
förbättringar som revisionsutskottet kan genomföra. Dessa är att närmare följa 
internrevisionens arbete, organisation och kompetens för att på så sätt öka insynen. Det här 
ligger även i linje med problemet i agentteorin som Stephen (2006) lyfter fram beträffande 
osäkerheten. Osäkerheten innebär att revisionsutskottet inte har den insyn i internrevisionen 
som krävs för att minska informationsasymmetrin. Vi anser att Swedbanks 
förbättringsförslag skulle reducera osäkerheten parterna emellan men vi bedömer samtidigt 
att det är av stor vikt att internrevisionen får en ökad insyn i revisionsutskottet för att denna 
osäkerhet ska minska. 
 
Handelsbankens motiv till att de tidigare inte införskaffat revisionsutskott strider mot det 
Deegan (2002) framhåller om den institutionella teorin där företagsledningen förväntas 
vidta åtgärder för att passa in i samhället. Anledningen som Handelsbanken lyfter fram till 
varför de sedan införde revisionsutskott är på grund av de externa kraven.  
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Exempel på externa krav kan vara regleringen i ”Koden” om införandet av revisionsutskott 
samt olika intressenters krav på ett legitimt företag. Nordea lyfter fram att styrelsens och 
revisionsutskottets ansvar regleras genom vanliga lagar (Koden) men också genom 
företagets egna instruktioner och att det främst är kraven på internrevisionen som påverkar 
revisionsutskottet. Nordea lyfter även fram att branschen i sig inte har några specifika krav 
på just revisionsutskottet, utan bankverksamheten som sådan är starkt reglerad. 
Banksektorn präglas således av en starkt reglerande pelare. 
 
Det finns likheter i hur aktörerna beskriver respektive revisionsutskotts arbetsuppgifter. Det 
finns dock ingen enhetlig beskrivning som samtliga banker använder sig av men när vi 
”läser mellan raderna” finner vi att de trots detta menar samma sak fastän de uttrycker det 
på olika sätt, där det centrala är att revisionsutskottet ska bedöma den interna kontrollen 
och den finansiella rapporteringen. Beträffande revisionsutskottets viktigaste uppgift kan 
det utläsas skillnader över vad samtliga aktörer svarat. Vi menar att detta dels kan bero på 
att revisionsutskottet inte har funnits lika länge hos aktörerna, vilket medfört att alla kanske 
inte har hunnit se resultat. Men även det att aktörerna kan tänkas arbeta på olika sätt medför 
att det uppstår skillnader i vad de uppger som deras viktigaste uppgift. 
 
Sammantaget är de huvudsakliga motiven till att införa revisionsutskott att de bidrar till att 
höja kvaliteten inom den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen. Ytterligare 
ett motiv kan vara kravet från intressenterna om ett legitimt företag. Revisionsutskottet har 
medfört att banker har fått ytterligare agent- och principalförhållanden där 
revisionsutskottet exempelvis är agent till styrelsen och agerar principal gentemot 
internrevisionen. Revisionsutskottet kan ses som ett led mellan internrevisionen och 
styrelsen samt att de ska vara ett förberedande organ som ska ge styrelsen information.  

 

5.3 Interaktion 
 
Revisionsutskottet och internrevisionen träffas omkring 3-4 gånger per år inom 
Handelsbanken, 5-6 gånger per år inom Nordea och 6 gånger per år inom Swedbank. 
Utöver dessa möten sker även informella träffar och övrig kontakt via mail och telefon. Det 
vi kan utläsa är att Handelsbanken har färre antal träffar per år, vilket kan tänkas bero på att 
deras revisionsutskott är relativt nytt. Handelsbankens revisionsutskott menar dock att antal 
möten är begränsade till några gånger per år och ser inte att detta kommer att förändras 
framöver, men tillägger emellertid att kommunikationen kan komma att se annorlunda ut 
framöver mellan revisionsutskott, styrelse och internrevision. Swedbank anser att 
kommunikationen mellan parterna fungerar på ett bra sätt, men menar att kommunikationen 
skulle kunna utökas för att de i revisionsutskottet ska känna sig mer informerade.   
 
