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Sammanfattning 
 
I denna studie har vi undersökt vilken betydelse den interna kontrollen har för revisorn vid 
utförandet av en revision. Syftet med studien var att studera den praxis som revisorerna har 
gällande intern kontroll samt att öka förståelsen för vad de anser är viktigast i den interna 
kontrollen, men även hur de går tillväga om det finns brister.    
 
Det empiriska materialet insamlades genom att fyra intervjuer genomfördes med revisorer 
från fyra av de större revisionsbyråerna i Sverige. Intervjuerna genomfördes på respektive 
revisors byrå.  
 
Vi valde en kvalitativ forskningsansats eftersom vi ansåg att det var den mest lämpade 
metoden utifrån vårt syfte och de utgångspunkter vi hade. Vårt mål med studien var inte att 
generalisera vårt resultat, vi ville istället öka förståelsen för det studerade problemet.  
 
Den teoretiska referensramen utformades för det första utifrån de regler som finns för 
revisorerna, det vill säga Revisionsstandard i Sverige. Den andra delen är uppbyggd utifrån de 
fem områden som COSO-rapporten anser att den interna kontrollen kan delas upp i. Dessa är 
kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, kommunikation/information samt tillsyn.  
 
Vårt insamlade empiriska material har redovisats utifrån COSO-rapportens fem områden som 
även har behandlats i den teoretiska referensramen. Vi valde att sammanställa alla 
respondenters svar gemensamt under varje område. När vi sedan analyserade det insamlade 
materialet valde vi att följa detta upplägg som vi tidigare haft i både teori- och empiriavsnittet. 
 
Studien visar att den interna kontrollen har stor betydelse för de fyra revisorerna vid 
genomförandet av revisionen. Om de anser att det finns brister kommer de att genomföra 
ytterligare substansgranskning samt ge råd hur den interna kontrollen kan förbättras.  
 
Det framkom även i studien att revisorns tidigare kunskaper och erfarenheter har en stor 
betydelse för bedömningen av den interna kontrollen. Ytterligare en aspekt som är av 
betydelse gällande den interna kontrollen är vilken inställning företagsledningen har. I 
slutänden är det viktigaste att företagen har ordning och reda.        
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 
Under 2004 utkom Svensk kod för bolagsstyrning, vilket är ett regelverk för de allra största 
publika företagen. Denna har sammanställts utifrån de behov som finns i det svenska 
näringslivet. Ett syfte med Svensk kod för bolagsstyrning är att skydda investerarna samt de 
tillgångar som finns i bolaget.1 Ett av de områden som behandlas är utformningen och 
existensen av interna kontroller i ett företag. Styrelsen har till uppgift att årligen utvärdera 
behovet av ytterligare kontroller samt utveckla de befintliga2.  
 
Gällande de mindre företagen finns få fastställda regler angående företagets skötsel. I 
Aktiebolagslagen finns det dock lagstadgat att styrelsen skall sköta företaget på ett korrekt 
och riktigt sätt3. Denna lag omfattar alla aktiebolag stora som små4. En viktig del i företagets 
förvaltning är den interna kontrollen. Detta är något som bör finnas i alla företag och det är 
egentligen bara utformningen företagen emellan som skiljer sig åt. Den interna kontrollen 
omfattar i princip allt som görs i ett företag för att uppnå företagets uppsatta mål det vill säga 
tillgångar, företagskultur, policys och så vidare5. 
 
Det finns regler för hur de publika företagen skall utföra sina interna kontroller, i tidigare 
nämnda Svensk kod för bolagsstyrning. De små och medelstora företagen har inget direkt 
regelverk som de måste följa. De enda riktlinjer som finns är de regler som är lagstadgade i 
Aktiebolagslagen. I och med att Aktiebolagslagen inte ger några direkta anvisningar på hur 
kontrollerna skall utformas kommer dessa att skilja sig åt beroende på företagets storlek, 
bransch med mera.  
 
För de större företagen i Sverige finns rekommendationer för hur den interna kontrollen skall 
utformas, USA:s variant av detta är COSO Framework från 19926. COSO framework har fått 
stort genomslag inom området intern kontroll och vi kan tydligt se att den ofta förekommer i 
den svenska litteraturen. COSO-modellen tar sin utgångspunkt i fem större områden för att 
säkerställa att den interna kontrollen i företaget täcker hela verksamheten. De olika områdena 
är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information/kommunikation samt tillsyn.7  
 
Det finns ett antal olika orsaker till varför företag bör ha en bra intern kontroll. En första orsak 
kan vara att se till att företag följer de lagar, rekommendationer och policys som finns inom 
branschen. Ett annat motiv kan vara att skydda de tillgångar som finns i företaget för att 
minska risken för att dessa används på ett felaktigt sätt, vilket missgynnar företagets 
verksamhet och dess intressenter. En tredje orsak kan vara att säkerställa både den interna och 
externa finansiella rapporteringen.8 

                                                
1 Regeringen, Svensk kod för bolagsstyrning (16 december, 2004) hämtad 18 januari, 2007 från 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/35592 
2 Ibid. § 3.7.1 
3 Sveriges lagar, (2007) Thomson fakta AB Stockholm Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap 4 § 
4 Ibid. 1 kap. 2 § 
5 Sarens Gerrit, De Beelde Ignace, Internal auditors’ perception about their role in risk management, Managerial 
auditing journal Vol. 21 No. 1 (2006) sid. 65 
6 Ibid. sid. 65 
7 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 31 
8 Sarens Gerrit, De Beelde Ignace, Internal auditors’ perception about their role in risk management, Managerial 
auditing journal Vol. 21 No. 1 (2006) sid. 65 
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Gällande företagets rapportering till intressenterna har revisorn en betydelsefull roll. Denne 
har till uppgift att granska företagets räkenskaper och förvaltning för att säkerställa att den 
finansiella informationen är tillförlitlig.9 I granskningen ingår även att revisorn skall göra en 
bedömning av risken i företaget samt den interna kontrollen. 
 
När revisorn skall granska den interna kontrollen skall denne även påpeka om det finns brister 
i denna. Revisorns bedömning av kvalitén på den interna kontrollen är av vikt för att upptäcka 
felaktigheter vid revision10. Här finns det studier som visar på skillnader i betydelsen av den 
interna kontrollen vid utformandet av revisionen. På grund av detta finner vi det intressant att 
studera vilken vikt revisorer lägger vid den interna kontrollen vid utförandet av revisionen.  
 
En studie visar att om företagets interna kontroll är bra kommer det att reducera antalet 
granskningstimmar. Det vill säga ett företag med en välutvecklad kontrollfunktion kommer att 
kräva en mindre arbetsinsats vid granskningen som revisorn utför.11 En orsak till att företaget 
bör ha ett bra system för intern kontroll är att revisionen inte behöver bli lika omfattande och 
därmed minskar kostnaderna. En annan studie visar dock på att i vissa fall kan det vara mer 
lönsamt för företaget att låta revisorn utföra ytterligare granskning istället för att förbättra sina 
interna kontrollsystem12. 
 
Andra studier på området visar på ytterligare en aspekt, det vill säga att den interna kontrollen 
inte har betydelse vid utformandet av revisionen13. Reed och Tiras menar att revisorn inte 
kommer att förändra den planerade revisionen även om det framkommer brister angående den 
interna kontrollen14. Resultaten av dessa fyra studier är motsägelsefulla. Detta finner vi 
intressant med tanke på de kunskaper vi har inom området. Vi vet att revisorn måste ta 
ställning till den interna kontrollen, men frågan är vilken betydelse den har för utformandet av 
revisionen. 

                                                
9 FARs Samlingsvolym (2006) del 2 sid. 336-337 
10 Bierstaker James L., Brody Richard G., Presentation format, relevant experience and task performance, 
Managerial auditing journal Vol. 16 No. 3 (2001) sid. 124 
11 Daigle Ronald J, Kizirian Tim, Sneathen Dwight L Jr, System controls reliability and assessment effort, 
International journal of auditing Vol. 9 No. 1 (2005) sid. 80 
12 Jensen Kevan L, Payne Jeff L, Management trade-offs of internal control and external auditor expertise, 
Auditing: A journal of practice & theory, Vol. 22 No. 2 (2003) sid. 99-119 
13 Hackenbrack Karl, Knechel Robert W., Resource allocation decisions in audit engagements, Contemporary 
accounting research Vol. 14 No. 3 (1997) sid. 495 
14 Reed Smith J., Tiras Samuel L., The interaction between internal control assessment and substantive testing in 
audits for fraud, Contemporary accounting research Vol. 17 No. 2 (2000) sid. 349 
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1.2 Problemformulering 
 
Vilken betydelse har den interna kontrollen för revisorn vid utformandet av en revision? 

1.3 Syfte 
 

• Att studera den praxis som finns gällande användandet av de interna kontrollerna vid 
revisionen.  

 
• Öka förståelsen för det revisorn anser är viktigast inom den interna kontrollen. 

 
• Öka förståelsen för hur revisorn agerar vid bristande intern kontroll i ett företag. 

 
 

1.4 Avgränsningar 
 
De avgränsningar vi gjort i denna studie är att vi valt att använda oss av revisorer som är 
antingen godkända eller auktoriserade. Detta på grund av att de har en stor erfarenhet av att 
göra bedömningar av företagens interna kontroller. Dessa skall även arbeta vid någon av de 
större revisionsbyråerna i Sverige. De revisorer som skall intervjuas skall även vara placerade 
i Umeå. 
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2 Teoretisk metod 
 

2.1 Ämnesval 
 
Genom de redovisningsskandaler som har uppdagats de senaste åren har vårt intresse väckts 
för hur dessa över huvud taget kan inträffa när revisionen är obligatorisk, i alla fall här i 
Sverige för aktiebolagen. Våra funderingar angående ämnet är hur det går att komma tillrätta 
med risken att en ny skandal kan inträffa. Under vår kurs i Advanced auditing and corporate 
governance under höstterminen 2006 studerade vi revisorns arbete mer ingående och fick en 
djupare förståelse för revisionens syfte. I och med detta kom vi även i kontakt med ämnet 
intern kontroll och vårt intresse väcktes därmed för dess funktion vid revisionen. Den bild vi 
fick var att revisionsbyråerna efterfrågade en större kunskap hos nyutexaminerade 
civilekonomer om ämnet intern kontroll. 
 
I och med att vi har fått en ökad kunskap om revisorns uppgifter samt revisionens syfte fick vi 
en större förståelse för hur den finansiella redovisningen granskas. Enligt vår mening är det 
besynnerligt att det kan existera oegentligheter när det förekommer både externa och interna 
kontroller. Såsom vi ser det kommer kvaliteten på den interna kontrollen att påverka 
tillförlitligheten på den information som företagen delar med sig av till sina intressenter. På 
grund av att vi idag inte anser oss ha tillräckligt djup kunskap inom ämnet, vill vi fördjupa oss 
för att få en bättre insikt i revisorns arbete och betydelsen av den interna kontrollen vid 
revisionen. 
 
Vi vill genomföra denna undersökning för att skapa en djupare förståelse för vad intern 
kontroll är och vilken betydelse den har för en revisor. Vårt intresse för att fördjupa oss i 
ämnet beror till stor del på att vi båda har som mål att bli auktoriserade revisorer i framtiden. I 
vårt framtida arbete kommer vi att ha användning för kunskaper inom detta område och därför 
ser vi ett behov för oss själva att fördjupa oss inom detta område. På grund av detta har vi valt 
att studera hur revisorn granskar och bedömer den interna kontrollen i ett företag. 
    

