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Sammanfattning 
Informationsteknologins och revisionens utveckling bidrog till att det under 1980- 
och 1990-talen växte fram ett behov av att fastställa vad intern kontroll innebär. 
Internal Control – Integrated Framework, lanserat år 1992 av The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, är det internationellt 
mest erkända ramverket för utformning av intern kontroll. Syftet med ramverket 
var att säkerställa en förbättrad bolagsstyrning efter de företagsskandaler och 
förtroendekriser som skakat företagsvärlden under de senaste decennierna. Svensk 
kod för bolagsstyrning kom i slutet av år 2004 och hade som syfte att ytterligare 
förbättra styrningen för svenska företag. Intern kontroll innebär en ökad möjlighet 
för företagen att nå sina uppsatta mål genom att effektivisera verksamheten, 
undvika onödiga kostnader samt genom ett ökat informationsflöde öka förtroendet 
från intressenter. 
 
Idag har många företag bristande kunskap om vad intern kontroll innebär 
eftersom det är ett vitt begrepp som har olika innebörd för olika organisationer. 
När det finns en otillräcklig kunskap om intern kontroll kan den interna 
styrningen och kontrollen upplevas som en aktivitet som ökar kostnaderna och 
skapar hindrande byråkrati. 
 
Uppsatsen syftar till att förklara hur den interna kontrollen bör utformas för att nå 
uppsatta mål samt att undersöka och analysera hur företagsledningen och den 
externa revisorn ser på intern kontroll och hur deras uppfattningar stämmer 
överens. 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes intervjuer med tre större företag 
och en revisionsbyrå. Den teoretiska referensramen som uppsatsen bygger på är 
tidigare forskning inom agentteori, vetenskapliga artiklar samt rekommendationer 
och ramverk. 
 
De slutsatser som genereras visar att företaget inte påverkas nämnvärt av Svensk 
kod för bolagsstyrning vilket troligtvis beror på att stora företag redan innan dess 
introduktion hade en god intern kontroll. Undersökningen visar också att 
ramverket Internal Control – Integrated Framework fyller sitt syfte genom att ge 
företagen bra förutsättningar för en väl fungerande och strukturerad intern 
kontroll. Utifrån teori och empiri konstateras det att bilden avseende den interna 
kontrollens utformning inte helt stämmer överens mellan den externa revisorn och 
företagsledningen. Det finns situationer där informationsflödet är otillräckligt. De 
flesta problemen bottnar i en bristande kommunikation och information både 
externt och internt. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Abstract 
During the 1980s and 1990s the development of information technology and 
auditing established a need to explain the meaning of internal control. In year 
1992 the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
introduced Internal Control – Integrated Framework, internationally the most 
recognized framework for design of internal control. After corporate scandals 
involving accounting fraud its major purpose was to help organizations improve 
their governing. At the end of year 2004 the Swedish Code of Corporate 
Governance was introduced and its major objective was to additionally improve 
the governing of Swedish companies. Internal control is designed to enhance 
companies’ possibility to accomplish goals by making the company more 
efficient, avoiding unnecessary expenses and by an increased torrent of 
information also improve the trust from prospective customers’. 
 
Today many companies have a lack of knowledge when it comes to the true 
meaning of internal control. This is a result of the concept being vaguely defined 
and thus practiced differently by organizations. When there is insufficient 
knowledge the internal management and control can be seen upon as an activity 
that increases costs and creates a restraining bureaucracy. 
 
The aim of this paper is to explain how internal control ought to be designed to 
achieve specific goals. The aim is also to create a deeper understanding of how 
the company management and the external auditor define internal control and 
how their views differ. 
 
To achieve the overall purpose of this paper interviews were performed at three 
larger companies and at an accounting firm. The theoretical frame of reference 
includes previous research in agency theory, scientific articles, recommendations 
and frameworks. 
 
The conclusions generated shows that the companies have not experienced any 
significant difference when it comes to the Swedish Code of Corporate 
Governance. This can be due to the fact that large companies had a functioning 
internal control before its introduction. The interviews also shows that Internal 
Control – Integrated Framework is fulfilling its purpose by providing companies 
with a good environment for a well functioning and structured internal control. 
On the basis of theory and empirics it is established that the view on the design of 
the internal control do not completely concur between the company management 
and the external auditor. There are situations in which the torrent of information is 
insufficient. The majority of the problems are caused by a lack of communication 
and information, both externally and internally. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnet. Det förs sedan en 
problemdiskussion som leder vidare till problemformuleringar, syfte och 
avgränsning. 
 

1.1 Bakgrund 
Sedan år 1949 har det förekommit skilda uppfattningar om vad begreppet intern 
kontroll egentligen innebär.1 Under 1980- och 1990-talen växte behovet fram av 
att mer specifikt fastställa internkontrollens innebörd, detta främst på grund av två 
faktorer; informationsteknologins och revisionens utveckling. I de anglosaxiska 
länderna utvecklades då olika ramverk för intern kontroll. Det ramverk som blivit 
mest internationellt erkänt och fått den största spridningen är Internal Control – 
Integrated Framework. Det lanserades år 1992 av The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission2, som fortsättningsvis kommer att 
benämnas COSO. 
 
Allt eftersom företagsskandaler och förtroendekriser skakat företagsvärlden under 
de senaste decennierna har betydelsen av god bolagsstyrning ökat, och COSO har 
i uppgift att säkerställa en förbättrad styrning.3 En del av denna styrning har 
inneburit en ökad reglering som innefattar större krav på den interna kontrollen, 
detta för att värna om förtroendet på kapitalmarknaden i olika länder.4
 
På senare år har kraven på förstärkt intern kontroll varit i fokus på grund av att en 
hög kvalitet på den interna kontrollen bidrar till att den externa revisorn kan 
spendera mindre tid på att granska företagets finansiella rapporter.5
 
I slutet av år 2004 kom Svensk kod för bolagsstyrning, målet med denna var att 
ytterligare ge de svenska företagen en förbättrad styrning.6
 
Behovet av en god intern kontroll följer av de risker företag möter. Intern kontroll 
innebär både en eliminering av dessa risker och en ökning av möjligheten att nå 
företagens uppsatta mål. Den interna kontrollen kan vara till stor nytta genom att 
effektivisera en verksamhet, undvika onödiga kostnader samt genom ett ökat 
informationsflöde öka förtroendet från intressenter.7

                                                 
1 Spira och Page (2003) s. 646 
2 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 7 
3 Spira och Page (2003) s. 647 
4 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 9 
5 Goddard och Masters (2000) s. 360 
6 Statens offentliga utredningar (2006) s. 4 
7 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 7 
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1.2 Problemdiskussion 
Intern kontroll är till stor nytta för både företag och externa revisorer. Det gäller 
dock för företagsledningen att göra avvägningar och analyser för att nå en bra 
balans som både gynnar verksamheten och det arbete den externa revisorn utför.8
 
Den externa revisorn kan genom förtroende gentemot företagsledningen uppleva 
att det är effektivt att förlita sig på den interna kontrollen, något som både 
underlättar arbetet och minskar kostnaderna.9 Trots en noga genomarbetad intern 
kontroll skall det påminnas om att intern kontroll aldrig är helt säker. Bristande 
riskmedvetenhet, okunnighet och dåligt omdöme kan leda till felaktiga beslut 
vilket även får det bästa systemet att inte fungera.10 Frågan är hur den interna 
kontrollen bör utformas för att nå högsta möjliga säkerhet. 
 
Företag behöver en god intern kontroll för att säkerställa hög kvalitet och minska 
eventuella fel som kan uppkomma i olika steg inom en organisation.11 Det är hos 
styrelsen som ansvaret för en bra intern kontroll ligger, löpande skall kontroll och 
analys genomföras så att de uppsatta målen kan nås.12 När den interna kontrollen 
brister finns det stort utrymme för att begå onödiga fel inom verksamheten. 
Många företag har idag bristande kunskap om betydelsen av en god intern 
kontroll eftersom begreppet är brett och har olika betydelse för olika 
organisationer. Otillräcklig kunskap kan leda till att intern styrning och kontroll 
endast upplevs som en aktivitet som leder till kostnadsökningar, tar kraft från mer 
väsentliga saker och skapar hindrande byråkrati.13 Ovan förda diskussion leder 
fram till följande problemformuleringar och syfte: 
 

1.2.1 Problemformuleringar 
o Hur kan intern kontroll utformas för att uppnå uppsatta mål? 
o Hur stämmer företagsledningens och den externa revisorns bild överens 

vad gäller internkontrollens utformning? 
o Vilka problem kan uppstå vid en delad uppfattning avseende den interna 

kontrollens utformning? 
 

1.2.2 Syfte 
Denna uppsats syftar till att förklara hur den interna kontrollen bör utformas för 
att nå uppsatta mål samt att undersöka och analysera hur företagsledningen och 
den externa revisorn ser på intern kontroll och hur deras uppfattningar stämmer 
överens. 
 

                                                 
8 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 3 
9 FAR Förlag, Revision (2006) s. 3 
10 Thunholm och Strid (2008) 
11 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 7 
12 Statens offentliga utredningar (2006) s. 14 
13 FAR Förlag, Revision (2006) s. 45 
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1.3 Avgränsning 
Avgränsningen omfattas av att endast titta på den interna kontrollens utformning i 
Sverige. Detta grundar sig på den stora omfattning uppsatsen annars skulle få i 
förhållande till ämnets omfång. Eftersom ett företag har många intressenter valdes 
det också att avgränsa uppsatsen till förhållandet mellan den externa revisorn och 
företagsledningen, vilket illustreras i en modell nedan. 
 

Extern 
revisor 

 
Figur 1.4 Avgränsning. Egen modell. 
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen utgår från en inledning som har sitt utflöde i ett problem och ett syfte. 
Utifrån detta valdes en metod, teori och empiri som sedan mynnar ut i en analys. 
Analysen resulterar i en slutdiskussion där det både diskuteras och dras slutsatser 
utifrån problemformuleringarna. 
 

 
 

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till studenter som läser Företagsekonomi C med 
inriktning mot redovisning samt andra intressenter. 
 
 

5 Empiri 

3 & 4 Teoretisk 
referensram 

2 Metod 

1 Inledning 

6 Analys 

7 Slutdiskussion 

Företagsledning Ägare 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer det att redogöras för uppsatsens metod som teori och 
empiri bygger på. Kapitlet avslutas med kritik mot de källor som används. 
 

2.1 Perspektiv 
Det teoretiska perspektivet illustrerar den data som är central för en undersökning. 
På grund av den stora mängd data som genereras vid en undersökning är det 
viktigt att sålla ut det mest relevanta, här väljs ett teoretiskt perspektiv antingen 
medvetet eller omedvetet. Det medvetna kan sägas grunda sig i syftet och i 
problemformuleringarna för undersökningen eftersom det är dessa det utgås ifrån 
vid datainsamlingen, den omedvetna delen består av att det redan under 
datainsamlingen väljs ett teoretiskt perspektiv. Uppmärksamheten styrs mot vissa 
data och förbi andra utifrån det teoretiska synsättet. Synsättet sätter sin prägel på 
det slutgiltiga resultatet eftersom det påverkar inriktningen av undersökningen. 
Det teoretiska perspektivet kan delas in i tre delar; det statiska perspektivet, det 
dynamiska perspektivet och det teologiska perspektivet.14

 
Det perspektiv som präglade uppsatsen var det statiska. Detta perspektiv innebär 
att ett visst antal beståndsdelar undersöks om begreppet intern kontroll. Utifrån de 
beståndsdelar som väljs att studera smalnas informationsflödet av men bilden om 
det valda ämnet förstärks.15

 

2.2 Angreppssätt, strategiansats och kvalitativ metod 
Denna uppsats utgick från ett deduktivt angreppssätt som syftade till att utifrån 
teorin generera hypoteser som sedan testades på empirin för att till sist bekräftas 
eller förkastas. Det innebär alltså att en teori förklarar hur förbindelserna mellan 
olika förhållanden ter sig i verkligheten.16 Här arbetas det med kvalitativa termer 
och det gäller att vara så objektiv som möjligt.17

 
Strategiansatsen för uppsatsen var det deskriptiva synsätt. Det deskriptiva 
synsättet innebär att fakta söks om väl specificerade problemformuleringar, vilket 
genomfördes i form av intervjuer med valda företag och externa revisorer samt 
genom att litteraturen på området studerades. Det deskriptiva synsättet bidrar med 
ett objektivt synsätt och handlar om att skapa förståelse.18

 
Den kvalitativa metoden är en forskningsteknik som ger beskrivande data. 
Metoden är också ett arbetssätt där något skall gestaltas, det vill säga att 
undersöka ett fenomens beskaffenhet. Kvalitet syftar till en egenskap eller 
karaktär hos någonting. Den deskriptiva eller explorativa karaktären präglar den 
kvalitativa undersökningen. Individers tolkningar och förståelse för situationer 
skall frambringas genom den kvalitativa metoden.19

 

                                                 
14 Eneroth (1994) s. 123-124 
15 Ibid. s. 124-126 
16 Olsson och Sörensen (2007) s. 32 
17 Saunders et al (2003) s. 86 
18 Ibid. s. 97 
19 Saunders et al (2003) s. 65 
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Undersökningen i denna uppsats byggdes på en kvalitativ ansats och 
utgångspunkten var att undersöka och analysera innebörden av intern kontroll. 
För att visa på individers tolkningar genomfördes intervjuer där respondenternas 
syn gav en ökad förståelse för ämnet och bidrog med nya synvinklar. 
 