Det finns skillnader i vad de olika aktörerna inom Handelsbanken ser som viktigast i 
samspelet mellan revisionsutskottet och internrevisionen. Revisionsutskottet anser att 
klarhet och tydlighet är av stor vikt samt att synpunkter kommuniceras ut på rätt sätt. 
Internrevisionen menar däremot att det viktiga är att revisionsutskottet får internrevisionens 
hjälp vid exempelvis bedömning av redovisningsprinciper.  
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En anledning till att det föreligger skillnader kan dels bero på att samspelet ses från två 
olika synvinklar, men vi anser att det ändå borde finnas en samstämmighet parterna emellan 
eftersom banksektorn som sådan är starkt reglerad och att det därför tydligt bör framgå vad 
som är viktigast. Även det att bankerna i sig har starka företagskulturer anser vi vara en 
bidragande orsak till varför samstämmigheten borde infinna sig. Nordea menar att 
internrevisionen har som syfte att ge revisionsutskottet en bra bild över hur verksamheten 
fungerar, vilket stärker bilden som Handelsbankens internrevision ger. Samtliga aktörer 
lyfter fram en bra dialog som en viktig faktor i samspelet. Det är något som vi finner 
naturligt eftersom det finns åtskilliga agent- och principalförhållanden inom bankerna och 
att dessa är beroende av en bra dialog för att fungera på bästa sätt. Ytterligare en faktor som 
stärker vikten av en bra dialog är det Swedbank lyfter fram om att det är viktigt att styrelsen 
känner trygghet i det som internrevisionen uträttar. Med en bra dialog som grund kan 
internrevisionens arbete ge en bra återkoppling till verksamheten som i sin tur medför att 
styrelsen kan förhindra risker innan företagets finansiella ställning påverkas. 
 
Samtliga aktörers internrevisionschefer rapporterar direkt till styrelse och/eller 
revisionsutskott. Rapporteringen kan liknas vid en kontrollmekanism mellan principalen 
och agenten för att undvika att en part agerar utifrån sitt eget självintresse. I samtliga 
banker anses det att revisionsutskottet har en bra insyn i internrevisionens arbete. På så sätt 
undviks agerandet utifrån parters självinteresse, men som Nordea uttrycker det finns det 
gränser över hur stor insynen kan bli eftersom det handlar om stora organisationer med 
chefer i styrelsen från olika länder. 
 
Nordea säger att de jämför sig med andra banker för att varken göra för lite eller för 
mycket. Detta är i linje med mimetisk institutionell påverkan där det finns en strävan efter 
att likna andra organisationer. Organisationer som är verksamma inom samma 
affärsområde såsom banker påverkas därför likartat av de institutionella krafterna.  
Handelsbanken framhåller kulturen i ett bolag som väldigt viktig och menar att denna finns 
för att organisationen ska kunna uträtta något bra. Detta kan kopplas till den kognitiva 
pelaren. Vi anser att en stark kognitiv pelare talar för ett effektivt arbete mot en sundare 
bolagsstyrning. 
 
Både Handelsbanken och Swedbank uppger att internrevisionen i dagsläget har mer 
kommunikation med styrelsen än med revisionsutskottet, trots revisionsutskottets tillkomst. 
Beträffande det att Handelsbanken rapporterar mer till styrelsen anser vi kan bero på att 
revisionsutskottet är så pass nytt och att det i framtiden kan komma att se annorlunda ut då 
det tar tid att finna det optimala förhållandet. Swedbank har på samma sätt som Nordea haft 
revisionsutskott sedan år 1997.  Vi har därför funderingar över varför deras kommunikation 
till revisionsutskottet skiljer sig åt eftersom detta inte kan relateras till revisionsutskottets 
korta historia på samma sätt som i Handelsbanken. Vi anser att en anledning till att det 
finns skillnader i kommunikationen mellan dessa två organ i Swedbank och i Nordea är att 
avrapporteringen sker på olika sätt och under olika förhållanden. I Swedbank rapporterar 
internrevisionen till styrelsen, I Nordea har internrevisionen mer kontakt med 
revisionsutskottet än med styrelsen då internrevisionens referenspunkt är revisionsutskottet. 
Ytterligare en anledning till att det förekommer skillnader i kommunikationen kan vara att 
företagskulturen skiljer sig åt mellan dessa banker. 
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Sammantaget rapporterar Nordea mer till revisionsutskottet än till styrelsen i och med 
revisionsutskottets tillkomst. Handelsbanken och Swedbank däremot rapporterar 
fortfarande mer till styrelsen än till revisionsutskottet. Studien visar även på samtliga 
aktörers internrevisionschefer rapporterar direkt till styrelse och/eller revisionsutskott samt 
att det finns en liknande syn över vad som anses vara viktigast i samspelet mellan 
internrevisionen och revisionsutskottet, vilket är att ha en bra dialog. Kommunikationen 
och kulturen i företagen är två faktorer som medför att det finns skillnader och likheter i de 
olika delarna för ett fungerande samspel. Det som lyfts fram i analysen angående de olika 
aktörerna anser vi kan vara gällande även för de andra bankerna i studien, fastän de inte 
uttryckligen nämnt detta under intervjuerna.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel förs en avslutande diskussion kring ämnet och de resultat som framkommit i 
undersökningen. Som avslutning i detta kapitel ger vi även några förslag till fortsatt 
forskning.  
 
Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för bolagsstyrning genom att se på 
samspelet mellan internrevisionen och revisionsutskottet inom bankverksamheten. Under 
arbetets gång kom vi fram till att kommunikationen mellan styrelse, internrevision och 
revisionsutskott till stor del består av rapportering. Samarbetet inom bolaget kan liknas vid 
en slutprodukt och kärnan till ett fungerande samspel tillsammans med en bra 
kommunikation och dialog. Kommunikationen och samarbetet är således två viktiga 
komponenter i arbetet med att uppnå ett fungerande samspel med riktningen mot en sund 
bolagsstyrning. 
 
Innan denna uppsats genomfördes var vår uppfattning att det fanns en mer frekvent 
kommunikation mellan internrevisionen och revisionsutskottet än med styrelsen i och med 
revisionsutskottets tillkomst. Resultatet av vår fallstudie visade på att kommunikationen för 
två av tre aktörers internrevision är mer riktad till styrelsen och inte till revisionsutskottet. 
En fråga vi ställer oss är vilken huvudsaklig funktion revisionsutskottet har i dessa banker.  
Vi syftar då först och främst på revisionsutskottets uppgift om att underlätta arbetet för 
styrelsen. Vi ifrågasätter om det är effektivt att ha ett revisionsutskott om kommunikationen 
från internrevisionen trots detta går mer till styrelsen än till revisionsutskottet. Studien visar 
på att det finns ett väl fungerande samspel mellan internrevisionen och revisionsutskottet, 
detta trots att kommunikationen överlag inte sker mer med revisionsutskottet. Vi anser 
därför att revisionsutskottet kan liknas vid ”spindeln i nätet”, samt att det förmodligen finns 
förbättringar som kan genomföras för att stärka och utveckla revisionsutskottets position. 
 
En förklaring till varför det skiljer sig i vad bolagen nämnt som viktigast i internrevisionens 
arbete kan vara att vi har intervjuat representanter för respektive organ om vad de anser i 
frågan, men vi anser ändå att det som framställts som viktigast borde överensstämma bland 
samtliga aktörer. Detta eftersom de är verksamma inom en bransch som är speciell och som 
präglas av starka regleringar.  
 
Eftersom bolagsstyrning har varit ett omdebatterat ämne den senaste tiden valde vi att utgå 
från ett förslag som vi återfann på KPMG:s hemsida när vi valde ämne till vår uppsats.  
Frågan som ställdes där var om internrevision är ett effektivt verktyg för styrelsen. Denna 
frågeställning omarbetade vi och valde att titta på samspelet mellan styrelsens 
revisionsutskott och internrevisionen.  Vi anser att uppsatsen till större del ger ett mer 
praktiskt bidrag än ett teoretiskt eftersom den ger en ökad kunskap om hur bolagsstyrning 
fungerar till bankerna som intervjuats men även andra banker, revisionsbyråer och 
allmänheten. Uppsatsen ger även en genomlysning av tre bolag inom banksektorn och dess 
samspel, vilket bidrar till en ökad transparens för olika intressenter, däribland investerare. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har vi diskuterat fram förslag till fortsatt forskning. Vi anser att det 
skulle vara intressant att undersöka kommunikationen och samspelet mellan extern- och 
internrevisionen, då vi under uppsatsens gång har kommit fram till att de har ett nära 
samarbete. Det skulle även vara intressant att undersöka samspelet mellan internrevisionen 
och revisionsutskottet inom en annan bransch för att se om och i så fall hur det skiljer sig. 
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BILAGA 1 
 
 UTDRAG UR SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 
 
 
3 Styrelse 
Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets 
angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning 
tillgodoses på bästa möjliga sätt. 
 