2.2 Förförståelse 
 
Den förförståelse som forskaren har kan komma att inverka på de slutsatser och 
ställningstaganden som kommer att göras under studiens gång anser vi. På grund av detta är 
det viktigt för forskaren att redogöra för den förförståelse som denne har inom det studerade 
ämnet. Genom att läsaren får information om forskarens kunskaper har denne en möjlighet att 
själv ta ställning till hur studien är utformad och de resultat som framkommit. 
 

”Forskning utan förförståelse är en omöjlighet.” 15 
 
Liksom citatet ovan beskriver anser vi att det är svårt för en forskare att studera ett ämne som 
denne inte har någon tidigare kunskap om. Om forskaren har en viss kunskap om området 
som skall studeras är det till fördel för denne genom kännedomen om hur och ur vilket 
perspektiv ämnet kan studeras enligt vår åsikt. Såsom vi ser det kommer vår förförståelse 

                                                
15 Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas, (2002) Varför vetenskap? Studentlitteratur Lund sid. 14 
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inom det studerade ämnet att inverka på valet av inriktning samt hur problemställningen 
kommer att utformas.     
 
I Forskningsmetodikens grunder beskrivs betydelsen av den kunskap forskaren har om ämnet 
innan studien påbörjas:  
 

”Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren 
har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå 
forskningsobjektet.”16  

 
Med det här citatet vill vi betona att forskarens tidigare kunskaper är till fördel för studiens 
genomförande och vid analysen av de resultat som framkommer. Enligt vår mening är det 
dock viktigt att forskaren är mottaglig för nya intryck och kunskaper inom det studerade 
området. Forskaren får inte begränsas av sina tidigare erfarenheter. Det kan finnas ett önskat 
resultat när forskaren påbörjar studien och därmed kan forskaren förbise relevant information. 
Vi anser dock inte att vår kunskap om ämnet kommer att begränsa oss i vår studie.  
 
Inom ämnet redovisning anser vi att våra kunskaper är relativt goda eftersom vår inriktning på 
Civilekonomprogrammet hela tiden varit riktad mot just detta område. Dock är kunskaperna 
inom området intern kontroll begränsade. Genom kursen Advanced auditing and corporate 
governance fick vi en första kontakt med ämnet och en övergripande bild gällande innebörden 
av de interna kontrollerna i företagen. Genom den ovan nämnda kursen fick vi också en god 
bild av den praktiska biten av revisionsarbetet. Vi anser att det kan vara till fördel för studiens 
resultat eftersom vi har möjlighet att utforma undersökningen på ett bättre sätt.  
 
Den kunskap vi har kommer att hjälpa oss att angripa och formulera problemet eftersom vi 
har en uppfattning om vad som är av intresse att studera inom området. Samtidigt som vi har 
en viss kunskap som kommer att vara till fördel för oss anser vi att vi inte kan påbörja denna 
studie helt utan förväntningar angående resultatet. 
 

2.3 Vår syn på kunskap och vetenskap 
 
Det är viktigt för läsaren att veta vad forskaren har för syn på hur kunskap förvärvas och vad 
som är vetenskap. Vår studie och de val vi gör under studiens gång kommer att påverkas av 
synen vi har på kunskap och vetenskap. De kunskaper vi hittills har förvärvat inom ämnet 
kommer enligt vår mening att ha betydelse för denna studies genomförande och även till viss 
del påverka de slutsatser vi kommer att dra. 
 
Vi anser att vår kunskapssyn är influerad av det hermeneutiska synsättet, detta på grund av vi 
vill skapa en förståelse för problemet. Vår avsikt med denna studie är inte att testa befintliga 
teorier. Vi vill istället göra en egen tolkning av de resultat som framkommer under de 
intervjuer vi skall göra, vilket skall leda till en ökad förståelse. Det väsentliga för oss är att 
utifrån det valda problemet få en beskrivning av hur respondenterna uppfattar situationen och 
ge dem en möjlighet att beskriva sin syn på det studerade ämnesområdet17.  
 

                                                
16 Patel Runa, Davidson Bo, (2003) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur Lund sid. 30 
17 Hartman Jan, (2004) Vetenskapligt tänkande, Studentlitteratur Lund sid. 106 
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Inom hermeneutiken betonas inte forskarens objektivitet utan istället den tolkning och 
bedömning forskaren gör utifrån den förförståelse denne har inom det ämne som studeras. 
Eftersom forskaren utgår från sin förförståelse för att förstå en företeelse kommer den 
subjektiva bedömningen att spela en stor roll.18 Detta anser vi överensstämmer med den syn vi 
har på vår studie, vår förförståelse kommer att ha en viss inverkan på hur vi tolkar de resultat 
som framkommer. Vi menar att vi inte kan hålla oss helt objektiva till det som framkommer 
utan det kommer att finnas vissa subjektiva bedömningar. Därför är det viktigt att vi beskriver 
vår tidigare förförståelse samt hur vi går tillväga när vi utför vår studie. Genom detta har 
läsaren själv en möjlighet att göra en bedömning av de överväganden vi har gjort under 
studiens gång.        
 

2.4 Angreppssätt 
 
När en studie skall påbörjas har forskaren olika möjligheter att välja vilken utgångspunkt och 
vilket angreppssätt denne skall ha. Angreppssättet utgår från hur forskaren angriper 
problemet, forskaren kan välja att utgå från en empirisk ansats eller från en redan existerande 
teori19. Vi anser att vi har valt en empirisk utgångspunkt och får i och med detta ett induktivt 
angreppssätt. Genom detta angreppssätt anser vi att den förförståelse och den bild vi har 
angående ämnet har påverkat problemformuleringen och det syfte vi har utformat för 
undersökningen.  
 
Målet med denna undersökning är inte att generera någon ny teori. Vi vill istället försöka 
skapa en förståelse och beskriva hur revisorerna bedömer den interna kontrollen. Bryman 
beskriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att ett induktivt synsätt ibland kan ge en 
allmän slutsats av de framkomna resultaten, istället för generering av en ny teori20. Brymans 
tankar anser vi stämmer väl överens med den studie vi kommer att genomföra. Genom att 
studera revisorernas syn på ämnet kan vi med vår studie beskriva de enskilda respondenternas 
bild av kvalitén och betydelsen av de interna kontrollerna i företagen. 
 
När det empiriska materialet är insamlat kommer vi att försöka dra vissa slutsatser angående 
de olika områdena inom den interna kontrollen. Vi vill försöka förstå vilken betydelse dessa 
har för revisorn vid en revision. Genom att flera respondenter kommer att delta i vår studie 
ger det oss möjligheten att jämföra om det finns likheter eller olikheter mellan de svar vi 
erhåller från de olika revisorerna. På grund av att vi kommer att använda oss av en kvalitativ 
forskningsansats finns inga möjligheter att dra några generella slutsatser för hela 
populationen, vilket vi inte har för avsikt att göra. Vi vill istället skapa en förståelse för de 
enskilda revisorernas uppfattning om den interna kontrollen. Utifrån detta vill vi få en djupare 
kunskap angående den interna kontrollens betydelse vid utförandet av en revision. 
 

2.5 Val av forskningsansats 
 
För att kunna påbörja en studie måste forskaren formulera ett problem och ett syfte, vilket 
sedan skall ligga till grund för valet av forskningsansats. Även forskarens utgångspunkter 
såsom förförståelse, kunskapssyn och angreppssätt kommer att påverka valet av den metod 

                                                
18 Patel Runa, Davidson Bo, (2003) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur Lund sid. 29 
19 Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas, (2002) Varför vetenskap?, Studentlitteratur Lund sid. 88-89 
20 Bryman Alan, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB Malmö sid. 23 



 

 8 

som används i studien.21 När vi sedan skulle bestämma hur vi skulle gå tillväga för att utföra 
denna undersökning utgick vi från ovanstående resonemang. Vi tog även vår 
problemformulering och studiens syfte i beaktande. Eftersom vårt mål är att skapa förståelse 
och inte pröva en hypotes anser vi att vår undersökning skall bygga på en kvalitativ grund. 
 
En kvalitativ metod är svårt att definiera eftersom en sådan undersökning kan bestå av ett 
flertal olika metoder. Det gemensamma för denna forskningsansats är att forskaren är 
intresserad av att få en djupare kunskap om det studerade ämnet. Om denne istället har en 
kvantitativ ansats är målet ofta att kunna generalisera det resultat som framkommer.22 Detta 
beskrivs även av Svenning i Metodboken på följande sätt: 
 

”Den kvantitativa analysen syftar oftast till generaliseringar medan den 
kvalitativa analysen syftar till exemplifieringar.”23 

 
Svennings tankar om kvalitativ forskning stämmer väl överens med den studie vi kommer att 
genomföra. Eftersom vi har som mål att visa på de olika revisorernas åsikter i ämnet intern 
kontroll är vår avsikt inte att dra generella slutsatser. Vårt mål är istället att få en bredare 
förståelse för respondenternas inställning.    
 
Vid utformningen av vår undersökning anser vi att en kvalitativ metod där vi utför intervjuer 
med ett antal revisorer ger oss den information vi behöver för att kunna utföra denna studie. 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer därför denna intervjuform passar 
bra vid utförandet av en kvalitativ studie24. Denna typ av intervju menar vi kommer att ge oss 
en bild av vad varje revisor anser om den interna kontrollen och dess betydelse. Vi anser att 
den semistrukturerade intervjun ger oss möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp 
intressanta delar. Samtidigt har vi möjligheten att styra intervjun och välja vilka områden som 
skall behandlas.   
 
Den kvalitative forskaren har inte för avsikt att faktiskt ge en objektiv beskrivningen av det 
studerade ämnet utan istället beskriva respondenternas syn. Det är i detta sammanhang viktigt 
att forskaren sätter sig in i ämnet, detta ger en möjlighet att bedöma kvalitén på det insamlade 
materialet.25 För att säkerställa att forskarna har uppfattat respondenternas bild på ett korrekt 
och riktigt sätt kan dessa använda sig av respondentvalidering. Detta ger ett större förtroende 
till det empiriska materialet som framkommit under studiens gång.26 
 
För vår del i denna undersökning kommer vi att använda oss av respondentvalidering. Detta 
för att skapa ett större förtroende för den empiriska sammanställningen vilket är slutgiltiga 
versionen av det som framkommit under intervjuerna.  
 

                                                
21 Trost Jan, (2005) Kvalitativa intervjuer Studentlitteratur Lund sid. 15 
22 Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas, (2002) Varför vetenskap?, Studentlitteratur Lund sid. 114 
23 Svenning Conny, (2003) Metodboken, Lorentz förlag Eslöv sid. 75 
24 Flick Uwe, (2006) An introduction to qualitative research, Sage publications London sid. 156 
25 Ibid. sid. 371 
26 Bryman. Alan, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB Malmö sid. 259 
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2.6 Insamling av sekundära källor 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla de sekundära källorna, det vill säga den litteratur vi har 
insamlat och använt oss av i studien. Det material vi har använt oss av består av böcker, 
vetenskapliga artiklar och Internetkällor. 
 
Vid insamlingen av det material som skulle ligga till grund för vår teoretiska referensram 
påbörjade vi efterforskningen genom att söka vetenskapliga artiklar för att få en bild av 
ämnet. För att finna information använde vi oss av de sökmotorer som finns att tillgå via 
Umeå universitetsbibliotek. Här använde vi främst Emerald fulltext och Business source 
premier. Dessa är två databaser som tillhandahåller sökmöjligheter bland vetenskapliga 
journaler och artiklar. De sökord vi använde oss av var bland annat internal control, internal 
audit, COSO, risk management, international standard on auditing, auditor med flera. 
 