2.3 Trovärdighet 
För att fastställa trovärdigheten i uppsatsen valdes det att utgå från begreppen 
validitet och reliabilitet som är två faktorer som bedömer en uppsats grad av 
trovärdighet. Informationen och resultatet skall alltid ifrågasättas för att 
slutprodukten skall bli så bra som möjligt.20 En hög grad av reliabilitet följs inte 
av hög validitet. Hög validitet medför dock hög reliabilitet.21

2.3.1 Validitet 
Validitet innebär att det som tänkt undersökas verkligen har undersökts.22 
Säkerställande av validitet sker genom att använda flertalet källor för att få så 
mycket information som möjligt om ämnet. Ett annat sätt att öka trovärdigheten är 
att låta en person granska arbetet under själva processen för att se till att syftet 
följs. Validitet är uppdelat i en inre och en yttre del. Den inre kontrollerar om 
arbetet överensstämmer med verkligheten medan den yttre visar om resultatet kan 
gälla i andra fall än just det som studerats.23

 
Den inre validiteten säkerställdes genom att det vid utformningen av 
intervjufrågor utgicks från problemformuleringarna och det teoretiska materialet 
som samlades in. Intervjufrågorna kontrollerades noggrant för att få så hög 
giltighet som möjligt. Den yttre validiteten säkerställdes genom att en fallstudie 
genomfördes för att få en insikt om kopplingen mellan teori och verklighet. Under 
uppsatsens gång ägde opponeringar löpande rum, där det fanns möjlighet att ta 
emot konstruktiv kritik från handledare och studenter, detta bidrog till en högre 
validitet. 

2.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet visar hur hög grad av tillförlitlighet uppsatsen har.24 För att ett arbete 
skall ha en så hög reliabilitet som möjligt skall en upprepning av samma 
undersökning kunna ge samma resultat. Mätinstrument som används skall ge 
tillförlitliga och stabila resultat, och frågorna till respondenterna skall givetvis 
vara relevanta i förhållande till sammanhanget.25

 
Reliabiliteten säkerställdes genom att ha relevanta respondenter i förhållande till 
uppsatsens syfte. Respondenterna var insatta i sitt ämne och har mångårig 
erfarenhet inom sin bransch. För att säkra att respondenternas svar inte 
misstolkades användes bandspelare för att spela in intervjuerna, enligt 
medgivande. Efter intervjuernas genomförande skickades dessutom en 
sammanställning av intervjun till respondenterna för godkännande. Detta bidrog 
till att ofullständiga anteckningar kunde kompletteras. 
                                                 
20 Saunders et al (2003) s. 206 
21 Olsson och Sörensen (2007) s. 75 
22 Thurén (2007) s. 26 
23 Saunders et al (2003) s. 101-102, 205 
24 Thurén (2007) s. 26 
25 Saunders et al (2003) s. 101, 206-208 
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2.4 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet visar hur studien kommit till rent praktiskt. Under detta 
avsnitt beskrivs ämnesval, datainsamling och hur denna bearbetas. 

2.4.1 Ämnesval 
Under en föreläsning i kursen redovisning öppnades ögonen upp för begreppet 
intern kontroll och det beslutades då att detta ämne skulle studeras. Efter att ha 
läst tillgänglig litteratur på Örebro Universitetsbibliotek upptäcktes att det fanns 
utrymme för vidare fördjupning. Intern kontroll har blivit oerhört viktigt för 
företag, och frågan huruvida intern kontroll kan påverkas av olika faktorer är 
bred. 

2.4.2 Litteratursökning 
Utifrån problemformuleringar och syfte sammanställdes litteratur genom 
insamling av primär- och sekundärdata. 
 
Primärdata samlas in för uppsatsens syfte, till exempel genom intervjuer. 
Insamlingen av primärdata kräver ofta mer resurser och tid. Sekundärdata är data 
som samlats in i annat syfte än för den aktuella undersökningen, det kan vara både 
kvalitativ och kvantitativ data. Exempel på sekundärdata är litteratur, 
tidningsartiklar och forskningsprojekt.26 Det som avgör sekundärdatans 
omfattning är beroende av undersökningens syfte.27

 
Teori till denna uppsats hämtades från Örebro Universitetsbibliotek, bibliotekets 
databas ELIN (Electronic Library Information Navigator), bibliotekskatalogen 
samt från sökmotorn Google. Sökord som användes var intern kontroll, 
finansiella rapporter, COSO, intern kontroll+granskning, syftet med intern 
kontroll, revisor+intern kontroll, agentteori och agency theory. Den litteratur som 
användes bestod av läroböcker, fackböcker, vetenskapliga artiklar från tidskrifter i 
pappersformat, elektroniska tidskrifter samt utredningar från staten. Detta bidrog 
till en bred referensram för uppsatsen. 

2.4.3 Modellutveckling 
I uppsatsen valdes att illustrera modeller för att tydliggöra vissa samband inom 
ämnet intern kontroll. 
 

                                                 
26 Saunders et al (2003) s. 188-189 
27 Olsson och Sörensen (2007) s. 31 

 6



 

2.5 Undersökning 
Beskrivningen av undersökningsstrategi samt val av företag och revisionsbyrå 
syftar till att ge läsaren en ytterligare förståelse för fallstudiens tillvägagångssätt. 

2.5.1 Undersökningsstrategi 
När en fallstudie genomförs undersöks ett eller ett fåtal fall noggrant för att skapa 
en större förståelse för de specifika fallen. Dessa fall får sedan utgöra exempel 
och skildra verkligheten. Av den orsaken att en fallstudie skall kunna svara på 
frågorna hur, vad och varför är den metod som i regel används när en fallstudie 
utförs kvalitativ.28  
 
Uppsatsen är till för att skapa en större förståelse om ämnet intern kontroll. Denna 
fallstudie koncentrerades på ett antal intervjuer för att komma i besittning av en 
djupare och större kunskap. 

2.5.2 Val av företag och revisionsbyrå 
Tre större företag valdes strategiskt ut på grund av att dessa hade en 
ekonomiavdelning där chansen var god att få veta mer om den interna kontrollen. 
Ett av de valda företagen omfattades också av Svensk kod för bolagsstyrning 
vilket gav en intressant jämförelse och en bra grund till analysen. 
 
Två externa revisorer intervjuades under ett och samma tillfälle för att i sin tur 
komma med sina synpunkter om intern kontroll, även här valdes en större 
revisionsbyrå eftersom en stor erfarenhet fanns om hur företagen arbetar med den 
interna kontrollen. Underlag fanns sedan för att kunna jämföra tankesätten kring 
intern kontroll. 
 
Anledningen till det valda antalet respondenter var att bearbetningen av materialet 
annars hade blivit alltför komplex. 

2.5.3 Intervjuernas genomförande 
Beroende på vilket syfte som skall uppnås finns det flera olika sorters 
intervjustrukturer att välja på. I denna uppsats användes den semistrukturerade 
intervjuformen som har en lägre grad av strukturering, denna intervjuform är 
vanligast vid kvalitativ metod.29 Intervjun bestod inte bara av förutbestämda 
frågor utan gav även utrymme för följdfrågor och spekulationer. 
 
Respondenteffekt undveks genom en god intervjuplan. Det är av stor vikt att 
intervjufrågorna granskas noggrant så att ja- eller nejfrågor samt ledande frågor 
undviks. Frågornas kronologiska ordning är också en viktig del att tänka på så att 
intervjun följer en röd tråd.30 Dagarna innan intervjun tilldelades respondenterna 
syftet med intervjun så att en förståelse för uppgiften fanns, vilket var en 
avgörande del för intervjuns tillförlitlighet. En faktor som bidrog till att företagen 
kunde känna sig trygga i intervjusituationen var deras rätt till anonymitet. 
Anonymiteten skyddade företagens integritet och respondenten kunde lättare prata 

                                                 
28 Saunders et al (2003) s. 94 
29 Ibid. s. 246 
30 Lantz (1993) s. 62-63 
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öppet om ämnet.31 Revisorerna var dock inte anonyma eftersom de hade en 
objektiv ståndpunkt då de endast stod för granskningen av företagens interna 
kontroll och inte riskerade att bli misskrediterade. Intervjuerna registrerades via 
en bandspelare så att uppmärksamheten kunde riktas mot respondenterna.32

 
För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna valdes att delvis utgå från 
COSO:s fem hörnstenar då detta är ett erkänt internationellt ramverk som ger ett 
bra stöd. 
 

2.6 Metodkritisk reflektion 
De data som samlades in under uppsatsens gång granskades kritiskt för att uppnå 
så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Det är alltid viktigt att se med kritiska 
ögon på den insamlade informationen då källor, som sekundärdata, inte alltid är 
trovärdiga. Det är därför viktigt med triangulering, det vill säga att använda fler 
källor och sedan jämföra dessa33, vilket gjordes. I denna uppsats användes böcker, 
exempelvis kurslitteratur, vars författare ansågs som tillförlitliga. Dock kunde 
författarna vara färgade av olika åsikter men detta fanns det en medvetenhet om. 
 
Internet användes då sökmotorn Google gav ett brett utbud. Dock var det av stor 
vikt att vara extra kritisk när Google nyttjades då sökord inte var perfekt 
preciserade. Uppdateringar av hemsidorna var ett dilemma då det inte var bra att 
ha för gamla texter att arbeta med då fakta kanske inte längre stämde med dagens 
verklighet. Det var även viktigt att primärkällan eftersöktes då fakta kunde vara 
annorlunda skrivet eller till och med ändrat på andra hemsidor. Engelsk 
information som valdes från Google kunde medföra en risk att viss information 
blev förvrängd då den blev översatt till svenska, vilket det fanns en medvetenhet 
om. 
 
Den insamlade datan sågs med kritiska ögon och de Internetsidor som användes 
ansågs som relevanta för uppsatsen. 
 
Den negativa aspekten med fallstudien var att den kunde bli smal och att 
undersökningen i sig bara gällde för de valda företagen. Denna undersökning kan 
dock användas för att jämföras med liknande undersökningar inom exempelvis 
samma kurs. 

                                                 
31 Kvale (1997) s. 109 
32 Ibid. s. 147 
33 Davidsson och Patel (2003) s. 104 
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3. Agentteori – en teoretisk ansats 
I följande kapitel kommer för denna uppsats relevant teori kring agentteori och 
dess utformning att presenteras. 
 

3.1 Agentteori 
Agentteori kan definieras som en uppdragsrelation som föreligger mellan två 
parter; agenten (uppdragstagaren) och principalen (uppdragsgivaren).34 
Ursprungligen nyttjades agentteorin för att endast utvärdera förhållandet mellan 
aktieägare och företagsledning. Numera bygger agentteorin även på förhållanden 
mellan andra parter vilket har gjort att uppdragsrelationer idag är vanligt 
förekommande.35 I ett företag är ägare uppdragsgivare och företagsledningen 
uppdragstagare, vilket leder till att de sistnämnda därmed får ansvaret för 
kontrollen inom företaget.36

 

3.2 Agentteorins förutsättningar 
Inom agentteorin är kontraktet mellan principalen och agenten i fokus, och för att 
båda parterna skall få ett så bra resultat som möjligt försöker de utforma 
kontraktet utifrån deras eget bästa.37 När agenten har skrivit på kontrakt för ett 
uppdrag på principalens räkning delegeras beslutskompetensen från principalen 
till agenten. Att skriva kontrakt mellan parterna är grundläggande då de kan ha 
olika mål med relationen och en risk finns att parterna annars strävar åt olika håll. 
Uppdragsgivaren vill erhålla ett stort bidrag för en liten ersättning medan 
uppdragstagaren söker en stor ersättning för ett litet bidrag.38  
 

Information

  

Figur 3.2 Agentteorins grundläggande modell. Norrman (2005) s. 16. 

