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SAMMANFATTNING 
 
Skandalen i Enron skakade hela företagsvärlden då ett av USA:s mest framgångsrika företag 
helt plötsligt försattes i konkurs. Det var ledningen på företaget som handlade i eget intresse 
utan hänsyn till aktieägarna. Tillika förvånade blev vi svenskar när skandalen i Skandia 
uppdagades. Även här agerade ledningen i egenintresse och mycket information doldes för 
aktieägarna. Till följd av en rad uppmärksammade företagsskandaler, såsom i Enron och 
Skandia, har det därför införts regleringar angående den interna revisionen och den interna 
kontrollen. Regleringarna har införts för att återställa investerarnas förtroende för 
aktiemarknaden. Detta genom att garantera att innehållet i företagens finansiella rapportering 
och annan information överensstämmer med verkligheten. Beroende på vilket marknadsvärde 
företaget har och på vilken börs bolaget verkar på måste de följa antingen Svensk kod för 
bolagsstyrning eller den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX). Syftet med uppsatsen 
var att undersöka hur internrevision ser ut i företag som följer dessa bestämmelser. Vår 
teoretiska referensram har vi samlat in främst genom litteratur, tidskrifter och hemsidor på 
Internet. Vi har gjort en kvalitativ uppsats där vi har utgått från en deduktiv metod. Vi har 
alltså försökt utöka den befintliga teorin som redan finns inom området. För att kunna göra 
detta och gå på djupet med vårt ämne har vi utfört två kvalitativa undersökningar. Vi har 
intervjuat respondenter på de två internationella företagen Volvo och Ericsson i syfte att 
undersöka deras internrevision. I vår empiri har vi sammanställt materialet från intervjuerna 
och därefter i analysen undersökt om den stämmer överens med vår teoretiska referensram 
samt jämfört bolagen emellan. Vidare har vi kommit fram till följande slutsatser: Analysen 
visade att den interna revisionen på de båda företagen i stort sett såg liknande ut med 
undantag för vissa detaljer. Detta berodde på att både Volvo och Ericsson var två företag som 
agerade på den amerikanska börsen och därmed tvingades följa lagen SOX. Då lagen var 
relativt strikt fanns det inget stort utrymme för att avvika från denna, vilket medför att 
bolagen arbetade med den interna revisionen på ett liknande sätt. Ännu en faktor till att den 
interna revisionen såg liknande ut på företagen var att de inte arbetade med denna i ett 
konkurrerande syfte. Genom stora konferenser utbytte företagen istället åsikter och 
erfarenheter för att utveckla och förbättra den interna revisionen på företagen. Genom ett 
sådant samarbete ökade möjligheterna för en bättre standard på den interna revisionen i 
bolagen över lag och förtroendet bland aktieägarna stärktes. Förhoppningsvis leder det i 
längden till en bättre företagskultur i företagen där bedrägerier inte förekommer och framtida 
företagsskandaler undviks. 
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1. ÄMNESINTRODUKTION 
 

etta kapitel ger en introduktion till den problematik som ligger 
till grund för uppsatsens undersökningsområde. Uppsatsen 

handlar om hur internrevisionen ser ut på företag som följer Svensk 
kod för bolagsstyrning och Sarbanes-Oxley Act. 

 
 
1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 
Bolagsstyrning handlar om att styra bolag på ett sådant sätt att ägarnas krav på avkastning på 
det investerade kapitalet uppfylls och därigenom bidrar till samhällsekonomisk effektivitet 
och tillväxt.1 Bolagsstyrning har existerat sedan en lång period tillbaka i tiden, men det var 
först under 1800-talet som denna växte fram allt starkare. Detta i samband med att bolagen 
expanderade. Samtidigt som företagen expanderade skildes ägarnas intresse från ledningens 
sätt att styra företaget, eftersom bolagens ledning efterhand övertogs av professionella 
affärsmän vilket medförde att ledningen och ägandet skildes åt.2 Ledningen agerade i 
egenintresse utan att ta hänsyn till ägarna. Denna intressekonflikt, mellan ledningen och 
ägarna, leder oss in på agentteorin, där agenten (ledningen) försöker öka sin nytta på 
bekostnad av principalens (ägarens). Konflikten är början till det som idag har varit grunden 
till den nya lagen, Svensk kod för bolagsstyrning.3 
 
En stor del av arbetet med att eliminera intressekonflikten är att löpande sköta den interna 
kontrollen i företaget. Internkontroll består bland annat av en kontroll av att redovisningen är 
väl anpassad för verksamheten, att rapportsystem ger en rättvisande bild och signaler om fel, 
att periodiska bokslut följs upp, att ansvarsfördelningen är väl genomtänkt samt att det finns 
ett logiskt system för att godkänna samtliga transaktioner.4 Det är styrelsen uppgift att se till 
att bolaget har god internkontroll. De skall även fortlöpande hålla sig informerade om och 
utvärdera hur bolagets system för internkontroll fungerar.5 Allt detta arbete för att 
intressenterna skall känna tilltro och förtroende för företagsledningen. Internkontrollen leder 
fram till en revision som görs för att bearbeta och förbättra systemet. Internrevisionen 
verifierar att kontrollerna fungerar som den ska i företaget.6 
 
Internrevision är idag ett diskuterat ämne, främst till följd av en rad uppmärksammade 
företagsskandaler som inträffat under det senare decenniet. Det var de alltför optimistiska 
värderingarna som låg till grund för de redovisningsskandaler som uppmärksammades i slutet 
på nittiotalet. Det fanns stor osäkerhet i många affärsplaner och för den osäkerheten togs 
ingen extra riskpremie. Riskbilden hängde inte samman med värderingen. Vissa företag har 
misslyckats på grund av att de redovisat fel av misstag medan andra gjort rena brottsliga 
handlingar.7 Ett exempel på ett sådant företag är Enron som var ett av USA:s största bolag. I 
december år 2000 redovisades inkomsten till 100 miljarder dollar. Helt oväntat försattes 

                                                
1 Svernlöv, C. 2005 
2 Tricker, R. 1999 
3 Precht, E. ”Internkontroll är som en tom ram”. Balans, nr 1, (2006) 
4 Svernlöv, C. 2005 
5 Svernlöv, C. ”Bolagskodens regler om finansiell rapportering, intern kontroll samt redovisnings- och 
revisionsfrågor”. Balans, nr 3, (2005) 
6 Wahlman, E. 2004 
7 Mårtensson, T. ”För lite hänsyn till risk och osäkerhet i redovisningen”. Balans, nr 1, (2003) 

D 
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bolaget i konkurs ett år senare. Vid granskningen av vad som egentligen hänt dök det upp 
manipulerade balansräkningar och ifrågasatta revisorer. Enrons etiska regler undveks genom 
att högsta cheferna självständigt fick leda och kontrollera hela bolaget. När ledningen förstod 
att det var på väg att gå illa sålde de sina aktier, utan att anmäla dessa försäljningar enligt 
reglerna. Samtidigt uppmanades personalen att köpa mer aktier inom företaget. 
Bolagsstyrningen fungerade alltså inte alls, bland annat på grund av att ledningen hade ett så 
stort informationsövertag.8 Som ett resultat av skandalerna inom näringslivet har vikten av 
internrevision uppmärksammats enormt i media. Med anledning av detta har det inom 
bolagsstyrning tagits fram regleringar angående upprättelsen och uppföljandet av 
internkontroll och internrevision inom företagen. Detta för att undvika och minimera risken av 
att liknande händelser kommer att inträffa i framtiden. Regleringarna angående bolagsstyrning 
syftar till att återställa investerarnas förtroende för aktiemarknaden genom att garantera att 
innehållet i företagens finansiella rapportering och annan information överensstämmer med 
verkligheten.9 
 
Den ovan nämnda företagsskandalen i USA har sin motsvarighet i Skandiaskandalen i 
Sverige. Skandalen handlade inte bara om ersättningar till direktörerna, utan även om deras 
dyra boende och lyxrenoveringar. Skandias ledning dolde mycket för sina aktieägare, bland 
annat så protokollfördes ledningens möten aldrig.10 En åtgärd för att försöka undvika liknande 
företagsskandaler i framtiden, var att arbeta fram en kod för bolagsstyrning. Denna kod 
infördes den 1 juli 2005 i Sverige. En kod för bolagsstyrning fanns i princip i alla andra länder 
och det var därför nödvändigt att också Sverige fick en kod. Utan en kod är det svårare att få 
internationella investerare intresserade av bolag på den svenska marknaden.11 I USA har det 
tidigare gjorts liknande åtgärder efter skandalerna i bland annat Enron. År 2002 infördes lagen 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA som bland annat kräver större noggrannhet på rapporterna 
från bolagen.12 De ska inte kunna vara missvisande utan den interna kontrollen ska lätt kunna 
utvärderas.13 
 
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Företag med hemvist i Sverige som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista och företag på 
O-listan med ett marknadsvärde på över tre miljarder kronor måste följa Svensk kod för 
bolagsstyrning.14 Företag som är noterade på den amerikanska börsen, oavsett om det är ett 
amerikanskt eller utländskt företag, måste följa SOX:s regler.15 Vilken av de båda reglerna 
som skall följas beror alltså på vilken marknad företaget verkar på och vilket marknadsvärde 
de har. Internrevision förekommer dock även i företag som inte har krav på sig att följa någon 
av dessa regler. Även företag som inte omfattas av lagen har insett vikten av att ha en väl 

                                                
8 Flening, B. ”Vad var det egentligen som hände i Enron? Och hur kom det sig att några investerare faktiskt 
upptäckte det i tid?”. Balans, nr 6-7, (2003) 
9 Noteringar. ”Enrons fall gav dyr SOX – som blivit billigare”. Balans, nr 6-7, (2006) 
10 http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did-11812309.asp 
11 Ehlin, Å., Halling, P. & Precht, E. ”Koden behövs- men får inte bli för detaljerad”. Balans, nr 1, (2006) 
12 http://66.102.9.104/search?q=cache:mLLAkAz5lmEJ:www.nea.nu/pdf/ag/2006/pb060221SOX.pdf+sox&hl=s        
v&ct=clnk&cd=2&gl=se&lr=lang_sv 
13 Lander, G. 2004  
14 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp 
15 Tufvesson, S. M & Nystrand, J. ”Finansiell expert enligt Sarbanes-oxley - Vad innebär det för svenska 
bolag?”. Balans, nr 10, (2004) 
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fungerande internrevision på företaget. Det skapar mervärde för verksamheten och är en 
trygghet för aktieägare och andra intressenter.16 
Införandet av Svensk kod för bolagsstyrning och SOX har medfört förändringar och kostnader 
för företagen. Den ökade internrevisionen kostar företagen stora summor pengar främst i form 
av ökade revisionskostnader. Förespråkarna anser att de nya reglerna i första hand innebär att 
investerarnas förtroende för företagen blir återställt och förstärkt efter alla skandaler som har 
skett under det senaste årtiondet. Frågan är dock om kostnaderna överstiger nyttan. Vilka 
fördelar och nackdelar har den utökade regleringen fört med sig?17 
 
Med tanke på de företagsskandaler som inträffat under de senare åren har aktieägarna blivit 
mer försiktiga och mer rädda för risk. Investerare kräver därför mer information från 
företagen, vilket har tvingat fram ökade regleringar. Dessa faktorer gör att internrevision står 
mer i centrum idag än tidigare och därför ställs frågan om kraven på de interna revisorerna har 
förändrats? Vilka är det som arbetar med den interna revisionen och har dessa fått en mer 
betydelsefull roll i företaget?18 
 
Självklart påverkar inte en ökad internrevision endast aktieägare utan även de anställda på 
företaget. Internrevision kan ses utifrån två aspekter, dels som något positivt dels som en 
negativ process. Med bristande kunskap om området kan utveckling av internkontroll 
upplevas som en aktivitet som kostar pengar, tar kraft från annat och skapar hindrande 
byråkrati. Den kan ses som negativ av personalen då de kan känna sig övervakade och 
stressade över den ökade kontrollen. Rätt genomfört kan ledningen få möjligheter till bättre 
styrning och kontroll över verksamheten och dess möjligheter och risker. Ytterligare en 
positiv aspekt med internrevision kan vara att de anställda känner sig både mer delaktiga i 
företagets välgång och att de känner trygghet och tilltro till ledningen. Hur gör företagen för 
att få de anställda att se internrevisionen som något positivt?19 
 
 
1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Diskussionen ovan leder oss fram till följande frågeställning: 
Hur ser internrevisionen ut i företag som följer Svensk kod för bolagsstyrning och SOX? 
 
 
1.4 SYFTE 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur internrevisionen ser ut i företag som följer Svensk 
kod för bolagsstyrning och SOX.  
 
 
 
 

                                                
16 Svernlöv, C. ”Bolagskodens regler om finansiell rapportering, intern kontroll samt redovisnings- och 
revisionsfrågor”. Balans, nr 3, (2005) 
17 Precht, E. ”Ändrade arbetssätt med Sarbanes-Oxley Act”. Balans, nr 5, (2005) 
18 Lander, G. 2004 
19 http://www.kpmg.se/pages/102097.html  
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1.5 CENTRALA BEGREPP 
 
Bolagsstyrning 
Företaget styrs på ett sådant sätt att det uppfyller ägarnas krav på avkastning på deras 
investerade kapital. Detta bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och tillväxt.20 
 
Svensk kod för bolagsstyrning 
Innehåller regler och riktlinjer inom internkontroll och internrevision. Syftet är att svenska 
företag ska ha bättre styrning än vad de haft tidigare.21 Företag på A-listan och O-listan med 
marknadsvärde på över tre miljarder kronor är skyldiga att följa dessa regler.22 
 
SOX  
Den amerikanska motsvarigheten till Svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med SOX är i 
grunden gemensamt med det syfte Svensk kod för bolagsstyrning har. SOX är dock betydligt 
mer detaljreglerat.23 SOX omfattar alla de företag som är noterade på en amerikansk börs eller 
som har obligationer emitterade på den amerikanska marknaden och som har minst 300 
amerikanska ägare.24 
 
Agentteori 
En teori där det finns en principal (aktieägaren) och en agent (företagsledningen). Agenten 
och principalen har ofta skilda preferenser och det uppstår ofta informationsasymmetri då 
agenten vet mer än principalen.25 
 
 
1.6 UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 
 
Nedan sammanfattar vi uppsatsens fortsatta disposition genom att presentera huvuddragen i 
de följande kapitlen. 
 

Metod 
Här beskrivs vårt tillvägagångssätt för att skriva denna uppsats, hur 
vi har hittat material, gjort undersökningar och att vi ställer oss 
kritiska till våra val och referenser. Vi börjar med att beskriva vårt 
val av ämne och metod. Vidare kommer datainsamlingsmetod, 
urvalsprincip samt sanningskriterier att förklaras. 
 

   
 Teoretisk referensram 

Kapitlet skildrar uppsatsens teoretiska referensram. Här beskrivs 
de teorier som används och de aktuella regelverk som uppsatsen 
belyser. Samt vad litteraturen säger om internkontroll och 
internrevision och syftet med dessa. 

    

                                                
20 Svernlöv, C. 2005 
21 Svernlöv, C. 2005 
22 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp 
23 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D89404,00.html 
24 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act 
25 www.plan.se/tidningen/Agentteori.pdf 
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  Empiri 
I empirikapitlet beskriver vi de företag som vi har valt att studera. 
Vidare återger vi det resultat som har framkommit från de 
intervjuer som genomförts med respondenten på respektive 
företag. 

 
 
Analys 
Analyskapitlet kommer att bestå av en analys där den teoretiska 
referensramen vävs samman med det insamlade empiriska 
materialet. Intressanta delar från de genomförda intervjuerna 
jämförs med varandra och ställs mot uppsatsens teoretiska 
bakgrund. 

