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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: De stora redovisningsskandalerna inom bolag som Enron, Worldcom och 
Palarmat var startskottet för den epidemi som sedan kom att spela en stor roll vid 
förbättrandet av bolagsstyrningen bland aktiebolag världen över. Kraven på bolagen 
ökade att informationen som släpptes var tillförlitlig och fullständig. För att 
säkerställa detta togs svensk kod för bolagsstyrning fram som ett komplement till 
lagstiftningen berörande aktiebolag. Koden kräver ingen obligatorisk tillämpning i att 
implementera funktionerna utan har som krav att bolagen ska göra ett aktivt 
ställningsantagande vid inrättande av funktionerna i koden. En uppmärksammad 
punkt i koden är 7.4 där bolagen måste beskriva i sina årsredovisningar huruvida de 
anser sig behöva en granskningsfunktion även kallad internrevision eller inte.  
 
Syfte: Syftet med rapporten är att skapa en förståelse för vilka motiv de svenska 
bolagen med en omsättning över 3 miljarder kronor har haft när de valde att inte följa 
internrevisionsfunktionen. Samt beskriva hur de bedriver sitt risk- och 
granskningsarbete på ett alternativt sätt till internrevision. Gränsen på tre miljarder 
har vi valt då det innan var ett krav för bolag över gränsen att använda sig av följ och 
förklara-principen. Efter att koden reviderades 2008 gäller nu principen för alla 
börsnoterade bolag. 
 
Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie där vi har intervjuvat bolag som har valt att 
inte inrätta någon internrevisionsfunktion utan använder sig av alternativa lösningar 
för att säkerställa en hög kvalite på bolagens finansiella rapportering. Intervjuverna 
som genomförts har tillsammans med respektive bolags publicerade årsredovisning, 
analyserats för att få fram bidragande anledningar till valet av att inte inrätta 
internrevision samt hitta kompletterande funktioner för att uppnå samma resultat. 
Utifrån årsredovisningarna samt intervjuverna har vi kunnat dra slutsatser om hur 
bolagen har resonerat kring valet samt beskriva deras alternativa lösning. 
 
Analys och Slutsats: Med hjälp av den institutionella teorins tre pelare har vi 
analyserat den insamlade empiri för att se hur bolagen har resonerat vid valet av 
alternativa lösningar för ett aktivt och strukturerat risk- och granskningsarbete. Även 
analysera och dra slutsatser om hur de har motiverat sitt ställningstagande till 
internrevisionsfunktionen.  
 
Nyckelord: Svensk kod för bolagsstyrning, internrevision, risk- och 
granskningshantering, intern kontroll, bolagsstyrning. 
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Abstract 
 
 
Background: The major accounting scandals in companies like Enron, Worldcom and 
armed was the start of the epidemic, which then came to play a major role in the 
improvement of corporate governance among companies worldwide. The 
requirements increased the information that companies released were accurate and 
complete. To ensure this was the Swedish Code of Corporate Governance presented 
as a complement to legislation touching corporations. The code does not require 
mandatory application in implementing the functions but have announced that the 
companies will make an active position adopted in the establishment of the functions 
in the code. A notable point is 7.4 where companies must describe in their annual 
reports whether they feel they need an audit function also called internal audit or not. 
 
Purpose: The purpose of this report is to provide an understanding of the motives of 
the Swedish companies with a turnover exceeding 3 billion had when they chose not 
to follow the internal audit function. Also they had describe how they conduct their 
risk and audit work on an alternative way to internal audit. The limit of three billion, 
we have chosen as it was before a requirement for companies across the border to 
follow and explain the principle. After the code was revised in 2008 now apply the 
principle for all listed companies. 
 
Methods: We conducted a qualitative study in which we have interviewed companies 
that has chosen not to establish an internal audit function without the use of 
alternatives to ensure the high quality of the financial reporting. The interviews 
conducted together with each company's published annual report and have been 
analyzed to derive contributing reasons for choosing not to establish internal audit and 
to find complementary functions to achieve the same result. Based on the annual 
reports and interview samples, we have been able to draw conclusions about how 
companies are reasoning around the election and to describe their alternative solution. 
 
Analysis and Conclusion: Using the institutional theory's three pillars, we have 
analyzed the collected empirical data to see how the company's reasoning in selecting 
alternative solutions for an active and structured risk and audit work. While analyzing 
and drawing conclusions about how they have justified its position on the internal 
audit function. 
 
Keywords: Swedish code of corporate governance, internal audit, internal control, 
corporate governance, risk and audit management. 
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Förord 
 
 
 
Vi vill tillägna ett särskilt stort tack till de fem respondenterna som har ställt upp för 
intervju. Det är tack vare dem som vi kunnat slutföra vår uppsats då de har bidragit 
med en stor del av empirin som ligger till grund för slutförandet av arbetet. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Fredrik Lundell som hjälpt oss genom arbetets gång 
med synpunkter samt åsikter och den vägledning vilket har bidragit till att vi kunnat 
genomföra denna rapport.  
 
Även ett tack till opponienterna för deras konstruktiva kritik. 
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1 Inledning 
 
Vi har valt att inrikta oss mot företag som har valt att inte använda sig av 
internrevision. Såsom föreskrivs av svensk kod för bolagsstyrning är bolag enligt 
punkt 7,4 (tidigare 10,6) tvungna att tillämpa följ och förklara-principen där de 
förklarar i sina årsredovisningar hur de har resonerat angående huruvida de behöver 
funktionen eller inte. Vad har varit avgörande för de bolag med en omsättning på över 
tre miljarder kronor som valt att inte använda sig av någon särskild 
internrevisionsfunktion. Gränsen på tre miljarder valdes då det innan var ett krav för 
bolag över gränsen att använda sig av principen följ och förklara, men som nu gäller 
alla börsnoterade bolag sedan koden reviderades år 2008. 
 

 

1.1 Problembakgrund 
  
Redovisningsskandalerna inom jätteföretagen Enron och Worldcom fick stora 
konsekvenser för bolagens aktieägare och anställda när de uppdagades. I samband 
med att Worldcom lämnade in sin konkursansökan fick 17,000 personer lämna sina 
arbeten (ekonomiavdelningen affärsvärlden, 2002). I Enron fick 5,000 anställda 
lämna sina arbeten vid konkursansökan (world socialists web site, 2002). Aktieägarna 
såg sina förmögenheter minska kraftigt när Enrons aktiekurs gick från 90 USD som 
mest under år 2000 till 0,26 USD som lägst när skandalen uppdagades. Worldcoms 
aktie hade en liknande resa när deras problem offentliggjordes. 
 
En betydelsefull del i samhället är att investerare kan lita på att företag sköts på ett 
tillfredställande sätt ur investeringssynpunkt. För att underlätta för såväl investerare 
som bolag har svensk kod för bolagsstyrning tillkommit för börsnoterade bolag. 
”Koden” som den också kallas är inte tvingande utan ett komplement till lagen som 
uppmanar till självreglering. Företag som avviker från koden ska dock skriva det i 
sina årsredovisningar, vilket då leder till att investerare själva får bedöma vilken 
lösning det aktuella företaget har valt (Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2010). 
 
En viktig del av ett företags riskhantering med avseende på svensk kod för 
bolagsstyrning är internrevision. Genom att man granskar en organisations finansiella 
information så att den är tillförlitlig, har integritet, att resurser används effektivt och 
att lagar och regler följs samt att de fastställda syftena och målen uppnås är enligt 
institute of internal auditors (IIA) internrevision. För en organisation är 
internrevisionen ett hjälpmedel så att man kan uppnå sina mål (Internrevisionerna, 
2011). Enligt Smith (2002) är internrevision också något som kan hjälpa ett företag att 
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på ett bättre sätt hantera de risker kopplade till ekonomisk brottslighet genom en 
oberoende granskning och rapportering direkt tilll revisionskomitten. 
 
Smith anser också att incitament finns för internrevisorer att förbättra för bolaget 
eftersom de anställda får lön från företaget och andra förmåner, till exempel 
aktieoptioner. På så sätt kan internrevision hjälpa till att undvika skandaler såsom 
Enron och Worldcom. Att internrevision är en viktig del av företagets riskhantering 
bekräftas också av artikeln O'Malley (2002) då internrevisorerna var de som 
upptäckte Worldcoms oegentligheter. 
 
Koden behandlar detta i punkt 7.4 och säger att alla företag som omfattas av svensk 
kod för bolagsstyrning kan inrätta en internrevisionsfunktion och de bolag som inte 
gör det ska ange anledningen i sin årsredovisning. Koden har sedan sin tillkomst år 
2005 reviderats två gånger, vad gäller internrevision så berördes tidigare bolag med 
en omsättning över tre miljarder kronor. I den senaste reviderade koden från år 2010 
ska alla börsnoterade bolag utvärdera behovet av en internrevisionsfunktion. Koden 
tillkom år 2005 för att hjälpa ägarna i principal-agentproblemet mellan 
företagsledning och ägare. Vid lanserandet så gällde koden endast för bolag som hade 
ett börsvärde över tre miljarder kronor. Detta ändrades sedan i den reviderade koden 
för bolagsstyrning som kom ut år 2008. Då omfattade svensk kod för bolagsstyrning 
samtliga börsbolag. Koden har ändrats en gång till efter det, den gällande koden är 
reviderad från år 2010. För internrevisionens del så fick alltså små bolag först 
möjligheten att utvärdera behovet av en internrevisionsfunktion år 2008 i och med 
den andra versionen av koden. I 2008 års version behandlas internrevision i punkt 
10.6 och i reviderade koden från år 2010 återfinns information om internrevision i 
punkt 7.4 (Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2010). 

  

1.2 Problemdiskussion 
  
Internrevision kan beskrivas med fyra frågor enligt Sawyer (1993). Den första 
punkten som Sawyer går in på är varför ledningen behöver internrevisorer och där 
poängterar Sawyer att chefer är i stort behov av att förstå sin verksamhet. Förr i tiden 
så införskaffade de informationen själva genom observation men i det moderna 
samhället där alla ska göra mer under samma tid så hinner inte ledningen göra detta. 
Idag får ledningen i högre grad än tidigare förlita sig på andra källor och det är här 
som internrevisionsfunktionen kommer in i bilden. Exempel på hur internrevision kan 
hjälpa ledningen är att de objektivt kan bedöma pågående projekts lönsamhet, status 
och risk. 
  
Sawyers andra punkt behandlar varför man ska bli internrevisor. Sawyer pekar här på 
att yrket är mycket dynamiskt och omges av stor osäkerhet i de uppdrag som utförs. 
Uppdragen är ofta av mycket olika karaktär och det finns inga logiskt uppbyggda 
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rutiner som det finns inom till exempel affärsredovisning. Internrevision 
karakteriseras enligt författaren av spänning, osäkerhet, mysterier och konflikter. 
Internrevisorerna kan få uppdrag av mycket olika karaktär som de inte arbetat med 
tidigare och för varje uppdrag måste de bedöma vilka faror och risker som finns inom 
det område som de blivit tilldelade. Nästa steg är att utvärdera om ledningen vidtagit 
några åtgärder för att undvika problemet, det vill säga vilka interna kontroller som 
finns, och till sist utvärdera dessa kontroller. 
  
I den tredje frågan motiverar Sawyer varför han anser att internrevision är en separat 
disciplin. Här uppmärksammar han att olika former av internrevision har förekommit 
tidigt tillbaka i historien. Redan 3600 FK så användes olika funktioner för att 
kontrollera siffror, bland annat ansågs slavar under press vara mer tillförlitliga än 
vanliga människor under ed till den här typen av uppgift. Fram till 1900-talet så hade 
inte internrevision en framträdande roll inom revisionen utan var mer underställd av 
den externa revisionen men det ändrades gradvis under århundradet. Största 
anledningen till att det ska vara en separat disciplin är att de dels kan göra det 
cheferna inte har tid med samt inrikta sig på att utveckla avdelningar och processer till 
att bli lite bättre än de var innan.  
  
Den fjärde frågan behandlar varför vi kan överväga att internrevision är ett yrke, 
Sawyer menar att de finns två huvudkriterier som bör uppfyllas för att de ska få 
benämningen yrke. För de första ska de vara någon teknisk svårighet i yrket, det vill 
säga att du behöver akademisk bakgrund för att kunna bidra med den kompetens som 
efterfrågas för att lösa det område som organisationen har angivit. Den andra punkten 
behandlar vikten av att det måste finnas moraliska aspekter i arbetet, det kan 
exempelvis inte endast finnas vinstmaximering i tänket utan de måste anpassa sig 
efter klientens intresse.  
 
Att internrevision är viktigt stöds också av Stern (1994) som tar upp 15 olika 
anledningar till att internrevision är viktigt för företag. Bland annat så nämns att 
företaget får ytterligare en dimension i sin redovisning då internrevisionen är knuten 
närmare bolaget och därför kan samarbeta direkt med olika affärsenheter. Det leder 
till att problem som aldrig tidigare skulle kommit upp till ytan nu synliggörs. En 
annan viktigt funktion som internrevision fyller enligt Stern är att de kan fokusera mer 
på att hantera risker, då de själva kan välja vart de ska lägga fokus där det behövs 
bäst. Ytterligare en anledning till att internrevision är viktig är enligt Stern att de kan 
utgå från kundernas behov, genom att interrevisorerna kan intervjua kunderna om var 
de tycker att fokus borde ligga. Detta går att argumentera för att internrevision bidrar 
till flexibilitet i företagets revision då externrevision är inriktad på ägarna i första 
hand medan internrevision kan inrikta sig där det behövs som mest i företaget. Det är 
baserat på uppgifter som ges av till exempel ledning, styrelse och externa revisorer. 
  