                                                 
34 Rapp och Thorstenson (1994) s. 29 
35 Bengtsson och Nygaard (2002) s. 79 
36 Adams (1994) s. 8 
37 Norrman  (2005) s. 16 
38 Bengtsson och Nygaard (2002) s. 82 
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Under uppdragsrelationen kommer många beslut att fattas utan fullständig 
information, det vill säga att principalen har en alltför bristfällig kunskap om 
agentens handlingssätt. Denna bristfälliga kunskap kan upplevas som ett ojämnt 
informationsunderlag mellan parterna och det är i första hand en olägenhet för 
principalen. Om inte principalen har all information är det svårt att bedöma om 
ersättningen som agenten tillhandahåller motsvarar dennes bidrag till arbetet.39

 
Ett ojämnt informationsunderlag minskar aktieägarnas möjlighet att kontrollera 
företagsledningens arbete och det blir tämligen enkelt för agenten, i detta fall 
företagsledningen, att tillgodose sitt eget intresse och behov. För att undvika att 
agenten tillgodoser sitt eget intresse vill principalen uppnå en relation där varken 
den ena eller den andra kan få övertag över situationen. Denna problematik kan 
lösas genom att båda parter får bära kostnader i form av ledningens lön för ägarna 
och en grundlig intern kontroll för företagsledningen. Genom att ledningen kan 
visa ägarna att de är pålitliga medverkar det till att den interna kontrollen blir 
mindre problemartad. Att hålla en hög nivå på den interna kontrollen kan orsaka 
stora kostnader för ledningen men samtidigt kan ledningen tillförsäkra sin roll 
inför ägarna. Det ligger i ledningens intresse att ha en bra intern kontroll då det är 
ägarna som bestämmer ledningens ersättning.40

 
En risk som kan sabotera relationen mellan principalen och agenten är att agenten 
handlar opportunistiskt, vilket betyder att den ena eller båda parterna endast 
agerar utifrån sitt eget intresse. Den opportunistiska aktören kan skapa problem i 
relationen eftersom denne antingen kan hålla inne eller förvränga viktig 
information.41

 
En faktor som avgör hur ett företags interna kontroll skall vara utformad är antalet 
nivåer i företagets organisation. Agentteorin understryker att det finns en fara i att 
ha en för hög grad av decentralisering eftersom det kan leda till att delar i den 
interna kontrollen lättare förloras.42

 

                                                 
39 Bengtsson och Nygaard (2002) s. 83 
40 Adams (1994) s. 8 
41 Bengtsson och Nygaard (2002) s. 83 
42 Maijoor (2000) s. 106 
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4. Den interna kontrollens utformning – en teoretisk 
ansats 
I följande kapitel kommer för denna uppsats relevant teori kring intern kontroll 
och dess utformning att presenteras. 
 

4.1 Intern kontroll 
Syftet med intern kontroll är att generera en effektiv beslutsprocess där 
verksamhetens krav, mål och ramar är tydligt uppställda.43 Alla företag bör ha en 
funktionell intern kontroll, detta för att kunna hantera både inre och yttre risker 
som kan utgöra hinder för ett företags uppsatta mål.44 Risker kan föreligga inom 
följande områden: 
 

o Operationellt: risker för att verksamheten inte når sina mål (strategiska, 
operationella och finansiella mål) 

o Regelefterlevnad: risker för att verksamheten inte lever upp till externa 
lagar och regler 

o Rapportering: risker för att fel uppstår i extern rapportering och övrig 
kommunikation.45 

 
Varje enskilt företag bör således koppla den interna kontrollen till dessa risker 
samt ta hänsyn till var kontrollen gör mest nytta.46 Det krävs en förståelse för 
vilka risker som kan förekomma för att effektivt kunna förebygga dem.47 Rätt 
hanterad intern kontroll ger verksamheten stöd genom effektiva processer, 
tillförlitlig information, trygghet för anställda och förutsättningar att ta snabba och 
korrekta beslut.48

 
En grundprincip med intern kontroll är att begreppet inte skall ses som en speciell 
händelse utan istället beskrivas som en process. Både utanför och inom ett företag 
är miljön hela tiden föränderlig vilket leder till att arbetet med att vårda en god 
intern kontroll ständigt är ett pågående projekt.49

 
Intern kontroll kräver att det finns rutiner inbyggda i såväl organisationen som 
system och arbetsrutiner.50 Ett exempel på en rutin är fyra-ögon-principen, vilken 
innebär att minst två personer godkänner beslut. En person attesterar fakturan och 
ser till att den stämmer överens med det beställda, varvid en annan person 
bekräftar att attesten är korrekt.51

 
 

                                                 
43 Billfalk och Molin (2005) s. 3 
44 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 7 
45 Billfalk och Molin (2005) s. 4 
46 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 7 
47 Billfalk och Molin (2005) s. 3 
48 Ibid. s. 7 
49 Ibid. s. 3 
50 Ibid. s. 9 
51 Malmfors och Wallin (2007) s. 15 
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4.1.1 Företagsledningens roll 
Ansvaret för den interna kontrollen har tidigare haft en ofullständig definition och 
detta är en anledning till att kraven ökat för att tydliggöra detta. ”Intern revision”, 
”extern revision” och ”intern kontroll” är tre begrepp som i många fall blandas 
ihop. Det har varit svårt att reda ut vem som egentligen bär ansvaret för den 
interna kontrollen och därför skapas idag en ökad tydlighet om vad respektive 
lednings- och bolagsorgan ansvarar över och vad som är viktigt för att kunna 
säkerställa en grundlig intern kontroll i företagen.52

 
Det är företagsledningen som ansvarar för att det skall finnas en betryggande 
intern kontroll och ett funktionellt redovisningssystem.53 Den interna kontrollen 
inom ett företag kontrolleras av styrelsen som delegerar det praktiska arbetet till 
företagets verkställande ledning. Styrelsen ansvarar för att ge direktiv om hur 
internkontrollsystemet skall utformas samt se till att systemet följs upp, detta ses 
som en del av den årliga arbetsprocessen.54

 

4.2 De externa revisorernas granskning av den interna kontrollen 
Vid revision finns det två metoder en revisor kan använda; substansgranskning 
eller internkontrollgranskning, men den vanligaste metoden är en kombination av 
dessa. Substansgranskning innebär att revisorn granskar olika delposter i ett 
företags räkenskaper. Kravet på substansgranskning ökar när den interna 
kontrollen brister vilket kan leda till ökade kostnader i form av ersättning till den 
externa revisorn. Internkontrollgranskning innebär att revisorn granskar de rutiner 
och system som finns i ett företag och att dessa fungerar. Hur intern kontroll 
granskas beror på ett företags storlek och verksamhet. De externa revisorernas 
vanligaste metoder vid granskning av den interna kontrollen är transaktionstester, 
direkta observationer samt intervjuer med personal.55

 
Utifrån en revisors kunskap om företaget görs en preliminär bedömning av den 
interna kontrollen. Denna bedömning skildrar företagets system för redovisning 
och rapportering, men den är inte tillräcklig som underlag för granskning av en 
årsredovisning. Genom ytterligare upplysningar om företagets interna kontroll 
kompletterar revisorn denna bedömning. Att den interna kontrollen granskas ett år 
innebär inte att revisorn kan förlita sig på den kommande år utan den behöver 
kontrolleras återigen. Det är viktigt att ha en objektiv syn vid granskning. 
Verifieringen behöver dock inte vara lika omfattande om företagets system inte 
har ändrats.56

 
För att uppnå målet med granskningen väljer den externa revisorn den metod som 
är den mest effektiva utifrån den interna kontrollens kvalitet. Information om 
företagets interna kontroll ger revisorn underlag för en bedömning av hur väl den 
fungerar. Om den interna kontrollen är tillfredsställande ökar sannolikheten att 
redovisningen är att lita på. Dock är inget internt kontrollsystem tillförlitligt till 
hundra procent, vilket innebär att viss substansgranskning alltid måste göras.57

                                                 
52 Billfalk och Molin (2005) s. 10 
53 Ekström (1986) s. 70 
54 Billfalk och Molin (2005) s. 10 
55 Broberg, Lundén och Ohlsson (2002) s. 33-34, 45 
56 FAR Förlag, Revision (2006) s. 62 
57 Ibid. s. 61 
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4.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
Svensk kod för bolagsstyrning, som hädanefter kommer att benämnas Koden, 
utgår från aktiebolagslagen och internationella ramverk för bolagsstyrning. Det 
övergripande syftet med Koden är att hjälpa de svenska bolagen med att få en 
ökad kvalitet på sin styrning. Koden riktar sig i huvudsak till 
aktiemarknadsbolagen, men den skall även fungera som en vägledning för andra 
typer av företag. Den är inte stadgad i lag utan utgör ett led i det svenska 
näringslivets självreglering.58 Bolag som omfattas av Koden är noterade på 
Stockholmsbörsen eller annan auktoriserad marknadsplats. Bolagen skall vara 
noterade på A- eller O-listan och ha ett marknadsvärde på över tre miljarder 
kronor.59

 
Att inte följa Koden medför inget straff men kan bidra till att förtroendet för 
bolaget försämras på kapitalmarknaden, vilket kan ha skadlig effekt på bolagets 
värde.60

 
Ägarna styr bolaget direkt och indirekt och det är detta beslutssystem som Koden 
behandlar. Reglerna gäller för det enskilda bolagets organisation men också för 
samspelet mellan olika bolag på den svenska marknaden. Riktlinjer ges för hur 
rapporteringen till kapitalmarknad, ägare och omvärlden i övrigt skall se ut.61

 
Svenska företag som tillämpar Koden har ett val att antingen följa eller förklara 
varje regel i den. Är det en regel som inte passar organisationen kan företaget 
välja att frångå denna men har då skyldighet att redovisa avvikelsen. I en årlig 
bolagsstyrningsrapport skall företaget redogöra för hur Koden har tillämpats.62

 
Koden behandlar inte revisionsarbetet, de spelregler som gäller på 
aktiemarknaden och inte heller företagets förhållande till anställda och kunder.63

 

4.4 Problem som kan uppstå 
Intern kontroll är ett vitt begrepp som har olika betydelse för olika människor, att 
uppfattningarna skiljer sig åt kan leda till förvirring bland företagsledning, 
revisorer, lagstiftare och andra. Dessa missuppfattningar orsakar problem i form 
av olika förväntningar och olika bedömningar. Om den interna kontrollen inte 
definieras tydligt byggs problemen på när termen skall skrivas in i lagar, 
förordningar och regler. Trots att Koden har kommit finns det fortfarande 
otydligheter kring definitionen av intern kontroll. Det är därför inte alltid helt 
enkelt att få bolag och styrelser att skriva på de finansiella rapporterna, eller att få 
de externa revisorerna att skriva på vid revision.64

 

                                                 
58 Statens offentliga utredningar (2006) s. 4 
59 Bernhardzt (2008) 
60 Statens offentliga utredningar (2006). s. 6 
61 Ibid. s. 6 
62 Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2008) 
63 Statens offentliga utredningar (2006). s. 7 
64 Precht (2006) s. 14-16 
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Figur 4.4 Illustration av den externa revisorns och företagsledningens olika respektive samma bild 
av hur den interna kontrollen ser ut. Egen modell. 
 