            
Avslutning 
I detta avsnitt presenteras reflektioner till vad som framkom i 
föregående kapitel. Det är en avslutning innehållande slutsatser, 
eftertankar kring det egna arbetet samt förslag till fortsatt 
forskning som kommer att presenteras. 
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Kapitel 5 

 
Kapitel 6 



____________________________________________________Metod__________________ 
 
 

 6 

2. METOD 
 

etodkapitlet behandlar de metoder som använts vid 
undersökningens insamling, bearbetning och analys av 

information. Vi beskriver vår vetenskapliga ansats och metod. Vidare 
redogörs för datainsamlingsmetod, urvalsprincip samt 
sanningskriterier. Slutligen redogörs för alternativa metodval.  

 
 
2.1 VAL AV ÄMNE 
 
När vi skulle välja ämne började vi med att titta på revisionsbyråernas hemsidor och deras 
förslag till uppsatsämnen. Vi fann då att mycket handlade om internrevision och vi ansåg att 
detta ämne lät intressant och aktuellt. Dessutom hade vi i tidigare redovisningskurs fått upp 
ögonen för ämnet. Vi bestämde oss därför att fördjupa vårt sökande inom detta ämnet.  
 
 
2.2 VETENSKAPLIG ANSATS 
 
Vi har valt att utgå från en deduktiv metod i vår studie om internrevision. Utgångspunkten är 
teorin och syftet är att testa eller utöka befintlig teori samt att förklara verkligheten.26 Vi har 
valt denna metod eftersom det redan finns befintlig teori om internrevision och vi vill utöka 
denna genom intervjuer med företag som är berörda av ämnet. I den deduktiva metoden 
skaffas först förväntningar om hur världen ser ut och därefter samlas empiri in för att se om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten. På grund av detta blir ofta 
forskningsprocessen mer objektiv då den inte ger lika mycket utrymme för forskarens egna 
åsikter och vinklingar.27  Vanlig kritik mot den deduktiva metoden är att forskaren tenderar att 
leta efter information som ger stöd åt förväntningarna som fanns när undersökningen inleddes. 
Detta kan leda till att forskaren missar viktig information.28  
 
 
2.3 VETENSKAPLIG METOD 
 
2.3.1 Kvalitativ metod  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ uppsats. Vi har använt oss av den här metoden för att förstå 
och fördjupa begrepp och fenomen, det vill säga få grepp om generella fenomen. Jacobsen 
menar att detta är orsaken till varför man väljer att göra en kvalitativ undersökning.29 
Fördelarna med den här metoden som vi har kunnat utnyttja är att vi får en närhet till 
intervjupersonen, vilket bidrar till en mer öppen dialog. Vi får dessutom möjlighet att ställa 
följdfrågor, vilket bör kunna göras för att förstå på djupet vad internrevision innebär. Dessa 
fördelar nämner Jacobsen som viktiga för undersökningen.30 
 

                                                
26 Artsberg, K. 2005 
27 Patel, R & Davidson, B. 2003 
28 Jacobsen, I. D. 2002 
29 Ibid 
30 Ibid 
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Det negativa med den kvalitativa metoden har varit att intervjuerna tar mycket tid och är 
resurskrävande. Vi är även medvetna om att generaliseringsproblem kan uppstå då vi måste 
tänka på om företaget är representativt. Dessa generaliseringsproblem anser Jacobsen är 
viktiga att tänka på.31 En annan faktor är att det är viktigt med objektiv verklighet och att 
denna inte får störas av undersökaren. Det är lätt att det uppkommer forskareffekter, alltså att 
forskaren själv påverkar resultatet. Vi försökte att minimera dessa men kommer dock inte 
undan att det alltid blir någon undersökningseffekt. Dessa effekter talar Jacobsen om i 
teorin.32 
 
 
2.3.2 Små-N-studie 
 
Vi har gjort små-N-studier i vår uppsats vilket innebär att vi endast valt ut ett fåtal enheter. Vi 
ville ha en rik beskrivning av vårt fenomen men ändå kunna gå på djupet, vilket gör att denna 
metod passar vårt fall utmärkt. Vi har en överskådlig mängd enheter vilket gör att vi kan gå på 
djupet med varje enhet, men ändå få en rik och detaljerad beskrivning av fenomenet. Jacobsen 
beskriver i teorin att denna metod är lämplig i fall som vårt.33 
 
 
2.4 DATAINSAMLING 
 
Det finns två olika tillvägagångssätt att samla in data på. Primärdata är information som 
samlas in för första gången. Sekundärdata är data som redan har samlats in eller återges av 
någon annan.34 Vår uppsats har grundat sig på sekundärdata, men vi har även berört 
primärdata genom våra intervjuer.  
 
 
2.4.1 Primärdata 
 
Vi har samlat in vår primärdata genom öppna individuella intervjuer. Detta lämpar sig då vi 
hade ett fåtal enheter att intervjua. Det har varit tidskrävande men nödvändigt för att få fram 
den rätta informationen.  
 

2.4.1.1 Val av företag 
 
Vi har avgränsat vårt arbete till att undersöka bolag som omfattas av Svensk kod för 
bolagsstyrning och SOX. Vi har dessutom avgränsat oss till att undersöka två olika bolag, då 
vi har haft begränsad tid och limiterade resurser. 
 
På Stockholmsbörsens hemsida har vi kunnat utläsa vilka företag som har som krav att följa 
Svensk kod för bolagsstyrning.35  Utifrån detta har vi gått vidare och undersökt vilka företag 
som dessutom omfattas av SOX. Detta har vi kunnat utläsa på de berörda företagens 

                                                
31 Jacobsen, I. D. 2002 
32 Ibid 
33 Ibid 
34Artsberg, K. 2005  
35http://www.omxgroup.com/nordicexchange/omhandeln/Lagar_regelverk/stockholmrulesregulations/Code_for_
Corporate_Governance/?languageId=3 
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hemsidor. Vi har försökt i största möjliga mån ta i beaktande att huvudkontoret är beläget i 
närheten av Halmstad då vi anser att det är av vikt att kunna göra personliga intervjuer. Efter 
kontakt med företag märkte vi att utbudet i närheten var för litet och de mindre företagen hade 
ingen egen avdelning för internrevision, vilket vi hade som krav. Vi hade då inte möjlighet att 
genomföra samtliga intervjuer personligt. Att utbudet är litet häromkring beror på att de flesta 
företags huvudkontor är beläget i Stockholm. 
  

2.4.1.2 Val av respondenter 
 
Det har varit av stor vikt för oss att kunna genomföra intervjuerna med personer på företagen 
som är väl insatta i arbetet med den interna revisionen. Detta för att vi har velat komma nära 
fenomenet och få så uttömmande svar som möjligt. På ett av företagen fick vi möjlighet att 
intervjua internrevisionschefen och på det andra intervjuade vi en respondent som jobbar på 
avdelningen för internrevision men inte som chef. Denna person var dock tillräckligt insatt för 
att svara på våra frågor på ett tillfredsställande sätt. Han gav oss även telefonnummer till 
andra inom avdelningen i det fall vi behövde komplettera något, vilket vi inte behövde.  
 

2.4.1.3 Val av intervjufrågor 
 
En intervju kan vara mer eller mindre öppen. Våra intervjufrågor bestod av öppna frågor där 
respondenten kunde svara fritt och där vi hade möjlighet att ställa följdfrågor. Detta för att vi 
ska kunna gå på djupet med vårt fenomen. Vi har strukturerat den öppna intervjun på så sätt 
att vi i förväg bestämde oss för vilka frågor vi skulle koncentrera oss på. Det kan dock bli en 
viss slutning av datamaterialet då, men struktureras den inte alls kommer datan bli väldigt 
svår att analysera sen. Trots struktureringen är det fortfarande möjligt med en hög grad av 
öppenhet. Den kvalitativa intervjun bör alltså inte vara helt ostrukturerad. Detta för att säkert 
komma in på de ämnen som ska behandlas.36  
 
 
2.4.2 Sekundärdata 
 
Vår teoretiska referensram har vi samlat in genom litteratur, vetenskapliga artiklar, 
tidningsartiklar, offentliga utredningar, lagstiftningar, årsredovisningar samt hemsidor. För att 
finna det här materialet har vi använt oss av bibliotekets sökdatabas Hulda, AffärsData, 
Libris, ABI Inform samt Internets sökmotor Google. Vi har använt oss av sökorden 
internrevision, internkontroll, granskning, SOX, Svensk kod för bolagsstyrning och 
agentteorin. Vi har kritiskt granskat våra källor, bland annat genom att vi alltid har försökt att 
gå till grundkällan och i största mån försökt använda oss av aktuella källor. 
 
 
2.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 
 
Det är viktigt att kritiskt bedöma giltighet och tillförlitlighet på den data vi samlat in. Har vi 
fått vad vi vill ha (intern giltighet)? Kan vi överföra det som vi funnit till andra sammanhang 

                                                
36 Jacobsen, I. D. 2002 
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(extern giltighet)? Kan vi lita på de data som vi samlat in (reliabilitet)? Dessa frågor 
poängterar Jacobsen i teorin om reliabilitet och validitet.37  
 
 
2.5.1 Reliabilitet 
 
Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig, det vill säga reliabel. Med detta menas att 
undersökningen måste gå att lita på. Undersökningen måste vara genomförd på ett trovärdigt 
sätt och får inte vara behäftad med uppenbara mätfel. För att uppnå resultat som mäter det vi 
är intresserade av och som vi kan lita på, måste vi genomföra undersökningen på ett korrekt 
sätt. Enligt Jacobsen är detta viktigt att ha i beaktande.38  Vi har gjort en av våra intervjuer via 
ett personligt möte då detta skapar en mer personlig kontakt och empirin blir mer 
sanningsenlig. Det blir lättare att tala om känsliga ämnen då det skapas en personlig kontakt. 
Det är lättare att se hur personen i fråga reagerar, om det finns tvekan och så vidare. Vi har 
dock tagit i beaktande att det alltid uppstår en intervjuareffekt och har försökt att i möjligaste 
mån vara så neutrala som möjligt. Då vi på grund av begränsade resurser och tid inte har haft 
möjlighet att genomföra en personlig intervju med ett av företagen, har vi här genomfört en 
telefonintervju. En fördel med en telefonintervju är att intervjuareffekten minskar. Ingen av 
parterna kan påverkas av den andras reaktioner. Vi har dock tagit i beaktande att det blir mer 
opersonligt på telefon och svårare att prata om känsliga ämnen. Denna respondent var dock 
viktig för vår undersökning och därför ansåg vi att en telefonintervju var att föredra, då vi inte 
ville missa möjligheten till denna intervju.  
 
För att få en tillförlitlig intervju och inte missa någon del har vi använt oss av en bandspelare 
både vid vårt personliga möte och vid telefonintervjun. Ett bra samtal kräver en viss 
ögonkontakt. Detta kan man gå miste om då antecknandet upptar en stor del av 
uppmärksamheten. Detta kan lösas med hjälp av en bandspelare. Samtalskontakten blir då 
mer naturlig, vilket gör att intervjun flyter på bättre.39 Vi har lyssnat på banden var och en för 
sig för att verkligen bekräfta att vi uppfattat intervjun på samma sätt oberoende av varandra. 
Vi var alla tre närvarande vid båda intervjuerna där en av oss ställde frågorna och resterande 
två förde anteckningar och ställde vid behov ytterligare följdfrågor. Under telefonintervjun 
använde vi oss av en högtalartelefon för att alla skulle få möjlighet att höra samtalet. Vi är 
dock medvetna om att det bästa hade varit om vi hade kunnat genomföra samtliga intervjuer 
på samma sätt, helst då genom personliga intervjuer. Det hade även varit att föredra om vi 
hade kunnat göra intervjuerna med längre mellanrum, för att få tid till att bearbeta det 
insamlade materialet. Detta har universitetslektorn Joakim Winborg lagt stor vikt av vid 
metodföreläsningar.40 Detta kunde vi dock inte styra över då våra respondenter inte hade 
möjlighet att genomföra respektive möten vid ett annat tillfälle. 
 
 
2.5.2 Validitet 
 
Empirin måste vara giltig och relevant, alltså valid. Det innebär att man mäter det som är 
avsett att mätas. Ett problem som vi är medvetna om är giltigheten. Vi måste tänka på att 
intervjuobjektet kanske inte känner till helheten av företaget och tolkar som företaget gör i 

                                                
37 Jacobsen, I. D. 2002 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Joakim Winborg 
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stort. Detta är faktorer som Jacobsen upplyser om att ta hänsyn till.41 Personen ifråga kanske 
inte är representativ för hela företaget.  
 

2.5.2.1 Intern giltighet 
 
Intern giltighet handlar om hur väl fenomenet är beskrivet. Det är resultatens giltighet det 
talas om. För att komma närmare sanningen är det bra om flera personer är ense om att 
beskrivningen är riktig. Ju fler som håller med desto större sannolikhet att resultatet är sant. 
För att uppnå ett så sanningsenligt resultat som möjligt vore det optimala att intervjua flera 
personer på företagen.42 Vid intervjun med Volvo medverkade två respondenter från 
företaget. Men på grund av begränsningar i tid var detta inte möjligt från Ericssons sida. En 
faktor som stärker sannolikheten att resultatet är sant i vårt fall är att vi har varit tre 
intervjupersoner närvarande vid varje intervju som sedan oberoende av varandra har tolkat 
svaren från intervjun. 
 
Vår uppsats giltighet är starkt beroende av om vi fått tag på de ”rätta källorna”, alltså de som 
har den rätta information. Även om vi kommit i kontakt med de ”rätta källorna” måste vi 
enligt teorin även värdera källans förmåga att ge riktig information om det vi studerar. Källans 
närhet till fenomenet måste alltså bedömas. Vikten av att hitta dessa rätta källor beskriver 
Jacobsen.43 Vi har därför valt att intervjua personer på bolagen som är väl insatta i fenomenet 
internrevision. 
 

2.5.2.2 Extern giltighet 
 
Extern giltighet handlar om i vilken grad som resultaten från en undersökning kan 
generaliseras. Det kan vara svårt att hävda att stickprovet är representativt för hela 
populationen av enheter. Generalisering är inte helt omöjlig, men måste underbyggas med 
goda argument. Vi har försökt vara försiktiga med allt för starka generaliseringar, men då vi 
har gjort en kvalitativ studie som bygger på ett fåtal enheter eller observationer, var vi 
tvungna att göra en viss generalisering. Vi har försökt att välja ut personer på företagen som 
vi ansett är representativa inom vårt ämne. Vi kan dock bara säga att det är sannolikt att vi 
lyckats, aldrig bevisa det. För att få en hög extern giltighet menar Jacobsen att dessa faktorer 
är viktiga att beakta.44 
 
 
2.6 ALTERNATIVA METODVAL 
 
Alternativet till en kvalitativ metod är den kvantitativa. För att kunna använda sig av en 
kvantitativ ansats måste informationen om vår data vara så bra att kategorisering kan ske 
innan genomförandet av intervjun. Då vår kunskap om ämnet innan intervjuerna var 
begränsad hade det varit svårt att göra en kategorisering. Ett annat krav för denna ansats är 
möjligheten att undersöka många enheter. Fördelarna med kvantitativa mätningar är att ett 
större urval respondenter undersöks, vilket gör att det blir hög extern giltighet. Andra fördelar 
                                                
41 Jacobsen, I. D. 2002 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid 
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är att det är lättare att strukturera och överblicka samt att det är en relativt billig metod. Dessa 
fördelar med kvantitativa mätningar beskriver Jacobsen i sin litteratur.45 Då vi ville ha en 
djupare förklaring och förståelse för ämnet internrevision passade en kvalitativ studie oss 
bättre. 
 