Information finns i många börsnoterade bolags årsredovisningar på OMX30 Large 
Cap och som diskuteras ovan så har internrevisorer möjlighet att vara mer flexibla och 
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inrikta sig i verksamheten. Det bidrar till att internrevisionen kan få fram mycket 
information och underlag till den externa revisorn under kommittémötena. En studie 
av Mihret & Admassu (2011) visar på att de externa revisorerna litar på rapporterna 
från internrevisorerna och att de följaktligen har en viktig koppling. Samtidigt så 
säger Mihret & Admassu att internrevisionen kan vara som en serviceenhet för de 
andra bolags styrningselement såsom styrelsen, ledningen och koncernchefen samt till 
den externa revisionen. 
  
Tidigare forskning på vad som driver behovet av en internrevisionsfunktion är till 
exempel Goodwin-Stewart & Kent (2006), som undersöker vilka faktorer som driver 
de Australienska bolag som har en internrevisionsfunktion. Då studien genomfördes 
var det frivilligt att ha internrevision, precis som det är i Sverige idag. Goodwin-
Stewart & Kent (2006) undersökte noterade bolag på den Australienska börsen och 
kom fram till att faktorer som driver internrevisionsbehovet är bland annat storlek, 
andel fordringar i förhållande till totala tillgångar och branschtillhörighet. De fann att 
nämnda variabler är signifikanta för beslutet om att inrätta en internrevisionsfunktion. 
Resultatet tyder på att internrevision är viktigt för att hantera företagets risker och ju 
större bolaget är ju större behov har dem av internrevision.  
 
En liknande studie finns som Goodwin-Steward & Kent (2006) har gjorts av Arena & 
Azzone (2007) på 364 italienska bolag. Den studien är också intressant eftersom även 
Italienska bolag har en frivillig möjlighet att inrätta en internrevisionsfunktion precis 
som för Sverige i dagsläget. De variabler som testades i studien var storlek i form av 
anställda och intäkter samt branschtillhörigheten. De fann att anställda och intäkter 
var de mest signifikanta variablerna som driver behovet av en intern revisionsenhet 
men även att branschtillhörigheten kan ha betydelse då finanssektorn i större 
utsträckning hade interna revisionsenheter. 
  
Vi har funnit en studie på behov av internrevision i Sverige av Larsson & Ledström 
(2008). Den utfördes baserat på tidigare version av Svensk kod för bolagsstyrning då 
endast bolag med omsättning över tre miljarder berördes. I studien undersöktes bland 
annat storlek, om det finns en revisionskommitté och hur branschtillhörighet påverkar 
valet av att inrätta en intern revisionsfunktion. Där man kom fram till att det fanns en 
revisionskommitté, att storlek var en signifikant anledning till att driva behovet av 
internrevision samt att de inte fanns någon tydlig trend att branschtillhörighet 
påverkade valet av att bedriva internrevision. 
  
Det är också intressant att jämföra studien av Larsson & Ledström (2008) med både 
Arena & Azzone (2007) och Goodwin-Stewart & Kent (2006) för att se hur deras 
slutsatser om vad som driver svenska företags behov av internrevision stämmer 
överens med våra resultat. Att genomföra en jämförelse av tidigare studier i Sverige 
och utlandet kan vara en vinkel för att nå vårt mål med rapporten då det finns relativt 
lite forskning på området i Sverige. Däremot ligger vårt huvudintresse just nu att 
studera jämförelser med de aktuella bolagen i Sverige där rapporten i huvudsak 
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kommer att behandla bolag med en omsättning över tre miljarder som har valt en 
alternativ lösning till riskhanteringsarbetet än internrevisionsfunktionen.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Vi är intresserade av att undersöka de bolag som har en omsättning över 3 miljarder 
kronor men inte har en etablerad internrevisionfunktion och problemformuleringen 
lyder: 
 
Hur har resonemanget hos de börsnoterade bolagen med en omsättning över 3 
miljarder kronor varit när de hittat anledningar till att ersätta internrevision med 
alternativa risk- och granskningsfunktioner samt hur går arbetet till?  

1.4 Syfte 
 
Denna rapport har två syften. Det första syftet är skapa förståelse i hur större och 
medelstora börsnoterade bolag resonerar i sitt val av att inte använda sig av en 
internrevisionsfunktion. Det andra syftet är att beskriva på vilket sätt hur de beddriver 
sitt alternativa risk- och granskningsarbete. Allt för att bemöta samhällets krav på en 
tillförlitlig finansiell rapportering som överstämmer med den verkliga bilden av 
företaget. 
 
Uppsatsen riktar sig till största del till möjliga investerare som vill få en uppfattning 
om hur bolag arbetar för att säkerställa en finansiell rapportering, att de ska få 
möjlighet att se att bolagen gör det som krävs med ett bolags risk- och 
granskningshanteringsarbete som förväntas av dem. Denna studie är också intressant 
för bolag som står i valet av att välja om de ska införa internrevision eller inte, för att 
få en uppfattning av vad som har varit avgörande för andra bolag. 
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2 Metod 
 
I studiens andra kapitel behandlas vilken utformning arbetet kommer att ha samt vilka 
företag och personer som har varit aktuella. Slutligen besvaras hur de berörda bolagen 
har resonerat när de valt ett alternativt sätt än internrevision för att genomföra sitt 
förebyggande riskhanteringsarbete.  
 

2.1 Design 
  
Vid utformning av arbetet har vi valt att använda den kvalitativa metoden. Genom 
användandet av denna kvalitativa metod i form av intervjuver får vi en mer konkret 
bild av hur läget ser ut i verkligheten för de berörda företagen. Intervjumaterialet 
jämförs sedan med den angivna datan som bolagen lämnar i årsredovisningarna för att 
tillsammans bidra till att problemformuleringen besvaras. 
  
Det finns olika exempel på hur man kan samla data för en undersökning. Intervjuer 
ger en väldigt stor mängd relevant information och ses då som en väldigt gynnsam 
metod. Intervjuerna kan ske antingen genom mail, telefon eller via personlig kontakt 
(Ghauri & Grönhaug, 2005). En utav anledningarna till att vi har valt att använda oss 
av den kvalitativa metoden intervju är att vi vill få en djupare inblick hur de verkligen 
förhåller sig inom ämnet (Jacobsen, 2002).  
  
Antalet företag med en omsättning över tre miljarder kronor som inte har inrättat en 
internrevisionsfunktion är ganska begränsad, närmare bestämt 35 stycken. 
Intervjuerna som har genomförts har skett genom telefon med våra fem respondenter 
som vi tillsammans med bolagen har kommit överens att hålla anonyma. Personerna 
som tillfrågats i respektive bolag har varit väldigt kunniga och haft ett brinnande 
intresse för ämnet vilket har gjort att det inte varit av problematik att få ut stor 
användbar mängd information. Möjlighet att genomföra intervjuerna på plats har inte 
varit aktuellt då bolagens respektive huvudkontor är belagda på olika platser samt inte 
har passat ihop varken tidsmässigt för oss eller dem. Hade möjligheten funnits hade vi 
sett det som en fördel då risken för missuppfattningar minskar då det är lättare att få 
en bättre förståelse genom att prata med någon, då man på kroppsspråket också kan se 
om detta var något de inte direkt förstod än vad det kan vara vid exempel en intervju 
genom telefon då det kan bli missuppfattningar i både frågor och svar. Dock har en 
kontinuerlig dialog förts med de berörda bolagen just för att säkerställa att 
informationen som kommer ut överensstämmer med verkligheten. 
 
Vid en jämförelse med en enkätundersökning så anser vi att intervjuerna som vi valde 
att genomföra blev mer personliga då vi kunde anpassa frågorna efter vilket företag 
som vi intervjuade och få ut mer av frågorna. Frågorna som vi ställde krävde mer 
utförligare svar än vad en enkätundersökning skulle ha gett, det fanns också möjlighet 
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till följdfrågor som är grundade på svaren som vi fick in av de berörda företagen. 
Detta skapade en mer personlig kontakt mellan oss och företaget. Med tanke på att vi 
har relativt få aktörer att vända oss mot så ses öppna intervjuer som en bra metod. 
Metoden innebär att vi har temafrågor som vi utgår ifrån till alla företag men då 
företagen pratar fritt runt frågan blir följdfrågorna varierande. Denna metod anses 
som en bra sådan då intervjuerna är tidskrävande samt ger stor datamängd (Jacobsen, 
2002).   
 
Innan intervjuerna genomfördes sammanställde vi publicerad data i 
bolagsstyrningsrapporterna som man hittar i respektive bolags årsredovisning. Där har 
de enligt koden ett krav på sig att följa eller förklara varje punkt som anges i koden 
(Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2010). Utdrag från punkt 7,4 andra stycket i 
svensk kod för bolagsstyrning som förklarar restriktionerna för vårt problem. “I bolag 
som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen 
utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen 
i bolagsstyrningsrapporten motivera sitt ställningstagande” (Svenska kollegiet för 
bolagsstyrning, 2010). Detta har bidragit till att vi redan innan intervjuerna haft en 
förkunskap om huruvida de berörda bolagen har resonerat. Sammanställningen av 
sekundärdatan har vi sedan valt att publicera i empirin då den hjälper att besvara vår 
problemställning med deras resonemang hur de har löst arbetet istället, anledningar 
till valet att inte ha internrevision samt hur de sköter sitt risk- och 
granskningshanteringsarbete med ett alternativt arbetssätt. Vilket sedan tillsammans 
med skriven teori ger oss en förståelse för hur bolaget förhåller sig till internrevision 
och hur de har använt kompletterande funktioner för att säkerställa bolagets risk- och 
granskningshanteringsarbete.   
 

2.2 Val av företag 
  
Vi har gjort en kvantitativ sammanställning utav alla börsnoterade företag där vi tagit 
fram nyckeltal som bland annat visar omsättning respektive hur de står i frågan till om 
de har en internrevisionsfunktion eller inte (Se bilaga 2). På så sätt får vi tag på de 
företag som är i vårt intresse, det vill säga de som har en omsättning över tre miljarder 
svenska kronor men som inte har en etablerad internrevisionsfunktion.  
 
Urvalet som har gjorts med kriterierna, tre miljarder i omsättning och inte en inrättad 
internrevision utgör en bas på 35 bolag som vi då har valt att kontakta. Resultatet blev 
att fem stycken bolag var villiga att ställa upp för intervjuer, av de andra 30 var det 
cirka hälften som inte svarade och övriga hade inte möjligheten att ställa upp.  
 
Genom att ha studerat de berörda företagen kunde vi med hjälp av intervjuerna få 
fram intressant fakta om varför företagen har valt att inte använda sig av 
riskhanteringsfunktionen internrevision. För att få en bättre inblick över vilka faktorer 
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som påverkar företagen att inrätta internrevision är det till fördel att undersökning 
sker av ett flertal företag i olika branscher. Vilket då har resulterat i att de fem 
respondenterna vi har valt att intervjua är från olika branscher, allt från livsmedel till 
industri och diverse produktion.  

2.3 Respondenter 
 
Intervjuerna som har genomförts är med fem stycken oberoende bolag som alla är 
noterade på Stockholmsbörsen. Alla uppfyller kravet med att ha en omsättning över 3 
miljarder kronor samt aldrig haft en internrevisionsfunktion implementerad i 
koncernen. Intervjuverna genomfördes med följande personer per telefon. 
 

• Anders Andersson, koncernekonomichef för bolag A, 2007 tog han över som 
koncernekonomichef, tidigare ekonomichef som han blev 2002. Tidigare 
koncernrevisionschef på ett stort statligt bolag samt några år arbetat som 
revisor på en revisionsbyrå.  

 
• Bengt Bengtsson, koncernredovisningschef för bolag B. Bengt var tidigare 

verksam inom en tillverkande börsnoterad koncern med liknande storlek. 
Tillsammans har han drygt sex års erfarenhet från frågor berörande granskning 
och riskbedömningsmoment i bolagen. Tidigare verksam inom revisionsbyrå 
och har i grunden en civilekonomexamen.  

 
• Carl Carlsson, koncernekonomichef för bolag C sedan 2011. Utbildad 

civilekonom.  
 

• Daniella Danielsson, koncernredovisningschef sen fem år för bolag D. 
Tidigare jobbat med koncernredovisning i liknande proportioner som idag. 
Utbildad civilekonom från Lunds Universitet med inriktning redovisning. 

 
• Erika Eriksson, koncernredovisningschef för bolag E sedan drygt fem år 

tillbaka, jobbade tidigare som controller inom koncernen. Tidigare verksam 
inom revisionsbyrå med en magisterexamen inom redovisning och 
finansiering från Lunds Universitet.  

 

2.4 Datainsamling 
  
Vid intervjuerna utgick vi från samma temafrågor till alla berörda företag och därefter 
anpassade följdfrågorna efter deras svar genom att de fick tala fritt runt frågan som i 
sin tur innebär att det blev en form av semi-strukturerade intervjuer, då det fanns en 
intervjuguide (Larsen, 2009). Valet av den här metoden gör att vi fick fram den 
informationen som var relevant samt att vi kunde styra vad det va vi ville veta då vi 
anpassade följdfrågorna efter svaren i den omfattning som avser temafrågorna. De 
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berörda personerna vi valde att intervjua hade positionerna koncernekonomichef 
respektive koncernredovisningschef och besatt då den kunskapen som var till nytta för 
vår studie. 
 
Resultatet av den kvantitativa sammanställningen är det urval som ligger till grund för 
vilka företag som vi har genomfört den kvalitativa metoden för. Eftersom vi valde att 
inte använda oss av just enkätundersökningar eller strikta intervjuer så har fokus legat 
på den kvalitativa metoden vilket utgör arbetets huvudsakliga forskningsområde. 
Anledningen till att vi har valt att betona den kvalitativa- istället för kvantitativa 
metoden kan huvudsakligen styrkas med att den kvalitativa metoden går mer 
djupgående in i det befrågade området (Jacobsen, 2002). Då vi går in mer 
grundläggande får vi en mer intern giltighet som innebär att vi får en mer rättvisande 
bild av hur det verkligen ser ut i företaget än vad vi hade fått om vi hade gått på ett 
lite mer ytligt sätt som den kvantitativa metoden hade inneburit (Jacobsen, 2002). 
Framförallt har det inte forskats tillräckligt mycket inom området vilket då är en av 
grundförutsättningarna för att kunna bedriva en kvantitativ studie. 
 