3.1.1 För att uppfylla sin uppgift för bolagets ägare skall styrelsen ägna särskild omsorg 

åt att 
• fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om 

bolagets strategi för att nå målen, 
• fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och vid behov tillsätta eller 

entlediga verkställande direktör, 
• se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets 

verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen, 
• se till att bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet och 

saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till, 
• se till att det finns en tillfredställande kontroll av bolagets efterlevnad av 

lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, samt 
• se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande. 

 
3.1.2   Styrelsen skall se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och 

strukturerad process. 
 
 
3.6 Finansiell rapportering 
Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering är upprättad i 
överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på 
noterade bolag. 
 
 
3.7 Intern kontroll och internrevision 
Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda 
ägarnas investering och bolagets tillgångar. 
 
3.7.1 Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 

informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 
 
3.7.2 Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del 

den avser den finansiella rapporteringen är organiserad. Beskrivningen bör göras 
utifrån den vägledning som tagits fram av arbetsgrupper från Svenskt Näringsliv 
och FAR. 

 

  



 

Rapporten behöver inte innefatta något uttalande om hur väl den interna kontrollen 
fungerat under det gångna räkenskapsåret. Revisionsgranskning av rapporten är 
frivillig. 
 
Rapporten skall ingå som ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten. Det skall 
framgå om detta avsnitt är granskat av bolagets revisor. 

 
3.7.3 I bolag som inte har en skärskild granskningsfunktion (internrevision) skall 

styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den 
interna kontrollen motivera sitt ställningstagande. 

 
 
3.8 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor 
Styrelsen ansvarar för att bolaget har ett formaliserat och transparent system som 
säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna 
kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer 
upprätthålls. 
 
3.8.1 Styrelsen skall dokumentera och lämna upplysningar om det sätt på vilket styrelsen 

säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med 
bolagets revisor.  

 
3.8.2  Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott som skall bestå av minst tre 

styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet skall 
vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i 
bolagsledningen får inte vara ledamot av utskottet.  

 
 I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets 

uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i 
arbetet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

3.8.3 Revisionsutskottet skall 
• svara för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets 

finansiella rapportering,  
• fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens 

inriktning och omfattning samt diskutera samordning mellan den externa 
och interna revisionen och synen på bolagets risker, 

• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster är revision som bolaget får 
upphandla av bolagets revisor, 

• utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning eller i 
förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärdering, samt 

• biträda valberedning vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering 
av revisionsinsatsen. 

 
3.8.4 Styrelsen skall minst en gång på år, utan närvaro av verkställande direktör eller 

annan person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor. 
 
 
5.3 Information på hemsida 
 
5.3.1 Bolaget skall på sin hemsida ha en skärskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, 

där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i bolagsstyrningsrapporten 
skall återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt Koden. 

  



 

BILAGA 2 
 

INTERVJUGUIDE- REVISIONSUTSKOTT 
 

Revisionsutskott 

1. Berätta om revisionsutskottet 

- Vilka personer sitter i revisionsutskottet, vad har ni för bakgrund? 

- Hur ni arbetar ni?  

- Vad är viktigast med det arbete ni utför? 

2. Hur har revisionsutskottet i er organisation utvecklats över tiden?  

3. Berätta om de regleringar och riktlinjer ni tar stöd i 

4. Berätta om ert arbete i förhållande till omgivningens och branschens krav 

5. Hur ser uppföljningen av den interna kontrollen ut? Anser du att revisionsutskottets 

arbete kan förbättras på något sätt? Hur, beskriv!  

 

Internrevision 

6. Kan du berätta om internrevisionen och vad de gör? 

7. Vad är det i internrevisionen som ni anser vara viktigast för er beträffande 

samspelet mellan er och internrevisionen? 

8. Anser du att internrevisionen kan förbättras på något sätt? Hur, beskriv! Både med 

avseende på utförandet men även hur pass effektivt den används av er. 

9. Beskriv de faktorer som ni tittar på beträffande den interna kontrollen.   

- Är det någon faktor som ni fokuserar mer på? Varför? 

10. Kan ni ge exempel på risker som minskats i och med den interna kontrollen?  

- Vad kännetecknar en väl fungerande internkontroll och tvärtom?  