Ett alternativ till små-N-studier är så kallade fallstudier, som är mest lämpliga när en speciell 
plats eller en speciell situation ska beskrivas på djupet. I fallstudier fokuseras en speciell 
enhet.46 Då det vi har undersökt, den interna revisionen, är ett speciellt fenomen där vi har 
undersökt två olika enheter och inte ville beskriva en speciell plats eller speciell situation 
passade en små-N-studie vår undersökning bättre. Jacobsen påpekar dock att gränsen mellan 
en små-N-studie och en fallstudie inte är så tydlig.47 
 

                                                
45 Jacobsen, I. D. 2002 
46 Ibid 
47 Ibid 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

eorikapitlet skildrar uppsatsens teoretiska referensram. Här 
beskrivs den teori som är relevant för uppsatsens 

problemområde. För att ge en ökad förståelse för vårt ämne beskriver 
vi i detta kapitel internrevisionen och syftet med denna. Vidare ges en 
överblick över de aktuella regelverk som uppsatsen belyser. 

 
 
3.1 AGENT OCH PRINCIPAL TEORIN 
 
I Enron, Skandia och övriga företagsskandaler agerade ledningen i eget intresse utan att ta 
hänsyn till ägarna. Intressekonflikter som dessa leder oss in på agentteorin, där agenten 
(ledningen) försöker öka sin nytta på bekostnad av principalens (ägarens).48 
 
Agentteorin växte fram på 1970-talet. Teorin förutsätter att en part (principalen) delegerar 
jobb till den andra parten (agenten) som utför detta jobb.49 Agentteorin utgår ifrån antaganden 
att aktörerna är nyttomaximerande och rationella. Agenten förväntas välja en sådan 
redovisningsmetod som ger högre vinst om hans egen ersättning på något sätt är relaterad till 
vinstnivån.50 Detta dilemma där agenten handlar i egenintresse kallas ”moral hazard”. En 
annan typ av agentproblem är ”adverse selection”. Detta uppstår när principalen inte har 
tillgång till all befintlig information då ett beslut fattas av agenten. På grund av det kan 
principalen inte bedöma om agentens beslut är det bästa för företaget.51 Andra centrala 
antaganden inom agentteorin är att parterna fattar självständiga beslut och att agenten och 
principalen kan ha olika mål som står i konflikt med varandra. Ytterligare ett problem i teorin 
handlar om riskfördelning.  Problem uppstår när principalen och agenten har olika attityder 
till risk på grund av olika riskpreferenser. Någon kan vara rädd för risk medan den andra kan 
vara villig att ta risk. För att lösa detta problem utformar parterna ett kontrakt, där en 
överenskommelse mellan parterna sluts. Kontraktet sluts utifrån den kunskap parterna har och 
parterna försöker utforma kontraktet till sin egen fördel. En stor fråga i agentteorin är vem 
som tar risken i ett uppdrag. Genom kontrakt fördelas risken på olika sätt och påverkar därför 
parterna olika. I agentteorin särskiljs två typer av kontrakt, beteendeorienterade- och 
resultatorienterade kontrakt. Beteendeorienterade kontrakt är till exempel vanlig timlön. 
Resultatorienterade kontrakt är exempelvis att de anställda arbetar på provision eller att 
personalen blir tilldelade aktier i företaget efter prestation. De anställda arbetar hårdare för 
företagets välmående då prestationen är kopplad till någon form av avkastning. Konflikten 
mellan principalen och agenten reduceras på detta sätt.52 För att utröna problemet med att de 
båda parterna handlar i egenintresse och på bekostnad av varandra har internrevision införts. 
Denna medför en kostnad för agenten, men detta löser problemet så agenten handlar 
ansvarsfullt och på ett sätt som är förenligt med dess kontrakt.53 
 
 

                                                
48 Precht, E. ”Internkontroll är som en tom ram”. Balans, nr 1, (2006) 
49 Agency Theory ”An assessment and review”. Academy of management review. Vol. 14 
50 Artsberg, K 2005  
51 Agency Theory and the Internal Audit. Vol. 9 
52 www.plan.se/tidningen/Agentteori.pdf 
53 Agency Theory and the Internal Audit. Vol. 9 
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3.2 INTERNKONTROLL 
 
”Internkontroll är en process angripen av en enhets direktör, ledning och annan personal, 
avsedd att försörja rimlig försäkran beträffande utförandet av mål i dessa kategorier: 

o Effektivitet och skicklighet av arbetet (Operations). 
o Ansvar för den finansiella rapporten (Financial reporting). 
o Tillmötesgående och tillämpa lagar och regleringar (Compliance). 

Internkontroll är en process. Den har som avseende att avslutas, dock skall internkontroll 
fortlöpa och inte vara ett slut i sig54.” 
 
System för internkontroll finns i företaget för att undvika att fel som görs i arbetet leder till fel 
i redovisning, fel i ekonomiska rapporter och beslutsunderlag. Dessa fel kan leda till 
olönsamma beslut eller förluster. Med internkontroll menas att organisationen har rutiner som 
gör att redovisningen blir riktig och fullständig samt att företagets resurser används på det sätt 
som företagsledningen har tänkt sig.55 Arbetet med internkontroll utförs i företagen för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs på bästa sätt. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är det 
styrelsen som ansvarar för bolagets interna kontroll.56 
 
”Styrelsen skall se till att bolaget har god internkontroll och fortlöpande hålla sig informerad 
om och utvärdera hur bolagets system för internkontroll fungerar. Styrelsen skall i 
bolagsstyrningsrapporten rapportera hur den interna kontrollen till den del den avser den 
finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste 
räkenskapsåret57.”  
 
Även om det är styrelsen som ansvarar för den interna kontrollen så är övriga anställda i 
företaget delaktiga i arbetet med den interna kontrollen, såväl styrelsen och företagsledning 
som andra anställda. Utöver att den interna kontrollen ska säkerställa att redovisningen blir 
riktig och fullständig innebär arbetet med den interna kontrollen även att skydda tillgångar 
och resurser samt att tillämpa resultatmått som passar företaget i fråga.58  
 
Internkontroll består av ett antal komponenter; kontrollmiljön, riskbedömning, 
kontrollverksamhet, information och kommunikation, samt övervakning av det interna 
kontrollsystemet.59 Kontrollmiljön skapas av organisationens medlemmar och hur 
medlemmarna samverkar. Fokus ligger på företagets sociala miljö och ledarstil.60 Det är av 
vikt att ansvar och befogenheter är klart definierade och att medarbetarna har den kompetens 
som krävs för deras olika befattningar.61 Eftersom alla företag möter olika risker som måste 
tas hänsyn till är det viktigt att göra en riskbedömning. Det måste finnas processer som 
identifierar och analyserar de risker som utgör ett hot mot företaget.62 I kontrollverksamheten 
bevakas att ledningens anvisningar följs, detta med hjälp av riktlinjer och processer. Exempel 
på dessa riktlinjer och processer är bland annat aktiviteter som auktoriseringsinstruktioner, 
avstämning och resultatuppföljning. När det gäller information och kommunikation är det av 

                                                
54 http://www.coso.org/key.htm   
55 Föreningen Auktoriserade Revisorer. 1993 
56 SOU 2004:46  
57 Ibid 
58 http://www.omxgroup.com/omxcorp/investorrelations/bolagsstyrning/riskhanteringochinternkontroll/ 
59 Ibid 
60 http://www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning/internkontroll.4.1faf3f4fcea3ced188000281.html 
61 http://www.omxgroup.com/omxcorp/investorrelations/bolagsstyrning/riskhanteringochinternkontroll/  
62 http://www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning/internkontroll.4.1faf3f4fcea3ced188000281.html 
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vikt att all väsentlig information identifieras, inhämtas och förmedlas på rätt sätt och i rätt tid. 
Detta för att medarbetarna ska kunna utföra sina uppgifter. För att vara säker på att 
verksamheten bedrivs på bästa sätt och att rätt kvalitet uppnås krävs det en övervakning av det 
interna kontrollsystemet. Allvarliga fel och brister som upptäcks i den interna kontrollen ska 
rapporteras fortlöpande till ledning och styrelse.63  
 
 
3.2.1 COSO 
 
COSO, The Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, är ett 
ramverk som fungerar som en mall för att utvärdera ett företags interna kontroll över den 
finansiella rapporteringen.64 COSO är det mest erkända internationella ramverket som 
beskriver den interna kontrollens olika komponenter.65 COSO-modellen ställs upp som en kub 
där internkontrollens fem huvudkomponenter presenteras66. 
 

 
 
Källa: http://big4guy.com/index.php/2006/05/10/analyzing_the_coso_cube_internal_control 
 
COSO är en frivillig privat organisation som bildades år 1985 i USA. Organisationen ägnar 
sig åt att förbättra kvaliteten av finansiella rapporter genom etik, effektiv internkontroll och 
bolagsstyrning. År 1992 gav de ut sitt första ramverk, Intern Styrning och Kontroll – ett 
integrerat ramverk.67 Ramverket gavs ut för att stödja företag och andra organisatoriska 
enheter i värderingen och förbättrandet av deras interna styr- och kontrollsystem. Ramverket 
har sedan dess införlivats som riktlinjer, regler och föreskrifter och används av många företag 
för att förbättra styrningen och kontrollen av verksamheten. Ramverket utgörs av brett 
accepterade standards för att uppfylla de rapporteringskrav som ställs idag, bland annat för att 
kunna uppfylla lagen SOX. Under de senaste åren har fokus på riskhantering ökat och ett 
behov av ett ramverk för att värdera och hantera risker har i större grad växt fram. År 2001 
tog därför COSO initiativ till ett projekt och anlitade PricewaterhouseCoopers för att utveckla 
ytterligare ett ramverk. Detta ramverk skulle direkt kunna användas av ledningen för att 
utvärdera och förbättra organisationens övergripande riskhantering. Det var under tiden då 
detta ramverk arbetades fram som en rad uppmärksammade företagsskandaler och 
                                                
63 http://www.omxgroup.com/omxcorp/investorrelations/bolagsstyrning/riskhanteringochinternkontroll/ 
64 http://sv.wikipedia.org/wiki/COSO 
65 http://www.internrevisorerna.se/uploads/cosooversattning.pdf 
66 http://sv.wikipedia.org/wiki/COSO 
67 http://www.coso.org/ 
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misslyckanden inträffade i näringslivet. Efter dessa skandaler följdes krav på förbättrad 
företagsstyrning och riskhantering med nya lagar, regleringar och börsnoteringsregler. 
Behovet av ett ramverk för en övergripande riskhantering som tillhandahåller grundläggande 
principer och begrepp, ett gemensamt språk, tydliga anvisningar och vägledning blev allt mer 
angeläget. COSO anser att deras nya ramverk uppfyller dessa krav och de förväntar sig att 
ramverket kommer att bli allmänt accepterat av företag och andra organisationer runt om i 
världen och då särskilt hos aktieägare och andra intressenter. Syftet med detta ramverk är inte 
att ersätta det gamla utan att bygga vidare på den interna styrningen och kontrollen.68 
 
 
3.3 INTERNREVISION 
 
Den definition av internrevision som flertalet svenska internrevisorer arbetar efter är den 
beskrivning som organisationen inom internrevision, the Institute of Internal Auditors (IIA), 
gör: 

”Internrevisionen granskar att organisationens information är tillförlitlig och har integritet, 
att lagar och regelverk följs, att tillgångar skyddas, att resurser används effektivt samt att 
fastställda syften och mål uppnås. Internrevision hjälper en organisation att nå sina mål, 
genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i 
riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesserna. Den är en oberoende, 
objektiv, säkrings- och konsultaktivitet, utformad för att tillföra värde och förbättra en 
organisations verksamhet69.”  

I dagens samhälle krävs det allt mer av företagen för att de ska kunna bibehålla sina positioner 
och följa med i utvecklingen. För att kunna överleva i en värld som förändras i allt snabbare 
takt måste företagen ständigt förbättra sig. Företaget måste bygga upp kunskap om hur de 
arbetar samt kunna mäta och följa upp olika aspekter för att veta om verksamheten lyckas 
med att ständigt förbättras. Internrevision omfattar alla olika aspekter av en organisation, 
verksamhet likväl som finansiella aktiviteter.70  
 
Internrevision handlar om att granska internkontrollen genom att bland annat utvärdera 
kommande teknologier, analysera möjligheter, undersöka globala frågeställningar, värdera 
risker, styrning, etik, kvalitet, ekonomi och effektivitet. Det syftar till att säkerställa att 
organisationens styrprocesser klarar att hantera hinder och risker. Internrevision kan 
identifiera ett systems brister men det är även ett sätt att upptäcka möjligheter till förbättring i 
företaget. För enkelhetens skull kan sägas att internrevisionen är all redovisning utöver den 
obligatoriska affärsredovisningen.71 

 
3.3.1 IIA 
 
The Institute of International Auditors (IIA) grundades år 1941 och har mer än 94 000 
medlemmar världen över. IIA har utarbetat ett antal normer för den interna revisionen, 
Standards for the Profesional Pracitice of Internal Auditing. Dessa normer betraktas som god 

                                                
68 http://www.internrevisorerna.se/uploads/cosooversattning.pdf 
69 http://www.internrevisorerna.se/internrevision 
70 Wahlman, E. 2004 
71 http://www.internrevisorerna.se/internrevision 
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redovisningssed i sammanhang med internrevisionen. IIA:s normer innehåller 
rekommendationer om vad internrevisionen bör innefatta.72 IIA har en unik position inom 
ägarstyrning, riskhantering och internkontroll och är världsledande inom utbildning, 
utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevisorer världen över. De arbetar 
bland annat med att certifiera yrkesverksamma internrevisorer. Internrevisorernas förening är 
en del av IIA. Denna organisation grundades 1951 och har ungefär 500 medlemmar i Sverige. 
Internrevisorernas förening är en ideell branschorganisation för yrkesverksamma 
internrevisorer.73 Den övergripande målsättningen för föreningen är att Internrevisorernas 
förening skall vara en ledande branschorganisationen till stöd för alla svenska internrevisorer 
genom att utveckla internrevisionen i så väl teori som praktik. Föreningen verkar också för en 
ökad användning av internrevision i det svenska näringslivet. De arbetar för att göra 
internrevisionen i Sverige kompetent och mer ändamålsenlig. De ska även verka som en 
samlingspunkt för internrevisorer, där tankar och åsikter kan utbytas.74 
 
 
3.4 INTERNREVISORN 

Internrevisorns uppgift går ut på att se hur organisationen fungerar, om den når sina mål och 
effektivt hushåller med sina ekonomiska tillgångar. När detta inte fungerar, är det 
internrevisorns uppgift att meddela varför det inte fungerar och hur dessa problem kan 
åtgärdas. En internrevisor ser till att ledningen och styrelsen är medvetna om vilka risker som 
finns för att nå organisationens mål och att de vet hur de skall hantera dessa risker. De har 
även som arbetsuppgift att granska och utvärdera den interna styrningen och kontrollen. 
Internrevisionens fokus ska ligga på att granska och bedöma hur organisationen har utfört det 
delegerade uppdraget från styrelsen. Internrevisorn är anställd av företaget och arbetar på 
företagsledningens eller styrelsens uppdrag.75  

Det finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet för att bli internrevisor, men många 
internrevisorer är högt kvalificerade.76 Vanligen har personen i fråga arbetat några år med  
andra uppgifter innan positionen som internrevisor besitts. En del har jobbat som 
externrevisorer och sadlar om efter några år, medan andra har haft helt andra arbetsuppgifter 
inom organisationen. Det hör inte till vanligheten att börja arbeta med internrevision direkt 
efter examen. Detta eftersom det krävs mycket kunskap och erfarenhet för att bli en bra 
internrevisor, och denna kunskap besitts vanligtvis inte direkt efter avslutad utbildning.77 
Utöver revisionsteknik bör internrevisorn även ha god kunskap om företaget och dess 
verksamhet. Ett företag skall se sina internrevisorer som verkliga tillgångar för verksamhetens 
utveckling. En duktig internrevisor kan också bidra i förändringsarbete och 
verksamhetsutveckling. Att arbeta med internrevisionen på ett företag innebär alltså ett stort 
förtroendeuppdrag.78 
 
 
 
 
                                                
72 Profesional Pracitice of Internal Auditing. 
73 SOU 2004:46 
74 http://www.internrevisorerna.se/om_oss 
75 http://www.internrevisorerna.se/internrevision 
76 http://www.internrevisorerna.se/uploads/SOU%202004%2046%20Koden%20v6.pdf 
77 http://www.internrevisorerna.se/internrevision 
78 Wahlman,E. 2004 
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3.4.1 Certifiering 
 