En reglerad och stram intern kontroll kan reducera företagets flexibilitet, 
företagens kapacitet att göra förändringar samt öka risken att misslyckas. En 
effektiv intern kontroll kan öka företagets chanser att lyckas men kan dessutom 
generera stora kostnader eftersom en ökad arbetskraft och uppbyggnad av 
kontrollsystem ökar företagets utgifter.65

 
När företag har certifikat och utbredda elektroniska datasystem leder det oftast till 
mindre övervakning och uppföljning av kvaliteten av den interna kontrollen. 
Detta på grund av att företagsledningen anser att de har alla komponenter för att 
klara av den interna kontrollen utan att själva behöva gå in extra och granska 
verksamheten.66

 

4.5 COSO och ramverket Internal Control – Integrated 
Framework 
COSO:s ramverk med dess fem hörnstenar ingår i FAR SRS. Internal Control – 
Integrated Framework är det mest förekommande internationella ramverket och är 
lanserat av COSO.67 Enligt detta ramverk definieras intern kontroll på följande 
sätt: 
 
Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och 
annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets 
mål uppnås inom följande kategorier: 

 
o Ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 
o Tillförlitlig finansiell rapportering. 
o Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.68 

 
                                                 
65 Maijoor (2000) s. 107 
66 Fadzil (2005) s. 25 
67 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 7 
68 Ibid. s. 7 
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Den interna processen drivs primärt av människor på alla nivåer inom 
organisationen, inte bara genom regelverk och anvisningar.69

4.5.1 COSO:s utformning 
 

 
Figur 4.5.1 De fem hörnstenarna som ingår i Internal Control – Integrated Framework. Egen 
modell. 
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En översiktlig granskning görs av revisorn inom de granskningsområden som 
bedömts som väsentliga. Inom ett och samma företag varierar den interna 
kontrollen nästan alltid mellan olika områden.70

 
Företagen klassificerar i många fall riskbedömning som den viktigaste 
komponenten inom intern kontroll, lägst rangordnad är som regel information och 
kommunikation.71

 
Kontrollmiljö 
De faktorer som ”anger tonen” i företaget och som därigenom påverkar 
kontrollmedvetandet kan samlas under namnet kontrollmiljö. Hit hör etik, 
ansvarsfördelning, integritet, ledarskapsstil, organisatorisk uppbyggnad samt 
engagemang och styrning från företagsledning och styrelse. Disciplin och struktur 
förmedlas genom ledningen. I den interna kontrollen är kontrollmiljön grunden 
för de andra fyra komponenterna.72

 
Riskbedömning 
Identifiering av de väsentliga riskerna som kan påverka den interna kontrollen 
möjliggörs genom en väl strukturerad riskbedömning. Risker som kan påverka 
den interna kontrollen inbegriper den finansiella rapporteringen samt identifiering 
av var riskerna finns på såväl företags-, affärsenhets-, funktions- som på 
processnivå. Vid riskbedömning tas särskild hänsyn till risk för förskingring eller 
förlust av tillgångar samt risken för oegentligheter och olämpligt gynnande av 
annan part för företagets räkning.73

 

                                                 
69 FAR Förlag, Testa den interna kontrollen (2006) s. 7, 9 
70 FAR Förlag, Revision (2006) s. 48 
71 Fadzil (2005)  s. 17 
72 FAR Förlag, Revision (2006) s. 48 
73 Ibid. s. 48 
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Riskbedömningen bör medföra kontrollmål som kan stödja att de finansiella 
rapporternas grundläggande krav uppfylls.74

 
Kontrollaktiviteter 
Det skall undvikas att ledningens direktiv och uppsatta mål äventyras med hänsyn 
till identifierade risker, kontrollaktiviteter är olika mått och steg som skall 
förebygga att dessa risker inträffar. Kontrollaktiviteter inbegriper bland annat 
fördelning av arbete och ansvar, attestrutiner, policydokument, avstämningar, 
skydd av tillgångar och uppföljning av resultat.75

 
För verksamheten är det av stor vikt att ha god styrning och kontroll av 
organisationens systemutveckling, underhåll av systemprogram och applikationer, 
behörighetskontroller och datordrift. Kontrollaktiviteterna skall tillsammans bidra 
till att förebygga, upptäcka och korrigera fel.76

 
Information och kommunikation 
I rätt form och i rätt tid krävs en god identifiering, registrering, bearbetning och 
kommunikation av den information som behövs för att företaget skall kunna 
bibehålla en god intern kontroll. Riktlinjer, interna policys och 
ansvarsfördelningar måste vara tillgängliga och organisationen måste ha 
kännedom och förståelse om innehållet, detta kan uppnås genom bra 
informationssystem, utbildning och intranät.77

 
Övervakning och uppföljning 
När företaget har bestämt vilka kontroller som behöver finnas inom 
organisationen krävs övervakning och uppföljning av dessa. Även om kontroller 
är utformade på ett riktigt sätt och svarar mot de risker som identifierats är det 
viktigt att företaget följer upp att de fungerat som tänkt även i praktiken.78

 
En kontinuitet bör finnas i uppföljningen, och den bör finnas som ett naturligt 
inslag i vardagen. I ett företag sker uppföljningen på olika nivåer; styrelsenivå, 
företagsledningsnivå och på olika nivåer i verksamheten i övrigt. Exempel på 
uppföljningsmekanismer är chefers löpande uppföljning, självutvärderingar, 
internrevision och styrelsens övervakning av den finansiella rapporteringen. Om 
brister upptäcks i den interna kontrollen skall dessa också åtgärdas.79

 

                                                 
74 FAR Förlag, Revision (2006)  s. 49 
75 Ibid. s. 49 
76 Ibid. s. 49 
77 Ibid. s. 49 
78 Ibid. s. 50 
79 Ibid. s. 50 
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5. Företagsledningarnas och de externa revisorernas syn 
på intern kontroll – en empirisk ansats 
I följande kapitel kommer det att redogöras för det som framkom under 
intervjuerna med de externa revisorerna och företagsledningarna. 
 

5.1 Bakgrund om företag och revisionsbyrå 
Företag A, cirka 1500 anställda 
Respondenten är teamledare för rapporterings- och redovisningsteamet och har 
arbetat på företaget sedan december år 2005. Arbetsuppgifterna på företaget 
består i att leda teamet och att se till att rapporteringen går rätt till. Förutom dessa 
uppgifter är det viktigt att få medarbetarna att fortsätta växa och bli bättre. 
Tidigare har respondenten arbetat som konsult inom ett rekryteringsföretag. 
Företag A bedriver en industriverksamhet som är placerat i Mellansverige. 
Företaget är en del av en stor internationell koncern, som funnits sedan slutet av 
1800-talet. Företaget omfattas av Koden. 
 
Företag B, cirka 200 anställda 
Respondenten har arbetat som ekonomichef på företaget i tio år. Att vara 
ekonomichef innebär ett ansvar för personalfrågor och arbetsledning. Tidigare har 
respondenten arbetat med förvaltning och affärssystem samt haft position som 
redovisningschef på ett stort nationellt företag. Företag B har rötter från slutet av 
1800-talet och bedriver en installations- och grossiströrelse. Företaget, som ingår i 
en koncern, har sin verksamhet runt om i Sverige, med moderbolag i 
Mellansverige. 
 
Företag C, cirka 100 anställda 
Respondenten har arbetat som ekonomichef i tre och ett halvt år på det större 
företaget som är huvudanläggning och placerat i Mellansverige. Företaget ingår i 
en koncern som bedriver en industriverksamhet och har funnits sedan början av 
1970-talet. Ekonomichefen är utbildad förvaltningsekonom och har tidigare 
arbetat både nationellt och internationellt med liknande frågor. 
 
KPMG Bohlins AB, revisionsbyrå i Örebro, 39 anställda 
Marita Söderberg har arbetat på KPMG sedan år 1978 och varit auktoriserad 
sedan år 1986. Marita Söderberg arbetar en del med stora företag, dock främst 
med mindre ägarledda bolag där ägaren eller ägarna finns med och driver 
företaget. Henrik Almström har arbetat på KPMG i fyra år som revisorsassistent, 
och arbetar främst med ägarledda bolag. Revisionsbyrån har funnits i Sverige 
sedan år 1923 och finns på 60 orter. Tjänster inom rådgivning, skatt och revision 
erbjuds. 
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5.2 Företagsledningarnas och de externa revisorernas uppfattning 
om den interna kontrollens innebörd 
Företag A 
Teamledaren berättar att företaget använt sig av intern kontroll sedan långt 
tillbaka. För organisationen innefattar intern kontroll den organisatoriska 
strukturen där det används koordinerade mått för att skydda företagets tillgångar, 
stärka tillförlitligheten av redovisningsdata, effektivisera verksamheten och att 
efterleva målen. 
 
Företag B 
Ekonomichefen berättar att företaget har använt sig av intern kontroll sedan 
mitten av 1980-talet. Under åren har intern kontroll främst handlat om att se till 
att matcha intäkter mot kostnader från leverantörer och kunder, det skall inte 
finnas några risker för bedrägerier eller liknande i avtalen. Ekonomichefen 
definierar intern kontroll för sitt företag som ordning och reda. 
 
Företag C 
Ekonomichefen berättar att företaget har använt sig av intern kontroll under 
många år, dock har den blivit betydligt tydligare under de senaste två åren sedan 
de blev uppköpta av nya ägare. Intern kontroll definieras som en nivå som sätts i 
företaget, och det menas att det skulle behövas en mer tydlig definition av 
begreppet för att informationen skall kunna bli förståelig för alla. 
 
KPMG Bohlins AB 
Marita Söderberg ser intern kontroll som ett organiserande av rutiner och 
administrativa system som skall bidra till att rutinernas resultat är väsentligt och 
riktigt. Intern kontroll anses vara ett vitt begrepp som får skild innebörd beroende 
på om det talas om rutiner, system eller något mer övergripande. För att 
säkerställa tillgångar ses exempelvis rutiner över så att inte varor eller 
faktureringsunderlag försvinner. 
 
Henrik Almström håller med Marita Söderberg och tillägger att intern kontroll till 
stor del avser de kontroller som företaget har för att säkerställa den finansiella 
rapporteringen, vilken revisorer främst tittar på vid granskning. Intern kontroll 
finns emellertid inom många olika områden vilket kan betyda att företag har en 
större syn på begreppet än så. Internkontrollgranskning utnyttjas främst för att 
kunna göra en mer effektiv revision, men den kompletteras med 
substansgranskning för att kunna gå ned på djupet i vissa poster, så kallade 
stickprov för att verifiera den interna kontrollen. Substansgranskning används mer 
frekvent i mindre företag där den interna kontrollen inte är lika utförlig som i 
större företag. 
 
Eftersom en årsredovisning alltid skall sammanställas är det stort fokus på den 
från revisorernas sida. Det är viktigt att den stämmer överens med verkligheten 
och att den fångar det som har hänt under året som gått. Med en figur, som 
illustreras nedan, visar Marita Söderberg vikten av en god intern kontroll utifrån 
olika delar i en verksamhet. För att få en verklighetstrogen bild av exempelvis 
försäljning och kundfordringar är det viktigt att företagsledningen kan visa för 
revisorerna att hela apparaten runtomkring fungerar väl. Är inte de kundfordringar 
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som redovisas i årsredovisningen riktiga, är inte kreditnotorna bokförda eller 
rutinerna väl fungerande visar detta på brister i den interna kontrollen. Likaså är 
det svårt att ta ställning till lagret i årsredovisningen om inte rutinerna kring 
lagervärderingen håller god kvalitet. Hela granskningen bygger följaktligen på hur 
väl företagen uppfyller kraven på intern kontroll. 
 

 
Figur 5.2 Exempel på några poster som granskas för att upprätthålla en god intern kontroll. 
Modell av Marita Söderberg, KPMG Bohlins AB. 

Inköp               Personal    
& lager             & löner   
 
 
 
          Försäljning 
          & kundfordringar 

 

5.3 Granskning av den interna kontrollen enligt KPMG Bohlins 
AB 
Externa revisorer ser alltid över företagens kontrollsystem och litar till stor del på 
dessa, dock medger de att de kanske i för hög grad litar till systemen. IT-
systemen, vilka är en stor del av den interna kontrollen, är emellertid komplexa 
idag vilket gör det svårt för revisorerna vid granskning. De behöver ofta hjälp av 
experter inom området för att kunna göra en grundlig granskning. 
 
För att kunna förlita sig på den interna kontrollen måste bevis samlas in för att 
säkerställa alla rutiner, detta görs genom att iaktta hur kontrollerna fungerar. 
Exempel på hur kontrollerna kan iakttas är att revisorerna ibland deltar vid 
inventering hos företag för att säkerställa att rutinerna fungerar som de skall. 
Dessutom berättar Henrik Almström att företagets egen dokumentation är av stor 
vikt för revisorer, det är genom dessa som kontrollerna säkerställs för att se att 
företaget har gjort rätt. 
 

5.4 Kodens betydelse för svensk bolagsstyrning 
Företag A 
Teamledaren menar att intern kontroll alltid varit viktigt men tror att betydelsen 
av god intern kontroll ökat på grund av de bolagsskandaler som inträffat i USA. 
Aktiebolag har ett ansvar gentemot aktieägarna att se till att företaget sköts på rätt 
sätt. 
 
Teamledaren anser inte att det finns ett behov av mer lagar och regler för intern 
kontroll i dagsläget, utan tycker att det fungerar bra som det är. 
 
Teamledaren känner inte till Koden och vet inte att företaget omfattas av den. 
Kontaktuppgifter gavs därför till ekonomiavdelningen på huvudkontoret där 
svaret blev att Koden både har bra och mindre bra sidor. Det är bra att vissa 
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områden har reglerats, men det får inte bli för byråkratiskt så att det blir en 
administrativ belastning. Det anses inte att internkontrollen har påverkats 
nämnvärt av Koden. 
 
Företag B 
Ekonomichefen känner till Koden, men säger att de inte arbetar efter den. 
Däremot sneglar de på den för att söka stöd och riktlinjer för att få en så bra 
utgångspunkt som möjligt för att öka den interna kontrollens kvalitet. 
 