2.5 Studiens trovärdighet 
 
Alla intervjuerna har genomförts över telefon. Fyra stycken av telefonintervjuerna har 
spelats in för att säkerställa att allt som sades kom med. Vi har även haft en aktiv och 
kontinuerlig kontakt med respektive bolag där vi har mailat en del följdfrågor som 
uppkommit för att klargöra vissa frågetecken och undvika att missförstånd sker. 
Genom att tidigare ha studerat alla bolagens publicerade bolagsstyrningsrapporter i 
årsredovisningarna har vi med hjälp av dem haft ganska bra kunskap om respektive 
bolags risk- och gransknigshanteringsarbete. Det har medfört att vi fått en ökad 
förståelse och kunnat ställa mer djupgående frågor redan från start för att få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna.  
 
I studien genomfördes intervjuer av en sjundedel av de bolag som var relevanta för 
oss vilket kan bidra till att man är kritisk till studiens trovärdighet. Om man istället 
intervjuat 15 bolag vilket hade varit cirka hälften hade det kunnat bidra till påverkan 
av det slutliga resultatet. Även att intervjuer genomförde med fem bolag av de 35 
börsnoterade bolag som inte har internrevision ansågs det vara tillräckligt då de 
bolagen täcker in en ganska stor del av markanden då bolagen är verksamma inom 
olika branscher.  
 
Då fyra av fem intervjuer spelades in med godkännande av respondenterna gav det 
utrymme för mindre missuppfattningar i svaren, samt att mailkontakt ägde rum vid 
vissa oklarheter vilket bidrog med att eventuella frågetecken kunde redas ut. Då det 
finns risk för att missuppfattningar sker i svar från respondenetrna medgav 
inspelningarna att dessa kunde minimeras. Ett bolag skiljde sig lite då de inte ville att 
vi spelade in samtalet, detta gjorde att mötet blev lite längre men med hjälp av att 
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aktivt föra anteckningar och med mycket bra hjälp av den intervjuade personen 
genom mailkontakt har vi fått ut mycket relevant information som varit användbar för 
vår studie. 
 
Det kan också vara lätt att missförstånd uppstår när man intervjuar personer som 
kanske inte har den koll om hur det verkligen är. Då vi intervjuat personer inom 
bolaget som var väldigt högt uppsatta som till exempel koncernekonomichef 
respektive koncernredovisningschef och som dagligen arbetar med frågor kring 
internrevision känns det som vi fått ”rätt” information då de vet vad de pratar om även 
att det var genom intervjuer, en fördel var också att vi hade bolagstyrningsrapporterna 
att ta hjälp av och utgå ifrån. 
 

2.6 Etisk medvetenhet 
 
Alla intervjuade företag och personerna på bolagen har angetts anonyma och som en 
kontinuerlig dialog med följdfrågor från respektive intervju har de fått tagit del av 
stora delar av empirin. Några av företagen har även önskat få se slutresultatet av 
studien vilket de kommer att få då den har publiceras.  
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3 Teoretisk referensram 
 
 
I uppsatsens tredje kapitel redogörs det för vilken teori som vi utgått ifrån tillsammans 
med att förklara centrala begrepp i vår studie som bland annat internrevision och 
bolagsstyrning. Utifrån förklaringarna och tillsammans med andra forskares studier få 
vi en utförlig grund för att ta sig an vårt problem i samband med den teori som vi valt. 
Den teorin vi har valt är den institutionella och i den har vi utgått från dess tre pelare: 
regulativa, normativa och kognitiva. Med hjälp utifrån dessa pelare ska vi få en 
förståelse för vad som har påverkat bolagen i att inte tillämpa internrevision utan 
istället använda sig utav alternativa lösningar för att säkerställa den finansiella 
rapporteringen. 
 
 
 

3.1 Bolagstyrning 
 
Syftet med att förbättra bolagsstyrningen har på senare tid blivit en central och viktig 
del i företagets finansiella rapportering. Intressenter som aktieägare och möjliga 
investerare har högre krav om att informationen som ges är tillförlitlig (Tabara & 
Ungureanu, 2012).  
 
God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att aktiebolag sköter sin verksamhet på 
ett sådant effektivt och tillfredställande sätt som möjligt för alla intressenter i bolaget 
(Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2010). Ett startskott till kodens uppkomst är 
bland annat de stora redovisningsskandalerna bland bolag som Worldcom, Enron och 
Palarmalat. Som då är en bidragande orsak till epidemin med skärpta regler och 
normer för att förbättra bolagsstyrningen och på så sätt bidra till att stabilare och mer 
tillförlitlig information ges till alla intressenter (Sevenius, 2007). 
 

3.1.1 Svensk kod för bolagsstyrning och the combined code 
 
Svensk kod för bolagsstyrning är ett regelverk anpassat för svenska aktiebolag med 
angivna riktlinjer som företagen till viss del ska förhålla sig till. Den så kallade koden 
har som huvudsyfte att förbättra bolagsstyrningen bland de börsnoterade aktiebolagen 
på Nasdaq OMW Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Koden kompletterar 
de regler som finns i form av aktiebolagslagen genom att man anger en norm för att 
nå en högre ambitionsnivå genom god bolagstyrning. Sedan kodens uppkomst år 2005 
har den reviderats två gånger som gjorts år 2008 och år 2010 (Svenska kollegiet för 
bolagsstyrning, 2010). Kodens målgrupp är således alla aktiebolag noterade på de två 
marknaderna. Spannet mellan de stora jättarna på börsen och de mindre entreprenör-
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firmorna är stora i form av omsättning, intäkter och antal anställda. Det bidrar till att 
koden behöver vara oerhört flexibel och anpassad efter alla bolag som är berörda av 
den (Svernlöv, 2008). 
 
Ursprunget av koden har stora liknelser med den anglosaxiska motsvarigheten. Deras 
kod som hette Cadbury-rapporten tillkom år 1992 och blev år 1993 ett krav för de 
noterade bolagen på Londonbörsen där de var tvungna att deklarera om de följde 
funktionerna eller inte. Det gjorde att bolagen i ett nytt system som de kallade comply 
or explain, följ eller förklara. Denna kod är inte längre aktuell i samma form utan 
slogs ihop med Greenbury-rapporten för att tillsammans skapa Combined Code som i 
sin tur att uppdaterats i en nyare version (Skog, 2005). 
 
Den svenska koden har med andra ord skapats med stora influenser av The Combined 
Code och har likt den ett krav på bolagen att tillämpa koden med valfrihet om de vill 
använda sig av den eller inte. För att förtydliga är de ett lagstadgat krav för bolagen 
att ange om de följer eller avviker från bestämmelserna i sina årsredovisningar 
(Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2010). Bolag berörda av koden ska således 
förhålla sig till granskningsfunktion, ofta kallad internrevision och ange hurvida de 
ställer sig till att följa funktionen och detta skall göras årligen (Svernlöv, 2008). 
 

3.1.2 Aktiebolagslagen 
 
Aktiebolagslagen finns till för att förbättra företagens bolagsstyrning. Lagen 
reviderades år 2006 då flertal nya krav och paragrafer uppdaterades och ersatte den 
tidigare lagstiftningen som var i bruk sedan år 1975. Lagen är mycket betydelsefull 
och tillkom bland annat för att hjälpa bolagen som helhet och för att förbättra dess 
bolagsstyrning (Sevenius, 2007). Restriktionerna i aktiebolagslagen är väldigt 
konkreta och innehåller exempel på regler över vissa grundrekvisit som bolagen 
behöver förhålla sig till för att få kalla sig aktiebolag. Det vill säga grundstolpar som 
måste uppfyllas. Ett exempel är att det satsade aktiekapitalet skiljer sig för privata 
respektive publika aktiebolag (Lundén, 2009).  

3.1.3 Internrevision 
 
Internrevision innebär enligt the institute of internal auditors (IIA) att man granskar 
informationen för en organisation så att den är tillförlitlig och har integritet, att 
resurserna används effektivt, att tillgångarna skyddas, att lagar och regler följs samt 
att fastställda syften och mål uppnås. Man menar att internrevision är ett hjälpmedel 
för organisationen att uppnå sina mål (Internrevisionerna, 2011) 
  
En internrevisors verksamhet har många olika funktioner. Som nämndes ovan ska den 
finansiella rapporten granskas för att på så sätt säkerställa den tillförda finansiella 
informationens kvalité och integritet. Andra funktioner är utvärdering av 
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verksamhetens resultat, säkerställning av en ansvarsfull förvaltning samt 
säkerställning av adekvata och effektiva system för internkontroll. För övervakning av 
åtgärder, strategier och beslut som fattas av ledningen finns bolagstyrningen som en 
mekanism för att uppfylla målen som företaget har. En viktig funktion i verksamheten 
är förebyggandet, upptäckandet samt korrigering av bedrägerier som kan förekomma 
främst i de finansiella rapporterna som kan påverka och därmed hota rapportens 
integritet och kvalité (Tabara & Ungureanu, 2012). 
 
Det finns väldigt få studier där effekterna av vad internrevisionerna åtgärder har för 
påverkan på kvaliten i företagens finansiella raportering. Därför blir en studie som är 
skriven av Prawitt väldigt intressant där de tar sig an det momentet. Rapporten 
grundas på tidigare otillgänglig data från The institution of internal auditors genom att 
de på en mycket högre detaljnivå tillsammans med tidigare allmän information har 
funnit ett samband med internrevisionsfunktionen och dess påverkan på företags 
finansiella rapportering. Det framgår en tydlig trend att desto högre kvalité företagets 
internrevisionsfunktion har, ju högre är säkerheten att bolaget upptäcker kostnader 
som inte förespåtts. Kvalitén ger även en mer konkret bild av hur resultatet kommer 
att vara i diverse projekt inom organisationen, det vill säga dess lönsamhet. 
Information som studien tar fram bör vara i företagens intresse i valet av användandet 
av riskhantingsverktyget internrevision (Prawitt, Smith & Wood, 2010).  
 
Enligt Smith (2002) är användning av internrevision till hjälp i ett företag vid 
hantering av risker genom att på ett mycket bättre sätt granska och rapportera till 
revisionskommitten. Samtidigt visar Mihret och Admassus (2011) studie att de 
externa revisorerna litar på rapporterna från internrevisorerna och att de följaktligen 
har en viktig koppling sins emellan. 
 
Internrevisionen skall rapportera till styrelsen och de arbetar på deras direkta uppdrag. 
Rapporteringen till styrelsen skall innehålla förslag på förbättringar till processerna 
inom styrningen och ledningen, inom kontroll samt riskhantering för verksamheten. 
(Far, 2013) 
 
Goodwin-Stewart & Kent (2006) och Azzone & Arena (2007) har gjort två studier om 
hur företag i studiens respektive två länder förhåller sig till användandet av 
internrevision. Studierna blir aktuella då båda gjordes på en marknad där användandet 
av riskhanteringsverktyget internrevision är valfritt, det vill säga på den 
Australiensiska och Italienska marknaden, precis som det är i Sverige. Båda studierna 
visar på att de signifikanta orsakerna till att bolag inrättar internrevisionsfunktion är 
faktorer som omsättning, antal anställda samt summa intäkter. Alla mått som var 
avgörande har givna kopplingar till företagets storlek. Slutsatsen de får fram är att ju 
större bolag det är, desto mer transaktioner, projekt med mera görs inom bolaget och 
behovet ökar av att ha en internrevisionsfunktion.  
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3.1.4 Intern kontroll 
 
Intern kontroll utförs med stöd av COSO ramverket, vilket är ett internationellt 
accepterat ramverk som finns för 
arbetet av intern kontroll. För att en 
verksamhet ska vara effektiv och 
fungerande är intern kontroll en viktig 
del i organisationen (Svenskt 
Näringsliv och FAR, 2008). COSO 
står för The Committee of sponsring 
Organizations of the Treadway 
Commission och har med syfte med att 
förbättra organisationers resultat och 
styrning samt att minska omfattningen 
och förutstpå eventuella felaktigheter 
som kan bidra till fel i bolagens 
finansiella rapportering. Ramverket är 
ledande på den globala marknaden för 
utvecklingen inom risk och kontrollhantering (Coso.org, 2012).  
 
Intern kontroll finns för att se till att de mål som man har i bolaget inom olika 
kategorier ska uppfyllas. Kontrollen ska bidra till en tillförlitlig finansiell 
rapportering, effektivitet och produktivitet i verksamheten samt att bolaget följer de 
lagar och regler som är tillämpliga (Svenskt Näringsliv och FAR, 2008). 
 
Enligt en guide för att uppnå en bra intern kontroll skriven av Spencer Picket (1998) 
menar han att det i dagens moderna samhälle inte finns möjlighet att ständigt stämma 
av individers arbete inom riskhantering. Bolaget måste få alla anställda medvetna om 
hur pass viktigt det är att varje individ tar ett personligt ansvar för att skapa ett 
gemensamt riskhanteringsarbete för bolaget. Kontroller sker men nere på individnivå 
finns det varken tid eller ekonomiska möjligheter att genomföra det. Varje anställd 
ska styras mot ett hållbart arbetssätt för en gemensam god intern kontroll.  
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Figuren framhäver centrala berepp för bolag att upprätthålla en god bolagstyrning 
grundat på ovanstående kapitel 3.1. Aktiebolagslagen är påtvingad och innehåller 
regler och lagar som bolag måste förhålla sig till men nämner inget om att bolag ska 
tillämpa internrevision eller intern kontroll. Svensk kod för bolagsstyrning är ett 
komplememt till aktiebolagslagen och ett hjälpmedel för bolagen att uppnå god 
bolagsstyrning med eventuell hjälp av internrevision och intern kontroll.  
 

3.2 Institutionell teori 
 
Den institutionella teorins grundtanke handlar om att bolag inom samma bransch 
tenderarar att efterlikna varandra och tar efter vad de andra bolagen gör för att inte 
skilja sig från mängden. Teorin förespråkar om att bolag har en tendens att agera efter 
vad andra bolag inom samma bransch gör, vilket kan leda till att bolagen inte alltid 
agerar rationellt (Eriksson-Zetterqvist, 2009). 
 