Runt om i världen blir det för vart år som går allt mer populärt att bli certifierad internrevisor. 
I slutet av 2005 fanns det över 69 000 registrerade internrevisorer med examinering från 
Certified Internal Auditor (CIA). Denna certifiering görs genom IIA. CIA är den enda globalt 
accepterade certifieringen som förekommer för internrevisorer. Certifieringen är 
internationellt erkänd och kan liknas vid den auktorisation som de externa revisorerna 
genomgår. Att bli certifierad internrevisor kräver både mycket tid och hårt arbete. 
Certifieringen innehåller fyra olika delprov som måste vara avklarade och godkända innan 
internrevisorerna kan kalla sig certifierad. Det är inte vem som helst som kan välja att bli 
certifierad internrevisor, utan det finns vissa krav som måste vara uppfyllda. Det första kravet 
är arbetslivserfarenhet inom internrevision i minst två år för att få möjlighet att bli certifierad. 
Utöver detta krävs det också minst 120 poängs studier vid ett universitet.79

 

 
 
3.5 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER 
 
För börsnoterade företag med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor finns det vissa 
lagar och bestämmelser som måste följas gällande bolagsstyrning. Men det finns även en hel 
del rekommendationer för granskningen av den interna revisionen. Även normer om hur 
arbetet med internrevision bör gå till är stadgade på affärsmarknaden.80 
 
 
3.5.1 Tvingande 
 
Till följd av den senaste tidens skandaler inom näringslivet har det inom bolagsstyrning tagits 
fram regleringar angående upprättelsen och uppföljandet av internkontroll och internrevision 
inom företagen. Detta för att undvika och minimera risken av att liknande händelser kommer 
att inträffa i framtiden. Lagen syftar till att återställa investerarnas förtroende för 
aktiemarknaden genom att garantera att innehållet i företagens finansiella rapportering och 
annan information överensstämmer med verkligheten.81 Antingen så måste bolagen som 
omfattas av reglerna följa Svensk kod för bolagsstyrning eller SOX, eller båda dessa. Vilken 
av de båda lagarna företagen skall följa beror på vilken marknad de verkar på och vilket 
marknadsvärde företaget har. Företag som är noterade på den amerikanska börsen, oavsett om 
det är ett amerikanskt eller utländskt företag, måste följa SOX:s regler. Företag med hemvist i 
Sverige som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista och företag på O-listan med ett 
marknadsvärde på över tre miljarder kronor måste följa Svensk kod för bolagsstyrning.82  
 

3.5.1.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning (corporate governance) handlar om att styra bolag på ett sådant sätt att de 
uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Detta bidrar i sin tur till 

                                                
79 http://www.internrevisorerna.se/standard.aspx?tx_category_id=254 
80 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp 
81 Noteringar. ”Enrons fall gav dyr SOX – som blivit billigare”. Balans, nr 6-7, (2006) 
82 Tufvesson, S. M & Nystrand, J. ”Finansiell expert enligt Sarbanes-oxley - Vad innebär det för svenska 
bolag?”. Balans, nr 10, (2004) 
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samhällsekonomisk effektivitet och tillväxt.83 Att Sverige inte tidigare hade någon samlad kod 
för bolagsstyrning innebär inte att det saknats regler och riktlinjer inom området. Det har 
under åren skett moderniseringar och utarbetningar av egna riktlinjer. När Svensk kod för 
bolagsstyrning presenterades berodde det alltså inte på avsaknaden av regler. Däremot hade 
bland andra Förtroendekommissionen och andra organ inom näringslivet en uppfattning om 
att det finns behov av en mer heltäckande sammanställning för att höja ambitionsnivån över 
gällande praxis.84 Detta ledde till att Svensk kod för bolagsstyrning presenterades den 16 
december 2004. Svensk kod för bolagsstyrning består av fem grundpelare som den styr över. 
Det finns vissa bestämmelser för bolagsstämman, tillsättning av styrelse och revisor, 
styrelsen, bolagsledningen och information om bolagsstyrning.85 Svensk kod för 
bolagsstyrnings främsta syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Även om 
Svensk kod för bolagsstyrning främst riktar sig till aktiebolagen kommer en utvecklad 
bolagsstyrning i dessa företag tjäna som exempel och förebild till andra kategorier av företag. 
Ett annat syfte med Svensk kod för bolagsstyrning är att höja kunskapen om och förtroendet 
för svensk bolagsstyrning hos utländska investerare och andra aktörer på den internationella 
marknaden.86 
 
Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen följ eller förklara. Principen innebär att ett 
företag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning kan avvika från enskilda regler, men då 
måste en förklaring ges angående varför dessa avvikelser görs. Det är alltså tillåtet att inte 
följa samtliga regler. Denna princip finns för att kraven ska läggas på en nivå som leder till 
god bolagsstyrning med flexibilitet. I det fall reglerna hade varit tvingande hade nivån på 
bolagsstyrning varit lägre eftersom den skall passa alla företag.87 Svensk kod för 
bolagsstyrning kompletterar aktiebolagslagen och från den 1 juli 2005 ska dessa regler 
tillämpas av samtliga bolag på börsens A-lista och bolag på O-listan med marknadsvärde över 
tre miljarder kronor. Regeln gäller bolag med hemvist i Sverige. Bolag med hemvist i annat 
land ska tillämpa den kod som gäller där. Finns ingen bolagsstyrningskod i detta land skall 
Svensk kod för bolagsstyrning tillämpas.88 
 

3.5.1.2 SOX 
 
SOX är en förkortning av Sarbanes-Oxley Act. Det är en amerikansk lag som kom till som en 
reaktion på de stora företagsskandalerna som skakade amerikanskt näringsliv runt 
millennieskiftet.89 Skandalerna föranledde en utredning som gjordes av de amerikanska 
senatorerna Paul Sarbanes och Michael Oxley. Följden av utredningen blev att USA:s 
president Bush i juni år 2002 stiftade en lag om ökad transparens, riskhantering och kontroll 
av verksamhetsprocesser för alla börsbolag i USA. Företagens VD och finanschefer är numera 
tvungna att formellt intyga att hela redovisningsprocessen är korrekt. Felaktig information kan 
ge straff på upp till 5 miljoner dollar och 20 års fängelse. Den sista december 2005 måste 
utländska företag registrerade på amerikanska börser uppfylla kraven i SOX samt ha 
genomgått en godkänd externrevision.90 Det viktigaste syftet med SOX är att rapporterna ska 

                                                
83 Svernlöv, C. 2005 
84 Svernlöv, C. 2005 
85 Föreningen Auktoriserade Revisorer. 1993 
86 Svernlöv, C. 2005 
87 Föreningen Auktoriserade Revisorer. 1993 
88 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp 
89 Lander, G. 2004  
90 www.hps.se/page?id=412 
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vara exakta, noggranna, inte missvisande och att de mött sitt ansvar för att utvärdera den 
interna kontrollen. SOX har även infört nya revisorsstandards som bland annat handlar om 
revisorns oberoende. 91 Sedan sista december 2005 omfattar SOX även utländska företag som 
är noterade på en amerikansk börs.92 Bolag som har obligationer emitterade på den 
amerikanska marknaden och som har minst 300 amerikanska ägare är också berörda av lagen. 
Detta innebär att även svenska och många andra länders bolag omfattas av den amerikanska 
lagen. Exempel på svenska företag som innefattas av lagen är Volvo, Ericsson och Swedish 
Match. Många svenska företag har därför tvingats upprätta nya avdelningar för att klara av 
kraven från denna lag. Enorma kostnader tillkommer när de tvingas följa både Svensk kod för 
bolagsstyrning och SOX. Trots detta kommer nog inte några företag avregistrera sig från den 
amerikanska börsen, då SOX ger en kvalitetsstämpel som gör att aktieägarna känner sig 
trygga.93 År 2005 var alla berörda företag tvungna att rapportera i årsredovisningen att 
internkontroll enligt SOX är utförd.  Utlandsägda företag fick ett års frist vilket innebar att de 
inte behövde redovisa detta förrän i årsredovisningen år 2006. SOX har inte samma 
flexibilitet som Svensk kod för bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning ger möjligheten 
att antingen följa lagen eller förklara varför lagen inte följs.94 Fram tills år 2007 var det helt 
obligatoriskt att följa SOX:s regler. Kommissionen för SOX har nu beslutat att lätta på 
reglerna för mindre företag, som är noterade, när det gäller internrevision. Företagen får nu 
enligt reglerna själva besluta till exempel hur utvärderingen skall ske. Företagen måste dock 
fortfarande följa de minimikrav som kommissionen har ställt upp. Denna ändring har gjorts 
för att sänka kostnaderna för de noterade bolagen.95 
 
 
3.5.2 Frivilliga 
 
Det är inte alla bolag som har krav på sig att upprätta en internrevision. Trots detta är det inte 
enbart bolag som enligt lag måste följa de nya reglerna angående internrevision som har en 
avdelning för den interna revisionen på företaget. Även andra bolag har insett vikten av att ha 
en väl fungerande internrevision för att skapa mervärde för verksamheten och trygghet för 
aktieägare och andra intressenter.96 
 
I Aktiebolagslagens elfte kapitel finns frivilliga regler för den interna granskningen. Detta 
kapitel behandlar allmän och särskild granskning av den interna kontrollen: 
 
1§ ”Om inte annat föreskrivs i bolagsordningen, får det i ett aktiebolag utses en eller flera 
personer (lekmannarevisorer) att utföra sådan granskning97.”  
 
 
 
 

                                                
91 Lander, G. 2004  
92 www.hps.se/page?id=412 
93 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act 
94 http://66.102.9.104/search?q=cache:mLLAkAz5lmEJ:www.nea.nu/pdf/ag/2006/pb060221SOX.pdf+sox&hl=s        
v&ct=clnk&cd=2&gl=se&lr=lang_sv 
95 http://www.sec.gov/info/smallbus/acspc/acspc-finalreport_reddiscdraft.pdf 
96 Svernlöv, C. ”Bolagskodens regler om finansiell rapportering, intern kontroll samt redovisnings- och 
revisionsfrågor”. Balans, nr 3, (2005) 
97 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1 
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4§ ”Lekmannarevisorn skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
Granskningen ska vara ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver98.” 
 
14§ ”I rapporten ska lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som avses och 
sådana förhållanden som han har varit skyldig att granska. Om lekmannarevisorn finner 
anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller verkställande direktör, skall han 
upplysa om detta i rapporten. En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även 
andra upplysningar som han anser att aktieägarna bör få kännedom om 99.” 
 
 
3.6 SAMMANFATTNING TEORETISK REFERENSRAM 
 
Internrevision är idag ett diskuterat ämne, främst på grund av en rad uppmärksammade 
företagsskandaler. I dessa skandaler agerade ledningen i eget intresse och brydde sig inte om 
att försöka förbättra nyttan för ägarna. Som grund för denna intressekonflikt ligger 
agentteorin.100 Många ägare blev vilseledda och kräver nu mer information än tidigare. För att 
kunna följa med i utvecklingen och för att behålla marknadspositionen har det blivit ett krav 
för företagen att ha internkontroll och internrevision.101 Företaget har internkontroll för att se 
till att redovisningen blir riktig och för att få bekräftelse på att företagens resurser används 
korrekt. Denna kontroll har inte som mål att avslutas, utan är en löpande process. Detta görs 
för att undvika fel som kan förekomma i arbetet och som kan leda till bland annat fel i de 
ekonomiska rapporterna.102 Internrevision handlar om att utvärdera, analysera och värdera.103 
För att kunna genomföra internrevision på ett bra sätt utses eller anställs en internrevisor som 
granskar och bedömer hur väl organisationen har utfört det delegerade uppdraget från 
styrelsen.104  
 
Det har införts en del regleringar för att förhindra att liknande företagsskandaler skall 
uppkomma igen.105 Alla företag som är noterade på den amerikanska börsen skall från och 
med år 2002 följa SOX.106 SOX kräver bland annat att rapporterna ska vara noggranna och 
inte missvisande.107 Motsvarigheten i Sverige kallas Svensk kod för bolagsstyrning. Denna 
reglering kompletterar aktiebolagslagen och från den 1 juli 2005 ska alla företag på A-listan 
och företag på O-listan med marknadsvärde över tre miljarder följa denna.108 Svensk kod för 
bolagsstyrnings syfte är att förbättra styrningen och bidra till att utländska investerare får 
förtroende för de svenska bolagen.109 De företag som inte innefattas av kravet på att följa 
någon av dessa regleringar följer dem ibland ändå för att det ger god tillförlitlighet till 

                                                
98 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1 
99 Ibid 
100 Precht, E. ”Internkontroll är som en tom ram”. Balans, nr 1, (2006) 
101 Wahlman, E. 2004  
102 Föreningen Auktoriserade Revisorer. 1993 
103 http://internrevisorerna.se/internrevision 
104 http://www.internrevsiorerna.se/uploads/SOU%202004%2046%20Koden%20v6.pdf 
105 Noteringar. ”Enrons fall gav dyr SOX – som blivit billigare”. Balans, nr 6-7, (2006) 
106 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act 
107 Lander, G. 2004  
108 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp 
109 Svernlöv, C. 2005 
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företaget. De har även valmöjlighet att följa en del frivilliga riktlinjer såsom COSO eller 
IIA.110

                                                
110 Svernlöv, C. ”Bolagskodens regler om finansiell rapportering, intern kontroll samt redovisnings- och 
revisionsfrågor”. Balans, nr 3, (2005) 
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4. EMPIRI 
 

mpirikapitlet beskriver de företag som vi har valt att intervjua. 
Vi återger det resultat som har framkommit från de intervjuer 

som genomförts med respondenten på respektive företag. 
 