När vi hade granskat artiklarna och fått oss en bättre bild av ämnet kunde vi specificera våra 
sökningar bättre för att få tag i ytterligare information som vi ansåg vara relevant för vår 
studie. Ytterligare en metod vi har använt oss av är att söka vidare på de författare som vi 
funnit intressanta artiklar av, eller som har varit refererade i tidigare artiklar. Detta för att se 
om de skrivit fler artiklar som behandlar ämnet intern kontroll.   
 
För att söka mer grundläggande information använde vi oss av Album vilket är ett sökverktyg 
för att söka böcker på Umeå universitetsbibliotek. Här använde vi oss av liknande sökord som 
ovan men de flesta översattes till svenska. Vi har även tagit hjälp av Sambiblioteket i 
Härnösand i och med att en stor del av litteraturen inte funnits tillgänglig i Umeå. Ytterligare 
information som vi använt oss av under studien kommer från några organisationers hemsidor.  
 

2.7 Källkritik 
 
I detta avsnitt kommer enbart källkritik på de sekundära källorna att behandlas. Källkritiken 
för de primära källorna kommer att behandlas i det senare kapitlet Praktisk metod.  
 
De teorier vi har använt oss av i vår studie har funnits beskrivna i ett flertal källor. I och med 
detta har vi kunnat verifiera att det material vi använt oss av i vår teoretiska referensram är 
trovärdigt. Vi ser en styrka i att använda flera olika källor som behandlar samma område 
därför att vi får en möjlighet att jämföra författarnas åsikter och syn inom området. Genom 
detta kan vi skapa oss en uppfattning om vad vi anser är rimligt och om källorna är 
tillförlitliga. Vi har strävat efter att hitta förstahandsinformation, för att vara säkra på att 
informationen inte har förvanskats. I boken Källkritik av Thurén beskrivs fyra kriterier för att 
utvärdera en källa, dessa är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet27.  
 
Vi anser att det är väldigt viktigt att forskaren gör en bedömning av de källor som har använts, 
ett sätt kan vara att använda de fyra kriterierna nämnda ovan. Dessa fyra kriterier har vi haft i 
åtanke när vi har valt vilka källor som skulle ligga till grund för vår teoretiska referensram. 
Eftersom vi har gjort en utvärdering av den information vi har använt anser vi att studiens 
tillförlitlighet ökar.  
 

                                                
27Thurén Torsten, (2005) Källkritik, Liber Stockholm sid. 13 



 

 10 

Risken att vi skulle ha använt oss av information som är manipulerad eller förvanskad är 
väldigt liten anser vi. Detta på grund av att de källor vi använt oss av inte är sammanfattningar 
eller referat. När det gäller de artiklar vi har använt oss av är de publicerade i vetenskapliga 
journaler, detta medför att de är granskade på ett eller annat sätt.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Val av teorier 
 
När vi påbörjade att läsa in oss på ämnet var en återkommande teori Internal control- 
Integrated framework utgiven av COSO (The committee of sponsoring organizations of the 
treadway commission). Denna teori beskrivs i både artiklar och böcker och vi har fått 
uppfattningen att den har haft en stor genomslagskraft när det gäller den interna kontrollen. På 
grund av detta anser vi att den är en väldigt viktig del när vi skall studera detta område. Därför 
har vi valt att använda oss av de fem olika delarna kontrollmiljö, riskanalys, 
kontrollaktiviteter, information/kommunikation samt tillsyn som grundpelare i vår teoretiska 
referensram. Utifrån dessa fem olika områden kommer vi att ta upp de aspekter vi finner mest 
relevanta för vår studie. 
 
I och med att det är de svenska förhållandena som vi har för avsikt att granska kommer vi 
även att diskutera Revisionsstandard i Sverige (RS). Detta är regler som behandlar hur 
revisorn skall utföra sitt arbete och det tillhör god revisionssed att följa dessa. Här kommer vi 
att använda oss av revisionsriskmodellen som finns beskriven i RS 400 som är en direkt 
översättning av International standards on auditing (ISA) 400.   
 

3.2 Vad är intern kontroll? 
 
Intern kontroll har tidigare enbart ansetts vara en tillsynsfunktion i företaget, den har dock 
ansetts nödvändig från kontrollsynpunkt men inte haft någon större betydelse för företagets 
verksamhet28. Det finns dock ingen generell definition på vad intern kontroll är, däremot finns 
det ett antal organisationer som har klargjort sin definition. Vi kommer nedan att återge två av 
dessa och föra en diskussion utifrån dem.  
 
COSO:s definition av intern kontroll är följande:   
 

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

• Effectiveness and efficiency of operations  
• Reliability of financial reporting  
• Compliance with applicable laws and regulations”29

  

 

Det här beskriver i korta drag att syftet med intern kontroll är att öka effektiviteten i företagets 
verksamhet, tillförlitligheten i de finansiella rapporterna samt en försäkring om att tillämpliga 
lagar följs. Alla personer i företaget bör vara involverade och engagerade i den interna 
kontrollen enligt COSO:s definition. Vi kan se att den interna kontrollens syfte har utvecklats. 
Med det ovanstående citatet har definitionen av intern kontroll ett vidare syfte än enbart vara 
en tillsynsfunktion.     

                                                
28 Spira Laura F, Page Michael, Risk management- The reinvention of internal control and the changing role of 
internal audit, Accounting, auditing & accountability journal Vol. 16 No. 4 (2003) sid. 653 
29  COSO, hämtad 19 januari, 2007 från http://www.coso.org/key.htm 
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FARSRS har en likartad definition av intern kontroll och den behandlar precis som COSO:s 
hela företagets verksamhet. Definitionen lyder enligt följande: 
 

”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som 
säkerställer  
• att redovisningen blir riktig och fullständig samt  
• att bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordningen och eventuella 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VDs 
intentioner.”30  

 
Vi kan tydligt se anknytningen mellan den interna kontrollen och den svenska 
aktiebolagslagen när det gäller FARSRS definition. Den första delen av definitionen 
motsvarar i stora drag det som är skrivet om styrelsens uppgifter i 8 kap. 4 § 
Aktiebolagslagen. Vi anser att den definitionen FARSRS har avseende intern kontroll täcker 
hela verksamheten, inte bara det som är stadgat i aktiebolagslagen. Vi kan även se en tydlig 
koppling till COSO:s definition av intern kontroll, även den har en mycket omfattande 
beskrivning av vad som anses med intern kontroll.  
 
Som vi ser det är det svårt att tydliggöra vad intern kontroll är i en kort definition eftersom 
den innehåller väldigt många perspektiv. Det är inte bara ett datasystem som kontrollerar att 
den ekonomiska delen stämmer överens utan vi måste se intern kontrollen i ett vidare 
perspektiv, den avser allt ifrån personal och policys till ekonomisk redovisning. Vi anser dock 
att de båda ovanstående definitionerna ger en fullgod bild av vad som avses med intern 
kontroll i ett företag.    
 

3.3 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer vi att försöka att göra en kort genomgång av ett antal av de studier som 
tidigare utförts inom området. De flesta studier vi har tagit del av har haft en kvantitativ 
forskningsansats och är utförda i USA. 
 
Flera av studierna visar på att om företaget har en bra intern kontroll kommer revisorn att 
minska sina granskningstimmar och därmed minskar även kostnaden för revisionen. Detta har 
Daigle et al. kommit fram till när de studerat hur de interna kontrollsystemen påverkar 
revisionen i 60 olika företag. De resultat som framkommit är att den interna kontrollen 
kommer att påverka hur mycket revisorn granskar vid revisionen. Det som även framkommer 
är att om den interna kontrollen är väl utformad och dokumenterad kommer detta att leda till 
att revisorn litar mer på företagets egna kontroller.31 
 
Det finns en undersökning som säger emot det ovanstående till viss del. Det är en studie av 
Jensen och Payne där de har undersökt ett antal företag i södra delarna av USA. Det första 
resultatet de har kommit fram till är att de företag som inte har interna revisorer kommer att 
använda sig av den externe revisorn i större utsträckning. Detta gäller även när den personal 
som sköter redovisningen i företaget inte har någon högre kompetens. Det andra resultatet 
                                                
30 Testa den interna kontrollen och redovisningen! (2000) FAR Förlag AB Stockholm sid. 7 
31 Daigle Ronald J, Kizirian Tim, Sneathen Dwight L Jr, System controls reliability and assessment effort, 
International journal of auditing, Vol. 9 No. 1 (2005) sid. 79-90 
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som har framkommit är att kostnaden för att införa ytterligare interna kontroller är större än 
att låta revisorn utföra ytterligare granskningar.32     
 
Bierstaker undersöker i en av hans studier hur bra bedömning revisorn gör av den interna 
kontrollen, när denne inte fått fullständig information om kontrollerna som finns i företaget. 
Studien visar på att revisorer med mer erfarenhet kan göra en bättre bedömning av interna 
kontroller i företaget vid avsaknaden av viss information. Bierstaker menar dock att i 
praktiken bör revisorerna inte förlita sig på enbart ett fåtal kontrollaktiviteter eftersom detta 
kan medföra en felaktig bedömning av den interna kontrollen.33        
 
Att göra bedömningar av både intern kontroll och risker tillhör revisorns arbetsuppgifter. I 
praktiken kan det vara svårt för revisorn att veta om denne har fått tillgång till all relevant 
information för att göra en bedömning. I studien som beskrivit ovan undersöktes hur 
bedömningen påverkas av ofullständig information. 
 
I en annan studie undersöks hur revisorns uppfattning påverkas om ytterligare information 
framkommer under revisionen. Denna studie granskar om revisorn ändrar sin ursprungliga 
bedömning av ett företags interna kontroll både om det framkommer positiv och negativ 
information. I studien används en kvantitativ metod har där 87 revisorer deltagit. Resultatet 
visar på att revisorerna inte kommer att förändra sin bedömning om det framkommer 
ytterligare positiv information, detta är oberoende av den inneboende risken. Om det däremot 
kommer fram negativ information kommer revisorns tidigare uppfattning att förändras och 
därmed inverka på dennes fortsatta revision. Hur detta kommer att påverka beror på hur 
revisorn tidigare har bedömt den inneboende risken.34       
 
Vid bedömning av den interna kontrollen kan revisorn använda sig av olika metoder. Några 
av dessa är flödesschema, frågeformulär och narrativ metod. Narrativ metod innebär att 
revisorn skall tolka den information denne får berättat för sig från klienten35.   
 