Enligt Scott utgörs Institutionen av tre pelare nämnligen den kognitiva, normativa och 
regulativa. I en defination av Scott “instititions consist of cognitive, normative and 
regulative structures and activities that provide stability and meaning to the social 
behavior” menar han att den kognitiva, normativa och den regulativa pelaren är tre 
olika slag med olika teorier som är fästa vid varje enskild pelare som ger stabilitet åt 
det sociala betendet genom strukturer och aktiviteter (Johansson, 2002). 
 
Alla institutionalister är överens om att institutioner begränsar och reglerar beteenden 
vilket gör att alla institutialister omfattas av den regulativa pelaren. Inom den 
normativa pelaren handlar det om normer, värderingar och att uppnå de mål som 

Bolagsstyrning	  

Svensk	  kod	  för	  
bolagsstyrning	  

Internrevision	   Intern	  
kontroll	  

Aktiebolagslagen	  
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omgivningen förväntas uppnå. Den tredje och sista pelaren är den kognitiva som 
ligger på en kunskapsmässig bas där bolag utan att tänka på det handlar på vissa sätt 
och följer vissa rutiner och regler (Johansson, 2002). 
 
Som varje pelare symboliserar ett perspektiv har vi kopplat centrala delar i Svenska 
aktiebolags granskning- och riskhanteringsarbete för att förklara hur de möter 
samhällets krav på en tillförlitlig och fullständig finansiell rapporteringen. Det vill 
säga vad bolagen måste förhålla sig till samt de som de måste ta hänsyn till. Mot 
denna bakgrund av vad som sagt av Johanssson (2002) kan man genom att använda 
institutionella teorin i analysen som tillsammans med hjälp av Scotts tre pelare 
symboliserar tre olika persepktiv. Tre olika perspektiv skapar tre olika synsätt som då 
gör av vi kan få en mer utvecklad bild av hur dessa pelare kan påverka bolag i valet 
om varför de valde att avvika från internevision. De ger oss möjligheten att sedan 
analysera vilka motiv de har, till varför de inte valde att ha internrevision. Samtidigt 
som de kommer att hjälpa oss att förstå deras resonemang hur de sköter arbetet på ett 
alternativt sätt än med just internrevision. De olika vinklarna som den intstitionella 
teorin och Scotts tre pelare, regulativ, normativ och kognitiv ger oss således 
möjligheten att se hur deras arbete med alternativa risk- och granskningsarbete på ett 
flerdimesionellt sätt.  
 
DiMaggio & Powell samt Meyer menar att de isomorfismer inom den institutionella 
teorin påverkar både organisationerna samt individerna till bestämmandet av 
internrevision inom de italienska företagen (Azzone & Arena, 2007). Genom att 
tillämpa dessa isomorfismer eller som Scott kallar dem pelare kan man då få en 
förståelse vilka anledningarna har varit från en organisation eller individ som påverkat 
vid val av internrevision. Återigen med koppling mot vårt problemområde som den 
Instituionella teorin ska hjälpa oss att analysera, vilka är motiven och hur sköter de 
arbetet istället. De italienska bolagen har också möjligheten att välja om de vill inrätta 
internrevisionsfunktionen eller inte precis som Sverige har i dagsläget (Arena & 
Azzone, 2007). Vilket således ger oss möjlighet att dra parallellen mot de svenska 
aktiebolagen med en omsättning över 3 miljarder noterade på Nasdaq OMX och 
NGM equity som aviker från internrevision. 
 

3.2.1 Regulativa pelaren  
  
I den regulativa pelaren är det enligt Scott (1995) tre ingredienser som är centrala: 
kraft, sanktioner och ändamålsenlighet. Dessa ingredienser blir dock dämpade av de 
regler och lagar som finns. De regelverk som bolagstyrningen regleras av i de svenska 
börsnoterade bolagen är bland annat aktiebolagslagen (svenska kollegiet för 
bolagstyrning, 2010). Aktiebolagslagen är kopplad till den regulativa pelaren då lagen 
är en bestämmelse som alla aktiebolag måste förhålla sig till (Aktiebolagslag 
2005:551). Den regulativa pelaren är något som påverkar alla instutionalister menar 
Johansson (2002), företag agerar efter lagar och diverse restriktioner för att inte få 
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sanktionerande följder. Avvikelser från regler som lagar bidrar alltså till någon form 
av bestraffning för bolaget. 
 
Aktiebolagslagen har ingen konkret paragraf som säger att aktiebolag bör inrätta en 
granskningsfunktion men ändå förekommer det relativt ofta i företagsvärlden 
(Svernlöv, 2008). 
 

3.2.2 Normativa pelaren 
 
Inom det normativa anses den institutionella teorin vara begränsad under en viss tid 
av de värderingar som råder i samhället. Den normativa pelaren lägger framförallt 
vikten på de regler som introduceras från det sociala livet där vissa normer anger vad 
som ska göras samt legitima sätt på hur det ska göras (Scott, 1995). Den normativa 
handlar också om rättigheter och skyldigheter, att man ska uppfylla de förväntningar 
man har samt att rollsinnehavaren görs det som förväntas av olika roller (Johansson, 
2002). 
 
Svensk kod för bolagsstyrning är ett regelverk anpassat för svenska aktiebolag med 
angivna riktlinjer som företagen till viss del ska förhålla sig till (Svenska kollegiet för 
bolagsstyrning, 2010). Den så kallade koden är såleses en norm för bolag noterade på 
Nasdaq OMW Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Eftersom den inte 
enligt lag är påtvingad utan är istället ett sätt för bolag att bemöta samhällets 
förväntningar och vägledning hur detta skall uppnås på ett legitimt sätt.  
 
Utdrag från punkt 7,4 andra stycket i svensk kod för bolagsstyrning som förklarar 
restriktionerna för vårt problem. “I bolag som inte har en särskild 
granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en 
sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen i 
bolagsstyrningsrapporten motivera sitt ställningstagande” (Svenska kollegiet för 
bolagsstyrning, 2010). Vilket tyder på att internrevision inte är tvingande utan man 
gör ett beslut och ställningsåtagandet de gör till funktionen skall sedan motiveras. 
 

3.2.3 Kognitiva pelaren 
 
Enligt Johansson (2002) inspirerar företag inom samma bransch varandra och 
påverkar deras val i att ta efter vissa regler och rutiner. De sociala aktörerna påverkar 
alltså varandra i den mån att bolagen inte vill utmärka sig genom att göra något på ett 
annorlunda sätt en deras konkurrenter. Företagen som påverkas i valet av att inrätta 
funktioner som bidrar till att verksamheten till exempel förbättrar bolagsstyrningen 
får en allmän acceptans i samhället när de påverkas av omvärlden poängterar Hatch 
(2002). Att implementera nya rutiner kanske inte alltid är ett rationellt beslut menar 
(Eriksson-Zetterqvist, 2009), utan snarare en slags inbillad säkerhet för att om andra 
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företag inom samma bransch använder sig av den funktionen kanske vi också bör göra 
det. Framförallt då i berörda aktörers intresse och inte alltid bolagets bästa. Framgång 
betonas till stor del komma genom observation av andra aktörer som är mer 
framgångsrika än de själva. Det leder till att funktioner som bolag använder som 
anses vara lönsamma mer eller mindre kopieras och implementeras i företag som inte 
använder sig av den funktionen (Engdahl, 2006).  
 
Den kognitiva pelaren grundades inte på formella regler, normer och lagar. Istället 
baseras den på saker som allmänheten tar för givet, rutiner och förväntningar av 
samhället betonas och bidrar till ett gemensamt språk av allmänna accepterade 
arbetssätt (Wicks, 2001).  
 
Intern kontroll finns för att se till att de mål som man har i bolaget inom olika 
kategorier ska uppfyllas. Kontrollen ska bidra till en tillförlitlig finansiell rapportering 
(Svenskt Näringsliv och FAR, 2008). Vilket då kan placeras under denna pelare då 
sammhället har som krav på bolagen att de utför en intern kontroll som håller en hög 
standard. När de implementerar COSO-ramverket som är ett internationellt accepterat 
ramverk som finns för arbetet av intern kontroll (Svenskt Näringsliv och FAR, 2008). 
I och med att ramverket är internationellt accepterat visar man allmänheten genom att 
man utför arbetet med den interna kontrollen på ett accepterat och standardiserat sätt, 
att man vill uppnå samhällets krav och hålla en hög nivå. 
 

3.3 Sammanfattning 
 
För att sammanfatta hur den institutionella teorin och dess tre pelare hänger ihop med 
vårt problemområde har vi nedan sammanställt en figur. Den regulativa pelaren är 
något som påverkar alla bolag oavsett bransch och storlek. Vilket då utgör 
placeringen av aktiebolgslagen ganska enkel då den är påtvingad av alla aktiebolag. 
Den normativa pelaren innebär att regler introduceras från det sociala livet där vissa 
normer anger vad som ska göras samt legitima sätt på hur det ska göras (Scott, 1995), 
vilket så är fallet med bolagstyrning samt ”koden” som man kan säga är en 
vägledning till att man har en så legitim finansiell rapportering som möjligt. Vilket 
även placerar internrevision under den normativa pelaren då införandet av funktionen 
är valfri med ända krav att de måste ange deras resonemang. Den tredje och sista 
pelaren är den kognitiva som innebär att de sociala aktörerna påverkar varandra i den 
mån att bolagen inte vill utmärka sig genom att göra något på ett annorlunda sätt än 
deras konkurrenter. Under denna pelare har vi placerat intern kontroll vilket företaget 
på något sätt arbetar med för att visa att man i bolget vill ha en så tillförlitlig finansiell 
rapportering som möjligt då man väljer att inte ha en särskild riskhanteringsfunktion. 
Där exempelvis COSO-ramverket är ett internationellt accepterat ramverk och skapar 
således en trygghet hos intressenterna. Ramverket ses av omvärlden att de är ett slags 
certifikat på att arbetet med intern kontroll håller hög standard.  
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Genom att få en förstålse i hur dessa pelare kategoriserar de centrala begreppen inom 
risk- och granskningsarbetet, kommer de sedan bli till hjälp vid analysen av hur de 
olika pelarna påverkar bolagen i deras resonemang. Till hur de sköter sitt arbete 
istället samt vilka motiv som ligger till grund till att de anser sitt arbete vara 
tillräckligt effektivt och noggrant för att ersätta internrevision. 
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4 Empiri 
 
Till vår insamling av den empiriska datan har vi valt att intervjua fem bolag för att på 
så vis får fram vilka anledningar och orsaker som legat till grund för att de valt att inte 
tillämpa internrevison inom sitt bolag. De bolagen som vi har intervjuat är alla 
noterade på Stockholmsbörsen med en omsättning över 3 miljarder kronor och är 
verksamma inom olika brancher.  
 
 

4.1 Intervjusvar och årsredovisningsfakta 
 
För att få en ökad förståelse för bolagens sätt att arbeta med ett alternativ till 
internrevisionsfunktionen har vi använt oss utav respektive bolags årsredovinsningar 
och kompletterat med utförligare informationen från intervjuerna. Genom att både ha 
svar från intervjuer samt bolagens årsredovisningar kan vi också jämföra, stärka samt 
ifrågasätta informationen. 
 

4.2 Bolag A 
 
Bolag A är ett koncernbolag noterade på Nasdaq OMX Stockholms Large cap, 
koncernen innerfattar en rad dotterbolag och är inriktade mot dagvaruhandel. Deras 
omsättning uppgår till drygt 36,3 miljarder kronor och överstiger därmed gränsen på 
tre miljader som vi finner vara lämplig då beloppsgränsen var ett krav innan koden 
reviderades år 2008 (Bolag A årsredovisning, 2012). Det tidigare kravet var att bolag 
över tre miljarder kronor skulle följa eller förklara sitt ställningåtagande till 
internrevision. Idag är det ett ett gemensamt krav för alla börsnoterade bolag. 
 

4.2.1 Bolag A’s årsredovisning 
 
I Bolag A’s årsredovisning nämner de i sin bolagstyrningsrapport för år 2012 att de 
inte tillämpar någon internrevisionsfunktion. De anser att de har andra kompletterande 
funktioner som fyller den uppgiften. Funktionerna som åsyftas är ett gemensamt 
ekonomi- och redovisningssystem samt gemensamma redovisningsinstruktioner där 
ekonomifunktionerna är förenade. Beslut om behovet av att införa någon form av 
internrevisionsfunktion utvärderas årligen av styrelsen.  
 
Det är styrelsen som har ansvaret för den interna kontrollen vilket förskrivs i svensk 
kod för bolagstyrning och i enlighet med punkt 7.4 i koden som behandlar den interna 
kontrollen när det gäller den finansiella rapporteringen. 
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Informationen om koncernens finansiella ställning, resultat samt utveckling av 
verksamheten får styrelsen och ledningen löpande. Internkontrollarbetet är ett stöd för 
dem vid bedömning och väsentligheten av riskområderna i den finansiella 
rapporteringen. Efter bedömningen ska styrelsen kunna välja vilka insatser och 
uppföljningar som är tillämpliga inom de olika områderna. Beslut om vad det finns 
för risker som är av väsentlighet för att den finansiella rapporteringen ska vara av god 
intern kontroll görs årligen av styrelsen. Kontrolleringen för att den interna kontrollen 
sker i enlighet med vad styrelsen beslutar är Bolag A’s ekonomi- och finansdirektör 
ansvarig för. Då Bolag A kontinuerligt uppdaterar analysen av riskerna för att på så 
sätt se vilka väsentliga risker det finns kan det leda till att det blir fel i den finansiella 
rapporteringen vilket gör att det är viktigt att årligen kontrollera och säkerställa att det 
finns en god intern kontroll i den finansiella rapporteringen. 
 