I dagsläget anser inte ekonomichefen att det krävs mer regler och lagar för intern 
kontroll för de svenska företagen. God ordning och reda är en förutsättning för att 
kunna fungera långsiktigt vilket alla företag bör vilja. En vägledning är bra att gå 
efter men det anses inte att några lagar skall behövas för att företag skall bli mer 
medvetna om intern kontroll. 
 
Företag C 
Ekonomichefen känner till Koden men det är inget som företagsledningen utgår 
ifrån. Det anses inte att det krävs mer lagar och regler för intern kontroll eftersom 
företaget har en omfattande verksamhet där de ändå är styrda av guidelines och 
policys. Eftersom företaget har sitt moderföretag i norra Europa måste de följa 
både de europeiska och svenska regelverken. 
 
Ekonomichefen tror att revisorerna har fått ändra sitt arbetssätt med ett ökat fokus 
på granskningen efter de bolagsskandaler som inträffat i Sverige och i USA i 
början av 2000-talet. 
 
KPMG Bohlins AB 
Marita Söderberg menar att det blivit större fokus på dokumentation och garanti 
om att allt fungerar för de företag som omfattas av Koden. Vidare påpekas att de 
bolag som omfattas av Koden är stora företag som redan innan Koden trädde i 
kraft borde ha haft en god intern kontroll. 
 
Det har varit många förändringar för svenska företag under 1990-talet och in på 
2000-talet angående bolagsstyrning. Risken finns att företagen inte har hunnit 
med i utvecklingen eftersom det tar tid att få alla bitar på plats.  
 
Revisorerna tror att det är farligt om det finns för många lagar och regler för 
intern kontroll, och anser inte att det behövs ett mer omfattande regelverk. De 
anser att företagen själva, främst de mindre, är bra på att ta fram de kontroller som 
behövs på egen hand genom att se situationen ur egen synvinkel. 
 

5.5 Hur arbetar företagsledningarna utifrån COSO:s fem 
hörnstenar? 
Företagsledningarna för alla tre företag anser att de fem hörnstenarna är bra att 
utgå ifrån och poängterar att dessa delar är av stor vikt för en väl fungerande och 
strukturerad intern kontroll inom deras respektive organisationer. Vidare 
poängterar revisorerna att det är bra hörnstenar för stora företag att utgå ifrån. 
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5.5.1 Kontrollmiljö 
Företag A 
Ledningen ansvarar för den interna kontrollens struktur. Den externa revisorn 
granskar företagsledningen genom utvärdering av den interna kontrollen och hur 
den efterföljs. Detta blir som ett mätetal för hur duktig chefen är, hur bra 
redovisning företaget har och ett kvitto på kvaliteten. 
 
Teamledaren anser inte att kontrollmiljöns rutiner och granskningsåtgärder 
ändrats med åren. 
 
Företag B 
Ledningen bestämmer hur alla ansvarsområden skall fungera och vilka 
befogenheter och skyldigheter som de olika befattningarna berörs av. Utifrån 
detta har varje individ ett eget ansvar för att den interna kontrollen sköts enligt 
ledningens direktiv.  
 
På frågan om rutiner och granskningar ändrats de senaste åren avseende den 
interna kontrollmiljön svarar ekonomichefen att några särskilda förändringar inte 
ägt rum. 
 
Företag C 
Ekonomichefen berättar att det är flera personer som har ansvaret för den interna 
kontrollen. Dels har VD:n ett övergripande ansvar för den interna kontrollen men 
kontorschefer och avdelningschefer har också en viktig del i att kontrollen 
fungerar.  
 
Ekonomichefen anser att granskningen av redovisningen har ändrats under årens 
lopp. För fem till tio år sedan tittade revisorerna mycket på de monetära flödena, 
numera finns också en större koncentration på processen bakom de monetära 
flödena. Således har det blivit en mer processorienterad revidering istället för 
fokus på enbart siffror och kronor. 
 
KPMG Bohlins AB 
Styrelsen har det övergripande ansvaret över den interna kontrollen men från 
företagen finns också ett personligt intresse i att allt skall skötas korrekt. 
Ledningen har hela tiden ansvaret för att den interna kontrollen fungerar i 
organisationen. Revisorerna har ett visst ansvar för att få företagarna att förstå 
vilken betydelse intern kontroll har. 

5.5.2 Riskbedömning 
Företag A 
Teamledaren menar att det finns många risker för företaget; valutarisk, 
konjunkturens fluktuationer och att medarbetarna bedrar företaget eller 
förskingrar pengar. Eftersom konjunkturens fluktuationer inte går att göra så 
mycket åt kan en förebyggande åtgärd vara att bredda sortimentet och se till att 
kunden köper reservdelar av företaget. Vid bedömning av risker har 
divisionscontrollern ett stort ansvar för uppföljning och efterlevnad. Teamledaren 
menar att riskbedömningen förändrats under åren. IT-systemen har utvecklats på 
så vis att de bidrar med möjligheten att kontrollera vilka medarbetare som har 
behörighet till olika program. 
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Företag B 
Ekonomichefen berättar att affärsrisken är den största risken i företaget. När 
företaget går in och skriver kontrakt med ett stort byggprojekt måste de bedöma 
risken för att se till att de inte kommer att göra en förlust. Att inte ta hänsyn till de 
risker som kan inträffa medför högre kostnader till byggprojektet. 
 
Företagsledningen lägger ned mycket tid på att förebygga fel som skulle kunna 
uppstå inom den interna kontrollen. Innan ett projekt påbörjas går den ansvarige 
igenom allt som krävs för projektet; hur mycket material som krävs, när det skall 
levereras samt vilka kostnader som kan uppstå. Det gäller även att gå igenom 
vilken uppgörelse som gäller för arbetarna som skall utföra arbetet, exempelvis 
ersättningar och resevillkor. 
 
Företag C 
Marknaden och dess utvecklingstakt är den största risken för företaget, 
marknaden har varit utmärkt under flera år men det går aldrig att vara riktigt säker 
menar ekonomichefen. Inom företaget används risk management för att kunna 
hantera riskmoment – marknadsrisker, operationella risker och finansiella risker. 
Det är upp till ledningsgruppen och personalen på företaget att göra en bedömning 
av riskerna. Ägarna får sedan ta del av riskrapporten varje kvartal. 
 
KPMG Bohlins AB 
Angående riskbedömning anser inte Marita Söderberg att det är stor skillnad på 
hur det såg ut för exempelvis 25 år sedan och idag. Den enda skillnaden är att 
börsföretag har ett ökat fokus kring den interna kontrollen genom Koden som 
kom för några år sedan. 

5.5.3 Kontrollaktiviteter 
Företag A 
Kontrollaktiviteter kan exempelvis vara att rutiner granskas och att företagets 
olika verksamhetsområden undersöks för att se så att rutiner och policys efterlevs. 
Detta utförs för att enkelt kunna stämma av att allt inom verksamheten fungerar 
som det skall. 
 
Företag B 
Ekonomichefen berättar att efter att företaget blev ISO-certifierat har vikten av att 
säkerställa interna rutiner och kontroller blivit grundläggande. ISO-certifiering 
innebär en kvalitetsstämpel för företagen och genom denna kan de visa att de har 
en god medvetenhet om miljön samt en god kvalitet och arbetsmiljö. Eftersom 
rutiner och kontroller blivit bättre har detta bidragit till en stor förbättring av de 
administrativa delarna gällande den interna kontrollen. Då ISO är ett regelverk 
som gäller för alla bolag inom koncerngruppen tycker ekonomichefen att det är ett 
mycket bra komplement till den interna kontrollen eftersom det ytterligare 
säkerställer att alla arbetar mot samma mål. 
 
Bland de regler som finns i företaget angående intern kontroll är fyra-ögon-
principen en av de viktigaste. En annan viktig regel är rätt användning av 
leverantörer, om alla företag i koncernen använder samma leverantörer blir 
priserna mer förmånliga och förtroendet mellan företag och leverantör ökar. 
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Exempel på kontroller som sker på rutin är inkommande leverantörsfakturor där 
priset kontrolleras så att det överensstämmer med det avtalade. Kvantiteten på 
fakturan skall också stämma överens med den beställning som har lagts. 
 
Företag C 
Ekonomichefen menar att det inom företaget främst är två kontrollfunktioner som 
ger bra stöd för den interna kontrollen. Den första funktionen är redovisningens 
lagar och regler som revisorerna använder sig av när de reviderar verksamheten 
vid halvårsbokslut och årsbokslut. Företagets ägare vill att verksamheten 
revideras med jämna mellanrum. Den andra funktionen är företagets ISO-
certifiering, vilken bidrar till att den interna kontrollen måste hålla en viss nivå för 
att få erhålla denna kvalitetsstämpel. Verksamheten använder sig av fyra-ögon-
principen. 
 
KPMG Bohlins AB 
Henrik Almström talar om att antalet kontrollaktiviteter som ett företag behöver 
ha beror på storleken på organisationen. Större företag har en mer strukturerad 
organisation och de behöver därför fler kontrollaktiviteter för att överleva på 
marknaden. 

5.5.4 Information och kommunikation 
Företag A 
Teamledaren berättar att det vid varje division finns en divisionscontroller som 
förutom att vara ekonomichef för sin enhet också skall ansvara för att regler följs. 
Divisionscontrollern skall informera om den interna kontrollen men får göra det 
på det sätt som bäst anses passa organisationen, det är frihet under ansvar. 
 
Styrelsen fastställer företagets mål men alla enskilda team inom företaget har 
egna uppsatta målsättningar som i slutändan skall sammanfalla med både 
divisionens och företagets policy. 
 
Problem som rör den interna kontrollen kan vara om den interna 
kommunikationen brister, vilket i sin tur kan leda till att den externa revisorn får 
bristfälliga svar på sina frågor. 
 
Företaget har en egen manual som finns tillgänglig för all personal där de kan läsa 
om företagets strategier och processer; miljöfrågor, information, ekonomistyrning, 
IT, personaladministration och krishantering. 
 
Företag B 
Ekonomichefen medger att alla som borde vara medvetna om den interna 
kontrollen inom företaget tyvärr inte har all kunskap. Vidare berättas att det är i 
samband med uppläggning av rutiner inom de olika arbetsområdena som 
informationen kommer fram till de anställda. Via avdelningschefer och 
arbetsledare förmedlas mål och policys till personalen. 
 
Målen i företaget bestäms av koncernledningen. Uppföljningen är visserligen upp 
till varje enskilt bolag men om något speciellt avviker från målen kommer 
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koncernledningen med uppdrag om vad bolagen skall fokusera på för att åtgärda 
detta. 
 
Företag C 
Informationsflödet inom företaget är relativt komplext eftersom det är flera 
hundra i personalstyrkan som är spridda över landet. De mål och policys som 
kommer från ägarna skall spridas vidare ut i koncernens bolag, det är regionchefer 
och servicechefer som då har ansvaret att sprida denna information. 
 
Alla i organisationen som borde veta vad intern kontroll innebär vet inte det på 
grund av att det är ett odefinierat begrepp. Eftersom företaget är en stor 
organisation med kontor runt om i världen är det svårt att sprida information, men 
inom Sverige försöker ledningen lösa detta genom mail, möten, policys och 
guidelines. 
 
Ekonomichefen informerar om att företaget nyligen bytt extern revisor. Eftersom 
kommunikationen mellan företagsledning och den externa revisorn är viktig är det 
en ganska lång process att byta revisor. De nya revisorerna har gått in och gjort en 
revidering av alla verksamhetsgrenar i företaget för att de skall få en förståelse för 
företaget. Vid byte av revisorer är kommunikationen extra omfattande och viktig. 
 
KPMG Bohlins AB 
Normalt förlitar sig revisorerna mer på ett företag som har en internrevisor än ett 
som inte har det. Då kan revisorerna även ta del av den interna revisorns 
rapportering vilket innebär att de får ut mer information eftersom en intern revisor 
besitter större detaljkunskap om företaget. 
 
Marita Söderberg menar att många företag har uttalade policys och målsättningar, 
men att det är långt ifrån alla. Skillnaden grundar sig på vad det är för 
företagsledning och hur ägarna arbetar med målsättningar och visioner inom 
företaget. 

5.5.5 Övervakning och uppföljning 
Företag A 
Teamledaren berättar att ekonomichefen skall utvärdera hur det går för 
verksamheten minst en gång om året, bland annat ses redovisningen och 
rapporteringen över så att god redovisningssed följs. Den interna revisionen är en 
viktig del för granskningen av företaget, om någonting inte fungerar eller om det 
finns en brist skall en internrevision genomföras. De externa revisorerna granskar 
företaget två gånger om året, och om företagsledningen anser att det behövs 
granskas företaget oftare. 
 