Bierstaker och Brody undersöker om ett flödesschema tillsammans med narrativ metod 
medför en bättre bedömning jämfört med enbart användandet av en narrativ metod. I denna 
studie har det kommit fram att användandet av ett flödesschema inte ger någon ytterligare 
relevant information. Användandet medför enbart merarbete och en större kostnad för 
företaget och bedömningen skiljer sig inte nämnvärt.36 
 
Narrativ metod behandlas även i en annan studie som Bierstaker har gjort tillsammans med 
Thibodeau. I denna jämförs narrativ metod med användandet av frågeformulär vid 
utvärderingen av den interna kontrollen. Det visade sig i denna studie att revisorerna som 
använde frågeformulär hade lättare för att upptäcka brister i det interna kontrollsystemet än de 
som använde sig av narrativ metod. Även i detta fall har revisorns kompetens betydelse, 
eftersom skillnaden mellan de två olika metoderna kommer att bli mer påtaglig för en mer 

                                                
32 Jensen Kevan L, Payne Jeff L, Management trade-offs of internal control and external auditor expertise, 
Auditing: A journal of practice & theory, Vol. 22 No. 2 (2003) sid. 99-119 
33 Bierstaker James L., Auditor recall and evaluation of internal control information: does task-specific 
knowledge mitigate part-list interference?, Managerial auditing journal Vol. 18 No. 2 (2003) sid. 90-99 
34 Anderson Brenda H., Maletta Mario J., Primacy effects and the role of risk in auditor belief-revision processes, 
Auditing: A journal of practice & theory, Vol. 18 No. 1 (1999) sid. 75-87 
35 Bell Judith, (2006) Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur Lund sid. 30-31 
36 Bierstaker James L., Brody Richard G., Presentation format, relevant experience and task performance, 
Managerial auditing journal Vol. 16 No. 3 (2001) sid. 124-128 
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erfaren revisor. Med hjälp av ett frågeformulär kommer en mer erfaren revisor att ha lättare 
att upptäcka brister i den interna kontrollen jämfört med användandet av en narrativ metod.37         
 
Det diskuteras även i två undersökningar vi tagit del av att revisorns substansgranskning inte 
påverkas nämnvärt av den interna kontrollens funktion. Hackenbrack och Knechel diskuterar i 
sin studie angående hur revisorn väljer att utforma revisionen utifrån klientens situation. En 
av de slutsatser de kommer fram till är att det inte finns något samband mellan den interna 
kontrollens tillförlitlighet och revisorns arbetsinsats i företaget vid en revision. De menar att 
revisorn kommer att i förväg bestämma hur ingående denne skall utföra substansgranskningen 
och vilken tidsåtgång uppdraget kräver. Revisorn kommer därmed inte att ändra uppfattning 
beroende på hur den interna kontrollen är utformad i företaget.38 
 
Detta har även Reed och Tiras kommit fram till i deras studie som behandlar den interna 
kontrollens och substansgranskningens betydelse för att upptäcka oegentligheter. Även i 
denna studie framkommer att revisorns arbetsinsats inte kommer att påverkas av den 
bedömning som görs av den interna kontrollen.39 
 
Dessa båda undersökningar är gjorda 1997 respektive 2000 och såsom vi ser det har intern 
kontrollens betydelse ökat de senaste åren. Dessa studier ger ett sken att den inte har någon 
nämnvärd betydelse vid revision, vilket vi anser att den har. Det är därför vi har för avsikt att 
behandla detta område i vår studie. 
 

3.4 Revisionsriskmodellen  
 
När en revision skall utföras i ett företag skall ett antal olika delar granskas av revisorn. En av 
dessa delar som revisorn skall granska är den interna kontrollen. Med detta menas bland annat 
de system, rutiner med mera som finns för att förebygga och upptäcka felaktigheter i 
företagets finansiella rapportering.  
 
Revisorn har ett ansvar för att sätta sig in i och bedöma de kontroller som finns i företaget. 
Denne måste skapa sig en god förståelse för vilka som är de viktigaste transaktionerna samt 
hur dessa hanteras och slutligen redovisas i företagets bokföring. Här skall också företagets 
egen bild av de interna kontrollerna bedömas av revisorn. Denne skall även ta hänsyn till de 
förbättringar som gjorts för att öka säkerheten i den finansiella rapporteringen samt vilken 
vikt företagsledningen lägger vid utformningen av de interna kontrollerna. Revisorns 
bedömning av detta kommer sedan därefter att ligga till grund för den fortsatta revisionen.40 
 
För att kunna bedöma den interna kontrollen måste revisorn ta hänsyn till de risker som finns i 
företaget. Den interna kontrollen har ett vidare syfte än att enbart vara till hjälp för revisorn, 
vilket tidigare har beskrivits i avsnittet 3.2. Kontrollen i företaget behandlas i 

                                                
37 Bierstaker James L., Thibodeau Jay C., The effect of format and experience on internal control evaluation, 
Managerial auditing journal Vol. 21 No. 9 (2006) sid. 877-891 
38 Hackenbrack Karl, Knechel Robert W., Resource allocation decisions in audit engagements, Contemporary 
accounting research Vol. 14 No. 3 (1997) sid. 481-499 
39 Reed Smith J., Tiras Samuel L., The interaction between internal control assessment and substantive testing in 
audits for fraud, Contemporary accounting research Vol. 17 No. 2 (2000) sid. 327-356 
40 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 393 § 18-20  
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Aktiebolagslagen 8 kap 4 § där det är lagstadgat att styrelsen ansvarar för att företaget sköts 
på ett fullgott sätt41.  
 
Intern kontroll behandlas även i andra regelverk. Det svenska regelverket Revisionsstandard 
(RS) beskriver hur revisorn skall genomföra en revision. Denna har sin grund i de 
internationella reglerna som finns avseende revision. RS 400 som vi kommer att använda oss 
av är till större del en översättning av ISA 400 som har anpassats till de lagar som gäller i 
Sverige.42 
 
I RS 400 beskrivs revisionsrisken för revisorn av tre andra väsentliga faktorer, dessa är 
inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Dessa måste revisorn ta i beaktande för att 
vara tämligen säker på att det uttalande denne skall göra i revisionsberättelsen blir 
rättvisande.43 Revisorns uttalande om företaget kan aldrig garantera att precis allt i 
redovisningen är korrekt och riktigt. Innebörden i revisionsberättelsen är istället att det inte 
finns några större fel eller brister som påverkar bilden av företagets ekonomiska ställning. 
 
Till att börja med har vi den inneboende risken vilken beskriver risken att det är något fel i 
räkenskaperna i företagets redovisning. Vid bedömningen av denna kommer inte den interna 
kontrollen att beaktas.44 Den inneboende risken kan påverkas av exempelvis vilken bransch 
företaget verkar i eller hur verksamheten är utformad.  
 
Vidare har vi kontrollrisken vilken behandlar den interna kontrollen i företaget. Denna ser till 
risken att en felaktighet kan begås utan att kontrollerna i företaget upptäcker detta.45 Om 
revisorn gör bedömningen att kontrollrisken inte är hög måste denne kunna bevisa det genom 
att hämta in information om de kontroller som finns i företaget46. Den tredje och sista 
behandlar upptäcktsrisken. Denna innebär att revisorn inte upptäcker de brister som finns i 
företagets redovisning.47 
 
När revisorn skall göra en utvärdering av den interna kontrollen måste kontrollrisken 
bedömas. Utifrån denna kommer revisorn att göra sin bedömning med hjälp av den 
inneboende risken och kan därmed bestämma upptäcktsrisken48. Med detta menas att 
beroende av den inneboende risken och kontrollrisken kommer revisorn att bestämma hur 
ingående granskningen skall göras enligt vår mening.  
 
Vid granskningen av företaget kommer revisorns kompetens att inverka på hur revisionen 
utförs. Beroende på revisorns tidigare erfarenheter och kunskap kommer det att läggas olika 
vikt på de olika delarna vid revisionen. Ytterligare en aspekt som kommer att påverka 
revisionen är den kunskap och de tidigare erfarenheterna revisorn har inom den bransch 
företaget verkar i49. När revisorn har mindre erfarenhet inom en specifik bransch kan det 
medföra att upptäcktsrisken ökar. För att hålla en godtagbar nivå på revisionsrisken måste 

                                                
41 Sveriges lagar, (2007) Thomson fakta AB Stockholm Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap 4 § 
42 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 323 § 10 
43 Ibid. sid. 390 § 3 
44 Ibid. sid. 390 § 4 
45 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold, Wallage Philip, (2005) Principles of auditing- An introduction to 
international standards on auditing Pearson education limited Edinburgh sid. 210-212 
46 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 395 § 31 
47 Ibid. sid. 390 § 6 
48 Ibid. sid. 398  
49 Jensen Kevan L, Payne Jeff L, Management trade-offs of internal control and external auditor expertise, 
Auditing: A journal of practice & theory, Vol. 22 No. 2 (2003) sid. 117 
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kontrollrisken minskas i detta fall enligt vår mening. Det kan dock vara svårt för revisorn att 
bedöma upptäcktsrisken med tanke på att det är revisorn som skall göra bedömningen av hur 
stor kontrollrisken är samt hur stor den inneboende risken är i företaget.   
 
Även den erfarenhet revisorn har från tidigare års revisioner kommer att inverka på 
revisionen. Revisorn kan dock inte förlita sig på att det ser likadant ut i företaget som det gjort 
de föregående åren. Denne måste inhämta information för att försäkra sig om att den interna 
kontrollen fortfarande fungerar på ett tillfredställande sätt. Revisorn kan alltså inte förlita sig 
fullt ut på tidigare års kontroller utan att testa av dem i någon form.50 
 
Revisorn har ingen möjlighet att försöka att minska den inneboende risken utan denne kan 
enbart påverka kontrollrisken för att minska den totala revisionsrisken. Genom en god 
kommunikation med företagsledningen kan revisorn hjälpa till med att ge råd för att förbättra 
den interna kontrollen och därmed minska kontrollrisken.51 Det är en fördel för både revisorn 
och företaget om revisionsrisken är så låg som möjligt. Vid en lägre revisionsrisk ökar 
revisorns säkerhet att dennes uttalanden är korrekt. För företagets del innebär att om de 
utvecklar sina kontrollsystem leder detta till att revisionskostnaderna minskar, detta på grund 
av att kontrollrisken minskas vilket medför mindre tidsåtgång vid revisionen52. Hackenbrack 
och Knechel diskuterar i sin undersökning att ett företag som verkar i en riskfylld bransch 
kommer att medföra en större arbetsinsats av revisorn53.  
 
Vi anser precis som Hackenbrack och Knechel att revisorns insats vid revision kommer att 
påverkas av den risk företaget bedöms ha. Med detta menar vi att i ett företag där 
sannolikheten att det finns brister är hög kommer det att medföra en ökad granskning av 
revisorn. Detta för att revisorn skall kunna göra ett rättvisande uttalande om företagets 
finansiella ställning med godtagbar säkerhet.  
 
Blokdijk menar att de funktioner som finns i företaget som revisorn inte har möjlighet att 
återskapa, till exempel felaktigheter vid införandet i systemet eller system som kommer i 
konflikt med varandra, inte skall påverka den bedömning som revisorn utför gällande de 
risker som finns i företaget.54 I ytterligare en studie har en undersökning genomförts där 
revisorn får ge en bedömning angående ett företags interna kontroll utifrån ett faktaunderlag. 
Detta underlag är dock inte fullständigt. Resultaten av studien visar att en revisor med mer 
erfarenhet kan göra en bättre bedömning utifrån den givna informationen. Det betonas dock 
att i praktiken kan brist på information angående interna kontroller i företaget medföra att 
revisorns bedömning påverkas.55   
 
I teorin kan det vara enkelt att beskriva att revisorn skall dokumentera och undersöka allt som 
kan inverka på riskerna. I praktiken kan det vara desto svårare för revisorn att veta att denne 
tagit hänsyn till alla faktorer som påverkar detta samt att denne inte förbisett något väsentligt. 