Likt många andra affärsverksamheter är Bolag A förenade med risker. Risker för 
bolaget är att man hanterar beslut och händelser felaktigt utanför bolagets kontroll 
vilket kan leda till verksamhetsbrott, skador eller förluster med avsevärd påverkan på 
hela koncernen. För bolagets framgång är det viktigt att riskerna hanteras 
grundläggande. 
 
Styrelsen i koncernen fastställer riktlinjer, policys och instruktioner med bindande 
regler för hela koncernens verksamhet. Syftet med policys är att man ska skapa en 
god intern kontroll och att man inom koncernen ska upprätthålla en hög etisk 
standard.  Med ovanstående information anser sig Bolag A täcka in sitt behov av 
granskningsfunktioner respektive riskhanteringsarbete och bedömer i dagsläget att de 
inte är i behov av en specifik internrevisionsavdelning i koncernen (Bolag A 
årsredovisning, 2012). 
 

4.2.2 Bolag A Intervju 
 
Invtervjun med Bolag A genomfördes med Bolag A’s koncernekonomichef Anders 
Andersson som varit verksam i koncernen sedan år 2002. Under åren 2002 - 2007 var 
Anders ekonomichef innan han blev koncernekonomichef vilket är hans nuvarande 
befattning. Före Bolag A har han arbetat som revisor i tre år på KPMG samt som 
koncernrevisionschef på SJ.  
 
Koncernen har ingen särskild funktion i bolaget som utför internrevision och har 
aldrig haft det, utan de arbetar på ett sådant sätt att granskningsarbetet och 
riskhantering ingår i vardagen för de personerna vars ansvarsområde berör ekonomi.  
  
“Man skulle kunna säga att vi har en form av internrevisionsfunktion, för de har vi, 
men inte att vi kallar de för internrevision i den bemärkelsen utan vi försöker väva in 
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de i vårt andra ”dagliga arbete” inom de befintliga funktionerna vi har. Framförallt 
då inom vår ekonomifunktion inom Bolag A koncern.” 
 
Ända sedan kodens uppkomst år 2005 har Bolag A årligen tagit beslutet huruvida de 
anser sig behöva internrevision eller inte. Styrelsen har hittills alltid haft en tydlig och 
klar uppfattning om att en specifik internrevisionsavdelning inte är något som de i 
dagsläget behöver. Anders menar att deras bransch har en stor påverkan på att bolaget 
inte är i behov av en sådan riskhanteringsfunktion. Verksamheten är i sig uppbyggt på 
ett mer standardiserat sätt med mindre riskfyllda transaktioner än till exempel inom 
finansbranchen där banker och försäkringsbolag ingår. 
  
“Vi är stora och omsätter miljarder men vi har en ganska ”enkel verksamhet” och 
vår uppfattning är att vi inte har något behov av en särskild internrevisionsfunktion”   
 
 “Vi har fungerande processer redan idag som jobbar med dem här frågorna. Sen ska 
man ju inte förneka att de är en kostnadsfråga.“ 
 
Anders poängterar att även fast handelsbranchen är uppbyggt på ett lite enklare sätt 
betonar han vikten av att riskhanteringsarbetet måste göras ordentligt och även då de 
inte har en internrevisionsfunktion löser de granskningsarbetet på ett alternativt sätt. 
Det just för att säkerställa att eventuella felaktigheter som kan leda till oanade effekter 
och skada för koncernen upptäcks. Vikten av att alla berörda ekonomianställda och då 
framförallt koncernens ekonomifunktion får in ett aktsamt arbetssätt så att framtida 
risker upptäcks eller behandlas omedelbart.  
 
Bolag A arbetar med en alternativ granskningfunktion som de kallar intern kontrolls-
program som Anders avdelning ansvarar för. Intern kontroll-programmet går ut på att 
minimera koncernens eventuella risker som kan bidra till fel i den finansiella 
rapporteringen. Koncernen Bolag A’s ekonomi- och finansdirektör har det yttersta 
ansvaret för att uppföljning och granskning sker av den interna kontrollen inom 
koncernen. Det är ett arbete som på ett omfattande sätt görs tillsammans med 
ekonomicheferna i bolagets dotterbolag samt deras källservicecenter i Jönköping, som 
ansvarar för stora delar av de administrativa tjänsterna inom Bolag A.  
 
När Anders får frågan om hur Bolag A arbetar med den interna kontrollen hänvisar 
han till publicerat material i årsredovisningen. Sedan börjar han ändå beskriva relativt 
tydligt hur de använder sig av COSO-ramverket, samt hur systemet hjälper koncernen 
för att säkerställa att den utförs. Kort beskriver Anders att de utgår de från just de 
huvudrubrikerna inom ramverket: Kontrollmiljö, Riskbedömning Kontrollaktiviteter, 
Information och kommunikation samt Uppföljning. 
 
”Grunden för att säkerställa en god intern kontroll är en tydlig ansvarsfördelning där 
repsektive anställd inser vikten i sitt dagliga arbete” 
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Med hjälp av en fungerande ekonomifunktion där alla vet sin roll och med en 
kontinuerlig riskanalys och uppföljning kan liknande resultat uppnås som en eventuell 
internrevisionsfunktion hade gett koncenern. Det för att säkerställa att det publicerade 
materialet överstämmer med samhällets förväntningar på en rättvisande bild av 
bolagets finansiella data. 
 
Intervjun avslutas med frågan huruvida Bolag A är på gång att införa en 
internrevisionsfunktion eller om de anser sig vara nöjda med sitt sätt att med hjälp av 
alternativa lösningar säkertställa arbetet med en god intern kontroll. Svaret blir 
således att de snarare är mer nöjda än någonsin med hur de sköter sitt arbete inom 
intern kontroll och är därmed inte på gång att införa funktionen internrevision. 
 

4.3 Bolag B 
 
Det andra bolaget är Bolag B som är ett svenskt publikt aktiebolag som verkar inom 
75 länder och är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Bolag B hade 
år 2012 en nettoomsättning på cirka 6.7 miljarder kronor, vilket gör att även dem 
överstiger gränsen på tre miljarder kronor. Bolag B har cirka 7000 aktieägare som 
domineras av svenska institutioner och aktiefonder, dess huvudägare är Lindén 
gruppen (Bolag B årsredovisning, 2012). 

4.3.1 Bolag B Årsredovisning 
 
Bolag B tillämpar inte någon internrevisionsfunktion då de anser att kostanden är för 
hög och att det inte är nödvändigt på grund av att koncernen inte har den storlek som 
anses behöva den här typen av funktion. Varje år utvärderar dock styrelsen behovet av 
att inrätta en sådan internrevisionsfunktion. Idag anser styrelsen att det räcker med 
den koncernredovisningsavdelning som de har för att täcka den här typen av 
arbetsuppgifter. Koncernredovisningsavdelningens uppgifter är att ansvara för 
uppföljning och bevakning av frågor som rör intern kontroll. De vidtagna åtgärderna 
samt iakttagelser i samband med den interna kontrollen rapporteras direkt till 
revisionsutskottet. Revisionsutskottets arbetsuppgift är bland annat att förbättra den 
interna kontrollen när det gäller den finansiella rapporteringen.  
 
Den finansiella rapporteringen inom den interna kontrollen är en del av den totala 
interna kontrollen inom Bolag B och utgör en central kompononent i dess 
bolagstyrning. I den svenska aktiebolagslagen samt svensk kod för bolagsstyrning 
regleras styrelsens ansvar för den interna kontrollen. År 2005 beslutade koncernen att 
införa det så kallade COSO-ramverket för intern kontroll över den finansiella 
rapporteringen. Kontrollmiljö, riskhantering, styrning, styr- och kontrollåtgärder samt 
uppföljning är de viktigaste bitarna i Bolag B’s system för intern kontroll och 
riskhantering när det gäller den finansiella rapporteringen. Vid kontrollmiljön är 
grunden för god intern kontroll och riskhantering ett effektivt styrningsarbete. I 
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styrelsens arbete är en viktig del att besluta om det ramverk som skall tillämpas i 
koncernen för intern kontroll samt att bolaget har grundläggande policys, riktlinjer 
och ramverk som är relaterade till den finansiella rapporteringen. Inom 
riskhanteringen har man inom koncernen beslutat om att man årligen genomför en 
riskanalys av den finansiella rapporteringen då man genom att göra en sådan 
riskanalys identifierar de risker som är väsentliga i resultaträknings- och 
balansräkningsposterna. Riktlinjer och policys är det som huvudsakligen utgör 
bolagets styrande dokument när det gäller den finansiella rapporteringen och som hela 
tiden uppdateras. 
 
För att hantera de väsentliga riskerna som styrelsen bedömt för den interna kontrollen 
inom den finansiella raportering har kontrollstrukturer utformats. Internkontrollens 
utformning samt utföranade bevakas genom självutvärdering och oberoende stickprov 
i form av tester där man med hjälp av externa konsulter samt revisorer inom bolaget 
säkerställer en effektiv och kvalitativ design av kontrollerna. Utvärderingen 
rapporteras sedan till revisionsutskottet som utför de nödvändiga förbättringar som 
behövs. Därefter utvärderar styrelsen rutinerna för redovisningen samt den finansiella 
rapportering och följer upp arbetet av de externa revisorerna. 
 
4.3.2 Bolag B intervju 
 
Intervjun med Bolag B genomfördes med deras koncernredovisningschef Bengt 
Bengtsson. Bengt är utbildad civilekonom inriktning redovisning och med ett tidigare 
förflutet inom ett annat börsnoterat bolag med liknande storlek och bransch. Även 
vart verksam på revisionsbyrårerna Ernst & young och PriceWaterhouseCoopers 
(PWC). Under sin tid på det andra börsnoterade bolaget jobbade han med liknande 
uppgifter som idag med stort ansvar inom intern kontroll och under sina 
verksamhetsår inom revisionsbyråerna gick han ett flertal interna utbildningar med 
fokus mot riskbedömning och hantering. Med hans nuvarande tjänst och den tidigare 
på den andra koncernen har han jobbat drygt sex år med frågor som rör 
granskningsmoment i bolag för att kunna säkerställa en hög kvalité i den interna 
kontrollen. Fokus på uppföljning och hantering där ett kontinuerligt arbete bidrar till 
en hög trovärdighet i den finansiella rapporteringen.  
 
Bolag B har i dagsläget ingen separat internrevisionsavdelning utan har istället lagt 
över ansvaret på en koncernredovisningsfunktion med globalt ansvar för den interna 
kontrollen för hela verksamheten. Bengt bildar ett revisionsutskott som styrelsen har 
utsett tillsammans med tre ledarmöter, sakkunniga revisorer, koncernekonomichefen 
samt verställande direktör. Det som sker i utskottet är datarapporteringen av intern 
kontroll-struktur, riskbedömning, revisionsplan, externrevisionsplan och så vidare. 
Alla beslut av större rang inom intern kontroll går alltid genom styrelsen.   
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“De viktiga tycker jag är att man har en tydlig ansvarsfördelning, även inom 
organisationen så att de inte bara ligger på styrelsen”. 
 
Bengt betonar vikten av ett dedikerat ansvar bland alla ekonomanställda vilket bidrar 
till ett riskbedömningsarbete som tillsammans skapar en god intern kontroll med 
självutvärderingar och bedömingar. I den mån arbetet inte skulle fungera söker man 
extern tillsyn för att möjliggöra en lösning. Tillsammans med 
koncernredovisningsfunktionen och självutvärderingar anser Bengt att de kan uppnå 
samma mål som en internrevisionsavdelning.  
 
Bolag B har en tydligt definierad intern kontrollprocess som utgår ifrån COSO-
ramverket. Ramverket bygger på de modeller som revisorerna jobbar efter där de 
försöker få en ökad förståelse för vilka processer som påverkar den finansiella 
rapporteringen. Ett exempel kan vara vilka väsentliga resultat- och balansposter som 
behövs tittas på lite extra. Grundstolparna inom ramverket är Kontrollmiljö, 
Riskhantering, Styrning, Styr- och Kontrollåtgärder samt uppföljning. Stor fokus 
ligger på den interna kontrollstrukturen, hur bolaget tillämpar, följer upp och 
utvärderar effektiviteten.  
 
“Huvudsakligen ingen skillnad tiden före som efter kodens införande, de handlar mer 
om i mina ögon hur vill man organisera sig. För ansvaret är fortfarande detsamma 
och behovet är detsamma”.  
 
Bengt poängterar kostnaden för funktionen som en bidragande anledning till valet av 
att inte ha en internrevisionsfunktion eftersom Bolag B är verksamma inom flertal 
länder, allt från Brasilien till Asien med länder som Kina, Japan och Korea. Kulturella 
skillnader mellan länderna är oerhört stora vilket påverkar kraven på sättet de sköter 
arbetet. Att då anpassa en internrevisionsavdelning för varje land blir en väldigt hög 
kostnad då länders regler och normer påverkar hur de ska utforma funktionen.  
 
För att säkerställa att man inte hamnar på fel sida av skiljelinjen kollar man på en lista 
för att få en överblick av vilka områden som riskerna anses vara höga och för att då 
agera i de länderna finns det bra utarbetade ramverk för att kunna säkerställa att man 
fångar den här typen av frågor. Istället för en separat internrevisionsavdelning i varje 
land jobbar koncernen på ett mer överskådligt sätt och agerar där riskerna anses höga 
för tillfället. På så sätt fångar man in eventuella brister i granskningsmomenten för att 
säkerställa att riskhanteringsarbetet flyter på kontinuerligt.  
 
“De är rätt bra att organisera sig på ett vettigt sätt, med tydliga policydirektiv, testa 
av, följa upp och föra en nära dialog med revisorerna”.  
 
När Bengt får frågan angående om han tror att branchen har påverkan på valet av att 
inrätta en internrevisionsfunktion eller inte säger han att han har svårt att tro det. 
Oavsett vilken land eller vilken bransch man är verksam inom ska man ha en 
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kompetens där bedömningen av risker och riskhantering kontinuerligt vävs in i det 
dagliga arbetet. Förändring inom internkontroll-miljön för till exempel IT-miljön 
påverkar hela finansiella rapporteringen. För att sköta bedöminigen av riskerna tar 
man hjälp av revisions-PM där rutiner och kontroll vävs in deras 
riskhanteringsbedöming.  
 