 
4.1 FAKTA OM FÖRETAGEN 
 
Ericssons historia går tillbaka till år 1878 då Lars Erik Magnusson öppnade en liten verkstad i 
Stockholm i syfte att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander Graham Bell 
patent på telefonen i USA. Lars Erik Magnusson insåg snabbt affärsmöjligheten inom denna 
utveckling och det dröjde inte länge förrän han hade utvecklat och börjat sälja sin egen 
telefonutrustning. Detta är historien bakom ett av dagens ledande företag inom 
telekombranschen.111 
 
Ericsson är ett telekommunikationsbolag som utvecklar och säljer en rad olika produkter 
riktade till i första hand kunder inom telekombranschen. Ericsson säljer också närliggande 
tjänster till mobil och fastnätsverksoperatörer över hela världen. Bolaget levererar utrustning 
och tjänster till nästan alla stora nätoperatörer världen över. Företagets verksamhet kan delas 
in i tre olika segment. Det första segmentet är mobilnät, fasta nät och professionella tjänster. 
Andra segmentet består av de telefoner som bolaget tillverkar. Mobilplattformar, 
kraftmoduler och företagslösningar är det tredje och sista segmentet inom Ericssons 
verksamhet.112 
 
Ericsson verkar i flera olika geografiska regioner runt om i världen. Europa, Mellanöstern, 
Afrika, Nordamerika samt Latinamerika är marknader vilka Ericsson verkar på. Att Ericsson 
är internationellt märks också på börsen. Bolaget är noterad både på Stockholmsbörsen, den 
Amerikanska börsen och Londonbörsen. Vid årets slut 2006 hade Ericsson ett marknadsvärde 
på 446 miljarder SEK och antalet anställda uppgick till 64 486. Nettoförsäljningen uppgick 
till 178 miljarder kronor.113  
 
Volvo är ett världsledande företag som bildades år 1927. De båda grundarna, Assar 
Gabrielsson och Gustaf Larsson, bestämde sig för att påbörja konstruktionen av en svensk bil. 
Kort därefter rullade den första serietillverkade Volvobilen av monteringsbanan i fabriken på 
Hisingen i Göteborg. Sedan dess har Volvo utvecklats från en liten lokal industri till en av 
världens största tillverkare av lastvagnar, bussar och anläggningsmaskiner.114  
 
Volvo är tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och 
industriella drivsystem samt komponenter och tjänster till flygindustrin. Volvokoncernen 
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo är uppdelat i ett antal 
affärsområden: Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Volvo Bussar, Volvo 
Anläggningsmaskiner, Volvo Penta, Volvo Aero och Volvo Financial Services. Som stöd för 

                                                
111 http://www.ericsson.se 
112 Ibid 
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affärsområdenas verksamhet finns ett antal  affärsenheter. De största affärsenheterna är Volvo 
Powertrain, Volvo 3P, Volvo IT, Volvo Logistics, Volvo Parts och Volvo Technology. 115 
 
Volvo har drygt 83 000 anställda över hela världen och med produktion i 25 länder och 
försäljning på mer än 180 marknader. Idag har Volvo en etablerad position på marknaderna i 
Europa och Nordamerika. Kina och Indien är exempel på marknader som redan i dag är 
betydande i storlek och som i framtiden kommer att vara än viktigare för Volvokoncernens 
utveckling. Även marknaderna i östra Europa befinner sig i stark tillväxt och där är koncernen 
väl positionerad för att dra fördel av marknadsutvecklingen. Volvoaktien är noterad på 
Stockholmsbörsen i Sverige samt på NASDAQ-börsen i USA. Volvo hade ett marknadsvärde 
år 2006 på 172 miljarder kronor. Bolagets nettoförsäljning uppgick då till omkring 250 
miljarder kronor.116 
 
 
4.2 BAKGRUND AV VÅRA RESPONDENTER 
 
Mats Lillengård som är vår respondent på Ericsson har arbetat på företaget i snart nio år. 
Sedan början av år 2007 besitter han positionen Director of Corporate Investigator på 
Ericsson. Mats arbetar hundraprocentigt på avdelningen för internrevision. Hans arbetsuppgift 
är att arbeta likt en detektiv på företaget och leda bedrägeriutredningar. Mats åliggande är att 
driva de framåtriktade programmen, se till att incidenthanteringssystemet fungerar samt att 
ansvara över uppföljning och tillsyn av de utredningar han leder. Mats har under sitt liv testat 
på en rad olika jobb innan han hamnade på positionen där han sitter idag. Mats läste teknisk 
linje. Efter det började han arbeta som tekniker på ett företag i Malmö. Det var först vid 28-
års ålder som Mats fick upp ögonen för ekonomi. Han började då utbilda sig till ekonom vid 
Stockholms Universitet. Mats första arbete efter examen var på redovisningsbyrån KPMG. 
Nästa anhalt på Mats karriärstege var skattemyndigheten där han arbetade med 
ekobrottslingar. År 1995-1996 kom en förordning om statlig internrevision där flera 
myndigheter ålades att starta upp internrevision. Tillsammans med en kollega byggde Mats 
upp den interna revisionen på Nutec, Närings- och teknikutvecklingsverket. De definierade 
den interna revisionens policy och manualer samt arbetssätt. År 1998 började Mats arbeta på 
Ericsson, där var han den som tog tag i problem och hitta lösningar för de fel som de externa 
revisorerna hittade i den interna kontrollen. Då SOX infördes blev Mats tillfrågad att vara 
teamleader för EMEA, marknadsområdet Europe Middle-East Africa. Detta arbete hade han i 
ett och ett halvt år innan han fick chefs- och linjeansvaret för den enheten. Det var denna 
tjänst han besatt innan han fick den positionen som han har nuläget. 
 
Rune Alsterholm som är vår huvudrespondent på Volvo har titeln Head Cooperate Audit. 
Med andra ord är han chef för hela den interna revisionsavdelningen. Han har arbetat inom 
företaget i 33 år. I grunden är Rune utbildad ekonom. Han studerade fyra och ett halvt år, 
vilket ledde till en politisk magister i företagsekonomi med inriktning mot 
redovisning/finansiering. När Rune var klar med sina studier började han först arbeta inom 
Göteborgs kommun. Därefter startade Rune sin karriär på Volvo. Innan han började arbeta 
fullt med internrevision arbetade han i 20 år som ekonomichef inom Volvo koncernen runt 
om i världen. För ett och ett halvt år sedan kom han tillbaka till Sverige efter att ha arbetat 
under åtta år i USA. Där arbetade han indirekt med den interna revisionen, då det var en del 
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av hans ansvar. Sedan han kom tillbaka till Sverige har Rune arbetat heltid med den interna 
revisionen och på den positionen han har idag, alltså som chef för den interna revisionen.  
 
Närvarande på intervjun som gjordes på Volvo var även Jenny R. Andersson som är 
internrevisor och har arbetat på företaget i fyra år. Jenny är utbildad civilekonom och 
studerade på Handelshögskolan i Göteborg där hon tog sin examen för fyra år sedan. Hon 
arbetar på Runes avdelning och hennes arbetsuppgifter består bland annat av att koordinera 
den interna och externa revisionen samt att hålla ihop budgeten. Hon supportrar även de 
interna revisorerna ute på affärsområdena och är med och hjälper till vid revisioner.  
 
 
4.3 INTERNKONTROLL 
 
4.3.1 Arbetet med den interna kontrollen 
 
Ericsson har en egen avdelning för den interna kontrollen. För att kunna följa SOX:s alla 
regleringar har Ericsson adopterat COSO begreppet. Bolaget har definierat alla kontroller som 
regleringen kräver. Företagen som ingår i koncernen får inte ha några egna varianter på 
processer utan avdelningen för den interna revisionen definierar centralt hur processerna ska 
se ut. Detta har medfört att bolaget har kunnat hålla nere antalet kontroller radikalt. Idag finns 
runt 400 kontroller i Ericsson koncernen, medan vissa andra koncerner kan ha cirka 7000 
olika kontroller som skall testas och följas upp. Detta anser Rune har medfört att Ericsson är 
väldigt effektiva i sitt arbete med den interna kontrollen.  
 
På Volvokoncernen finns en egen avdelning för den interna kontrollen. Avdelningen för den 
interna kontrollen startade i början av år 2005. Detta för att lägga över en del jobb som 
internrevisionsavdelningen hade gjort under tiden då det inte fanns någon avdelning för 
internkontroll på Volvo. Numera är avdelningen för internkontroll central och de arbetar med 
anvisningar, riktlinjer och dokumentation. Här sköts även rutinerna, att företagets processer är 
väl underhållna och att dessa testas. Företaget arbetar sedan år 2002 efter COSO-modellen. 
Efter att Volvo blev ett SOX-företag har det automatiskt medfört att de följer COSO:s 
riktlinjer ännu striktare.  
 
 
4.3.2 Processen med internkontroll 
 
En viktig del av arbetet med den interna kontrollen på Ericsson består av att arbeta med att 
förbättra de processer som finns i företaget. Bolaget har ungefär fem olika processer som 
definierar arbetet på Ericsson, därför är det lätt att kontrollera om dessa följs. 
Förbättringsarbetet kräver en stor arbetsinsats. Att expertis finns inom området är viktigt för 
att öka trovärdighetsuppfattningen. Det gäller att internrevisorerna vet vad de talar om då de 
tillrättavisar anställda som har arbetat på ett visst sätt i många år. Här har internrevisorerna 
dock inte riktigt kommit i mål än. Ett förslag är att en sakexpert medverkar som gästrevisor 
under revisionen, så att åsikterna förankras och görs ännu mer trovärdiga. Detta 
avdramatiserar även internrevisorernas jobb. Det finns personer som fortfarande ser de interna 
revisorerna som poliser. Därför är det viktigt att bygga upp ett förtroende och lojalitet hos de 
anställda. Att bygga nätverk är en av de absolut viktigaste delarna för internrevisorerna. Det 
är viktigt att de inte isolera sig ifrån den övriga verksamheten.  
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På Volvo är det avdelningen för internrevision som kontrollerar att den interna kontrollen 
sköts på rätt sätt. Om de finner differenser eller felaktigheter så går rapporten till ledningen 
för respektive bolag. Ledningen meddelar i sin tur till dem som arbetar med den interna 
kontrollen vad som behöver förbättras och åtgärdas. Avdelningen för internrevision letar 
alltså brister med den interna kontrollen och ger förslag till förbättring. I och med att de inte 
utför den interna kontrollen, utan endast granskar den och för att det finns två olika 
avdelningar för internkontroll och internrevision, medför det att kravet om oberoende 
uppfylls.  
 
 
4.4 INTERNREVISION 
 
4.4.1 Arbetet med den interna revisionen 
 
Huvudchefen för internrevisionen på Ericsson har uppgiften att rapportera till Audit 
Committee, utskott bestående av fyra personer ur styrelsen, om händelser som inträffar inom 
bolaget. Sammanlagt har internrevisionschefen 22 personer under sig som arbetar med den 
interna revisionen. Dessa personer är utspridda över hela världen. Ungefär hälften av 
internrevisorerna har sitt säte i Stockholm. De övriga internrevisorerna sitter belägna i Asien 
och Nordamerika. Större delen av de anställda på internrevisionsavdelningen arbetar med 
utredningar om internkontrollen fungerar på företaget. 
 
Ericsson följer IIA:s standards gällande den interna revisionen. Internrevisionen består av tre 
olika huvudprioriteter inom Ericsson. Företaget arbetar inte enbart med finansiell rapportering 
utan även med tillmötesgående av regler och lagar samt effektivitet och skicklighet av arbetet. 
Det allra viktigaste är att internrevisorerna skall kunna ge en bekräftelse till Audit Committee 
om att den interna kontrollen på Ericsson håller en tillräckligt hög nivå. Revisorerna måste 
kunna göra objektiva iakttagelser för att kunna se vad och var problem uppstår och vad som 
skall göras för att åtgärda detta. Det är viktigt att avdelningen för den interna revisionen 
allmänt ses som en avdelning som är till för att höja den interna kontrollen inom Ericsson.  
 
Volvokoncernens avdelning för internrevision där Rune är chef, består idag av 35-40 
internrevisorer som sitter runt om i världen. För varje affärsområde och affärsenhet inom 
Volvokoncernen finns en ansvarig internrevisor med underordnande assistenter. De som är 
ansvariga för de olika affärsområdena och affärsenheterna sitter fysiskt på huvudkontoret för 
vart och ett av dessa. De ansvariga kan då lättare följa med verksamheten på ett bra sätt. Även 
onödiga resor vid revisionerna undviks. Femton av avdelningens medarbetare sitter på 
huvudkontoret i Göteborg. Anledningen till att det arbetar så många i Göteborg beror på att  
flera av Volvos affärsområden och affärsenheter har sitt säte där, till exempel Volvo 
lastvagnar, Volvo penta, Volvo bussar, Volvo IT och Volvo powertrain.  
 
Tidigare innebar arbetet med den interna revisionen på Volvo mer effektivitet och skicklighet 
av arbetet. Nu krävs det av SOX att den består av tre delar: tillmötesgående av regler och 
lagar, effektivitet och skicklighet av arbetet och finansiell rapportering. Internrevisionen är en 
oberoende granskning av dessa delar, som leder till mervärde för organisationen.  
 
Volvo följer IIA:s standards. Arbetet med den interna revisionen innebär att de policys som 
finns på bolaget följs. Avdelningen för internrevision gör först en revisionsplan för hela 
koncernen, efter det lägger extern revisorerna deras plan kopplad till internrevisorernas. De 
externa revisorerna är mer inriktade på arbetet med det finansiella medan de interna 
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revisorerna är mer inriktade mot det operationella. Båda arbetsgrupperna är nu dock styrda 
mer eller mindre av SOX:s regler och detta har medfört att deras arbete har blivit mer 
integrerat.  
 
 
4.4.2 Processen med internrevision 
 
Arbetet med den interna revisionen på Ericsson är en jämn process som pågår året om. Det är 
viktigt att internrevisionsprocessen anpassas med riskbedömningsprocessen i bolaget, då 
internrevisorerna tar del av dessa strategidokument och mål. Dessa dokument baserar sig på 
risker och prioriteringar och det tar internrevisorerna del av och beaktar då en riskbedömning 
görs. Den riskanalys som internrevisorerna gör med stöd av strategidokumenten skall sedan 
godkännas av Audit Committee och först då den har blivit godkänd kan planeringen inför 
nästkommande år påbörjas. Tre månader senare är revisionsplanen klar och arbetet kan starta. 
De granskningsinsatser som görs under året bygger på internrevisorernas egna erfarenheter 
från gamla revisioner och iakttagelser som har observerats.  
 
Ericsson har en utbildning för de anställda för att de ska kunna upptäcka bedrägerier. På 
företaget finns även ett sätt att anonymt tipsa internrevisorn om misstänkt fusk och 
bedrägerier i organisationen.  
 
Processen med arbetet av den interna revisionen på Volvo utgår från en årsplan som sedan ska 
följas. Processen rullar på hela året med en jämn arbetsbelastning. Det görs alltså inget 
speciellt årsbokslut, utan istället finns det program som ska avrapporteras med jämna 
mellanrum.  
 
En arbetsuppgift utöver arbetet med att följa årsplanen är att kontrollera så att inget fusk sker 
inom koncernen. Om det till exempel skett en intern stöld får avdelningen i uppgift att 
undersöka varför inte rutinerna och kontrollerna har fungerat. För att lättare förhindra och 
upptäcka fusk jobbar avdelningen mycket med förebyggande verksamhet. Till exempel finns 
det en utbildning på Volvos intranät som alla anställda har möjlighet att göra, vilket verkar 
förebyggande för risker och påvisar hur fusk och bedrägerier upptäcks. Volvo har ett system 
där personalen kan faxa anonymt till ansvarig på internrevisionsavdelningen, angående tips 
om fusk och dylikt. Internrevisorerna har haft väldigt stor nytta av dessa anonyma tips i sitt 
arbete. 
 
Varje år när de externa revisorerna gör en revision på Volvo, granskar de även de interna 
revisorernas arbete. Har de några anmärkningar skall dessa uppmärksammas. Vid större 
anmärkningar finns det krav på att detta skall tas upp i årsredovisningen, för att aktieägarna 
ska bli upplysta om problemet. Små brister rapporteras endast till styrelsen och behöver alltså 
inte stå med i årsredovisningen.  
 
 
4.4.3 Vikten av internrevision 
 
Det mest primära för Ericsson är att få fram konkurrenskraftiga produkter på marknaden, så 
att kunderna blir nöjda och att marknadsandelar tas från konkurrenter. Ur detta vida 
perspektiv så är internrevisionen en mindre viktig del för Ericsson. Men på lång sikt så tror 
vårt intervjuobjekt Mats att den interna revisionen kommer att spela en viktig roll inom 
bolaget. Mats tror också att det ligger i tiden att ha en avdelning för internrevisionen på 
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företaget. Det är en avdelning som i det stora hela inte drar mycket pengar i jämförelse med 
den nytta avdelningen gör för företaget. Det är viktigt att ha denna avdelning för att förhindra 
att en organisation går i fel riktning. Med hjälp av internrevisionen kan skandaler inom 
näringslivet upptäckas tidigare. Det är av vikt att ha utomstående ögon från den övriga 
organisationen, som på ett objektivt sätt kan visa på vad som behöver belysas inom bolaget. 
Trots vikten av en avdelning för internrevision så anser vårt intervjuobjekt att den interna 
revisionen inte har lika stark förankring i den svenska företagsvärlden jämfört med 
marknaden i USA. Internrevision har nu fått en egen avdelning på Ericsson vilket medför att 
internrevisionen är mer i centrum idag än vad den var tidigare. 
 
Den interna revisionen har fått en mer betydelsefull roll på Volvo efter regleringarna. 
Avdelningen har fått en mer central ställning eftersom den interna revisionen har 
centraliseras. Det är fler människor som är involverade i arbetet och även som internrevisorer 
har de fått en mer betydelsefull roll. De har blivit betydligt starkare mot vad de var förut.  
 