                                                
50 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 396 § 36 
51 Blokdijk J.H, Tests of control in the audit risk model: Effective? Efficient?, International journal of auditing 
Vol. 8 No. 2 (2004) sid. 187 
52 Daigle Ronald J, Kizirian Tim, Sneathen Dwight L Jr, System controls reliability and assessment effort, 
International journal of auditing, Vol. 9 No. 1 (2005) sid. 80, 86 
53 Hackenbrack Karl, Knechel Robert W., Resource allocation decisions in audit engagements, Contemporary 
accounting research Vol. 14 No. 3 (1997) sid. 495 
54 Blokdijk J.H, Tests of control in the audit risk model: Effective? Efficient?, International journal of auditing 
Vol. 8 No. 2 (2004) sid. 189-190 
55 Bierstaker James L., Auditor recall and evaluation of internal control information: does task-specific 
knowledge mitigate part-list interference?, Managerial auditing journal Vol. 18 No. 2 (2003) sid. 96 
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Precis som vi beskrivit tidigare kommer revisorns kompetens och erfarenheter att ha stor vikt 
vid dennes bedömning av var de största riskerna finns i de olika företagen. 
 
När revisorn gjort en bedömning av den interna kontrollen och det framkommit att det finns 
brister innebär detta en högre kontrollrisk. Desto högre riskerna är desto mer 
substansgranskning krävs från revisorns sida för att få fram revisionsbevis. Ytterligare en 
åtgärd som skall vidtas om det finns brister i den interna kontrollen är att revisorn skall 
upplysa styrelsen och/eller ledningen om dessa samt eventuellt ge förslag på förändringar.56 
 
Vid bedömningen av den interna kontrollen finns det ett antal faktorer som revisorn måste ta 
hänsyn till. Dessa är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt tillsyn. Denna indelning av den interna kontrollen kommer från den 
kända COSO-rapporten. Vi kommer att behandla dessa delar mer ingående i följande avsnitt. 
    

3.5 Kontrollmiljö 
 
Den här första delen är viktig på grund av att kontrollmiljön är den del som ligger till grund 
för hela den interna kontrollen. Detta på grund av att den kommer att genomsyra hela 
företagets organisation. En viktig aspekt här är företagsledningens syn på hur den interna 
kontrollen skall vara uppbyggd. Kontrollmiljön i ett företag består av ett flertal olika delar, det 
kan till exempel vara arbetsbeskrivningar, policys och företagets målsättning. Den 
kontrollmiljö som finns i ett företag kommer att påverkas av tidigare erfarenheter i företaget 
samt den företagskultur som utvecklats.57   
 
Vi kan förstå resonemanget att företagsledningen har en stor inverkan på vilken utformning 
kontrollmiljön har i företaget eftersom det är de som sätter upp vilka regler och policys de 
anställda skall följa. Det är dock inte bara olika bestämmelser som inverkar på kontrollmiljön 
enligt vår mening. Det är även viktigt vilken bild företagsledningen förmedlar till anställda, 
kunder och övriga intressenter i företagets omgivning. Det här är en del av den kultur som 
utvecklats i företagen under tidens gång. 
 

”Utan en fungerande kontrollmiljö blir det svårt att få till stånd en fungerande 
intern kontroll i organisationen.”58 

 
I detta citat kan vi tydligt se att kontrollmiljön är grunden i intern kontroll i företagen. Detta 
borde även revisorerna anse på grund av att citatet är hämtat från en bok utgiven av en av 
Sveriges största revisionsbyråer. Vi anser att genom att ha en bra kontrollmiljö kommer 
företagen att kunna bygga upp en bra intern kontroll. 
 
Det är viktigt för de anställda att veta hur regler och policys är utformade men det finns även 
bestämmelser som inte finns utformade i text. Dessa kan vara mera underförstådda eller 
muntligen genom att ledningen har möjlighet att ha personlig kontakt med de anställda59. De 

                                                
56 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 397-398 § 47, 49 
57 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 23 
58 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 32 
59 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 27 
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underförstådda reglerna bygger ofta på etiska och moraliska aspekter. Även dessa är en viktig 
del i den kontrollmiljö som utvecklats i företaget.60 Det har utförts en studie där 
kontrollmiljöns inverkan på finansiella rapporteringen undersöks. Denna rapport visar på att 
företagsledningens inställning och det synsätt de förmedlar till sina anställda har större 
betydelse än moral och etik i företaget. För att utveckla en bra kontrollmiljö måste ledningen 
verkligen visa att de engagerar sig och betona vilken betydelse kontrollmiljön har i företaget. 
Det är alltså inte tillräckligt att enbart upprätta regler som skall följas, även om detta är en del 
av det hela.61 
 
Hur väl utvecklad kontrollmiljön är beror också till viss del på företagets storlek och på vilket 
sätt organisationsstrukturen är utformad. Här kan vi se en ökad tendens till att delegera 
ansvaret nedåt i organisationen, vilket till stor del beror på ett ökat kundfokus för att kunna 
möta deras förväntningar på ett bättre sätt. 62  
 
På vilket sätt kontrollmiljön är utformad i företaget kan även bero på andra faktorer. Ett 
företag som till synes har två identiskt styrda delar kan dock utforma helt olika 
kontrollmiljöer, vilket i sin tur kommer att kunna påverka de kontroller som företaget 
utformar.63 Därför är det viktigt att företagen är noga med att skapa en god kontrollmiljö med 
anpassade kontroller som täcker upp dessa skillnader. Om de inte har bra kontroller kan detta 
i slutänden leda till att det uppstår fel som kan leda till att företaget gör finansiella förluster. 
 
Det finns en nackdel med att decentralisera organisationen eftersom den högsta ledningen inte 
alltid har full kontroll på vad som händer längre ner i organisationen. Om det dessutom är en 
svag kontroll av verksamheten finns möjligheterna för att de anställda blir frestade att utföra 
saker som inte gynnar företagets verksamhet.64 
 
För oss känns det naturligt att företagets storlek har en stor betydelse för hur kontrollmiljön 
utformas i företaget. Desto större företag desto mer välutvecklade kontroller krävs. I en 
mindre organisation kan det vara mer lämpligt att ha informella och inte helt uttalade regler 
eftersom ledningen och personalen oftast arbetar nära varandra och kan ha uppsikt över 
varandra. I en större organisation kan vi se att det krävs mera formella och uttalade regler för 
att alla skall vara medvetna om vilka bestämmelser som faktiskt gäller. Om kontrollmiljön är 
god är det enkelt att undvika att personalen frestas att begå oegentligheter.  
 
Genom att ha en tydlig fördelning av ansvar minskar risken att de anställda kommer att 
överskrida sina befogenheter enligt vår åsikt. Med detta menar vi att om personalen är väl 
medveten om hur ansvaret är fördelat i organisationen leder det till att ett beslut eller 
ansvarsområde alltid har någon ansvarig. I och med detta undviks problemet att en enskild 
individ kan utföra inte önskvärda handlingar i verksamheten eftersom det finns ett personligt 
ansvar65.  
 

                                                
60 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 31 
61 D’aquila Jill M., Is the control environment related to financial reporting decisions? Managerial auditing 
journal Vol. 13 No. 8 (1998) sid. 477 
62 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 28 
63 Ibid. sid. 30 
64 Ibid. sid. 25 
65 Ibid. sid. 29 
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Det är även viktigt att företaget gör uppföljningar och ständigt försöker utveckla 
kontrollmiljön för att på detta sätt förbättra den interna kontrollen. En undersökning inom 
området visar att företagen ser olika på hur viktiga etiska och moraliska regler är. I en del av 
företagen utförs pågående uppföljningar och utveckling av etiska regler, i motsats till andra 
som anser att existensen av regler är tillräcklig. Analyser av företagets struktur och den kultur 
som finns etablerad har olika betydelse för företagen, det är endast ett fåtal av de ledande 
företagen som anser att detta är viktigt.66     
 

3.6 Riskanalys 
 
När företagen utför en riskanalys finns det två delar som de bör ta i beaktning, det är de 
externa och interna riskerna. I den externa ingår som exempel omvärldsrisker och finansiella 
risker och i den interna verksamhetsrisk och redovisningsrisk.67 Dock kommer vi inte att 
behandla de externa riskerna något nämnvärt i denna uppsats. 
 
Begreppet risk kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det diskuteras. I 
ekonomiska sammanhang innebär risk oftast en möjlighet att pengar går förlorade. För ett 
företag kommer det alltid att finnas risker, det går aldrig att avlägsna dessa helt och hållet. 
Dock finns det ofta möjligheter för företagen att vidta åtgärder för att minska riskerna. Ett sätt 
kan vara genom att utveckla system för intern kontroll, vilket minskar risken att exempelvis 
bedrägeri kan förekomma.68 Andra risker som kan förekomma internt i företaget är 
exempelvis förändringar bland personalen samt hur komplex verksamhet som bedrivs69.             
 
I alla företags verksamheter finns det någon form av risk och denna risk kommer att påverka 
företagets utveckling. För att företaget skall överleva måste de hantera de risker som finns och 
se de möjligheter som finns för att minska riskerna.70 Enligt vår mening är det viktigt att 
bestämma hur stor risk företagen är villiga att ta. I vissa fall kan det finnas attraktiva 
affärsmöjligheter, som i slutänden inte kan accepteras av företaget på grund av en alltför hög 
risk i projektet. Riskhantering handlar även om företagets fortlevnad, om alltför stora risker 
tas finns en möjlighet att det blir ett inte önskat utfall och därmed kan företaget gå i konkurs. 
Detta är en aspekt som företagsledningen alltid måste vara medveten om och göra en 
bedömning av.  
 
Spira och Page menar att begreppet intern kontroll har utvecklats i riktning mot att till största 
del bestå av riskhantering för företagen. Denna förändring medför en koppling mellan 
riskerna i företaget och den strategi som utvecklas. I detta sammanhang betonas fördelarna 
med intern kontroll i företagen och det får en vidare innebörd än enbart vara en 
kontrollfunktion, detta hjälper även företaget att efterleva sin strategi.71   
 

                                                
66 Kaptein Muel, Avelino Scott, Measuring corporate integrity: A survey-based approach, Corporate governance 
Vol. 5 No. 1 (2005) sid. 47-48 
67 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 36 
68 Spira Laura F, Page Michael, Risk management- The reinvention of internal control and the changing role of 
internal audit, Accounting, auditing & accountability journal Vol. 16 No. 4 (2003) sid. 646 
69 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 41 
70 Ibid. sid. 33 
71 Spira Laura F, Page Michael, Risk management- The reinvention of internal control and the changing role of 
internal audit, Accounting, auditing & accountability journal Vol. 16 No. 4 (2003) sid. 652 
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Det finns flera olika metoder för att göra en riskanalys. Någon specifik metod som används 
vid analysering av risker finns inte på grund av att det är svårt att bedöma riskerna i ett 
företag. Det går inte att fastställa ett bestämt värde på risken i ett projekt. Ett sätt att försöka 
bedöma risken kan dock vara att först uppskatta sannolikheten att ett visst utfall faktiskt skall 
inträffa och därefter hur denna risk skall hanteras och bemötas i företaget.72   
 
Beroende på företagets storlek och vilket stadium det befinner sig i har de olika 
förutsättningar att hantera riskerna som uppkommer. Vi menar att i ett stort och väletablerat 
företag finns det resurser som krävs både för att bedöma riskerna samt att hantera dessa. Om 
ett projekt inte fortlöper som företaget hade förväntat sig, det vill säga ett negativt utfall har 
de en bättre möjlighet att hantera detta. I ett mindre företag kan detta istället betyda konkurs.  
 