“Att vissa branscher är mer utsatta än andra är mycket möjligt, vissa är kanske mer 
utsatta för korruption medan andra inte.”  
 
När ett bolag har finansiella instrument inbakade är de förmodligen en högre risk och 
ett eventuellt riskområde. Bengt avslutar intervjun med att poängtera att de bitar som 
han har gått igenom med betoning på att koncernredovisningsavdelningens arbete 
inom uppföljning och bevakning tillsammans bidrar till att riskbedömningen i 
företaget alltid görs. Således täcker de in behovet av granskningsarbete inom bolaget 
för att säkerställa en hög kvalite på bolagets interna kontroll.  
 

4.4 Bolag C 
 
Tredje respondenten är Bolag C som är en belysningskoncern som är störst i norden 
och en av Europas ledande aktörer i sin bransch. Bolag C är en internationell koncern 
med verksamhet i 17 länder. Bolaget har sedan 1997 varit noterade på Nasdaq OMX, 
nordiska börsen i Stockholm och befinner sig på Mid Cap listan. Med en omsättning 
på lite över 3 miljarder kronor uppfyller Bolag C kravet som vi satt upp och blir då i 
intresse för vår studie (Fagerhult årsredovisning, 2012). 
 

4.4.1 Bolag C’s Årsredovisning 
 
I Bolag C tog styrelsen tillsammans med företagsledningen ett beslut att inte använda 
sig utav någon granskningsfunktion, internrevision i koncernen. Det är 
ekonomiavdelningen i koncernen som bevakar löpande att företagets styrmodell, 
rapporteringsprinciper och policys följs aktivt. Regelbundna besök från 
koncernledningen görs hos Bolag C’s dotterbolag för att följa upp och se till att den 
ekonomiska verskamheten utvecklas. De analyserar också bolagets rapportering och 
ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utvecklingen. Vilket gör att de anser att de 
inte har behovet av en internrevisionsfunktion i dagsläget. 
 
Basen för att den interna kontrollen genomförs avseende den finansiella 
rapporteringen grundas på kontrollmiljön inom organisationen, tydliga direktiv i 
ansvarsfördelning och befogenheter, att de dokumenteras för att finnas tillgängligt i 
dokument.  
  



 

 27 

I frågor som rör koncernens strategiska inriktning, finansiering, investering, förvärv, 
avyttringar, frågor som rör organisationen samt regler och policys fattas av styrelsen. 
Arbetet som styrelsen utför regleras av aktiebolagslagen samt den bolagsordningen 
bolaget har. Revisionskommittén som utses av styrelsen har som huvuduppgifter att 
övervaka koncernens redovisning och finansiella rapportering. 
 
De risker som identifieras och berör den finansiella rapporteringen hanteras av 
koncernens kontrollstruktur med syfte att främja dess validitetet. Uppföljning av 
effektiviteten genomförs genom personliga rutiner och även programmerande 
kontroller. 
 

4.4.2 Bolag C intervju 
 
Intervjun med Bolag C genomfördes med koncernens ekonomidirektör som har en 
bakgrund som civilekonom. Han har haft positionen som ekonomidirektör sendan 
december 2011.  
 
Koncernen finns idag i 20 länder och har cirka 30 bolag som är aktiva. I varje 
dotterbolag lägger man stor tyngdpunkt på entreprenörsanda och liknande, vilket 
innebär att de har ganska liten huvudkontorsfunktion över huvudtaget.  Man har två 
personer som arbetar som affärsjuristchefer och i övrigt består hela ekonomistaben av 
1,5 inklusive han själv, sen har de en på HR-avdelningen, vilket är 
koncernfunktionen. 
 
Dotterbolagen styrs till stora delar genom interna styrelsemöten. Stor del av att säkra 
kvalitén på den finansiella rapporteringen är att ha tydliga definitioner och ett 
gemensamt rapporteringssystem för att se till att man verkligen skickar ut siffror till 
cheferna och att de kan validera att dem stämmer och då sedan använda dem som 
underlag i de interna styrelsemötena. Han punkterar också att en viktig del är han 
själv och den som är controller verkligen följer upp, lättaste sättet att hitta eventuella 
avvikelser är titta på siffrorna för att se om de har ändrats eller var de avviker. 
 
Han anser att detta arbete med intern kontroll täcker arbetet inom 
granskningsmomentet relativt bra med de interna styrelseledarmötena. Då Bolag C 
finns i 20 olika länder skulle det vara en heltidsbefattning om man skulle rekrytera en 
internrevisor och skulle då innehålla 210 arbetsdagar per bolag vilket blir ganska 
mycket tid helt enkelt på varje bolag.  
 
Om de skulle införa en internrevisionsfunktion idag skulle för de första den personen 
inte vara fullt belagt, det vill säga vara heltidsanställd. Samtidigt skulle för stor 
fördelning av deras resurser hamna på just revision i koncernens huvudekonomistab 
som tidigare nämnts är väldigt begränsad i antalet och kanske för lite på kontrollen 
före. Så skulle koncernen välja att addera resurser i dagsläget skulle de snarare hamna 
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där och implementera mer mot inrernrevision i den biten, men inte som en separat del 
och ända syssla. 
 
”När vi kollar på internrevisionen är vårt syfte naturligtvis att känna att vi får så bra 
intern kontroll som möjligt, att vi tar den ett steg framåt. Då tror jag inte att en 
speciell revision är den viktigaste insatsen att lägga pengar på utan det kommer 
andra saker att lägga pengar på som ger mer resultat för pengarna helt enkelt”. 
 
”Vi tycker att vi uppfyller dem krav som finns via vår interna styrmiljö och dem 
programmerade och spontana kontroller och resor som affärsrådchefer, controllers 
och jag själv gör”. 
 
I Bolag C tar man årligen beslut om man har behovet i bolaget att införa en intern 
revisionsfunktion. Han säger att deras kontrollmiljö handlar i grund och botten om att 
få grepp på affären vilket är en viktig avvägning när man försöker vara ett funktionellt 
bolag att man vill vara decentraliserat men man vill samtidigt ha ett regelverk och att 
kontrollerna lever upp till de som sägs. En viktig del i hela vår miljö är hur det sker 
och då inte bara i ekonomi och den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen utan även när det gäller andra områden inom organisationen. Han 
punkterar att de har levande diskussioner hela tiden då man möter och stöter på 
funderingar oavsett den nivå man ligger på, så på så sätt är det en väldigt aktiv och 
livlig diskussion som vi har men att beslut tas relativt snabbt vilket också beror på att 
de har regelbundna diskussioner om deras styrmiljö generellt. 
 
Vid frågan om han tror att branschen är en bidragande orsak vid val om att ha eller 
inte ha internrevision anser han att det är mer ett val som inte är branschrelaterat. Han 
anser att de bolag som använder sig av internrevision är många stora bolag medan de 
mellanstora förlitar sig på revisorerna eller de revisionsfirmor som utför 
internrevision då och då, alternativt att man ha controllerfunktioner. Han punkterar att 
det är en tydlig storleksfråga på de bolag han har varit på.  
 
”Bolag som Ericsson som har väldigt många dotterbolag i fler olika länder har lagt 
mycket pengar på intern kontroll och Boliden som är betydligt större än oss har 
förlitat sig på att de tar in en extern revisionsfirma som hade internrevision. Vi som 
är mindre kör då på ordinarie revisionsfirma där en del av den kollar även på de 
interna kontroll-frågorna”. 
 
Han säger också att om man hade haft väldigt stor exponering till stora marknader så 
tror han att man lägger mer på internrevision, även om han inte har personlig 
erfarenhet av det. Skulle de till exempel ha haft verksamhet inom till exempel Indien, 
Nigeria så hade man eventuellt lagt mer tid på internrevisionen. 
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4.5 Bolag D 
 
Bolag D är en ledande handels- och servicebolag med ett brett utbud inom stål, 
rostfritt stål och aluminium. År 2012 uppgick koncernens nettoomsättning till ca 4,6 
miljarder kronor och är noterade på Nasdaq OMX Stockholm’s Mid Cap lista sedan 
2006. 
 

4.5.1 Bolag D Årsredovisning 
 
Bolag D har som syfte att säkerställa att den interna kontrollen genomförs med en hög 
säkerhet avseende kvalité och tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. Då 
rapporterna är framtagna enligt god redovisningssed, har tillämpat lagar och 
restriktioner som samhället har byggt upp på de noterade bolagen.  
 
Styrelsen och revisionsutskottet följer upp bolagets bedömning av den interna 
kontrollen där mycket kontakt med deras revisorer är med och framför deras syn på 
arbetet. Bolaget har ingen internrevision utan säkerställer att riskhanteringsarbetet 
utförs på ett systematiskt sätt genom ett internkontrollråd med uppdrag att identifiera 
granskningsområden och att bolaget aktivt följer koncernens regelverk. 
Internkontrollrådet leds av koncernens ekonomi- och finansdirektör och rapporterar 
kontinuerligt till styrelsens revisionsutskott. Bolag D arbetar med ett internationellt 
accepterat ramverk inom den interna kontrollen beståendes av fem huvudaktiviteter: 
Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 
samt uppföljning.  
 
Bolag D har en utarbetad styr- och internkontrollsystem som på ett enkelt och väldigt 
behagligt sätt snabbt kan hjälpa koncernen att agera på diverse förändringar i 
omvärlden. Övergripande finansiella frågor som förvärv och mer omfattande 
finansiella frågor beslutas av koncernens styrelse och ledning. Mindre beslut som är 
mer på en operativ nivå beslutas nere på ett bolags- affärsområdesnivå. Koncernen har 
ett tydligt definierat regelverk som förklarar koncernens ansvar och befogenheter. Till 
exempel att chefer ansvarar inom olika nivåer i koncernen för det löpande arbetet 
inom respektives chefs ansvarsområde. Detta skapar kontinuitet i koncernens 
kontrollmiljö där tydlig ansvarsfördelning är stadgad.  
 
Bland annat har styrelsen inrättat en funktion i koncernen som går under namnet 
”whistle blower” som går ut på att man anonymt kan rapportera eventuella brister som 
oegentligheter eller brister som beror på olagliga ageranden.  
 
Riskbedömningen går ut på att man årligen uppdaterar en riskgenomgång med de 
övergripande finansiella riskerna så att de är tydligt definierade och stämmer överens 
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med koncernens finansiella mål. De risker som sedan identifieras avseende 
koncernens finansiella rapportering hanteras via bolagets kontrollaktiviteter. De 
ekonomiska analyserna av resultatet undersöks mer på detaljnivå och följs upp mot 
affärsplaner och prognoser för att komplettera de verksamhetsspecifika kontrollerna 
för att skapa en övergripande bedömning av kvalitén i den finansiella rapporteringen. 
Tydliga och lätt-tillgängliga manualer och policys finns både i tryck och på 
koncernens intranät för att arbetarna på ett komfortabelt och simpelt sätt ska kunna ta 
del av dem. Verkställande direktören har ansvaret att den interna kontrollen är 
organiserad och följs upp enligt styrelsens framställande av utformning. Den 
ekonomiska rapporten analyseras månadsvis på detaljnivå av styrelsen, allt för att 
säkerställa att bolagets finansiella situation överensstämmer med hur verkligheten ser 
ut i bolag.  Med ovanstående anser Bolag D att de täcker in det aktiva arbetet med 
riskbedömning och uppföljning av den interna kontrollen för att säkerställa en hög 
validitet i den finansiella rapporteringen och anser i dagsläget således att de inte 
behöver en specifik internrevisionsfunktion.  
 

4.5.2 Bolag D intervju 
 
Intervjun med Bolag D genomfördes med deras koncernredovisningschef. Hon har i 
fem år varit verksam i koncernen och sedan 2000 har hon jobbat med 
koncernredovisning i liknande proportioner som idag. Hon har en bakgrund som 
civilekonom från Lunds universitet med inriktning redovisning.  
 
I frågan om branschen är en bidragande orsak till valet av internrevison har hon svårt 
att tro detta. Hon tro att det mer har med storleken att göra. Då hon tidigare varit 
verksam i bolag som haft intern revision var det två inom denna funktion som hade i 
uppgift att åka runt till andra bolag och utföra internrevision. Att hon arbetar med 
intern kontroll som hon gör nu på Bolag D anser hon vara en fördel med den position 
som hon har i bolaget då hon får en bra överskådlighet och hon säger att det känns 
naturligt som koncernredovisningschef att ha det ansvaret i koncernen med intern 
kontroll arbetet. Hon menar att då hon inte varit på bolaget i fem månader vilket inte 
är länge är branschen inte en anledning till att inte ha internrevison utan storleken är 
en signifikant orsak.  
 
I frågan om kostnaden kan påverka valet tror hon absolut att kostnaden har varit med 
och vägt in.  
 
”De är klart att de är en kostnadsfråga i de stora hela, det kostar att exempelvis ha 
två personer som arbetar med internrevision”.  
 
Hon tror att storleken har större betydelse, att man måste ha ett annat sätt att mäta om 
storleken, men för oss är det rimligt att hålla koll på de tiotal bolag som finns inom 
Bolag D koncernen.  
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Avslutningsvis poängterar hon att koncernen årligen tar beslut huruvida de anser sig 
behöva inrätta internrevision eller inte.  
 
I Bolag D är det styrelsen samt företagsledningen som anpassat den interna kontrollen 
och lagt fram hur arbetet ska ske med just den biten. Hon poängterar att det arbete de 
utför täcker in det arbete som finns, samt att de har revisorer som årligen kommer in 
med intern kontroll vilket hon anser fungerar bra. 
 

4.6 Bolag E 
 
Bolag E är en skogsindustrikoncern som är verksam inom fem huvudområden, paper, 
paperboard, timber, skog och energi. Koncernen har år 2012 en omsättning på cirka 
15,9 miljarder kronor och är noterade på Large Cap på Nasdaq OMW Stockholm.  