 
4.4.4 Internrevisionens mål 
 
Ericssons mål för den interna revisionen är att avdelningen som ansvarar för denna skall ses 
som en avdelning som allmänt höjer den interna kontrollen inom bolaget. Detta för att ge ett 
bra beslutsunderlag för ledningen att fatta beslut och adressera avvikelser. Vårt intervjuobjekt 
anser att målen för den interna revisionen uppkom i samband med att SOX infördes. 
 
Volvos mål med den interna revisionen har förändrats sedan de ökade regleringarna. Tidigare 
hade koncernen mer operationella mål. Målen idag är att säkerställa att den interna kontrollen 
är bra och att alla de regler och riktlinjer som finns i respektive land följs. Men även att de 
krav som SOX ställer på dem följs. Det viktigaste med en väl fungerande internrevision är att 
Volvos aktieägare kan lita på ledningen och att de vet att företaget fungerar väl. Den här 
informationen får de genom externrevisorerna då de jobbar med de interna revisorerna och 
granskar dem för att kontrollera att de gör ett bra jobb. Vår respondent på Volvo anser att 
orsaken till att förändringar av målen har skett beror på att SOX infördes och att högre krav 
därav ställdes. 
 
 
4.4.5 Internrevisionens utveckling 
 
Ericssons interna revision växte fram i och med införandet av SOX. Det var i samband med 
SOX som Ericsson beslutade att de skulle centralisera internrevisionen. Från år 1985 har det 
varit neddragning inom bolaget och internrevisionen har därför inte varit prioriterad. 
Internrevisionsavdelningen bestod på den tiden av två lokala internrevisorer, som 
rapporterade direkt till den lokala ledningen. SOX är synonymt med internrevisionens 
utveckling på Ericsson. Det var egentligen i samband med införande av SOX som beslutet om 
att internrevisionen skulle centraliseras togs. Sedan dess har denna avdelning växt sig allt 
större. Arbetet med den interna revisionen har också förändrats. Tidigare var arbetet mer 
inriktat mot den finansiella rapporteringen. Numera är också effektivitet och skicklighet av 
arbetet, ansvar för den finansiella rapporten samt tillmötesgående och tillämpning av lagar 
och regleringar en del av arbetet med den interna revisionen.  
 
Internrevision har länge funnits inom Volvo, men i skiftande omfattning. När Volvo 
omorganiserades spräcktes den tidigare revisionsmodellen och arbetet med internrevisionen 
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planerades om. Det blev efter de ökade regleringarna en mer jämn fördelning på 
revisionsinsatserna. Då SOX infördes var Volvo tvungna att uppfylla alla kraven och de 
bestämde då att resurserna skulle centraliseras. Bolagen inom koncernen rapporterar inte 
längre till sitt affärsområde utan rapporteringen är numera centraliserad. Detta medför att de 
jobbar oberoende. Efter införandet av SOX arbetar de externa och interna revisorerna närmare 
varandra för att försöka sammankoppla arbetet. 
 
Vårt intervjuobjekt nämner att de svenska företag som är berörda av SOX:s regler har 
sammanträden med jämna mellanrum. På dessa möten diskuteras den interna revisionen och 
företagen ger varandra tips för att förbättra den interna revisionen. 
 
 
4.4.6 Personalens uppfattning om den interna revisionen 
 
Vårt intervjuobjekt på Ericsson tror att personalen känner sig en aning obekväma med den 
ökade interna kontrollen. Det är aldrig kul att bli ifrågasatt över sitt arbete och lite oro 
tillkommer troligtvis när de anställda vet om att de är kontrollerade. Det är något som ligger i 
människans natur att bli lite oroad vid kontroller. En annan negativ aspekt är att det blir ett 
avbrott i verksamheten då de anställda måste svara på frågor. Detta kan till och med innebära 
övertidsarbete för en del, vilket inte är uppskattat hos alla. Det finns dock personal som 
belyser den interna revisionen positivt. Kanske har personen ifråga länge poängterat och 
arbetat med ett problemområde och det blir alltid lättare att få detta problem belyst då det 
kommer in en person centralt som också uppmärksammar det. 
 
Samarbetet mellan internrevisorerna och de övriga anställda på Volvo är gott. I och med att 
internrevisorerna sitter på huvudkontoret ingår de även i de sociala aktiviteterna och har på så 
sätt nära kontakt med övriga. De ses därför som ett stöd för de övriga anställda. Cheferna 
inom koncernen ser internrevisorerna som en bra tillgång och ett viktigt stöd i koncernen. 
Internrevisorerna hjälper dem att hitta fel och hjälper till att korrigera dessa innan de externa 
revisorerna upptäcker dessa fel. Även de vill undvika att felen tas upp i årsredovisningen och 
får större uppmärksamhet. Det som ses som mest känsligt är då internrevisorerna granskar 
ledningens löner. I övrigt tror inte vårt intervjuobjekt att personalen känner sig granskade. 
 
 
4.5 INTERNREVISORN 
 
4.5.1 Anställningskrav för internrevisorn 
 
För att få anställning inom avdelningen för internrevision på Ericsson finns det krav på de 
allmänna kompetenserna så som att vara bra på att kommunicera och behärska det engelska 
språket väl. Företaget har också som policy att all rekrytering till denna avdelning sker internt. 
Det är en fördel att ha arbetat inom koncernen i några år, då kännedomen om koncernen är av 
stor vikt vid arbetet med den interna revisionen.  
 
Volvo har som krav att internrevisorn kan språket för det land revisionen utförs i. Då en 
revision innehåller många rapporter och andra dokument är bra språkkunskaper, särskilt 
engelska, ett måste. Därför har koncernen delats in i olika regioner beroende på vilket språk 
som talas i landet. De interna revisorerna har innan anställning blivit intervjuade av företagets 
externa revisorer för att de ska bilda sig en uppfattning av att revisionsavdelningen består av 
en stab av folk som besitter rätt kompetens. Stor betydelse för att bli internrevisor är 
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erfarenhet inom verksamheten. Ofta väljs en rutinerad ekonom inom bolaget eftersom denne 
är insatt i verksamheten och dess risker. Det finns även de som har arbetat som externa 
revisorer tidigare som sedan sadlar om till internrevisorer.  
 
 
4.5.2 Certifiering 
 
Ericsson har inte något krav att internrevisorerna skall vara certifierade. Självklart ses en 
certifiering inte som en nackdel för de anställda, men koncernen har förståelse för att en 
certifiering inte intresserar alla anställda. Det finns två typer av anställda på avdelningen för 
internrevisionen. På företaget finns det personer som brinner för ämnet internrevision och har 
som avsikt att arbeta inom detta område hela livet. Medan det finns anställda som ser sitt 
arbete med den interna revisionen som en fördjupning av sin kunskap i enbart några år 
framöver, som sedan planerar att återgår till andra sysslor såsom exempelvis controller. 
Ericsson har i och med detta dilemma beslutat att det är för mycket begärt att kräva en 
certifiering från alla anställda inom avdelningen för internrevision. De som företaget 
certifierar gör denna utbildning genom IIA. Vårt intervjuobjekt har valt att inte certifiera sig.  
 
Volvo har som målsättning att få alla sina interna revisorer certifierade. I framtiden kommer 
alltså de flesta internrevisorerna på Volvo att vara certifierade. Certifieringen sker genom IIA 
och denna certifiering är samma genom hela världen. Vår huvudrespondent på Volvo är inte 
certifierad och för hans del är det inte aktuellt då han anser sig för gammal för detta. Vår 
andra respondent på Volvo, Jenny, har däremot valt att påbörja sin utbildning för att bli 
certifierad internrevisor. 
 
 
4.6 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER 
 
4.6.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Eftersom Ericsson sedan en tid tillbaka följt SOX:s regler, vilka är väldigt omfattade, så 
påverkades bolaget inte i någon större utsträckning av införande av Svensk kod för 
bolagsstyrning. Ericsson följer automatiskt Svensk kod för bolagsstyrning eftersom de 
uppfyller SOX:s regleringar. Företaget har följt Svensk kod för bolagsstyrnings regler sedan 
den infördes år 2005. Bolaget har i valet, mellan att följa Svensk kod för bolagsstyrning eller 
förklara varför de inte följer denna, valt det tidigare alternativet. Vår respondent anser att det 
är viktigt med en samlad och gemensam reglering.  
 
Svensk kod för bolagsstyrning betyder inte så mycket för Volvo, men vår respondent tycker 
att det är av vikt att tillämpa denna reglering. Det underlättar att alla bolag arbetar efter 
samma regler. Med tanke på att Volvo är ett SOX-företag så följer de Svensk kod för 
bolagsstyrning automatiskt. Volvo har följt Svensk kod för bolagsstyrning sedan dess 
införande år 2005. SOX:s regler är mer strikta än Svensk kod för bolagsstyrning, vilket 
innebär att då företaget följer SOX så följer de även Svensk kod för bolagsstyrning. Volvo har 
valt att följa Svensk kod för bolagsstyrning med undantag för en regel där de istället förklarar 
varför de inte följer regeln. Regeln som de avvek från var att en person i deras 
ersättningsutskott har suttit med under väldigt lång tid i styrelsen och anses därmed som icke 
oberoende enligt koden. 
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4.6.2 SOX 
 
Ericsson är noterade på den amerikanska börsen och har därför krav på sig att följa SOX:s 
regler. Vårt intervjuobjekt på Ericsson anser att de ökade regleringarna i stort har fört med sig 
mycket gott. De externa revisorerna har dock varit väldigt osäkra på hur de ska tolka kraven 
och det har medfört att de anställda har blivit osäkra på vad som krävs av dem när det gäller 
verifiering av hur kontrollerna fungerar. Mats ställer sig tvivelaktig till om skandalerna som 
har hänt i näringslivet under det senare decenniet hade kunnat förhindras med SOX. I dessa 
skandaler var det människor som manipulerade och som gjorde överträdelser i de finansiella 
dokumenten. Vårt intervjuobjekt anser att människors agerande kan inte förhindras med hjälp 
av de ökade regleringarna. Förhoppningsvis så skall de dock bli lättare att upptäcka personer 
som sysslar med denna typ av överträdelse. 
 
Vid införandet av SOX har det diskuterats mycket på Ericsson om den kostnad som 
tillkommer för företaget, för att de skall kunna genomföra de krav som regleringen ställer. 
Ericsson har dock i slutändan tjänat pengar på införandet av regleringen. Självklart var 
implementeringskostnaderna och projektarbetet med att dra igång alla kontroller dyra för 
företaget. Även kostnaderna för de externa revisorerna blev dyrare än förväntat. Dock tjänar 
Ericsson numera in pengar på att processerna har blivit effektivare.  
 
Även Volvo är noterade på den amerikanska börsen och måste därmed följa SOX. Vår 
respondent på Volvo anser att SOX gick lite till överdrift med sina krav. Detta medförde att 
kostnaden för att införa SOX blev dyr för företaget. Volvo hade redan innan införandet av 
SOX en bra internkontroll. Självklart blev Volvos interna kontroll bättre efter införandet, då 
SOX medförde att de fick en striktare kontroll på allt som sker. Då man går igenom alla 
processer och dessa blir avprickade så är det självklart att risken för fel minskar. Processerna 
har blivit bättre nu med att dokumentera och verifiera saker. Volvo hade väldigt hög kvalitet 
på detta innan införandet av SOX och känner att de kanske inte åstadkommit så mycket mer. 
Numera säkerhetsställs dock kvaliteten på ett annat sätt. Det är nu väldigt noga med vad som 
görs, vem som gör vad och vem som har rätt till att göra detta. Det är nu mera reglerat och det 
finns inga genvägar att gå, vilket det tidigare fanns. Innan kunde en anställd ha alla rättigheter 
att sköta hela kedjan själv, men denna möjlighet finns alltså inte längre. För att något sådant 
ska vara möjligt idag krävs det att den anställde kan manipulera systemen och rutinerna.  
 
Våra intervjuobjekt på Volvo tror inte att de skandaler som skett i bolaget Enron med flera, 
egentligen beror på att folk på lägre nivå fuskar. Han tror snarare att det var cheferna som var 
kreativa och att det är där det borde läggas ner mer kontroll. De anser att det är den här delen 
som är den viktigaste av SOX och att det borde läggas ner mer resurser på den här kontrollen 
än på transaktionskontrollen, vilken tyngdpunkten ligger på idag. Rune tror alltså att 
transaktionskontrollen är överdriven medan kontrollen av ledningen är den viktiga delen i 
SOX.  
 
Det som anses mest positivt med de ökade regleringarna för Volvo är att alla anställda har fått 
tydligare roller och ansvar på företaget. Det är mer klart vad som förväntas av dem. 
Ledningen har fått mer förståelse för att det är deras ansvar med den interna kontrollen och 
inte internrevisorns ansvar. Intervjuobjekten tycker att det hade varit bra att ha en och samma 
kod för hela världen och inte olika bestämmelser i varje land. Det är bra att det finns vissa 
regler och principer som måste följas.  
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Gällande kostnader med den utökade regleringen har SOX kostat väldigt mycket för Volvo. 
Den stora kostnaden kom i början vid införandet. SOX kräver oerhört mycket kontroller och 
det är upprättandet av dessa som har kostat företaget en stor summa pengar. Nu när 
regleringen har funnits med ett tag är den dock inte så dyr att underhålla. 
Revisionskostnaderna kommer dock fortsättningsvis ändå att ligga högre än vad de gjorde 
innan införandet av SOX. Detta bland annat på grund av att SOX kräver många kontroller och 
därför krävs mer personal. Att det är dyrt att följa SOX har marknaden i USA fått känna på. 
Allt färre europeiska bolag väljer att registrera sig på den amerikanska börsen, just för att 
slippa följa SOX och därmed också den kostnad som regleringen medför. Bolagen väljer 
istället att registrera sig på någon annan börs runt om i världen. 
 
 
4.7 INTERNREVISORERNAS SAMARBETE MED STYRELSEN 
 
Ericssons finanschef får en kopia av alla rapporter. Företaget har en matrisorganisation, så att 
revisionsrapporten går även till den som har blivit reviderad och till den reviderades 
marknadsenhetschefen. Audit Committee, som består av fyra styrelsemedlemmar, får inga 
enskilda rapporter utan får en summering över väsentliga iakttagelser under kvartalet. Chefen 
för den interna revisionen träffar Audit Committee ungefär sju gånger per år. Tidigare 
rapporterade de interna revisorerna, ett snäpp under finanschefen till business controllern. 
Rapporteringen skedde alltså lägre i hierarkin och ingen rapport skickades till styrelsen. Nu 
rapporterar de direkt till Audit Committee och direkt till finanschefen. 
 
På Volvo tar styrelsen och ledningen del av den interna revisionen genom Audit Committee, 
som består av tre styrelsemedlemmar. Denna grupp har möten tillsammans med 
internrevisionschefen tre gånger om året, där internrevisionschefen rapporterar om uppkomna 
händelser. Han rapporterar även till VD och ekonomichefen. Det är Audit Committee som ska 
godkänna den revisionsplan som avdelningen för internrevision arbetar fram. Dagen innan de 
vanliga styrelsemötena på Volvo träffas internrevisionschefen och Audit Committee för att 
diskutera revisionsfrågor. Redan innan införandet av SOX hade de mycket kontakt och möten, 
men efter regleringarna finns det mer krav och riktlinjer på hur detta samarbete ska skötas. 
Innan de ökade regleringarna infördes rapporterade de interna revisionerna resultatet av deras 
revisioner direkt till ekonomichefen på vardera bolag. Det var ekonomichefen som även 
anställde och satte lön på internrevisorerna i fråga, därav arbetade de inte oberoende. Efter att 
SOX infördes så centraliserades processen så att alla rapporter numera går direkt till 
internrevisionschefen, och de arbetar därför oberoende. 
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5. ANALYS 
 

nalyskapitlet väver samman den teoretiska referensramen med 
det insamlade empiriska materialet. Intressanta delar från de 

genomförda intervjuerna jämförs med varandra och ställs mot 
uppsatsens teoretiska bakgrund. 