 

  



 

Interaktion  

11.  Berätta om hur de olika delarna inom bolagsstyrning förhåller sig till varandra i er 

organisation (internrevision, styrelse, revisionsutskott och externrevision) 

12. Anser ni att ni har den insyn som krävs i internrevisionens arbete för att er 

kommunikation ska fungera på bästa sätt?  Finns det något som kan förbättras?  

13. Kan du mer specifikt beskriva och utveckla förhållandet mellan revisionsutskottet 

och internrevisionen i er organisation? 

14. Berätta hur kommunikationen mellan styrelsen (revisionsutskottet) och 

internrevisionen går till 

-Hur kommunicerar ni?  

-Finns det något som skulle kunna förbättras för att kommunikationen skulle 

fungera mer effektivt?  

15. Beskriv hur rapporteringen sker mellan internrevisionen och revisionsutskottet? 

-Hur används den?  

 

Bolagsstyrning 

16. Berätta om hur den svenska koden för bolagsstyrning påverkar er idag (styrelsens 

arbete, företaget som helhet och externt) 

17. Har ni märkt att svensk bolagsstyrning har fått ett större förtroende i och med den 

svenska bolagsstyrningskoden, både inom organisationen, i Sverige och 

internationellt? 

Övrigt 

18. Vad har du för befattning inom revisionsutskottet?  

19. Finns det något ytterligare som du vill tillägga? 

 

 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

  



 

BILAGA 3 

 

INTERVJUGUIDE INTERNREVISION 
 

Internrevision 

1. Berätta om internrevisionen 

- Vilka personer jobbar med internrevision, vad har ni för bakgrund? 

- Hur ni arbetar ni? 

- Vad är viktigast med det arbete ni utför? 

2. Hur har internrevisionen i er organisation utvecklats över tiden?  

3. Berätta om vilka ramverk/riktlinjer tar ni stöd i vid internrevision  

-Finns det något som ni saknar eller tycker är överflödigt beträffande dessa?  

4. Berätta om ert arbete i förhållande till omgivningens och branschens krav.  

5. Hur ser uppföljningen av den interna kontrollen ut?  

6. Kan ni ge exempel på risker som minskats i och med den interna kontrollen?  

- Vad kännetecknar en väl fungerande internkontroll och tvärtom?  

7. Beskriv de faktorer ni tittar på beträffande den interna kontrollen 

- Är det någon faktor som ni fokuserar mer på? Varför? 

8. Har det utvecklats bättre instrument beträffande internrevisionsfunktionen de 

senaste åren?  

9. Anser du att internrevisionen kan förbättras på något sätt?  

-Arbetar ni med förbättringsarbete? Hur, beskriv!  

 

Interaktion  

10. Berätta och beskriv hur de olika delarna inom bolagsstyrning förhåller sig till 

varandra inom er organisation? (internrevision, styrelse, revisionsutskott och 

externrevision) 

11. Kan du mer specifikt beskriva och utveckla förhållandet mellan internrevisionen 

och revisionsutskottet i er organisation? 

12. Anser ni att ni har den insyn som krävs i revisionsutskottets arbete för att er 

kommunikation ska fungera på bästa sätt? Finns det något som kan förbättras? 

  



 

13. Berätta hur kommunikationen mellan internrevisionen och styrelsen 

(revisionsutskottet) går till.  

-Hur kommunicerar ni?  

-Finns det något som skulle kunna förbättras för att kommunikationen skulle kunna 

fungera mer effektivt?  

14. Beskriv hur rapporteringen sker mellan internrevisionen och revisionsutskottet?  

-Hur används den?  

 

Revisionsutskott 

15. Kan du berätta om vad revisionsutskottet gör? 

16. Vad är det i revisionsutskottet som ni anser vara viktigast beträffande samspelet 

mellan er och revisionsutskottet? 

17. Anser du att revisionsutskottets arbete kan förbättras på något sätt? Hur, beskriv!  

 

Bolagsstyrning 

18. Berätta om hur den svenska koden för bolagsstyrning påverkar er idag 

(internrevisionens arbete, företaget som helhet och externt) 

19. Har ni märkt att svensk bolagsstyrning har fått ett större förtroende i och med den 

svenska bolagsstyrningskoden, både inom organisationen, i Sverige och 

internationellt? 

 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 
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