4.6.1  Bolag E Årsredovisning 
 
Bolag E´s arbete med den interna kontrollen har som syfte att säkerställa att 
koncernen lever upp till sina uppsatta mål för den finansiella rapporteringen. Målen 
som koncernen har satt upp för en tillförlitlig finansiell rapportering lyder att den ska 
vara korrekt och fullständig och följa alla lagar, regler och restriktioner som samhället 
ställer på koncernen. Den ska även ge en rättvisande beskrivning av koncernens 
verksamhet.  
 
För att säkerställa detta arbetar koncernen aktivt med ramverket COSO. Ramverkat 
består av 17 principer med fem huvudkomponenter: Kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, uppföljning och utvärdering samt information och kommunikation. 
Koncernstaben inom ekonomi och finans ansvarar för att bevakningen sker av den 
interna kontrollen samt att den genomförs. Under år 2012 har koncernen sett över 
ramverket och då utvecklat självutvärderingarna som årligen görs av samtliga enheter 
inom koncernen. Diverse utvildningsinsatser och workshops har genomförts för att få 
ett tydligare och mer strukturerat tillvägasätt för att kunna återkoppla att 
uppföljningen har genomförts.  
 
COSO-ramverket innehåller som tidigare nämnts de fem grundstolparna: 
Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, uppföljning och utvärdering samt 
information och kommunikation. 
 
Kontrollmiljö utgör grunden för Bolag E’s implementerade ramverk för den interna 
kontrollen, här defineras policys, rutiner, manualer och instruktioner för arbetet inom 
den interna kontrollen. En tydlig struktur på hur koncernen organiserar sig inom 
ansvarsfördelning och att de mer på individnivå har en klar bild av vad som förväntas 
för att säkerställa en koncern med en god intern kontroll. Arbetet med riskbedömning 
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utgår från att koncernen identifierar och utvärderar de risker som kan medöra att 
koncernen inte uppfyller sina uppsatta finansiella mål i den externa rapporteringen, 
det vill säga att lämna en fullständig och tillförlitlig finansiell rapport till omvärlden. 
Bolag E har för att säkerställa att alla kontroller genomförs satt upp krav om processer 
inom koncernens verksamhet, bland annat då i processer som försäljning, inköp, 
investeringar med mera. Kontrollaktiviterna som då genomförs har som syfte att 
förebygga, upptäcka och eventuellt då agera genom att korrigera fel och avvikelser. 
Uppföljning och utvärdering syftar med att man aktivt följer upp och testar att 
kontrollaktiviteterna utförs kontinuerligt och på ett effektivt och tillfredställande sätt. 
Allt detta görs för att Bolag E sedan ska kunna lämna ut en korrekt och fullständig 
extern rapport om koncernens finansiella situation för bolagets aktieägare och 
intressenter.  
 
Med koncernens aktiva arbete med COSO-ramerket samt bolagets externa revisorer 
bedömmer således styrelsen i bolaget att de inte behöver en särskild 
granskningsfunktion även benämnd internrevision i bolaget. Utan att de täcker in 
arbetet med arbetssättet som ovan är nämnd, för att då säkerställa att koncernens 
finansiella rapportering uppfyller koncernes mål med den externa rapporteringen. 
Bolag E har även en funktion inom bolaget som går under namnet ”Whistle blower”, 
funktionen går ut på att bolagets anställda ska kunna rapportera eventuella brister. 
 

4.6.2 Bolag E intervju  
 
Intervjun med Bolag E genomfördes med koncernens redovisningschef Erika 
Eriksson. Hon har arbetat inom koncernen i drygt sju år och har då haft positionen 
koncernredovisningschef i snart fem år, tidigare controller.  
Innan hon blev verksam inom Bolag E jobbade hon på PWC i fyra år och har sedan 
sin studietid en magisterexamen inom redovisning och finansiering ifrån Lunds 
universitet.  
 
Hon berättar att sin roll som koncernredovisningschef har förändrats lite under åren 
hon varit verksam inom koncernen. Sedan två år tillbaka har koncernen genomgått en 
större förändring med skärpta standarder i hur de ska arbeta med den interna 
kontrollen. Tidigare har de haft större klyftor i koncernen mellan olika avdelning och 
dotterbolag som då med självutvärderingar utgjorde koncernens ryggrad i den interna 
kontrollen. Förändringen som genomfördes delades in koncernens verksamhet i åtta 
huvudpelare som kategoriserar arbetet på ett mer formellt sätt. Inköp, försäljning är 
två exempel på så kallade huvudpelare, i varje pelare har koncernredovisningschefen 
samt hennes kollega infört ett antal kontrollkrav som då är kopplade och relaterade till 
varje pelares nyckelrisker. 
 
”Koncernen har så pass stora skillnader i sin verksamhet, exempelvis har vi 
produktionsanläggningar och vi har centrala funktioner där stor del av koncernens 
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säljfunktion sitter. De har olika sorters kontrollkrav och på så sätt får de olika 
checklistor i deras kontrollarbete. Vilket då bridrar till att vi får arbetet med 
riskhantering mer skräddarsytt inför varje avdelnings verksamhet”.  
 
”Självfallet finns de även andra risker men detta medför att vi täcker in 
nyckelriskerna för varje avdelnings verksamhet”. 
 
Varje avdelning fyller sedan i att de har kontrollbevis på de framtagna nyckelriskerna 
och detta görs enligt ett så kallat ”trafikljussystem”, även benämnt ”comply and 
status”. Detta går ut på att respektive avdelning på årsbasis fyller i att de uppfyller 
kontrollerna eller om de har brister, dessa kontrollkrav som då 
koncernredovisningschefen har tagit fram och anpassat efter varje avdelning. 
 
”Om de uppfylller nyckelkontrollerna eller inte anges enligt en sorts färgskala, till 
exempel så bevisar en röd skala en brist och då behöver de ta fram en åtgärdsplan 
eller en kompenserande kontroll”.  
 
Det är koncernredovisningschefen som de senaste två åren har fått mer och mer 
ansvar inom den interna kontrollen. Det är då hennes ansvar tillsammans med en 
ansatt styrgrupp att då följa upp och åtgärda diverse oroligheter som framgått i 
kontrollaktiviterna som framgår efter att avdelningarna har genomfört sin årliga 
utvärdering av kontrollkraven som de fått av koncernredovisningschefen. Utöver detta 
sker även kvartalsmöten där de avrapporterar den nuvarande situationen och även 
med ett kontinuerligt löpande arbete med att säkerställa att de fångat in alla risker.  
 
Slutligen har de även en funktion som de kallar sight visiting, den går ut på att 
koncernredovisningschefen går ut och diskuterar igenom checklistor och jämför att 
man tolkar det på lika sätt. Detta för att då säkerställa att de genomförs på det 
framtagna och önskade sättet, med mål att säkerställa granskningsmomenten hos varje 
avdelning. De här stickproven genomförs på två till tre avdelningar, där avdelning har 
gett grönt ljus, det vill säga att de anser sig uppfylla koncernens uppsatta mål. Detta 
då med avsikt att se att de verkligen fungerar.   
 
Vi ställer frågan angående om hon tror att branchen påverkar bolagens val att välja 
om de ska införa en internrevisionsfunktion i bolag eller inte. Svaret vi får är att hon 
personligen anser sig inte tro det, hon tror generellt mer de beror på bolag i sig. 
Vilken kultur bolaget vill förmedla ut, ägaren sätt att styra bolaget och vilken bild han 
vill avspegla.  
 
”Även om de har hänt något som kan påverka, en större smäll som inte upptäckts 
kanske gör att koncernen följer upp med att avsätta en speciell avdelning i bolaget för 
att bemöta kritiken som kanske uppstår vid ett finansiellt fel”.  
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Med ovanstående information om hur bolaget sköter sitt arbete med det utvecklande 
av den interna kontrollen, anser hon att det arbete som de i dagsläget gör tillsammans 
med de externa revisorerna tillgodogör ett arbete som säkerställer en fullständig och 
tillförlitlig rapportering av koncernens finansiella situation och behöver således ingen 
specifiik avdelning med interna revisorer. Beslutet tas av koncernens CFO (chief 
financial officer) som för en dialog med koncernens styrelseordförande, detta beslut 
prövas årligen, om bolaget ska införa internrevision eller inte.  
 

4.7  Sammanfattande tabell 
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5 Analys 
 
 
I vårt analyskapitel ska vi med hjälp av den teoretiska referensramen i form av 
centrala begrepp och Scotts tre pelare analysera vår insamlade empiri. Vi kommer 
också föra en diskussion huruvida våra fem företag har hittat alternativa lösningar 
samt ange deras motiv till att inte ha internrevision, allt för att uppnå samhällets krav 
på en tillförlitlig finansiell rapportering.  
 

 

5.1 Regulativa pelaren  
 
I aktiebolagslagen framgår inget konkret krav på att bolag skall ha inrättat en 
granskningsfunktion i bolaget (Svernlöv, 2008). Dock finns det en tydlig trend bland 
svenska aktiebolag att arbetet inom intern kontroll ingår i bolagens vardag. Det 
grundar sig på att investerare har ökat sina krav på företagens finansiella rapportering 
(Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2010). 
 
Aktiebolagslagen är kopplad till den regulativa pelaren då den innehåller krav för alla 
börsnoterade bolag och således följer alla fem företagen lagen. Företag agerar efter 
lagar och diverse restriktioner för att inte få sanktionerande följder. Avvikelser från 
regler som lagar bidrar alltså till någon form av bestraffning för bolaget. 
 
Mot denna bakgrund går de således inte att kringgå lagen utan de är något som alla 
bolagen noterade på de två reglerande marknaderna i Sverige måste följa oavsett hur 
de arbetar med riskhantering.  Den regulativa pelaren är alltså något som påverkar alla 
instutionalister menar johansson (2002). 
 
Koden är en tydlig och principbaserad norm som finns till för att komplettera 
aktiebolagslagen på det sättet att den ställer ytterligare krav för att säkerställa en god 
bolagsstyrning bland de bolagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm och NGM 
Equity. Där av den uppmärksammade punkten 7,4 i koden som säger kort och koncist 
att bolagen ska föra en diskussion huruvida de ställer sig till internrevision, vilket då 
inte framgår i Aktiebolagslagen.  
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5.2 Motiv till valet att inte ha internrevision 

5.2.2 Normativa pelaren 
 
Alla studerade bolag i denna studie är konsekventa i att istället för internrevision 
kunna säkerställa att deras arbete inom risk- och granskningshantering inom bolagen 
håller en så pass hög kvalité att de uppfyller samma resultat som en specifik 
internrevisionsfunktion hade gjort. Med hjälp utav sammanfattning (se figur 4,7) kan 
vi föra en diskussion vilka aspekter och motiv som vart avgörande när internrevision 
avböjdes. 
 
Bolag A poängterar att deras bransch har varit den mest påverkande faktorn i valet då 
de är ett mer standardiserat uppbyggt bolag med mindre riskfyllda transaktioner. 
Vilket gör att de inte har samma behov av internrevisionsfunktionen som bolag i mer 
riskfyllda branscher har. Inom den normativa pelaren introduceras det från det sociala 
livet vissa normer som anger vad som ska göras samt legitima sätt på hur det ska 
göras (Scott, 1995). Man ska uppfylla de förväntningar man har samt att 
rollinnehavaren görs det som förväntas av olika roller (Johansson, 2002). Med denna 
bakgrund går det att argumentera för då man ska uppfylla de förväntningar som 
intressenterna och samhället kan ha, kan det vara bättre att för bolag A göra det på sitt 
sätt med alternativa lösningar beroende på den branschen de är verksamma inom.  
 
De övriga fyra bolagen har svårt att tro att branschen har vart med och påverkat dem i 
deras val då andra anledningar har framhävts. Tre av de tillfrågade bolagen framhäver 
att storleken har varit avgörande. Bland annat poängterar Bolag C’s 
koncernekonomidirektör som tidigare vart verksam inom en större koncern att inom 
den verksamheten hade de internrevision. Vilket då styrker den normativa pelaren då 
hans normer och värderingar har tagits med från tidigare arbetsgivare för att väga in i 
det nuvarande bolagets resonemang (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
 
Ett annat motiv poängterar koncernredovisningschefen på Bolag E är att det hänger 
mer på kulturella aspekter, vad företaget vill förmedla i bolaget. Hon menar att 
ägarens sätt att styra och leda bolaget spelar en stor roll. Detta tyder på att bolaget 
bryr sig om vad omvärlden har för åsikter att man vill visa att man gör sitt jobb 
ordentligt när det handlar om att säkerställa den finansiella rapporten. Återigen som 
ovan nämndes visar detta således att man som bolag påverkas av vad det finns för 
normer och värderingar i samhället. Vilket även Bolag B styrker då koncernen är 
verksam inom flertal länder där lagar och restriktioner ser olika ut i deras 
verksamhetsländer, detta då eftersom normer och värderingar formar ländernas regler 
och lagar.  
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5.2.2 Kognitiva pelaren 
 
Alla bolag har alternativa lösningar, men arbetet de gör skiljer sig från varandra men 
som passar just deras verksamhet, även om arbetet inte sker på samma sätt har de 
samma mål då de vill säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering. Flera bolag 
pratar om att det ingår i deras dagliga arbete att utföra risk- och granskningsarbetet 
vilket då gör att det måste anpassas till hur de jobbar. Den största anledningen till att 
bolagen har valt alternativa lösningar då de valt att inte tillämpa internrevision är att 
det arbete de gör med intern kontroll täcker in risk- och granskningsarbetet i deras 
verksamhet. Vilket man kan relatera till vad den kognitiva pelaren förespråkar om. 
Att de kan nå samhällets acceptans när de på ett relativt likartat sätt genomför sitt 
risk- och granskningsarbete på ett accepterat sätt. Oavsett bransch eller storlek jobbar 
alla bolag enligt samma mål för att uppnå de resultat som omgivningen ställer på dem. 
De har ett gemensamt tankesätt för att uppnå dessa mål men skiljer sig aningen i 
motiven även fast huvudargumentet är att de ska kunna säkerställa deras risk- och 
granskningsarbete som de bolagen med internrevision, fast på deras vis. 