Upptäcks en brist inom företaget kallas det till en internrevision som leder till ett 
förslag på åtgärder som skall vidtas. Efter detta får företaget en tid på sig att visa 
hur de skall gå tillväga för att följa upp samt lösa problemet. 
 
Teamledaren anser att metoderna vid granskning av IT-systemen försvårats för de 
externa revisorerna eftersom systemen blivit allt mer komplexa. Dock finns väl 
insatta personer i företaget som kan förklara systemen vilket bidrar till att det 
utifrån företagets perspektiv inte är ett problem. 
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Företag B 
Företagets ledning granskas delvis av styrelsen, delvis av revisorerna. Revisorerna 
ser till att ledningen upprätthåller kontroller eftersom de arbetar på uppdrag från 
styrelsen. 
 
När brister och fel upptäcks följs dessa upp genom att en avvikelserapport skrivs, 
där registreras allt oavsett om det är fel hos leverantören eller fel som företaget 
själva har begått. Sedan görs en uppföljning och bedömning för att komma 
tillrätta med problemet. 
 
Företag C 
Ekonomichefen berättar att vid uppföljningen av företaget är det viktigt att ta 
hjälp av målsättningen för att se att verksamheten går mot de mål som är uppsatta. 
Policys och guidelines har ökat i antal från ägarnas sida och dessa genomgås 
kontinuerligt för att få fram bästa resultat för företaget. 
 
Enligt ISO skall en avvikelserapport fyllas i vid fel i den interna kontrollen, 
avvikelsen bearbetas för att sedan korrigeras. Ekonomichefen medger att alla inte 
fyller i avvikelserapporterna, ibland sker endast ett konstaterande av avvikelser. 
Vid ett större problem sätts en grupp ihop för att utreda avvikelsen. 
 
Företagets ledning granskas framförallt av revisorer från norra Europa, men också 
till stor del av ägarna. 
 
KPMG Bohlins AB 
Vid övervakning och uppföljning av den interna kontrollen är det först och främst 
flödena inom verksamheten som ses över. Dessa flöden kan dock vara helt olika 
beroende på vilket företag det handlar om. Är det ett tillverkande företag vill 
revisorerna fånga flödet som avser själva processen kring tillverkningen. Är det 
däremot ett tjänsteföretag är det uppdraget eller projektet som står i fokus. 
 
Ofta sker någon form av löpande rapportering både högt och lågt i en 
organisation. Om brister upptäcks inom företaget substansgranskas dessa. Uppstår 
brister i den interna kontrollens utformning informeras företagsledningen. Om 
bristerna inte åtgärdas eller om de är av betydande storlek blir följden att de tas 
med i en revisionspromemoria för feedback till företaget. 
 

5.6 Hur kan den interna kontrollen förbättras? 
Företag A 
Teamledaren anser att den interna kontrollen generellt kan förbättras genom bättre 
uppföljning och tydligare ramar. 
 
Alla inom företaget arbetar ständigt för att utvecklas eftersom det externt sett 
alltid finns ett krav på förbättringar. En annan viktig del som alltid kan bli bättre 
är att se till att alla inom organisationen är insatta i de regler som finns, inte bara 
chefen eller teamledaren. 
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Teamledaren berättar vidare att kommunikationen och informationsflödet i 
verksamheten skulle kunna förbättras genom att alla medarbetare tydligare får 
veta vad som förväntas av dem. 
 
Företag B 
Ekonomichefen menar att allt självklart kan förbättras men då krävs oftast 
ytterliggare arbetsinsatser som kan bidra till att kostnaderna blir för höga. Det är 
viktigt att granskningen av den interna kontrollen inte blir en för omfattande 
kontrollapparat. I slutändan är det därför viktigt att göra en avvägning för hur stor 
företaget vill att den interna kontrollen skall vara jämfört med hur stor kostnad 
som är rimlig i förhållande till den. 
 
Företag C 
Ekonomichefen säger att mer tid alltid kan läggas på att förebygga fel. För 15-20 
år sedan hade organisationer mer tid att lägga på det strategiska arbetet, idag är 
företagen hårt uppbokade och tiden räcker inte alltid till för att utveckla bra 
kontrollsystem. Det är viktigt att vara långsiktig i sitt arbete då det skapar en 
bättre grund för företagets fortlevnad. 
 
Vidare fortsätter ekonomichefen med att säga att en förbättrad intern kontroll 
alltid går att få, men någonstans måste företaget titta på var gränsen går. Det 
gäller att se till vad intressenterna och personalen tjänar på ytterliggare kontroller 
eftersom bolaget fortfarande skall kunna tjäna pengar. Intern kontroll är och skall 
vara i allas intresse. 
 
KPMG Bohlins AB 
Generellt sett har företag god intern kontroll, men genom oväntade händelser 
finns det alltid risk för att den interna kontrollen kan fallera. Exempel på detta är 
vid byte av bemanning eller då fordringar inte har skötts ordentligt och inte blivit 
indrivna. Svenska företag ligger på en viss nivå och revisionen syftar till att 
minska osäkerheten hos företagen genom att fånga delar i verksamheten där de 
kan förbättra sig. 
 
Om den interna kontrollen är bra har företagen en god förståelse för 
verksamhetens resultat vid årets bokslut, en god insikt finns då om de 
affärshändelser som lett fram till resultatet. Saknas denna förståelse kan det finnas 
brister i den interna kontrollen.  
 
Slutligen vill Marita Söderberg tillägga att företagskulturen i Sverige är bra när 
det gäller de företag som granskas av KPMG. Marita Söderberg anser sig se en 
strävan efter att vilja göra rätt, trots att människan ibland kan stressas till att göra 
förhastade beslut. Det är revisorernas uppgift att hålla koll på att inte förhastade 
beslut sker eftersom det kan påverka den finansiella informationen. 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen kopplas till det empiriska 
materialet. Skillnader och likheter kommer att analyseras. 
 

6.1 Företagsledningarnas och de externa revisorernas uppfattning 
om den interna kontrollens innebörd 
 
Definitionen av den interna kontrollen varierar mellan olika företag på grund av 
parametrar som företagets storlek och verksamhetsområde. Varken de externa 
revisorerna eller företagsledningarna beskriver intern kontroll ordagrant utifrån 
COSO:s definition. Att företagsledningarnas och de externa revisorernas 
uppfattningar skiljer sig åt kan leda till problem i form av förvirring, 
missuppfattningar och olika förväntningar. 
 
Den interna kontrollens syfte är att bidra med en effektiv beslutsprocess där mål 
och ramar skall vara tydligt uppställda. Samtliga företag har tydliga mål och 
policys och framhåller att dessa är en viktig del för att bevara en väl fungerande 
intern kontroll. De externa revisorerna menar att företagen lägger olika stor vikt 
vid policys och uppsatta målsättningar. 
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Figur 4.4 Illustration av den externa revisorns och företagsledningens olika respektive samma bild 
av hur den interna kontrollen ser ut. Egen modell. 
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AB 
Det finns situationer där företagsledningen har för lite kunskap om den externa 
revisorns handlingssätt vilket enligt agentteorin kan göra att 
informationsunderlaget blir ojämnt när beslut skall fattas. Detta är främst en 
nackdel för företagsledningen eftersom bedömning av den externa revisorns 
ersättning motsvarar arbetet som denne lägger ner. De externa revisorerna 
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erkänner att de i för hög grad litar till dagens IT-system, vilka har blivit komplexa 
och försvårat granskningen. Många gånger behöver de externa revisorerna ta hjälp 
av experter för att kunna granska systemen. Teamledaren för företag A menar 
också att metoderna vid granskning av dagens IT-system försvårats för de externa 
revisorerna. 
 

6.3 Kodens betydelse för svensk bolagsstyrning 
Det främsta syftet med Koden är att öka kvaliteten på de svenska företagens 
styrning. Det är i huvudsak aktiemarknadsbolagen som Koden riktar sig till, men 
den skall vara en vägledning för andra företag också. Företagsledningarnas svar 
skiljer sig åt då det kommer till vetskapen om Koden. Företag B omfattas inte av 
Koden men använder den som ett stöd i sin verksamhet. Företag C omfattas inte 
heller av Koden och har valt att inte ta stöd av den. Teamledaren för företag A, 
som är det största företaget, känner inte till Koden trots att företaget omfattas av 
den, varvid ekonomiavdelningen på huvudkontoret kontaktas istället. Där anses 
det att den interna kontrollen inte har ändrats sedan uppkomsten av Koden. De 
externa revisorerna menar att det för stora börsföretag har blivit större fokus på 
den interna kontrollen sedan Koden kom. Revisorerna menar vidare att större 
bolag alltid bör ha haft en god intern kontroll, men att det finns en risk att 
företagen inte hunnit med i utvecklingen eftersom det har varit många 
förändringar kring styrningen av företag de senaste åren. 
 
Samtliga företagsledningar och externa revisorer är överens om att det inte krävs 
mer lagar och regler på området eftersom det kan bli för byråkratiskt och 
kostsamt. Teorin visar på att en alltför reglerad och stram intern kontroll kan bidra 
till att företagens flexibilitet försämras. Företagens chanser att lyckas ökar när den 
interna kontrollen är effektiv, men detta kräver en uppbyggnad av kontroller som 
kan alstra stora kostnader. 
 

6.4 Hur arbetar företagsledningarna utifrån COSO:s fem 
hörnstenar?  

6.4.1 Kontrollmiljö 
I samtliga företag är det ledningen som ansvarar för att den interna kontrollen 
fungerar som den skall. Om ledningen kan visa för ägarna att de är pålitliga blir 
den interna kontrollen mindre problematisk och ledningen får ökat förtroende från 
ägarna. Att ha en bra intern kontroll skall ligga i ledningens intresse då ägarna är 
de som bestämmer ersättningen till ledningen. De externa revisorerna 
samstämmer och säger att det övergripande ansvaret för den interna kontrollen 
ligger hos ledningen. De tillägger att de ser sig själva ha ett visst ansvar att 
informera företagarna om den interna kontrollens betydelse. 
 
Företagsmiljön är ständigt under förändring, varvid den interna kontrollen alltid är 
ett pågående projekt. Företagsledningarna för företag A och B menar att 
kontrollmiljöns rutiner och granskningsåtgärder inte ändrats under åren. 
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6.4.2 Riskbedömning 
Samtliga företag strävar ständigt mot att förebygga risker som kan förhindra dem 
att nå sina uppsatta mål. En väl strukturerad riskbedömning leder till att risker 
elimineras som annars kan bidra till att den interna kontrollen fallerar. Företag A 
berättar att en risk kan vara att medarbetare bedrar eller förskingrar pengar i 
företaget men att det genom åren utvecklats komplexa IT-system som har bidragit 
till att risken minskat. Teorin anför att det finns många risker som kan påverka 
den interna kontrollen, särskild hänsyn tas vid bedömning av förskingring eller 
förlust av tillgångar som utnyttjas av annan part. Studier har visat att av de fem 
funktionerna som ingår i ramverket COSO är riskbedömning oftast rangordnad 
som den viktigaste komponenten för god intern kontroll av företagen. De externa 
revisorerna anser inte att företagens riskbedömning har ändrats genom åren, dock 
anser företag A att en utveckling har skett. 

6.4.3 Kontrollaktiviteter 
Ekonomichefen för företag B anser att ISO-certifiering är ett komplement till den 
interna kontrollen som hjälper till att säkerställa att alla inom företaget arbetar 
mot samma mål. Inom företag C ses ISO-certifieringen som en kvalitetsstämpel 
som bidrar till att den interna kontrollen måste hålla en viss nivå. Teorin säger 
dock att certifikat kan leda till att den interna kontrollens kvalitet minskar. Detta 
på grund av att företagsledningen då ser sig ha bra komponenter för bibehållande 
av en god intern kontroll och därmed sätts inte lika stort fokus på övervakning och 
uppföljning.  

6.4.4 Information och kommunikation 
Teamledaren för företag A framhåller att den interna kommunikationen ibland 
kan brista vilket kan bidra till att ofullständiga svar ges till de externa revisorerna. 
När den interna kontrollen brister ökar kravet på substansgranskning, vilket 
erfordrar högre kostnader eftersom mer tid läggs på en utökad och detaljrik 
granskning. Vidare framkommer att företagsledningarna för samtliga företag 
skulle kunna förbättra informationsflödet och kommunikationen. Enligt studier 
klassar företag information och kommunikation som den lägst rangordnade 
komponenten inom intern kontroll. 
 
Företags riktlinjer och policys skall vara tillgängliga så att samtliga i 
organisationen har kännedom om dess innehåll vilket i sin tur leder till 
bibehållande av en god intern kontroll. Ekonomicheferna för företag B och C 
medger att alla som bör vara insatta i den interna kontrollens betydelse dessvärre 
inte är det. 
 