Enligt svensk Revisionsstandard finns en uppdelning i tre olika delar avseende hur risken 
skall bedömas i ett företag. Dessa tre olika områden är inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäcktsrisk och dessa behandlas i RS 400. Dessa tre tillsammans utgör den totala 
revisionsrisken vilket innebär risken att revisorn avlämnar en felaktig revisionsberättelse.73    
 
Hur riskerna behandlas skiljer sig åt mellan olika länder. Detta har en studie tagit fasta på och 
undersökt. De resultat som framkommit är att företag i USA tenderar att ha större fokus på 
hur de skall hantera de risker som finns och därmed också utvecklingen av den interna 
kontrollen. Detta menar de beror på att det finns regler och lagar som företagen måste följa. I 
Belgien däremot finns inte dessa lagar på samma sätt och den här studien visar på att två av de 
sex företag som undersökts hade ett system för riskhantering. I slutsatserna av den här 
undersökningen framhäver forskarna att en ökad medvetenhet om hur företaget hanterar 
riskerna kommer att påverka företaget på ett positivt sätt, genom detta får de en bättre intern 
kontroll och därmed lättare att nå företagets uppsatta mål.74 
 
Vår uppfattning om det svenska systemet är att det influerats mer av USA´s förhållanden än 
av Belgiens. Det som format de amerikanska reglerna är till större del de stora 
redovisningsskandaler som inträffat de senaste åren, såsom Enron och Worldcom. Detta har i 
sin tur lett till att fler kontroller har tillkommit och det har blivit mer av ett kontrollsamhälle 
enligt vår mening. De regler som finns i USA har främst påverkat de stora företag som finns i 
Sverige. Vi anser dock att inställningen till interna kontrollen har förändrats och dess roll har 
blivit allt viktigare, också i de mindre företagen. Även de standarder som finns angående 
revision och redovisningsprinciper har blivit alltmer internationaliserade vilket i sin tur har 
påverkat både företagen och revisorerna enligt oss.  
 

3.7 Kontrollaktiviteter 
 
Kontrollaktiviteter är de åtgärder som personalen vidtar för att implementera de regler, 
policys och bestämmelser som har diskuterats ovan under rubriken kontrollmiljö. 
Kontrollaktiviteter kan vara både manuella och datoriserade kontroller. Dessa kontroller kan 

                                                
72 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 42 
73 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 390 § 3 
74 Sarens Gerrit, De Beelde Ignace, Internal auditors’ perception about their role in risk management, 
Managerial auditing journal Vol. 21 No. 1 (2006) sid. 70, 77-78 
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exempelvis vara av förebyggande karaktär eller upptäckande karaktär.75 Syftet med de 
enskilda kontrollerna kan variera, men ändamålet med de samlade aktiviteterna kan beskrivas 
med följande citat:  

 
”Kontrollaktiviteterna ska tillsammans se till att förebygga, upptäcka och 
korrigera fel.” 76 

 
Här kan vi tydligt se vilka syften kontrollaktiviteterna har i företagen. Såsom vi ser det måste 
dessa aktiviteter vi beskrivit ovan finnas på grund av att det annars inte finns några 
varningssystem i företaget. Ett annat syfte som vi ser med kontrollaktiviteterna är att ge 
signaler till de anställda att det finns en väl utvecklad kontrollmiljö. Detta anser vi påverkar 
hur de anställda beter sig och utför sina uppgifter. I och med detta minskar företagen den risk 
som finns att det begås handlingar som inte är i linje med företagets ambitioner. 
 
Riskanalysen har en funktion i samband med att kontrollaktiviteterna skall utformas. De 
företeelser/omständigheter i företaget som bedöms ha en högre risk kräver mer och bättre 
kontroller än de som har en lägre risk.77 Detta finner vi ganska logiskt eftersom där det finns 
större möjlighet att fel kan uppstå krävs mera kontroller från företagets sida. Det ligger i 
företagets intresse att upptäcka om något inte står rätt till i företaget. Enligt vår mening 
kommer ett företag med välutvecklade kontroller att kräva mindre granskning från revisorn 
även om risken i företaget är relativt hög.         
 
En åtgärd företaget kan vidta för att minska risken är att inte en och samma person är den som 
behandlar en transaktion i alla led. Istället kan olika personer i företaget behandla skilda delar 
av en och samma transaktion för att undvika felaktigheter. Om detta inte går att genomföra i 
praktiken kan företaget se till att det finns någon annan form av kontrollfunktion för att öka 
säkerheten.78 
 
När företaget skall utforma sina kontroller finns det olika aspekter de bör ta hänsyn till. Tre 
faktorer som påverkar utformningen är om kontrollen är kostnadseffektiv, minskar risken till 
en acceptabel nivå samt bidrar till en effektiv intern kontroll enligt COSO’s definition.79 Hur 
kontrollerna utformas kommer även att påverkas av företagets strategi. Som exempel kommer 
ett marknadsledande företag att satsa mer på förebyggande kontroller istället för upptäckande 
kontroller.80 Enligt vår mening är det inte bara den interna utan även den externa miljön som 
har betydelse för hur kontrollerna utformas. Detta stöds av resonemanget ovan som beskriver 
kontrollaktiviteterna utifrån företagets strategi som i sin tur påverkas av marknadssituationen.     
 
Det finns två typer av kontroller, dels övergripande kontroller (General controls) och dels 
kompletterande (Application controls) enligt COSO. De övergripande kontrollerna behandlar 
hela kontrollsystemet, till exempel vilka personer som har access, aktuella säkerhetsprogram 
med mera. Kompletterande kontroller utgörs istället av de enskilda kontrollerna och syftet 

                                                
75 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 49 
76 Revision- en praktisk beskrivning, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 49 
77 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 51 
78 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 48 
79 Rittenberg Larry E., Internal control: No small matter, Internal auditor Vol. 63 No. 5 (2006) sid. 49 
80 Campbell David R., Campbell Mary, Adams Gary W., Adding significant value with internal controls, CPA 
Journal Vol. 76 No. 6 (2006) sid. 23 
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med dessa är att förebygga att fel uppkommer. Dessa båda system samverkar med varandra 
men för att de kompletterande kontrollerna skall vara tillförlitliga förutsätts att de 
övergripande kontrollerna fungerar på ett tillfredsställande sätt.81  
 
Den här uppdelningen kan vara svår att göra i praktiken eftersom kontrollfunktionerna ofta 
kan se olika ut från företag till företag enligt vår mening. Detta kan dock vara ett sätt att dela 
upp kontrollerna på för att få en bättre bild av helheten. En annan uppdelning kan vara 
rutinorienterade och resultatorienterade kontroller, men alla klassificeringar har för avsikt att 
sträva efter att företaget skall nå syftet med intern kontroll82.  Det vill säga att de skall sträva 
efter en effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att företaget följer de 
lagar och regler som finns83. 
 

3.8 Information och kommunikation 
 
I ett företag finns det oftast ett flertal anställda, många gånger arbetar de på olika avdelningar 
och skilda nivåer i verksamheten. På grund av detta finns det därför ett behov av att alla får ta 
del av den information som finns i företaget. Ett exempel kan vara finansiell information, 
vilken skall ligga till grund för den finansiella rapporteringen men som även är underlag vid 
budgetering, prissättning med mera. Det kan finnas olika varianter av informationssystem i ett 
företag som antingen skall delge personerna i företag information eller fungera som ett 
övervakningssystem. Ett välutvecklat och adekvat informationssystem skall dock med fördel 
tillgodose båda dessa syften.84     
 
Det är viktigt att ledningen arbetar upp ett system i företaget där de kan ta del av all väsentlig 
information som krävs för att fatta korrekta och väl underbyggda beslut som ligger i linje med 
företagets målsättning.85 
 
Vi har tidigare nämnt att ledningens inställning är viktig för utveckling av företagets 
kontrollmiljö. Även i denna del av den interna kontrollen spelar deras synsätt en viktig roll. 
Detta på grund av att det är ledningen som väljer vilken information som skall spridas vidare 
till de anställda. Företagsledningen måste vara villig att lyssna på personalen och åtgärda de 
problem som kan uppstå i företaget även om dessa kan vara svåra att hantera86. 
 
Här ser vi att diskussionen om företaget skall ha en top-down eller bottom-up organisation 
hamnar i fokus. Det optimala är om företagsledningen både kan lyssna på de anställda 
samtidigt som de kan förmedla det de vill ha fram, det vill säga att det finns en 
tvåvägskommunikation. Nackdelen med en top-down organisation är att ledningen kan gå 
miste om värdefull information som framkommer i den dagliga verksamheten. 
 

                                                
81 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 54 
82 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 48 
83 COSO, hämtad 19 januari, 2007 från http://www.coso.org/key.htm 
84 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 59-60 
85 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 61 
86 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 64 
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Det vi beskrivit ovan behandlar den interna informationen/kommunikationen. Det finns även 
en extern information/kommunikation när vi ser på det enskilda företaget. Den externa 
informationen/kommunikationen handlar bland annat om vilken information företaget väljer 
att dela med sig av till sina intressenter. Här är det viktigt att den information de delger är 
relevant och att intressenterna själv har möjlighet att skapa sig en bild av företagets finansiella 
förehavanden. Här är revisorns kunskap om verksamheten viktig för att ledningen skall kunna 
få feedback på företagets kontrollsystem.87 
 
Gällande den externa informationen kan det vara intressant för företaget att se en 
tvåvägskommunikation. Ett exempel kan vara av den bank där de lånat pengar. De kan där få 
välbehövlig information om deras lån och möjlighet att fortsätta sina investeringar för att 
utveckla företaget. Även revisorn är ett bra redskap för att få information som kan vara till 
nytta för hur ledningen kan styra företaget i en gynnsammare riktning med tanke på deras 
nuvarande ekonomiska ställning. Många företag använder just sin revisor för att diskutera 
ekonomiska frågor enligt våra tidigare erfarenheter.  
 

3.9 Tillsyn 
 
Tillsynen har som huvuduppgift att säkerställa att den interna kontrollens effektivitet 
upprätthålls. Denna kan delas upp i pågående aktiviteter (Ongoing activities) och särskilda 
utvärderingar (Separate evaluations). Där de pågående aktiviteterna kontrollerar den interna 
kontrollen hela tiden och är inbyggd i företagets kontrollmiljö. Om företaget har ett bra 
system för detta kommer det i sin tur att leda till att de inte behöver göra stora, särskilda 
utvärderingar av den interna kontrollen. Det är företagsledningen som har till uppgift att 
utvärdera och bedöma effektiviteten samt ta beslut om det finns behov av särskilda 
kontroller.88 Det bör betonas att tillsynen är en process som hela tiden måste utvecklas för att 
företaget skall vara säker på att deras kontroller fungerar på önskat sätt. Genom detta minskas 
risken att det skall inträffa oförutsedda händelser.89  
  
I företaget kan det ofta vara personal på olika nivåer som utför bedömningen av effektiviteten 
i kontrollerna, dessa sammanställs sedan för att ge den högsta ledningen information om hur 
väl kontrollerna fungerar. Företaget kan även ta hjälp av den utomstående revisorn för att på 
detta vis få en objektiv bild av bedömningen.90   
 
Att företagen behöver en tillsyn av den interna kontrollen känner vi som en självklarhet och vi 
kan se behovet av att ha en bra tillsyn. Om miljön som företaget verkar i är föränderlig 
kommer företaget att försöka anpassa sig till de nya förhållanden som finns och därmed kan 
det finnas ett behov av en förändring av den interna kontrollen. Enligt vår mening verkar de 
flesta företag på en relativt dynamisk marknad där villkoren ständigt förändras. Vissa 
branscher och miljöer påverkas naturligtvis mer än andra men fortfarande finns det ett stort 
behov av att utvärdera och göra en uppföljning av den kontroll som finns internt i företaget.  
 