 
5.3 Alternativ lösning till internrevision 

5.3.2 Normativa pelaren 
 
När det gäller svensk kod för bolagsstyrning är det ett hjälpmedel för bolagen i form 
av riktlinjer som bolag till viss del skall förhålla sig till, koden är en norm då den inte 
är tvingande utan den är vägledning för bolagen för att visa att man bemöter 
samhällets förväntningar. Genom att företagen aktivt väljer att följa koden för att 
sedan göra ställningstaganden till dess innehåll visar de samhället ett intyg på att de 
för diskussioner för att upprätthålla en hög kvalité i bolagets risk- och 
granskningsarbete. Genom att arbeta så mycket som bolagen faktiskt gör då det är 
uppenbart i de bolag vi intervjuat att arbetet inom alternativa lösningar för att 
säkerställa risk- och granskningshanteringen görs på ett deras vis men uppnår samma 
resultat som de företagen som har internrevision. 
 
Genom att de ingen av de fem bolagen har valt att ha en internrevision utan jobbar 
med alternativa lösningar till att säkerställa att kontrollarbetet inom riskhantering 
sköts. Betonar Bolag A-E vikten av att alla ekonomiansvariga tar något slags ansvar 
inom sitt dagliga arbete för att säkerställa att om risker förekommer uppmärksammas 
de i tidigt skede. Finns behovet av hjälp med problemområdet förs en dialog med 
respektive bolags koncernekonomiavdelning. De styrker vad den normativa pelaren 
står för då alla fem bolagen aktivt arbetar för att säkerställa riskhanteringsarbetet och 
på så vis visar omgivningen att oavsett om de har internrevisionsfunktion eller inte 
arbetar de aktivt med granskningmomentet med utvärdering, uppföljning med mera. 
Omgivningens krav grundar sig som tidigare nämnts på redovisningsskandalerna 
bland annat i USA då företagen Enron och Worldcom lämnade in sina 
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konkursansökningar.  

5.3.3 Kognitiva Pelaren 
 
En god intern kontroll hade förmodligen kunnat förutspå felaktigheterna i förtegens 
finansiella situation. Bland annat var de enligt O'Malley (2002) internrevisionerna 
som upptäckte Worldcoms oegentligheter.  
 
I alla fem bolags fall påverkar de således av omgivningens krav att tillfredsställa 
intressenters krav att den publicerade finansiella information överstämmer med 
verksamhetens verkliga situation. Oavsett om bolaget inrättar en 
internrevisionsfunktion eller inte ställer omgivningen krav på just att den interna 
kontrollen har en hög kvalité och validitet för att säkerställa att riskhanteringsarbetet 
inom bolagen håller en hög standard och utförs kontinuerligt. Just för att säkerställa 
att ett liknande fall inte inträffar som för Enron och Worldcom ska företagen visa att 
deras publicerade material överstämmer med bolagens verkliga bild, att det som 
avspeglas utåt ska vara en rättvisande bild av bolagens finansiella situation.  
Bolag A, Bolag B och Bolag E använder sig av COSO-ramverket som är ett 
internationellt accepterat ramverk som finns till vid arbetet av den interna kontrollen. 
Samhället tar det för givet att bolagen skall göra det som krävs för att visa den 
rättvisande bilden av ett bolags situation. Dessa bolag visar då på att de uppfyller 
samhällets förväntningar och säkerställer att riskhanteringsarbetet utförs. Medan 
Bolag C och Bolag D avviker från det men har på ett tydligt och formellt sätt angivit 
sitt arbete med intern kontroll med avsikt att lämna en fullständig och tillförlitlig 
finansiell bild av koncernens befintliga situation.  
 
De går då att argumentera för att Bolag C och D motsäger sig aningen mot vad den 
kognitiva pelaren förespråkar om då bolagen skiljer sig från de gemensamma regler 
och språket. Då valet av att utarbeta ett eget ramverk istället för att tillämpa det redan 
utarbetade och accepterade COSO-ramverket. Medan de andra tre således mer styrker 
pelarens huvudargument.  
 
Mot denna bakgrund går de att ifrågasätta varför de avviker ifrån COSO-ramverket då 
de redan avviker från internrevision, just för att följa det gemensamma språket och 
regler för ett redan accepterat sätt genomföra sitt risk- och granskningsarbete ur ett 
kognitivt perspektiv. Vad som då framgår i bolagens motiv och tydliggör arbetet med 
intern kontroll för att säkerställa risk- och granskningsarbetet har de utarbetat egna 
kontrollsystem som bemöter samhällets förväntningar. När det gäller de andra tre 
bolagen som tillämpar COSO-ramverket som är ett internationellt accepterat ramverk 
inom intern kontroll. Finns det inget som tyder på att de skulle utföra sitt arbete med 
intern kontroll på ett mer utarbetat och accepterat sätt från allmänheten än vad bolag 
C och D gör. 
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6 Slutsats  
 

6.1 Svar på frågeställningen 
 
Varvid våra två syften för denna rapport lyder. Det första syftet är skapa förståelse i 
hur större och medelstora börsnoterade bolag resonerar i sitt val av att inte använda 
sig av en internrevisionsfunktion. Det andra syftet är att beskriva på vilket sätt hur de 
beddriver sitt alternativa risk- och granskningsarbete. Allt för att bemöta samhällets 
krav på en tillförlitlig finansiell rapportering som överstämmer med den verkliga 
bilden av företaget. 
 
 
Problemformulering lyder: 

 
”Hur har resonemanget hos de börsnoterade bolagen med en omsättning över 3 
miljarder kronor varit när de hittat anledningar till att ersätta internrevision med 
alternativa risk- och granskningsfunktioner samt hur går arbetet till?” 
 
 
I uppsatsen styrks tidigare forskning inom området som har gjorts på liknande 
marknader i Sverige bland annat, Italien och Australien. Betydande faktorer att inte ha 
en etablerad internrevision har varit kostnad, storlek samt bransch. Det har också 
framkommit av de bolag vi har intervjuat att de kulturella skillnaderna har varit en 
bidragande faktor, vad företag vill förmedla för företagskultur samt kulturella 
skillnader i olika länder. Bolaget bryr sig om vad omvärlden har för åsikter att man 
vill visa att man gör sitt jobb ordentligt när det handlar om att säkerställa den 
finansiella rapporten.  
 
Genom att intervjuva dessa fem bolag inom olika branscher finner vi att den ända 
tydliga anledningen som framhävts av intervjuerna är att storleken på bolaget är av 
betydande faktor. Som tidigare nämnt stärker bolagen tidigare forskning men 
framhäver att huvudmotivet till att inte ha internrevision har varit att de bolag som 
valt att avvika stärker att de på ett alternativt arbete inom risk- och 
granskningshantering kan försäkra omvärlden att deras finansiella rapporter 
överstämmer med företagets verkliga situation. Än så länge är alla bolag nöjda med 
sitt sätt att arbete med alternativa lösningar till internrevision och det täcker in deras 
arbete inom risk- och granskningsarbete vilket medför att inget bolag ser sig inom en 
snar framtid införa internrevision, men omprövar frågan som koden säger varje år.  
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6.2 Vidare forskning 
 
Genom att ha undersökt vad de funnits för anledningar till valet att inte ha 
internrevisonsfunktion väcktes intresset att undersöka vad det är för orsaker som 
istället gör att bolag väljer att tillämpa funktionen.  
 
Genom att vända på problemformuleringen och betona ”Hur bolag har resonerat i 
valet av att inrätta en internrevisionsfunktion för att säkertställa en hög validitet i den 
finansiella rapporteringen” får man yttligare ett forskningsområde. Man kan vända på 
formuleringen för att få ett bredare perspektiv och både se bolag som valt att införa en 
funktion respektive inte.  
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8 Bilagor  
 
 
8.1 Bilaga 1 - Frågeformulär 
 
Allmänt 
1, Position & roll i företaget 
2, Bakgrund (utbildning mm) 
3, Hur länge har du arbetet där? (den rollen du har nu) 
 
Om internrevision, 
4, När du hör ordet internrevision, vad tänker du på då? 
5, Hur har ni resonerat i valet?   
5,a Har er branch påverkat? 
5,b Tror du branchen påverkar andras val? 
6, Har de varit en kostnadsfråga, det vill saga att kostnaden överstiger nyttan hon har 
ju sagt kultur inte branch osv, inte hennes område, hon kmr inte veta.  
7, Uppmärksammades funktionen och ni tog ett beslut innan de 2005 blev ett krav att 
ta ställning till de? (när koden kom)    
 
8, Vilka var de som tog beslutet?  
9, Tar ni årligen ett aktivt beslut att införa internrevision eller blir de ofta "vi fortsätter 
att inte implementera de för att vi inte hade det förra året, och då rullade 
organisationen på?  
10, När ni har resonerat, är ni mer för att införa igen eller tycker ni erat 
riskhanteringsarbete fungerar bra I dagsläget? 
11, Använder ni nå alternativa granskningsfunktioner/ riskhanteringfunktioner ?  
 
Om ja (11),  
12, vem är det som ansvarar/utför den alternativa granskningsfunktionen? 
13, Hur går arbetet till?  
 
14, Är ni mer på väg mot att införa en internrevisionsfunktion eller tycker ni att ni 
bekräftar med ert arbete inom intern kontroll att ni kan uppnå samma resultt med 
andra altenrativ? 
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8.2 Bilaga 2 – Utdrag ur sammanställning 
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9 Reflektioner 
 
Henrik Säfwenberg 
 
I kursen framkant var de relativt lätt hitta ett ämne som jag var intresserad av. 
Bolagsstyrning eller corporate governance som man ofta kommer i kontakt med var 
ett ämne som intresserade mig i tidigt skede i externredovisningskurserna. Relativt 
lite undervisning gjorde att man bara fick börja smaka lite lätt på ämnet och blev 
således den första pusselbiten att lägga på plats. Ämnet var valt, nu gällde de att 
begränsa sig. Att valet slutligen blev på internrevision uppmärksammades redan i 
grupparbetet i externredovisning IV, gruppen på tre splittrades och valet att skriva 
med blev Hanna Andersson. 
 
Samarbetet med mig och Hanna har gått över förväntan, vi har känt varandra hyffsat 
bra under dessa tre år på högskolan men aldrig riktigt pluggat eller gjort något 
grupparbete tillsammans. Kemin oss emellan utgjorde en perfekt balans av två 
individer med ett gemensamt mål men olika synsätt på hur vi ska formulera oss, vad 
vi vill utrycka i text. Vi har inte alltid tyckt samma som är väldigt naturligt, men 
under kursens gång lärt oss att kompromissa på ett väldigt effektivt sätt. Allt för att 
tillsammans skapa ett arbete båda är nöjda med och som båda känner sig delaktiga i.  
 
Parallellt med examensarbetet har jag gått en metod-kurs som har varit till väldigt stor 
nytta, den bidrog till att ett högt tempo redan från start vilket jag idag är jätteglad att 
vi gjorde. Arbetet har varit krävande, ingen av oss har tidigare skrivit något liknande 
och med facit i hand kommer jag att rekommendera att läsa kursen till alla som nästa 
år kommer att påbörja sin C-uppsats.  
 
Problem som har uppstått under kursens gång är framförallt att få tag på företag som 
är villiga att ställa upp för intervju, därför vill jag tacka båda bolagen som ställde upp 
hjärtligt. Ni gjorde detta möjligt för mig och Hanna att genomföra! Även väldigt glad 
att jag valde att skriva arbetet på två personer då man aktivt under kursens gång har 
en att bolla idéer med. Vi har inte valt att dela upp arbetet speciellt mycket utan att 
under hela kursens gång varit två, framförallt just då för att de är väldigt lätt att bli lite 
blind när man sitter dag ut och dag in med detta arbete. 
 
Så största och nästan ändå problemet och hinder som vi har bemött under denna tid är 
att vi var lite naiva och inte kontaktade bolag i tid.  
 
Slutligen är de en sak är jag är säker på, om någon i framtiden kommer att fråga mig 
om jag kan ställa upp för att genomföra deras examensarbete ska de vara mycket till 
att jag inte ställer upp.  
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Hanna Andersson 
 
Min examenspartner Henrik Säfwenberg och jag bestämde oss för att tillsammans 
skriva C-uppsatsen inom företagsekonomi. Henrik och jag har aldrig tidigare skrivit 
ett arbete tillsammans, på grund av detta visste man inte riktigt hur den andra 
personen var att arbeta med. Under tiden som gått har det fungerat väldigt bra och jag 
anser att vi har kompletterat varandra på ett bra sätt.  
 
Innan man skulle börja skriva uppsatsen hade man känslan av att detta skulle bli en 
jobbig period.  Då man hört från andra som skrivit att det skulle vara en tid som 
bestod av många motgångar och att det skulle kräva en hel del tid och vara bland det 
jobbigaste man upplevt under sina tre år som student. För Henrik och mig har det 
ändå gått helt okej även att man stött på hinder ibland. När detta hände var det skönt 
att inte skriva ensam utan man visste att man hade varandra att ta hjälp av och 
tillsammans komma över dessa hinder för att komma vidare. 
 
Under tiden vi har arbetat har vi för det mesta gjort de flesta delarna tillsammans, var 
mer i början som vi gjorde lite uppdelningar. Vilket gör att båda är insatta i arbetet 
samt att vi tillsammans har hjälpts åt vid både med - och motgång.  
 
Det som man känner nu i efterhand att man skulle ha gjort var att ta kontakt med 
företagen tidigare då det visade sig vara väldigt svårt då företagen hade knappt om tid 
för att kunna ställa upp. Tack vare Jens och Anders som båda var till stor hjälp och 
som kunde ställa upp har vi ändå fått bra med empiri. De var intresserade och hade 
mycket kunskap av ämnet vilket gjorde att de hade bra information som vi kunde 
använda oss av. Så ett stort tack till dem. 