 
 
5.1 BAKGRUND AV VÅRA RESPONDENTER 
 
Våra två respondentföretag har båda affärsverksamhet runt om i världen, men inom olika 
branscher. Företagen är noterade både på Stockholmsbörsen och på den amerikanska börsen 
och måste därmed följa samma regleringar. Ericsson är även noterade på Londonbörsen. Vi 
har på Volvo intervjuat en internrevisionschef och på Ericsson intervjuade vi mellanchefen 
som agerar direkt under internrevisionschefen. Båda våra respondenter arbetar heltid med 
företagets internrevision och har arbetat länge inom företaget och är därmed väl insatta i 
fenomenet.    
 
 
5.2 INTERNKONTROLL 
 
5.2.1 Arbetet med den interna kontrollen 
 
Det ökade regleringarna som företag på den amerikanska börsen måste följa har medfört att 
många av de stora svenska företagen har tvingats upprätta nya avdelningarna för den interna 
kontrollen. Detta för att uppfylla kraven som nu ställs på företagen.117 Båda våra 
respondentföretag har en egen avdelning för den interna kontrollen, vilket med automatik 
leder till att företagens internrevision blir oberoende. Dessa avdelningar är inom båda 
företagen centraliserade, vilket medför att alla bolagen inom koncernen sköts på ett likartat 
sätt.  
 
COSO har gett ut ett ramverk med riktlinjer, regler och föreskrifter som används av många 
företag för att förbättra styrningen och kontrollen av verksamheten. COSO:s ramverk 
innehåller brett accepterade standards för att uppfylla de rapporteringskrav som bland annat 
SOX ställer.118 Verkligheten stöds av teorin då båda företagen följer COSO:s riktlinjer för att 
kunna uppfylla rapporteringskraven som SOX kräver. Särskilt viktigt för företagen är 
tillmötesgående av regler och lagar, effektivitet och skicklighet i arbetet samt finansiell 
rapportering. Även dessa tre mål återfinns i teorin som en beskrivning om hur den interna 
kontrollen ska skötas för att uppfylla alla krav.119  Redan innan de ökade regleringarna valde 
Volvo att följa COSO:s riktlinjer, men efter införandet av SOX har det lagts ännu större vikt 
vid att följa dessa. På Ericsson uppkom internkontrollen i samband med införandet av SOX. 
Tidigare var denna kontroll obefintlig och därför följde de heller inte COSO innan 
regleringarnas införande.  
 
 

                                                
117 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act 
118 http://www.internrevisorerna.se/uploads/cosooversattning.pdf 
119 http://www.coso.org/key.htm   
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5.2.2 Processen med internkontroll 
 
Arbetet med den interna kontrollen innebär bland annat en bevakning av att ledningens 
anvisningar följs. Detta görs med hjälp av riktlinjer och processer.120 Både Volvo och 
Ericsson följer processer, vilka sköts av avdelningen för den interna kontrollen. 
Internrevisorns uppgift ut på att bland annat se hur organisationen fungerar och granska och 
utvärdera den interna styrningen och kontrollen. De ska bedöma hur organisationen har utfört 
det delegerade uppdraget från styrelsen. När detta inte fungerar, är det internrevisorns uppgift 
att meddela varför det inte fungerar och hur dessa problem kan åtgärdas.121 På både Volvo 
och Ericsson granskar internrevisorn den interna kontrollen och den avdelningens arbete med 
processer och riktlinjer. Finner de några fel rapporteras detta vidare. Det är även 
internrevisorns uppgift att ge förslag på förbättringar som sedan avdelningen för den interna 
kontrollen rättar till. 
 
 
5.3 INTERNREVISION 
 
5.3.1 Arbetet med den interna revisionen 
 
Det blev av större vikt för företagen att ha en egen avdelning för den interna revisionen efter 
införandet av SOX och Svensk kod för bolagsstyrning. Detta för att kunna uppfylla de ökande 
kraven som regleringarna ställer.122 Båda företagen har en egen avdelning för den interna 
revisionen. Avdelningen för den interna revisionen är centraliserad och återfinns på respektive 
bolags huvudkontor. Det är även på huvudkontoren som man återfinner den största delen av 
internrevisorerna. Dock har de båda företagen internrevisorer på lägre nivåer som sitter på 
olika kontor runt om i världen där företagens verksamhet bedrivs. På Ericsson finns det 22 
anställda som jobbar enbart med internrevision och på Volvo är denna siffra omkring 40 
stycken. Detta visar att båda företagen har lagt ungefär lika stor vikt vid storleken på denna 
avdelning då siffrorna är ungefär proportionerliga mot antalet anställda på företagen. 
 
Både Volvo och Ericsson följer IIA:s standards. IIA utarbetar normer för den interna 
revisionen och arbetar med att certifiera yrkesverksamma internrevisorer.123 Detta har båda 
företagen utnyttjat. Varken Volvo eller Ericsson har dock certifierat alla sina internrevisorer. 
Volvo har som mål att göra det, vilket inte Ericsson har. 
 
 
5.3.2 Processen med internrevision 
 
Processen för internrevision pågår året om med jämn fördelning på de båda företagen. På både 
Volvo och Ericsson görs en årsplan för den interna revisionen, som sedan följs under året.  
 
Företag möter olika risker som måste tas hänsyn till. Därför är det viktigt att göra en 
riskbedömning och det måste finnas processer som identifierar och analyserar dessa risker.124 

                                                
120 http://www.omxgroup.com/omxcorp/investorrelations/bolagsstyrning/riskhanteringochinternkontroll/ 
121 http://www.internrevisorerna.se/internrevision 
122 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act 
123 SOU 2004:46 
124 http://www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning/internkontroll.4.1faf3f4fcea3ced188000281.html 
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På Ericsson anpassas internrevisionsprocessen med riskbedömningsprocessen för att 
eliminera riskerna som finns på företaget. 
 
För att underlätta internrevisorernas arbete finns det på båda företagen ett utbildningsprogram 
för att undvika fusk samt ett anonymt sätt att tipsa internrevisorerna om misstänkt bedrägeri.  
 
 
5.3.3 Vikten av internrevision 
 
Båda våra respondentföretag anser att den interna revisionen har fått en mer betydelsefull roll 
idag om man jämför med innan regleringarna. Det läggs idag ner mer tid och resurser på den 
interna revisionen och det krävs mer av företagen vid upprättandet av denna. Trots detta 
menar vår respondent på Ericsson att den interna revisionen har en mindre betydande roll i 
jämförelse med tillexempel försäljningsavdelningen. De ser dock internrevisionen som viktig 
för att kunna ge en bekräftelse till aktieägarna via Audit Committee om hur företaget går. 
Även på Volvo läggs det stor vikt vid att aktieägarna ska kunna lita på dem. 
 
 
5.3.4 Internrevisionens mål 
 
Båda företagen har som huvudmål att säkerställa att den interna kontrollen är bra. Ericssons 
mål är att höja den interna kontrollen för att ge ett bra beslutsunderlag för ledningen att fatta 
beslut och adressera avvikelser. Volvos mål är idag mer finansiella jämfört med innan 
regleringarna då de var mer operationella. Målet är även att se till att alla de regler och 
riktlinjer som finns i respektive land följs. Men även att de krav som SOX ställer på dem 
följs. De vill att aktieägarna ska kunna lita på dem. Orsaken till att förändringar av målen har 
skett anser de båda respondenterna beror på att SOX infördes och att högre krav därav 
ställdes. 
 
 
5.3.5 Internrevisionens utveckling 
 
På både Ericsson och Volvo var det efter införandet av SOX som den interna revisionen kom 
igång på riktigt på de båda företagen och det var då den interna revisionen centraliserades. På 
Volvo fanns redan innan SOX en någorlunda väl fungerande internrevision. På Ericsson 
däremot fanns det inte någon sådan alls innan regleringarna.  
 
 
5.3.6 Personalens uppfattning om den interna revisionen 
 
Även om det är styrelsen som ansvarar för den interna kontrollen så är övriga anställda i 
företaget delaktiga i arbetet med denna.125 Det är viktigt för båda företagen att få personalen 
att känna sig bekväma med arbetet med den interna kontrollen. Våra respondenter anser båda 
att det är viktigt att internkontrollavdelningen ses som ett stort stöd för hela koncernen. De 
tror att de flesta inom koncernen uppskattar arbetet, men de är medvetna om att det alltid finns 
någon som känner sig obekväm med de ökade kontrollerna. Precis som teorin säger så anser 
våra företag att det är av vikt att organisationens alla medlemmar samverkar på ett bra sätt för 
att få en fungerande internkontroll. Internkontrollen består av ett antal komponenter. Ett 
                                                
125 http://www.omxgroup.com/omxcorp/investorrelations/bolagsstyrning/riskhanteringochinternkontroll/ 
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exempel är kontrollmiljön vilken skapas av organisationens medlemmar, alltså de anställda, 
och hur dessa samarbetar. 126 Vår respondent på Ericsson tror att det ligger i människans natur 
att inte gilla att få sitt arbete granskat. Dock ses inte detta som ett större problem på företaget. 
Vår andra respondent anser att de som arbetar med den interna kontrollen på Volvo har ett 
gott samarbete med övriga anställda. 
 
 
5.4 INTERNREVISORN 
 
5.4.1 Anställningskrav för internrevisorn 
 
Det finns inga formella krav på utbildning eller andra erfarenheter för att bli internrevisor. 
Vanligtvis har personen i fråga arbetat med helt andra saker innan positionen som 
internrevisor besitts. En del har arbetat som externrevisorer och sedan ändrat inriktning mot 
internrevision, medan andra har haft helt andra arbetsuppgifter inom organisationen innan de 
blev internrevisorer. Utöver revisionsteknik bör internrevisorn även ha god kunskap om 
företaget och dess verksamhet.127 Denna teori styrks väl med våra intervjuer där båda våra 
respondenter påpekar att det krävs tidigare och stor erfarenhet inom företaget för att få arbeta 
som internrevisor. Rekryteringen till denna avdelning sker på grund av dessa faktorer oftast 
internt. Båda respondenterna poängterar även vikten av goda språkkunskaper, där engelskan 
är särskilt viktig.   
 
 
5.4.2 Certifiering 
 
Det blir alltmer populärt bland företagen att certifiera sina internrevisorer.128 Trots detta har 
ingen av våra intervjuobjekt valt att certifiera sig. Det finns inga krav på certifiering för att få 
anställning som internrevisor på något av företagen, men fler och fler inom företagen kommer 
trots detta genomgå en certifiering. På Volvo är målet att alla internrevisorer så småningom 
ska bli certifierade, medan detta inte är ett mål i samma utsträckning på Ericsson. Detta 
eftersom man på Ericsson har en del internrevisorer som endast kommer jobba inom detta 
område under en begränsad tidsperiod.  
 
IIA är den enda globalt accepterade certifieringen som förekommer för internrevisorer. Denna 
certifiering är internationellt erkänd och kan liknas vid den auktorisation som de externa 
revisorerna genomgår.129 Det är genom IIA som båda våra respondentföretag har valt att 
certifiera sina anställda. 
 
 
5.5 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER   
 
5.5.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Då båda våra respondentföretag har krav på sig att följa SOX, så medför det att de automatiskt 
följer Svensk kod för bolagsstyrning. Detta säger respondenterna beror på att reglerna inom 
                                                
126 http://www.omxgroup.com/omxcorp/investorrelations/bolagsstyrning/riskhanteringochinternkontroll/ 
127 http://www.internrevisorerna.se/internrevision 
128 http://www.internrevisorerna.se/standard.aspx?tx_category_id=254 
129 Ibid 
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Svensk kod för bolagsstyrning är mindre strikta än de regler SOX har ställt upp. Båda våra 
företag har följt Svensk kod för bolagsstyrnings regler sedan den infördes år 2005. Ericsson 
följde år 2006 Svensk kod för bolagsstyrnings alla regler, medan Volvo under året valde att 
avvika från en regel och istället förklarade varför de inte följde den. När Svensk kod för 
bolagsstyrning presenterades berodde det inte på avsaknaden av regler.130 Detta styrks i vår 
intervju med Volvo. De följde nämligen en hel del regler även innan Svensk kod för 
bolagsstyrning. Det fanns även ett behov från näringslivet av en mer heltäckande 
sammanställning än de regler som funnit tidigare.131  Detta håller båda våra respondenter med 
om. De anser att det är viktigt med en samlad och gemensam reglering.  
 
 
5.5.2 SOX  
 
Företag som är omfattade av SOX:s regler är de företag som är noterade på en amerikansk 
börs. Även bolag som har obligationer emitterade på den amerikanska marknaden och som 
har minst 300 amerikanska ägare är också berörda av lagen.132 Både Ericsson och Volvo är 
noterade på den amerikanska börsen och måste därför följa SOX:s regler. SOX kom till som 
en reaktion av ett antal stora företagsskandaler.133 Trots detta tror ingen av våra respondenter 
att skandalerna hade kunnat förhindras då det var enskilda individer som manipulerade 
redovisningen i detta fall. Det som anses som mest negativt med införandet av SOX är att 
stora kostnader har tillkommit.134 Båda företagen har tydligt märkt av kostnadsökningen. 
Särskilt dyrt anser de att implementeringskostnaderna har varit. Ericsson anser dock att nyttan 
har överstigit kostnaderna nu när arbetet väl har kommit igång, medan Volvo tycker 
kostnaderna fortfarande är alldeles för höga. Volvo hade en väl fungerande 
internkontrollsavdelning redan innan SOX infördes och anser därför att det tillkom stora 
kostnader utan att de tjänade så mycket på det. Trots att det är så stora kostnader kommer 
företag vilja följa SOX för att det ger en bra kvalitetsstämpel.135 Vår respondent på Volvo har 
emellertid märkt att företag låter bli att notera sig på den amerikanska börsen och istället 
agerar på till exempel Londonbörsen just på grund av den enorma kostnaden det innebär att 
följa SOX.  
 
Det är av vikt att ansvar och befogenheter är klart definierade och att medarbetarna har den 
kompetens som krävs för deras olika befattningar.136 Detta anser Volvo är det som är mest 
positivt med införandet av SOX. De anställda har fått tydligare roller och vet exakt vad de har 
för ansvar. Ledningen har fått mer förståelse för att det är deras ansvar med den interna 
kontrollen. 
 
 
5.6 INTERNREVISORERNAS SAMARBETE MED STYRELSEN 
 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är det styrelsen som ansvarar för bolagets interna 
kontroll. Styrelsen skall se till att bolaget har god internkontroll. De skall fortlöpande hålla sig 
                                                
130 Svernlöv, C. 2005 
131 Ibid 
132 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act 
133 Lander, G. 2004  
134 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act 
135 Ibid 
136 http://www.omxgroup.com/omxcorp/investorrelations/bolagsstyrning/riskhanteringochinternkontroll/  
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informerad om och utvärdera hur bolagets system för internkontroll fungerar.137 På Volvo är 
det internrevisionschefen Rune Alsterholm som har som uppgift att rapportera fel och 
avvikelse till Audit Committee. Dessa rapporteringsmöten sker vid tre tillfällen per år. På 
Ericsson har internrevisionschefen sammanträden med Audit Committee sju gånger per år. 
Det krävs en övervakning av internkontrollsystemet för att allvarliga fel och brister skall 
upptäckas. Detta även för att man skall vara säker på att verksamheten bedrivs på bästa sätt 
och att rätt kvalitet uppnås. Eventuella avvikelser ska rapporteras fortlöpande till ledning och 
styrelse.138 På Ericsson går revisionsrapporterna till den som blivit reviderad, till 
marknadsenhetschefen för den reviderade, finanschefen och Audit Committee. Volvo 
rapporterar funna avvikelser till VD, ekonomichef och Audit Committee. Tidigare 
rapporterades det inom båda bolagen lägre i hierarkin och styrelsen för koncernen fick inte del 
av rapporten med funna avvikelser. 
 