                                                
87 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 65 
88 Ibid. sid. 69 
89 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 63 
90 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 72 
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En aspekt som dels intern personal men framförallt revisorn måste ta ställning till är hur de 
skall gå till väga för att bedöma den interna kontrollen. Det finns olika metoder vid 
utvärderingen, bland annat checklistor, enkäter/frågeformulär eller flödesschema (flowcharts). 
Ett annat tillvägagångssätt kan vara att använda sig av benchmarking, det vill säga jämföra ett 
företag med ett annat för att kunna utvärdera den interna kontrollen.91  
 
Ett antal studier har genomförts för att undersöka hur utvärderingen av den interna kontrollen 
kan utföras på bästa sätt. De resultat som har framkommit är att den metod som använts för att 
dokumentera den interna kontrollen kan påverka hur informationen hanteras, hur den 
sammanställs samt utvärderas92.  
 
I den studie som behandlades under avsnittet tidigare forskning undersöker Bierstaker och 
Brody skillnaden mellan att använda endast en narrativ analys jämfört med att både använda 
narrativ analys och flödesschema. De menar att ett kompletterande med ytterligare en metod 
(i detta fall flödesschema) inte medför en markant förbättring av revisorns bedömning. Detta 
medför istället merarbete i form av dubbel insamling av samma information. Den extra 
kostnad som uppstår vid användandet av två metoder överstiger nyttan med den ytterligare 
informationen som framkommer. Däremot visar deras resultat att revisorns erfarenhet har en 
mycket stor inverkan på bedömningen av den interna kontrollen, en mer erfaren revisor utför 
en bättre utvärdering än en mindre erfaren. Detta är oberoende av vilken metod som används 
vid utvärderingen. Forskarna anser att detta kan ligga till grund för den praxis som utvecklas 
alltmer, vilken visar att revisorerna mer och mer förlitar sig på den erfarenhet och de 
kunskaper som de besitter, när de gör en bedömning av den interna kontrollen.93  
 
I en annan studie som Bierstaker genomfört med Thibodeau undersöks skillnaden mellan att 
använda narrativ analys jämfört med att använda ett frågeformulär för att bedöma den interna 
kontrollen. Resultaten av denna studie visar på att användandet av frågeformulär medför att 
det förbättrar möjligheten för revisorn att upptäcka brister i den interna kontrollen. Den här 
studien visar också på att revisorns erfarenhet inverkar positivt på bedömningen. Dock kan 
användandet av frågeformulär leda till att revisorn granskar företaget mer än nödvändigt. Om 
de inte skulle upptäcka bristerna i den interna kontrollen kan detta i slutänden leda till att 
revisorn måste utföra en större granskning och därmed ökade kostnader.94        
 
Enligt revisorerna upplevde de dock att användandet av flödesscheman var ett viktigt verktyg 
för dem vid bedömningen av den interna kontrollen. Deras upplevelse av detta jämfört med 
studiens resultat motsäger sig alltså, vilket Bierstaker och Brody också kommenterar. 
Forskarna menar att den metod som används av revisorn kommer att inverka på hur 
information insamlas och kan medföra en annorlunda utvärdering och uppskattning av risken. 
Detta kan jämföras med om en annan teknik hade använts vid insamlingen av informationen, 
vilket kan medföra en annorlunda bedömning. På grund av detta är det viktigt vilken metod 
som revisorn faktiskt väljer att använda sig av.95     
 

                                                
91 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 72-73 
92 Bierstaker James L., Brody Richard G., Presentation format, relevant experience and task performance, 
Managerial auditing journal Vol. 16 No. 3 (2001) sid. 125 
93 Ibid. sid. 127-128 
94 Bierstaker James L., Thibodeau Jay C., The effect of format and experience on internal control evaluation, 
Managerial auditing journal Vol. 21 No. 9 (2006) sid. 886 
95 Bierstaker James L., Brody Richard G., Presentation format, relevant experience and task performance, 
Managerial auditing journal Vol. 16 No. 3 (2001) sid. 127-128 
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Det är intressant att jämföra den mer övergripande bilden som COSO ger av tillsynen med de 
mer detaljerade resultat som framkom i undersökningen av Bierstaker och Brody. I deras 
studie ger de en tydligare bild av revisorernas bedömning av den interna kontrollen och vilka 
metoder de kan använda sig av vid utvärderingen. Vi tycker att det är intressant att resultaten 
motsäger sig jämfört med revisorernas upplevelse av användandet av flödesscheman. Vi kan 
förstå om revisorerna anser att desto mer information de har desto bättre grund får de att stå 
på när de skall göra bedömningen. Forskarna betonar dock i studien att det inte värt allt arbete 
som krävs vid användandet av båda metoderna, det kan vara detta som revisorerna har svårt 
att se. 
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4 Praktisk metod 

4.1 Urval av respondenter 
 
Vid urvalet av respondenter kommer den forskningsansats som forskaren tidigare valt att få en 
stor betydelse. Med detta menas att om forskaren har för avsikt att dra generella slutsatser 
krävs att urvalet av respondenter är representativt för hela populationen. Om forskaren istället 
väljer att använda sig av en kvalitativ ansats kommer dennes urval att bestämmas av vilka 
personer forskaren anser kan ge denne relevant information om det studerade ämnet. Vid detta 
urval krävs att forskaren bestämmer vilken information denne söker och utifrån detta 
bestämmer vilka respondenter som skall delta.96 
 
Eftersom vi i vår studie valt att genomföra en kvalitativ undersökning har detta lett till att vi 
gjort vårt urval av respondenter utifrån ett antal kriterier. Dessa kriterier är att respondenten 
skall vara godkänd eller auktoriserad revisor, samt att denne för närvarande arbetar vid någon 
av de större revisionsbyråerna i Sverige.  
 
De ovan nämnda kriterierna har vi ställt upp på grund av att studien vi skall genomföra kräver 
att respondenterna har tidigare erfarenhet och kunskap om ämnet intern kontroll. Vi valde att 
vända oss till de större revisionsbyråerna eftersom vi anser att de har ett väl utarbetat 
tillvägagångssätt, vilket beskriver hur de skall gå tillväga vid genomförandet av revisionen.    
 
När forskaren skall välja vilka respondenter som skall tillfrågas kan det vara en fördel om 
forskaren sedan tidigare har en relation till företaget, respondenten, etc. Detta medför att det 
kan bli lättare för forskaren att få tillträde till organisationen och därmed får ta del av 
intressant information som annars kunde ha gått förlorad.   
 
Den första av de fyra revisorer som vi har valt att intervjua har vi sedan tidigare haft kontakt 
med. I de tre övriga fallen har vi tagit kontakt med revisionsbyrån och därifrån blivit hänvisad 
till den person de fann mest lämpad för att besvara frågorna inom det studerade ämnet.            
 

4.2 Intervjuguide 
 
Hur tillvägagångssättet för insamlandet av data kommer att utformas beror till stor del på det 
problem som skall studeras. Angreppssätt och forskningsansats är ytterligare faktorer som 
kommer att påverka utformningen av studiens genomförande.97 Vi har i vår studie valt att 
använda oss av en kvalitativ forskningsansats för att få svar på den problemformulering och 
det syfte vi ställt upp. I och med detta ansåg vi att det bästa alternativet var att utföra 
personliga intervjuer med ett antal revisorer. 
 
På grund av att det är respondenternas bild av det studerade ämnet vi ville fånga valde vi att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer menas att 
forskaren har vissa fasta teman eller frågor vid intervjun, men att det hela tiden finns 
möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp intressanta områden98. De frågor vi ställde upp 
skulle vara till stöd för att vi inte skulle gå miste om viktig information vid intervjutillfället. 
                                                
96 Hartman Jan, (2004) Vetenskapligt tänkande, Studentlitteratur Lund sid. 284 
97 Ryen Anne, (2004) Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier, Liber AB Malmö sid. 44 
98 Flick Uwe, (2006) An introduction to qualitative research, Sage publications London sid. 156 
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Eftersom de olika delarna vi tog upp under intervjun är nära sammankopplade med varandra 
var det svårt att genomföra en strukturerad intervju. Detta på grund av att de frågor vi 
behandlade under intervjun inte ställdes i samma ordning vid varje intervjutillfälle. Därför 
utformade vi en intervjuguide med ett antal grundfrågor som kunde komma att behandlas 
olika vid varje intervjutillfälle. 
 
De frågor som utformats till intervjuguiden var till att börja med bakgrundsfrågor som 
behandlade intervjupersonens tidigare erfarenheter. Efter dessa behandlades de övriga 
frågorna angående de områden vi valt att studera. Frågorna var öppet ställda eftersom vi ville 
studera de enskilda revisorernas syn på den interna kontrollens betydelse. 
 
Vårt val att använda oss av en semistrukturerad intervjuform var ett medvetet val eftersom vi 
skulle göra ett flertal intervjuer där vi ville att ungefär samma ämnesområden skulle 
behandlas. Vi menar att vi inte kunde vara helt ostrukturerade men vi ansåg inte heller att vi 
ville ha en helt strukturerad intervju. Om vi hade använt oss av en ostrukturerad intervju 
kunde vi få svårt att jämföra respondenternas svar och det kunde finnas en risk att vi förbisåg 
väsentliga delar under intervjun. Vid en strukturerad intervju har forskaren inte möjligheten 
att följa upp intressanta områden eller frågor vilka uppkommer vid intervjun och i och med 
detta kan forskaren missa värdefull information99. 
 
Fördelen såsom vi ansåg med att utföra en semistrukturerad intervju är att respondenten är 
den som har möjlighet att diskutera det denne finner intressant inom den interna kontrollen. I 
och med detta har vi valt att ställa öppna frågor för att just denna möjlighet skall finnas.  
 

4.3 Intervjuförfarande 
 
I god tid innan intervjun skulle genomföras valde vi att låta respondenterna ta del av de frågor 
som vi planerade att ställa under intervjutillfället. Vi skickade ut vår intervjuguide via e-post 
till de fyra revisorerna. Att skicka ut frågor innan intervjun kan vara både positivt och negativt 
enligt vår mening. Det positiva såsom vi ser det är att respondenterna får möjlighet att tänka 
igenom frågorna och därmed kan de ge mer utförliga och konkreta svar. En nackdel kan dock 
vara att respondenterna väljer att svara på ett mer diplomatiskt sätt i jämförelse med om de 
inte fått tagit del av frågorna tidigare. Vi anser att detta ämne inte är speciellt känsligt för 
respondenterna. Därmed är det en fördel att skicka ut frågorna innan intervjun då vi kan få 
mer konkreta och specifika svar på våra frågor. 
 
När intervjun skulle genomföras skedde denna på revisorernas respektive byrå. På detta sätt 
hade vi en möjlighet att personligen genomföra intervjun med dem. Vi hade sedan tidigare 
bestämt att vi inte ville utföra telefonintervjuer eftersom vi anser att vi förlorar den personliga 
kontakten med respondenterna. Vid personliga möten har forskaren en möjlighet att uppfatta 
respondenternas kroppsspråk och eventuella reaktioner, vilka annars kan gå förlorade100.  
 
För att vi inte skulle gå miste om väsentlig information som framkom under intervjuerna 
använde vi oss av en diktafon. Genom att spela in hela intervjun kunde vi vara säkra på att vi 
fått tillgång till all intressant information vid sammanställningen av det empiriska materialet. 
 