För företag C är flödet av information komplext på grund av organisationens 
spridning över landet. Agentteorin betonar att en viktig faktor som påverkar hur 
den interna kontrollen bör utformas är antalet nivåer i en organisation. En för hög 
decentraliseringsgrad i organisationen kan göra att delar av den interna kontrollen 
går förlorad. 
 
De externa revisorerna menar att de normalt förlitar sig mer på företag som har en 
intern revisor än de som inte har en. Detta eftersom de då känner att de får ut mer 
information och detaljrik kunskap om företaget. Teorin poängterar att eftersom 
den interna kontrollen skall kontrolleras varje år måste den externa revisorn hålla 

 29



 

en objektiv ståndpunkt och inte förlita sig på tidigare års granskning. Enligt 
agentteorins synsätt skulle en intern revisor kunna agera opportunistiskt gentemot 
den externa revisorn genom att endast se till sitt eget intresse och därmed 
undanhålla viktig information. 

6.4.5 Övervakning och uppföljning 
Ekonomichefen för företag C erkänner att det inte alltid fylls i en avvikelserapport 
när en brist upptäckts i den interna kontrollen. Teorin påpekar vikten av att brister 
inom den interna kontrollen skall åtgärdas. Enligt agentteorin kan en situation 
uppstå där företagsledningen undanhåller information som leder till ett 
opportunistiskt beteende gentemot den externa revisorn. De externa revisorerna 
berättar att företagens dokumentation är av stor vikt vid granskningen för att 
kunna säkerställa att företaget har gjort rätt. 
 

6.5 Hur kan den interna kontrollen förbättras? 
Ekonomicheferna för företag B och C anför att arbetet med att förbättra den 
interna kontrollen inte får bli en för stor kontrollapparat. Den interna kontrollen 
kan alltid förbättras men det kostar pengar. Enligt teorin bör alla företag se var 
den interna kontrollen gör mest nytta för att kunna ge verksamheten underlag för 
effektiva processer, trygghet för anställda, tillförlitlig information och rätt 
förutsättningar för att ta snabba och riktiga beslut. De externa revisorerna säger att 
svenska företag oftast har en god intern kontroll men att det alltid kan inträffa 
oväntade händelser som får kontrollen att fallera. Genom att fånga delar i 
verksamheten där förbättringar kan genomföras leder detta till en minskad 
osäkerhet hos företagen. I teorin framhålls att förbättringar av den interna 
kontrollen oftast medför stora kostnader för företag i form av ökad arbetskraft och 
uppbyggnad av kontrollsystem. 
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7. Slutdiskussion 
I detta kapitel presenteras en slutdiskussion där det kommer diskuteras kring det 
som framkommit i analysen, utifrån detta kommer slutsatser sedan dras. Detta 
kan kopplas till uppsatsens problemformuleringar och syfte. 
 

7.1 Hur kan intern kontroll utformas för att uppnå uppsatta mål? 
Det är anmärkningsvärt att teamledaren för företag A inte känner till att företaget 
omfattas av Koden. Det faktum att revisorerna påpekar att det blivit större fokus 
på den interna kontrollen sedan Koden kom borde innebära att även teamledare 
skall vara insatta i de förändringar som tillkommit och märkt av dessa. 
Revisorerna menar att stora företag alltid haft en god intern kontroll och därför 
inte märkt av så stora skillnader, vilket kan vara en anledning till att teamledaren 
inte känner till Koden. En annan orsak kan vara alla förändringar som företag 
påverkats av vilka tar tid att anpassa sig efter. 
 
Kommunikation och information är den komponent i COSO:s ramverk som enligt 
studier är lägst rangordnad. Att alla inom företag B och C som bör vara insatta i 
internkontrollens betydelse dessvärre inte är det kan tyda på att kommunikationen 
brister någonstans i organisationen. I företag C menar ekonomichefen att det är 
svårt att sprida information inom ett stort företag eftersom informationsflödet blir 
komplext.  
 
Utifrån analys och ovan förda diskussion kan slutsats dras att Koden inte 
påverkat företagen nämnvärt. Detta beror troligtvis på att stora företag hade en 
god intern kontroll redan innan Kodens introduktion. Att teamledaren för företag 
A inte känner till Koden tyder på att det någonstans i organisationen finns brister 
i kommunikationen. För att få ut mesta möjliga av Koden är det av stor vikt att 
alla som berörs av den interna kontrollens utformning känner till ramverket, inte 
bara ledningen. Om informationen inte når fram till samtliga fyller ramverket inte 
sin funktion och hjälper därmed inte till att öka kvaliteten på styrningen. De 
företag som inte omfattas av Koden bör ta stöd av regelverket för att säkerställa 
den interna kontrollens kvalitet. 
 
Denna undersökning visar att COSO:s fem hörnstenar är en bra förutsättning för 
en väl fungerande och strukturerad intern kontroll. För att företag skall kunna 
uppnå uppsatta mål är det av betydande vikt att varje hörnsten fyller sin funktion 
och att de samverkar. Det finns ett beroendeförhållande mellan hörnstenarna; för 
att en risk skall förebyggas är det viktigt att kommunikationen fungerar, om 
kommunikationen fungerar innebär det att ledningens mål och riktlinjer är tydliga 
för organisationen. COSO:s hörnstenar är således ett bra sätt att utforma den 
interna kontrollen utifrån då de täcker alla väsentliga beståndsdelar för 
utformningen av den interna kontrollen. Dock är det grundläggande att företagen 
lägger lika stort fokus på alla delar. 
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7.2 Hur stämmer företagsledningens och den externa revisorns 
bild överens vad gäller internkontrollens utformning? 
Företagsledningarna definierar begreppet intern kontroll utifrån sin egen 
organisation, vilket inte behöver betyda att uppfattningen om den interna 
kontrollens innebörd skiljer sig åt. Detta beror främst på begreppets omfattning 
men företagets verksamhetsområde spelar också en stor roll för hur begreppet 
definieras. En annan aspekt kan också vara val av respondent och dennes position 
i företaget eftersom olika nivåer i företaget ser olika på intern kontroll. 
 
Det kan vara problematiskt att dagens IT-system blivit så komplexa att de externa 
revisorerna måste ta hjälp av experter för att kunna genomföra en ordentlig 
granskning. Eftersom revisorerna tillstår att de i för stor utsträckning förlitar sig 
till systemen är frågan om de alltid tar hjälp av experter för att inte förbise viktig 
information. Om det är så att revisorerna inte alltid tar hjälp får inte 
företagsledningen den information som krävs och kan därmed inte ge revisorerna 
en rättmätig ersättning för det arbete de utfört. 
 
Eftersom en extern revisor skall förhålla sig objektiv i sitt förhållande till 
företaget är det uppseendeväckande att det förlitas mer på företag som har en 
intern revisor. De interna revisorerna har ett subjektivt förhållningssätt gentemot 
det företag de arbetar för och stor risk finns för att den interna revisorn agerar 
opportunistiskt. Detta skulle kunna skapa problem i relationen eftersom viktig 
information kan undanhållas den externa revisorn. 
 
En slutsats utifrån figur 4.4 är att den externa revisorns och företagsledningens 
bild inte helt stämmer överens, det är varken ett otillfredsställande eller optimalt 
tillstånd. Det finns situationer där informationsflödet är otillräckligt mellan 
parterna vilket därmed leder till problem eftersom det inte blir en rättvis 
bedömning. Om revisorerna inte tar hjälp av experter får de inte tillräcklig 
information för att kunna genomföra en rättvis granskning. Därmed får 
företagsledningen inte ta del av en grundlig granskning vilket bidrar till att både 
företagsledning och revisor får en missvisande bild av den interna kontrollen 
eftersom båda går miste om viktig information. 
 
Det kan fastslås att företagens dokumentation är betydelsefull för att de externa 
revisorerna skall kunna ge en rättvisande bild av företaget. Om exempelvis 
avvikelserapporter inte fylls i och följs upp förloras värdefull information och den 
verkliga bilden av företagens interna kontroll blir inte längre sann. 
 
Definitionen av intern kontroll skiljer sig åt mellan olika organisationer eftersom 
företags verksamhetsområden ser olika ut. Detta behöver inte ses som ett problem 
eftersom det är naturligt att företagen anammar den del av det vida begreppet 
intern kontroll som tillgodoser organisationen bäst. Utformas det för många 
lagar och regler för intern kontroll förlorar företagen sin flexibilitet. 
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7.3 Vilka problem kan uppstå vid en delad uppfattning avseende 
den interna kontrollens utformning? 
Trots att företagen säger sig ha uttalade policys och målsättningar menar de 
externa revisorerna att långt ifrån alla har det. Att företagsledningarna säger att de 
har tydligt uppsatta mål kan givetvis innebära att företaget har det, men det kan 
också innebära att det finns brister som inte kommer fram på grund av att 
företagsledningarna agerar opportunistiskt. 
 
Studier har visat att riskbedömning är den viktigaste komponenten av COSO:s 
fem hörnstenar. Företagen lägger stor vikt vid att förebygga risker som kan hindra 
dem att nå sina uppsatta mål. 
 
ISO-certifieringen är av stor betydelse för företag B och C då den hjälper 
företagen att hålla en viss nivå på den interna kontrollen. Certifikat är ett bra intyg 
på kvalitet hos företagen som bidrar till att kontrollen håller en god nivå. Det är 
dock viktigt att framhäva att ledningen kan sätta för stor tilltro till certifikatet och 
glömmer av andra viktiga komponenter för att en god intern kontroll skall 
upprätthållas. 
 
När den interna kommunikationen brister kan detta leda till att den externa 
revisorn får ofullständiga svar från företagsledningen, vilket i sin tur kan leda till 
att revisorn måste substansgranska företaget. Det är motsägelsefullt att 
företagsledningarna menar att en god intern kontroll genererar höga kostnader när 
en bristande intern kontroll kräver substansgranskning som komplement. 
Substansgranskning genererar också höga kostnader i form av revisorns ökade 
ersättning. 
 
Det är märkbart att företagsledningarna för företag A och B inte anser att några 
förändringar har skett inom kontrollmiljön eftersom miljön är föränderlig. 
Kontrollmiljöns rutiner och granskningsåtgärder är alltid under utveckling. 
 
Som teorin anför har det slutligen visat sig att riskbedömning även i praktiken är 
en högt prioriterad fråga, medan kommunikation och information är den fråga 
som är lägst prioriterad. I ovan förda diskussion framkommer det att problemen 
ofta bottnar i bristande kommunikation och information vilket kräver högre 
prioritering inom detta område.  En viktig del för att bibehålla en god 
kommunikation är att inte ha en alltför decentraliserad organisation. Om en 
organisation har en hög decentraliseringsgrad är det viktigt att ha väl fungerande 
kommunikationsvägar kontoren emellan. 
 
Det kan konstateras att en god intern kontroll och substansgranskning båda 
genererar höga kostnader. Substansgranskning tar dock längre tid att genomföra 
och innebär att det finns brister i företagets interna kontroll vilket minskar tilltron 
på den interna kontrollens kvalitet. Slutligen kan det understrykas att företagen 
tjänar på att hålla en god intern kontroll eftersom substansgranskning är en 
tidskrävande och kostsam process inom stora företag då de har många 
transaktioner som skall granskas. 
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7.4 Sammanfattande slutsats 
För att uppnå uppsatta mål är COSO:s fem hörnstenar en bra utgångspunkt vid 
utformning av intern kontroll. För att målen skall uppnås är det av stor vikt att 
företagen sätter fokus på varje hörnsten men att de också ser till helheten. Koden 
har inte påverkat företagen nämnvärt vilket troligtvis beror på att stora företag 
hade en väl fungerande intern kontroll innan. Dock kan det konstateras att 
informationen måste nå fram till samtliga medarbetare i organisationen för att 
Koden skall fylla sin funktion att ge en förbättrad styrning. Med en fungerande 
kommunikation är ramverk och rekommendationer ett bra stöd för att ge riktlinjer 
om hur målen skall uppnås. 
 
Utifrån studien visar det sig att företagsledningens och den externa revisorns bild 
avseende den interna kontrollen inte helt överensstämmer. Det finns situationer 
där flödet av information är otillräckligt vilket kan bidra till delade uppfattningar 
om den interna kontrollens utformning. Det kan också fastslås att dokumentation 
är av stor betydelse för att en likartad bild skall erhållas. Det visar sig att 
företagens olika definitioner av intern kontroll inte är ett problem, det är snarare 
naturligt att företagen fokuserar på sitt verksamhetsområde. De externa 
revisorerna har en mer övergripande syn av begreppet. 
 