”Adverse selection” uppstår när principalen (ägaren) inte har tillgång till all befintlig 
information då ett beslut fattas av agenten (ledningen).139 Genom internrevisorschefernas 
möten med styrelsen får även ägarna tillgång till all information och detta problem reduceras.  
 
 
 
 
 
 

                                                
137 SOU 2004:46  
138 http://www.omxgroup.com/omxcorp/investorrelations/bolagsstyrning/riskhanteringochinternkontroll/ 
139 Agency Theory and the Internal Audit. Vol. 9 
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6. AVSLUTNING 
 

vslutningsvis i uppsatsen gör vi en sammanställning av de 
reflektioner som framkom i föregående kapitel. Vidare 

reflekterar vi kring det egna arbetet samt ger förslag till fortsatt 
forskning inom ämnesområdet internrevision. 

 
 
6.1 SLUTDISKUSSION 
 
Att internrevisionen på företagen ser ut som den gör idag beror till stor del på de ökade 
regleringarna, SOX och Svensk kod för bolagsstyrning. Detta kan vi tydligt utläsa i vår 
undersökning, där våra företag ständigt hänvisar till dessa regleringar när de talar om den 
interna kontrollen och den interna revisionen. Arbetet med internkontrollen och 
internrevisionen är snarlik på de båda företagen. Detta tror vi beror på att Volvo och Ericsson 
är två stora bolag som omfattas av samma regleringar. Att regleringarna inte ger så mycket 
utrymme för avvikelser anser vi är ännu en av anledningarna till att arbetet med internrevision 
och internkontroll är så identisk på företagen. Båda företagen följer SOX, vilket medför att 
bolagen även följer COSO och IIA. Detta gör att företagen arbetar efter samma modeller 
vilket är en tredje faktor till att arbetet är likt.  
 
Det har framkommit ur vår undersökning att våra båda respondentföretag även har väldigt lika 
åsikter gällande den interna revisionen. Anledningarna till det kan vara många men vi har 
funnit två faktorer som vi tror har stor del i detta. Den första är att båda våra respondenter har 
valt att certifiera sin personal genom IIA. Detta innebär att internrevisorerna genomgår 
samma sorts utbildning. Vi menar att det medför att personalen på de båda företagen 
därigenom får likartade åsikter. En annan faktor till företagens snarlika åsikter tror vi beror på 
det nära samarbete internrevisorerna på de olika bolagen har. Genom möten utbyter de 
erfarenheter och lär av varandra istället för att konkurrera. Tack vare denna sammanslutning 
av internrevisorer tar företagen lärdom av varandra och på så sätt kan arbetet effektiviseras. 
Vi anser att detta utbyte gynnar alla parter då nivån på svensk internrevision förmodligen höjs 
över lag i företagen. Vi tror även att då de större företagen arbetar på ett likartat sätt uppstår 
det en praxis som även de mindre bolagen vill följa.  
 
Även om våra företag anser att det har varit en aning ansträngande att följa SOX, så är detta  
enligt lag ett måste om man vill agera på den amerikanska börsen.140 Vi tror dock att om detta 
inte hade varit ett krav så är det av stor vikt att ändå följa gemensamma regleringar. Vi menar 
att aktieägare i USA måste känna förtroende för de utländska företagen då handeln med aktier 
över gränserna är stor. Vi anser därför att regleringarna måste vara samma för att företag som 
verkar på samma börs skall kunna jämföras. Vi kan förstå att företagen anser att SOX:s 
regleringar känns alltför strikta, men då företagsskandalerna som ägde rum i USA under det 
senaste decenniet var så omfattande var en rationell åtgärd nödvändig. Reglerna som sattes 
upp var väldigt strikta, men det finns nu planer på att lätta en aning på dessa.141 I och med  att 
SOX fortfarande är relativt nytt så tror vi att det tar några år innan rätt nivå angående 
reglernas strikthet nås. Att Svensk kod för bolagsstyrning inte är lika strikt tror vi kan bero på 

                                                
140 Tufvesson, S. M & Nystrand, J. ”Finansiell expert enligt Sarbanes-oxley - Vad innebär det för svenska 
bolag?”. Balans, nr 10, (2004) 
141 http://www.sec.gov/info/smallbus/acspc/acspc-finalreport_reddiscdraft.pdf 
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att skandalerna inte fått samma utslagskraft här i Sverige som skandalerna fick i USA. Vi 
menar att den svenska aktiemarknaden inte har lika många aktörer som är registrerade på 
börsen som på den amerikanska. Vi tror även att det är fler utländska företag som registrerar 
sig på den amerikanska börsen än vad det gör på den svenska. Enligt oss medför dessa 
faktorer till att de svenska reglerna inte måste vara lika hårda.  
 
I vår empiriska studie framkommer att internrevision och internkontroll har existerat på 
företagen redan innan Svensk kod för bolagsstyrning och SOX, men kraven på dessa 
funktioner har utökats efter införandet av dessa regleringar. I och med detta har det på de båda 
företagen utvecklats enskilda avdelningar för den interna kontrollen och för den interna 
revisionen. Att det har bildats avdelningar tror vi beror på att det numera krävs mer arbete 
med den interna kontrollen och den interna revisionen på företaget. Eftersom antalet anställda 
som arbetar inom dessa områden har ökat är även det en bidragande faktor till att det har 
bildats egna avdelningar för ändamålet. Det är dock viktigt att de som arbetar på 
avdelningarna är utspridda världen över så att det finns en internrevisor i respektive land som 
bolaget verkar i. Detta säger våra respondenter beror på att internrevisorn får en bättre 
kontroll då de finns på plats. Det blir även billigare för företagen då många resor kan 
undvikas. Vi tror även att det är av vikt för att få ökad förståelse för kulturen i det landet 
internrevisorn verkar i. Arbetet underlättas om de anställda och internrevisorerna förstår och 
respekterar varandra.  
 
Personalen på de båda företagen uppfattar internrevisionen olika enligt våra respondenter. De 
anställda på Ericsson uppfattar den interna revisionen en aning obekvämt medan Volvos 
personal inte ser kontrollen som lika betungande. En av anledningarna till det tror vi beror på 
att Volvos processer sköts på ett smidigare sätt. En orsak till att det är på detta vis förmodar vi 
beror på att Volvo har fler års erfarenhet angående arbetet med den interna kontrollen och den 
interna revisionen. De anställda har troligen även vant sig vid kontrollerna. På Ericsson kan 
det bli tal om övertid för den person som kontrolleras, vilket medför att processen känns 
onödigt betungade. Vi anser att det är av vikt att Ericsson förändrar sina rutiner, så att arbetet 
med internkontroll och internrevision integreras i det dagliga arbetet. En annan viktig faktor 
för att personalen skall uppfatta internkontrollen och internrevisionen som någonting positivt 
anser vi är att internrevisorerna arbetar på rätt sätt. En kompetens som vi tror kan underlätta 
vid revisionen är att internrevisorn besitter god social kompetens. Detta för att kunna hantera 
obekväma situationer på ett bra sätt och för att lättare kunna läsa av den reviderade i fråga. 
Det är viktigt att få den reviderade att känna sig bekväm med den rådande situationen. 
 
Ett sätt att få den reviderade bekväm, som Ericsson har anammat, är att den som har 
reviderats får rapporten. Detta anser vi är av stor vikt då feedback är en viktig faktor för både 
ett fortsatt bra arbete och då förbättringar i arbetet krävs. Det är viktigt att både den positiva 
och negativa feedbacken når den reviderade. Har den anställda gjort något mindre bra är det 
viktigt att det kommer fram så att företaget och den reviderade tillsammans kan arbeta på en 
förbättring. Positiv feedback anser vi är bra för att uppmuntra den reviderade till ett fortsatt 
bra arbete.  
 
Båda våra respondenter tycker det är viktigt att internrevisorerna har erfarenhet från företaget 
och är väl insatta i dess rutiner. Detta tror vi gör att internrevisorn förmodligen inte har lika 
många frågor som behöver besvaras, vilket sparar tid. Det kan dock vara lätt för de som 
arbetat inom samma företag under en längre tid att fastna i företagens gamla mönster och inte 
ser de förbättringsmöjligheter som eventuellt finns. Att rekrytera en internrevisor externt tror 
vi därför kan vara en fördel då man får in en person i företaget som ser företaget ur ett annat 
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perspektiv. Det kan då vara lättare att komma med nya idéer. Vi anser därför att det är bra för 
företagen att ha en stab av internrevisorer av varierande slag. Det vill säga att anställning sker 
både internt och externt.  
 
Idag är det inte så många internrevisorer som är certifierade enligt IIA, men för vart år som 
går blir det allt mer populärt att certifiera sig.142 Vi tror att konkurrensen på arbetsmarknaden 
kommer att öka och att det så småningom kommer att finnas ett krav från arbetsmarknaden på 
att internrevisorn skall vara certifierad. Fler och fler kommer då välja att certifiera sig, vilket 
medför att företagen i valmöjligheten mellan att anställa en certifierad internrevisor och en 
icke utbildad kommer att välja det förstnämnda alternativet. Vi anser att detta över lag 
kommer att höja kompetensen bland internrevisorerna i framtiden.  
  
Mycket av internrevisorernas arbete består av att upptäcka fusk och bedrägerier som kan 
förekomma på företagen. På både Ericsson och Volvo finns det ett anonymt sätt för de 
anställda att tipsa internrevisorn om dessa oangelägenheter. Vi tycker att detta är bra då det 
kan vara svårt för internrevisorn att själv upptäcka fusket. Arbetskamrater arbetar närmre 
situationen och vet ofta mycket om varandra och varandras vanor. Att det är anonymt medför 
säkerligen att fler tips inkommer. Vi tror att det är viktigt att företagen skapar en företagsanda 
där fusk inte är acceptabelt. Detta kan göras genom att upplysa de anställda om problemet och 
visa vilka följder det får för företaget. Det är viktigt att upplysa om att en liten sak, så som till 
exempel att ta kontorsmaterial, kan kosta företaget stora summor om alla anställda agerar på 
samma vis. En annan lösning för att eliminera fusket tror vi kan vara att införa ett 
bonussystem som baseras på att fusk och bedrägeri minimeras och att arbetet effektiviseras. 
Förhoppningsvis leder det här i längden till en bättre företagskultur i bolagen där bedrägerier 
inte förekommer och framtida företagsskandaler undviks. 
 
Aktieägarna kräver idag allt mer information från företagen.143 Vi menar att då pengar satsas i 
ett företag krävs en bekräftelse på att dessa förvaltas väl. Vid ineffektivitet i processerna och  
förekommande fusk och bedrägerier bland de anställda och ledningen är det i slutändan 
aktieägarna som drabbas. Att det finns ett utskott från styrelsen, Audit Committee, för den 
interna revisionen tycker vi därför är bra. Detta eftersom aktieägarna genom rapporter från 
internrevisorerna till Audit Committee får en bekräftelse på att deras pengar förvaltas väl och 
att fusk inte förekommer. Skulle inte så vara fallet framkommer även denna information 
enligt vår respondent. 
 
Slutligen kan sägas att människor blir allt girigare och pengar får allt större betydelse i vårt 
samhälle. Därför tror vi att fusk och bedrägerier även kommer existera i framtiden. Trots att 
tekniken ständigt utvecklas så kommer människan att bli allt smartare, det kommer alltid 
finnas någon som lyckas manövrera systemen. Aktieägarna kommer därav även i 
fortsättningen kräva information om hur företaget förvaltas. Därför tror vi att det är av stor 
vikt att även i framtiden ha en väl fungerande internrevision på bolagen, så att aktieägarna kan 
känna sig trygga. 
 
 
 

                                                
142 http://www.internrevisorerna.se/standard.aspx?tx_category_id=254 
143 Mårtensson, T. ”För lite hänsyn till risk och osäkerhet i redovisningen”. Balans, nr 1, (2003) 
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6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Det hade varit intressant att undersöka hur internrevisionens utveckling har varit under en 
längre tidsperiod. Särskilt intressant vore det att djupare belysa skillnaden med 
internrevisionen innan och efter införandet av SOX och Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Ett ämne som vi endast har gått in på ytligt som skulle vara intressant att beröra är huruvida 
kostnaderna överstiger nyttan med de ökade regleringarna. 
 
En annan intresseväckande infallsvinkel vore att undersöka om en väl fungerande 
internrevision kan kopplas till ett positivt resultat på företaget. 
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BILAGA 1 
 
INTERVJUMALL  
 
 
Vad har Ni för bakgrund?  
 
Hur länge har Ni arbetat inom företaget? 
 
Vad arbetade Ni med innan Ni började arbeta med internrevision? 
 
Vilken är Er position på företaget?  
 
Hur länge har Ni arbetat med internrevision?  
 
Vad finns det för krav på dig som internrevisor, exempelvis vilka kunskaper krävs för att få 
arbeta med internrevisionen på Ert företag? 
 
Är Ni certifierad internrevisor?  
 
Rör Era arbetsuppgifter endast den interna revisionen eller har Ni några andra arbetsuppgifter 
också?  
 
Om Ni har några andra arbetsuppgifter, hur många timmar lägger Ni ner på internrevisionen i 
veckan?  
 
Internkontroll 
 
Hur ser den interna kontrollen ut på företaget? 
 
Vilken modell använder Ni er av? (exempelvis COSO: Integrated Framework) Varför 
använder Ni er av den modellen? 
 
Hur använder Ni er av resultatet/produkten av den interna kontrollen? Har Ni någon 
uppföljning? 
 
Internrevision 
 
Hur skulle Ni definiera internrevision? Var kommer denna definition ifrån? 
 
Vad innebär arbetet med internrevision?  
  
Kan Ni beskriva processen med arbetet av den interna revisionen? Är det lika mycket att göra 
under hela året, eller är det mer arbete under vissa perioder?  
 
Hur många i företaget är involverade i arbetet med den interna revisionen? Utgör dessa en 
egen avdelning? 
 
 
 



 
 

 

Internrevisionens utveckling: 
 
Vad innebär Svensk kod för bolagsstyrning för Ert företag? 
 
Hur såg arbetet med den interna revisionen ut innan införandet av svensk kod för 
bolagsstyrning? Vilka skillnader ser Ni jämfört med arbetet idag? Hur har införandet påverkat 
Ert företag? 

 
På vilket sätt följer Ni Svensk kod för bolagsstyrning? Följer eller förklarar? 

 
Har Er interna revision påverkats av SOX och i så fall på vilket sätt? 
SOX är den amerikanska motsvarigheten till svensk kod för bolagsstyrning. Företag på den amerikanska börsen 
skall följa dessa regler. 
  
Vad är företagets mål med den interna revisionen? Har målen förändrats under den senaste 
tioårsperioden? Vad tror Ni i så fall är orsaken till dessa förändringar?  
 
Vad anser Ni om vikten av en väl fungerande internrevision? Vad har det för betydelse för 
företaget anser Ni? Har dessa åsikter förändrats efter regleringarna?  
 
Vilka fördelar samt nackdelar ser Ni med den ökade regleringen angående internrevision?    
 
Har den utökade regleringen medfört större kostnader för företaget? Anser Ni att nyttan med 
en utökad internrevision överstiger kostnaderna för den?  
 
Har den interna revisionen fått en mer central och betydelsefull roll i företaget nu efter 
regleringarna? Har Ni som internrevisor fått en mer betydelsefull roll i företaget?  
 
Har kraven på dig som internrevisor ändrats efter de ökade regleringarna? I så fall på vilket 
sätt?  
 
Använder Ni er av IIA:s standards eller andra frivilliga regleringar vid arbetet med 
internrevision? 
IIA har utarbetat frivilliga regleringar inom internkontroll.   
 
Hur tar styrelsen och ledningen del av den interna revisionen? Finns det något samarbete 
mellan internrevisorn och dessa? Har detta samarbete förändrats efter införandet av Svensk 
kod för bolagsstyrning och SOX? 
 
Hur tycker du internrevision upplevs i företaget av övriga anställda? Vad gör ni för att få de 
anställda att se arbetet med den interna revisionen som något positivt?  