Det kan konstateras att vid en delad uppfattning avseende den interna kontrollens 
utformning är det vanligast att problem förekommer vid bristande kommunikation 
och information. Slutligen skall det framhållas att företagen tjänar på att hålla en 
god intern kontroll då kompletterande substansgranskning är tidskrävande och 
kostsamt. 
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8. Vidare forskning 
I detta kapitel kommer det att redogöras för förslag till vidare forskning inom 
ämnet intern kontroll. 
 
 
Under uppsatsens gång har det framkommit information om att en ny kod för 
bolagsstyrning skall introduceras. Detta har dock inte tagits i beaktande för denna 
uppsats eftersom det inte tillhör dess syfte, däremot är det ett förslag för vidare 
forskning. Det tar ett antal år innan det går att se effekterna av en ny kod för 
bolagsstyrning men det kan då vara intressant att studera. 
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Bilaga 1 
 
Företagsledningen – frågor och sammanfattade svar 
 
Allmänt 
Namn? 
Vilken är Er befattning på företaget och hur länge har Ni suttit på den posten? 
Vilka är Era arbetsuppgifter? 
 
 Företag A Företag B Företag C 
Kan Ni beskriva begreppet 
intern kontroll utifrån Er 
organisation? 

Koordinerade mått 
för att skydda 
företagets 
tillgångar. 

Ordning och reda. En nivå som sätts i 
företaget. 

Hur gör Ni för att alla i Er 
organisation som bör veta vad 
intern kontroll är verkligen 
vet det? 

Divisions-
controllern 
informerar om 
intern kontroll, 
frihet under ansvar. 

Uppläggning av 
rutiner. 

Regionchefer och 
servicechefer har 
ansvar. 

Hur länge har Ni använt Er av 
intern kontroll? 

Sen flera år 
tillbaka. 

Sen flera år tillbaka. Sen flera år 
tillbaka. 

Vem bestämmer vilka som 
har ansvaret för de olika 
delarna inom intern kontroll? 

Ledningen. Ledningen. VD. 

Är det samma person som ser 
till att alla enheter i företaget 
följer uppsatta målsättningar 
och ramar? I så fall vem? 

Nej, det är chefer 
på olika nivåer. 

Nej, det är chefer på 
olika nivåer. 

Nej, det är chefer 
på olika nivåer. 

Hur ser företagets regler ut 
för intern kontroll? 

En viktig regel är 
fyra-ögon-
principen. 

En viktig regel är 
fyra-ögon-principen. 

En viktig regel är 
fyra-ögon-
principen. 

Hur granskas ledningens 
arbete?  

Av externa 
revisorer och ägare. 

Av externa revisorer 
och ägare. 

Av externa 
revisorer och ägare. 

Hur sprids informationen om 
policys och mål som 
företagsledningen har satt 
upp? Vilka inom företaget har 
kunskap om dessa? 

Varje team har 
egna uppsatta 
målsättningar. Alla 
har kunskap om 
policys och mål. 

Genom ledningen för 
varje bolag. Alla har 
kunskap om policys 
och mål. 

Genom 
regionchefer och 
servicechefer. Alla 
har kunskap om 
policys och mål. 

Hur ser informationsflödet ut 
mellan Er och den externa 
revisorn vad gäller den 
interna kontrollen? 

Kommunikationen 
är omfattande och 
viktig. 

Kommunikationen är 
omfattande och 
viktig. 

Kommunikationen 
är omfattande och 
viktig. 

Hur bedömer Ni risker i 
företaget? Vilka är Era största 
risker och hur hanterar Ni 
dem? 

Divisions-
controllern 
bedömer riskerna. 
Störst är valutarisk 
och marknaden. 
Förebyggande 
åtgärder för att 
hantera riskerna. 

Kontrollera att det 
inte finns förlustrisk 
i företaget. 
Affärsrisken är den 
största. 
Projektansvarig går 
igenom projektet för 
att hantera riskerna. 

Risk management. 
Största risken är 
marknaden och 
dess 
utvecklingstakt. 
Hanterar risker 
genom 
riskrapporter.  

Kan Er interna kontroll 
förbättras? På vilket sätt? 

Ja, genom bättre 
uppföljning och 
tydligare ramar. 

Ja, genom ytterligare 
arbetsinsatser. 

Ja, det strategiska 
arbetet kan bli 
bättre. 
 

Flera stora bolagsskandaler 
har ägt rum i både USA och 

Betydelsen av en 
god intern kontroll 

Betydelsen av en 
god intern kontroll 

Revisorerna har 
fått ändra sitt 
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Sverige. Hur tror Ni att detta 
har påverkat betydelsen av 
god intern kontroll? 

har ökat. har ökat. arbetssätt. 

Känner Ni till Koden för 
svensk bolagsstyrning? I så 
fall, hur påverkas Ni av den? 

Teamledaren 
känner inte till den. 
Ekonomi-
avdelningen i 
Stockholm har 
kännedom. 
Omfattas av den. 

Ja, sneglar på den 
som stöd för den 
interna kontrollen. 

Ja, men använder 
den inte. 

Tycker Ni att det behövs mer 
regler och hänvisningar till 
hur den interna kontrollen 
skall utformas? På vilket sätt 
i så fall? 

Nej, det får inte bli 
för byråkratiskt. 
Det är upp till varje 
organisation att ha 
en intern kontroll 
som passar 
verksamheten. 

Nej, det får inte bli 
för byråkratiskt. Det 
är upp till varje 
organisation att ha 
en intern kontroll 
som passar 
verksamheten. 

Nej, det får inte bli 
för byråkratiskt. 
Det är upp till varje 
organisation att ha 
en intern kontroll 
som passar 
verksamheten. 

Vilka är de vanligaste 
problemen Ni stöter på i 
företagen när det kommer till 
intern kontroll? 

Kommunikationen. Kostnaderna för att 
förbättra den interna 
kontrollen. 

Att införa fler 
datasystem. 

På vilket sätt är COSO:s fem 
hörnstenar viktiga i er 
verksamhet? 

Viktiga och bra 
utgångspunkter. 

Viktiga och bra 
utgångspunkter. 

Viktiga och bra 
utgångspunkter. 

Hur har rutiner och 
granskningar ändrats de 
senaste åren avseende den 
interna kontrollmiljön? 

Inte alls. Inte alls. De externa 
revisorernas 
granskning har 
ändrats. 

Hur anser Ni att arbetssätt 
och rutiner har förändrats 
utifrån riskbedömning i 
företaget? 

Riskbedömning har 
förändrats, IT-
systemen har 
utvecklats. 

Inte alls. Risk management. 

Vilka kontrollaktiviteter 
använder Ni i företaget idag? 
Har Ni något område som 
anses vara mer behandlat än 
andra (exempelvis finansiell 
rapportering, IT-kontroller 
och förebyggande 
kontroller)? 

Rutiner granskas 
och 
verksamhetsområd
en undersöks. Nej. 

ISO-certifiering och 
granskar 
leverantörsfakturor. 
Nej. 

ISO-certifiering 
och redovisningens 
lagar och regler. 
Nej. 

Hur har Ni arbetat för att få 
en ökad kommunikation och 
ett ökat informationsflöde på 
arbetsplatsen? 

Decentraliserat 
ansvaret för 
kommunikationen. 

Varje enskilt bolag 
arbetar med det. 

Varje enskilt bolag 
arbetar med det. 

Hur granskas den interna 
kontrollen hos Er och vem 
gör detta? Om eventuella 
felaktigheter uppkommer, hur 
följs dessa upp? 

Ser till att det finns 
kontroller som 
upprätthålls. 
De externa 
revisorerna och 
ägarna. Upptäcks 
brister påtalas 
dessa. 

Ser till att det finns 
kontroller som 
upprätthålls. 
De externa 
revisorerna och 
ägarna. Upptäcks 
brister påtalas dessa. 

Målsättningen 
granskas. De 
externa revisorerna 
och ägarna. 
Upptäcks brister 
påtalas dessa. 

Hur mycket tid läggs ned på 
att förebygga, påträffa och 
rätta till fel i den interna 
kontrollen? 

Mycket fokus 
ligger på att 
förebygga, påträffa 
och rätta till fel. 

Mycket fokus ligger 
på att förebygga, 
påträffa och rätta till 
fel. 

Mycket fokus 
ligger på att 
förebygga, påträffa 
och rätta till fel. 

Följer Ni några andra kända 
ramverk? I så fall, vad har det 
för betydelse för Er 
organisation? 

Nej. Nej. Nej. 
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Bilaga 2 
 
De externa revisorerna – frågor och sammanfattade svar 
 
Allmänt 
Namn? 
Vilken är Er befattning på företaget och hur länge har Ni suttit på den posten? 
Vilka är Era arbetsuppgifter? 
 
Frågor till de externa revisorerna KPMG Bohlins AB 
Hur definierar Ni begreppet intern kontroll? Organiserande av rutiner och 

administrativa system. 
Vad tycker Ni om Svensk kod för bolagsstyrning? Koden är bra eftersom det blivit ett större 

fokus på dokumentation viket blir en 
garanti på att allt fungerar. 

Hur tror Ni att Koden kommer att förändra bilden 
av intern kontroll för svenska företag? 

Inte mycket. 

Vad anser Ni är de största fördelarna respektive 
nackdelarna med ett självreglerande ramverk? 

Fördelar: Ökad dokumentation, 
Nackdelar: Det får inte bli för 
byråkratiskt. 

Vilka förändringar har Ni märkt i arbetet med den 
interna kontrollen hos företagen sedan det har 
kommit ut vissa ramar för hur det skall vara 
uppställt? 

Ökad dokumentation, men de största 
företaget har sedan innan en väl 
fungerande intern kontroll. 

När Ni kommer ut i ett företag och skall granska 
den interna kontrollen vad är då det första Ni tittar 
på? Hur går Ni vidare efter det? 

Ser över företagens kontrollsystem. De 
externa revisorerna deltar ibland vid 
inventering. 

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till 
granskning av intern kontroll? 

Insamling av bevis för att säkerställa 
företagens rutiner. 

Hur stor vikt lägger Ni vid företagets egen 
bedömning av den interna kontrollen innan Ni 
granskar? 

Beror på företagets egna dokumentation 
och att de kan bevisa att den stämmer. 

Hur mycket kan Ni förlita Er på att företaget har en 
bra intern kontroll? 

Om företaget har en intern revisor blir 
tillförlitligheten större. 

Om Ni hittar brister i den interna kontrollen hur går 
Ni då vidare? 

Informerar företagsledningen. Om 
bristerna är av betydande storlek 
substansgranskas företaget eller så tas 
detta med i en revisionspromemoria. 

Både ledningen och de lägre nivåerna i 
organisationen skall granskas, är det mer 
problematiskt att granska någon av dessa och 
varför? 

Det är ledningens ansvar att sköta de 
lägre nivåerna. 

Hur ser informationsflödet ut mellan Er och 
företagsledningen vad gäller den interna kontrollen? 

En kontinuerlig dialog. 

Flera stora bolagsskandaler har ägt rum i både USA 
och i Sverige. Hur tror Ni att detta har påverkat 
betydelsen av god intern kontroll? 

Bolagsskandalerna har inte påverkat 
nämnvärt men de förändringar som varit 
kan ha bidragit till att företagen inte hängt 
med i utvecklingen. 

Vad anser Ni om att Koden inte tar upp 
revisionsarbetet i sina anvisningar? 

Det har ingen betydelse eftersom 
revisionsarbetet regleras i FAR SRS. 

På vilket sätt är COSO:s fem hörnstenar viktiga i 
företagen? 

Viktiga och bra utgångspunkter för större 
företag. 

Hur anser Ni att arbetssätt och rutiner har förändrats 
utifrån riskbedömning i företagen? 

Ingen större skillnad. 
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Anser Ni att företagen är bra på att använda olika 
kontrollaktiviteter? Har företagen något område 
som Ni anser vara mer behandlat än andra 
(exempelvis finansiell rapportering, IT-kontroller 
och förebyggande kontroller)? 

Ja, men antalet kontrollaktiviteter beror 
på företagets storlek. Större företag har en 
mer strukturerad organisation och 
behöver fler kontrollaktiviteter. 
Kontrollsystemen har blivit fler och mer 
komplexa. 

Hur anser Ni att företagsledningen hanterar den 
interna kommunikationen på arbetsplatsen? 

Det beror på vad det är för 
företagsledning och hur ägarna arbetar 
med målsättningar och visioner. 

Vilka anser Ni vara de viktigaste komponenterna 
inom den interna kontrollen? 

Det beror på företagets väsentliga flöden, 
det är skillnad på om det exempelvis är 
ett tjänsteföretag eller ett handelsföretag. 
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