                                                
99 Ryen Anne, (2004) Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier, Liber AB Malmö sid. 44-45 
100 Svenning Conny, (2003) Metodboken, Lorentz förlag Eslöv sid. 119 



 

 28 

Vi bestämde oss för att vi båda skulle delta under alla intervjuer. Vid genomförandet var det 
en av oss som var den som intervjuade, genom detta tillvägagångssätt blev intervjun mer 
strukturerad för respondenten. Den andre hade dock möjlighet att ställa följdfrågor om 
behovet fanns. På detta sätt hade den andre möjligheten att aktivt lyssna och därmed kunde vi 
vara mer säkra på att vi faktiskt fått tillgång till den information som var relevant för denna 
studie.  
 
Ytterligare en fördel med att båda deltar under intervjun är att vi efter intervjun hade 
möjlighet att diskutera igenom det som framkommit.  Efter varje intervju reflekterade vi över 
respondenternas svar och deras olika ståndpunkter. Vi diskuterade även igenom det som vi 
ansåg var viktigt för vårt fortsatta arbete med studien.  
 
Detta är ett viktigt steg i den kvalitativa forskningen, det vill säga att ständigt reflektera och 
analysera det material som framkommit. Under intervjuerna kan ytterligare information 
uppkomma. I sådana situationer kan det vara till nytta för forskaren att ta till sig denna 
information för att kunna utveckla nästkommande intervju.101 Vi anser att de frågor vi ställt 
under intervjuerna har täckt det område som vi behandlar i denna studie. Efter intervjuerna 
har det dock uppstått vissa tankar runt omkring ämnet, vilket vi har haft i åtanke till de 
intervjuer som stått näst på tur.        
 

4.4 Bearbetning av empiriskt material 
 
Eftersom alla intervjuer var inspelade med hjälp av diktafonen var nästa steg att skriva ner det 
insamlade materialet i en överskådlig text. Detta skedde genom att vi delade upp de fyra 
intervjuerna mellan oss två för att var för sig transkribera dessa. När detta var klart skrevs det 
transkriberade materialet ut för att vi sedan skulle kunna läsa igenom de andra två 
intervjuerna. Genom att skriva ut texterna fick vi båda en bra överblick av det transkriberade 
materialet. 
 
Inspelning och transkribering av intervjuer medför ofta en stor mängd text. Ett sätt att 
strukturera materialet kan vara att kategorisera de olika avsnitten från de utskrivna 
intervjuerna.102 Vi valde att använda oss av denna metod eftersom vi anser att detta 
tillvägagångssätt förde med sig att vi båda hade möjlighet att tillsammans kunna strukturera 
upp materialet på ett bra sätt. Detta hade till följd att vi fick en bättre överblick av materialet 
och utifrån detta kunde vi bestämma vilka delar vi ansåg var användbar i denna undersökning. 
Med denna utgångspunkt kunde vi sedan göra en sammanställning av det empiriska 
materialet. Vi valde att redovisa materialet i olika teman utifrån vår teoretiska referensram. 
Dessa teman var de fem olika delarna i COSO kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, 
information/kommunikation samt tillsyn. 
 
Genom att utgå från dessa fem områden blir det lättare för läsaren att få en röd tråd genom 
uppsatsen. Denna metod valdes med tanke på att det ger läsaren en bättre bild av vad de olika 
revisorerna har för åsikter. Om intervjuerna redovisas var för sig kan läsaren glömma bort vad 
de föregående revisorerna sagt och det blir svårt för läsaren att få en överskådlig bild av det 
empiriska materialet. 
 

                                                
101 Kvale Steinar, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur Lund sid. 119 
102 Ibid. sid. 121 
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Eftersom talspråk och det skrivna språket inte är utformat på samma sätt har vi gjort vissa 
omskrivningar av det respondenterna har sagt under intervjun. Detta för att det skall bli mer 
lättläst och skrivet med ett bättre språk. För att säkerställa att de omskrivningar som gjorts 
inte förvanskat respondenternas åsikt har vi valt att skicka ut den färdiga 
empirisammanställningen till varje revisor. Detta för att de skall ha en möjlighet att bekräfta 
att vi återgett deras åsikter på ett korrekt sätt. 
 

4.5 Källkritik primära källor 
 
Respondenterna som vi intervjuat i denna undersökning arbetar alla som godkända eller 
auktoriserade revisorer. Detta medför att de har arbetat i branschen i många år och därmed har 
en god bild av tillvägagångssättet för bedömningen av den interna kontrollen i ett företag. Vi 
anser att genom deras tidigare erfarenheter har de fyra revisorerna kunnat tillföra vår studie 
relevant information.  
 
Vid urvalet av respondenter hade vi sedan tidigare haft kontakt med en revisor som för vår del 
blev en självklar respondent. När det gäller de övriga respondenterna blev vi tilldelade den 
revisor som revisionsbyråerna ansåg vara lämpad för att göra en intervju inom ämnet. I denna 
situation var det svårt för oss att få medverka och göra ett aktivt val. Det kan vara möjligt att 
det fanns någon revisor som hade mer information att dela med sig av och var bättre lämpad 
att delta i vår studie.  
 
Detta är en aspekt som finns vid genomförandet av kvalitativa undersökningar. Det är dock 
oftast svårt för forskaren att bedöma om respondenten besitter den kunskap som krävs innan 
intervjun genomförs, det är först när intervjun är genomförd som denna bedömning kan 
göras103. Som vi tidigare beskrivit har alla respondenterna många års erfarenhet och vi anser 
att de har kunnat bidra med värdefull information till denna studie. 
 
Ett annat problem som kan uppstå vid genomförandet av en studie kan vara att få tillgång till 
den information som krävs. Även om respondenterna deltar i undersökningen är det inte 
säkert att de vill dela med sig av all relevant information. Dock anser vi att vi har fått tillgång 
till väldigt användbart empiriskt material under våra intervjuer.  
        
När vi valde respondenter utgick vi ifrån att få respondenter som arbetar vid någon av de 
större revisionsbyråerna i Sverige. Det är möjligt att vi hade fått en annan syn på den interna 
kontrollens betydelse om vi hade valt respondenter som arbetar vid en mindre revisionsbyrå. 
Vi anser att arbetssättet mellan de olika byråerna inte skiljer sig i någon större grad. Detta på 
grund av att alla revisionsbyråer måste följa rekommendationerna i RS.    

                                                
103 Grenness Tor, (2005) Hur kan du veta om något är sant?, Liber Malmö sid. 134 
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5 Empiriska resultat 
 

5.1 Kort beskrivning av respondenterna 
 
Här kommer vi att göra en kort presentation av de fyra revisorerna som vi intervjuat. Vi har 
valt att inte namnge dem eller den revisionsbyrå där de arbetar eftersom vi anser att det inte 
kommer att tillföra uppsatsen ytterligare information. Istället har vi gett dem namnen Revisor 
A, B, C och D. 
 
Revisor A är auktoriserad revisor och har arbetat inom branschen under 20 år. Dessförinnan 
har han drivit ett eget företag och har därmed även kunskaper från företagande. Han arbetar 
med ägarledda små och medelstora företag inom olika branscher. 
 
Revisor B är godkänd revisor och började arbeta inom revisorsyrket 1987. Hon har därmed 
varit aktiv i 20 år. Denne revisor har en två specifika områden, dels arbetar hon med mindre 
företag men även med revision av större projekt. De företag hon arbetar mest med är inom 
tjänstesektorn. 
 
Revisor C är auktoriserad revisor och började sin bana som revisor 1986. Tidigare har hon 
arbetat med olika ekonomitjänster. Hon arbetar inom många olika branscher och med de flesta 
företag, både enmansföretag och större företag. Merparten av de företag hon arbetar med är 
dock medelstora eller större. 
 
Revisor D är auktoriserad revisor och har arbetat inom branschen i 16 år. Han har arbetat 
sedan 1991 och är inte inriktad på någon speciell bransch. Han arbetar mest med små och 
medelstora företag.     
 

5.2 Kontrollmiljö 
 
När det gäller kontrollmiljön betonar alla de fyra revisorerna att företagsledningen har en stor 
betydelse för hur denna utformas. Revisor A lägger väldigt stor vikt vid vilken inställning 
ledningen har. Han menar att det är de som lägger upp de riktlinjer som skall genomsyra hela 
verksamheten. Han påpekar även att det kan finnas en styrelse med ambitioner att skapa en 
bra kontrollmiljö, men att det är problem att kommunicera ut den i den dagliga verksamheten. 
Här beskriver han att VD:n i företaget har en viktig roll. Denne måste vara duktig på att 
tydliggöra och överföra de riktlinjer som är uppsatta till de anställda. 
 
Revisor C är av samma åsikt som Revisor A när det gäller ledningens betydelse för den 
interna kontrollen. Även hon menar på att styrningen kommer uppifrån och finns det inga 
tydliga riktlinjer därifrån blir det svårt att upprätthålla en bra kontrollmiljö. Hon beskriver 
vidare att det är inte enbart den som har hand om ekonomin som är ansvarig för att 
kontrollmiljön skall utformas på ett bra sätt, utan det gäller att hela ledningen i företaget är 
engagerad och intresserad. 
 
Revisor B och D har även synsättet att det är viktigt att ledningen har ett intresse av att skapa 
en god intern kontroll och att deras syn kommer att påverka hur den är utformad. Dock verkar 
de inte lägga samma stora vikt vid detta som Revisor A och C när de skall granska ett företag. 
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Det är inte enbart det som belysts ovan som har betydelse för hur kontrollmiljön ser ut enligt 
revisorerna. Det är även de regler och policys som finns i företaget som kommer att inverka 
på hur väl den är utformad. Revisor C beskriver det som att desto mer ledningen fokuserar på 
att skapa ordning och reda desto bättre blir förutsättningarna för en bra kontrollmiljö. Hon 
menar vidare att det måste sättas upp regler och policys i företaget. Det är inte tillräckligt att 
ett fåtal personer i företaget skapar regler och policys och försöker följa dem. Det är viktigt att 
de regler och policys som finns implementeras och efterlevs i hela organisationen.  
 
Revisor B anser i likhet med Revisor C att regler och policys i företaget har betydelse. Hon 
vill även påpeka att de oskrivna reglerna som finns i företaget kommer att påverka 
kontrollmiljön. Revisor B menar att det kan finnas oskrivna regler som följs i företaget 
eftersom de anställda anser att det är ett korrekt sätt att arbeta. Det kan i denna situation vara 
viktigt för revisorn att identifiera effekterna som uppstår vid användandet av dessa regler 
eftersom det i slutänden kommer att påverka revisorns granskning.  
 
De regler och policys som fastställs i företaget speglar vilken syn ledningen har i företaget 
enligt Revisor A. Det visar på att de har tänkt igenom och försökt utforma organisationen på 
ett bra sätt. Han menar även att de rutiner som finns kommer att ange hur kontrollmiljön är 
utformad. Revisor D menar att regler och policys i företaget har betydelse för hans arbete. 
Han försöker att ta del av dessa och verifiera att de följs i företaget. Även han anser i likhet 
med Revisor B att det är viktigt att kontrollera och följa upp de regler och policys som finns 
för att säkerställa att de finansiella rapporterna blir riktiga.     
 
Hur organisationen är utformad är ytterligare en aspekt som kan påverka den interna 
kontrollen. Revisor C menar att om organisationen är centraliserad medför det mer enhetliga 
rutiner och kontroller eftersom allt styrs uppifrån i företaget. Vid en decentraliserad 
organisation kommer olika avdelningar att utforma sina kontroller utifrån sina erfarenheter. 
På så sätt kommer olika avdelningar att bygga upp sina egna kontroller och arbeta utifrån sin 
egen metodik. Revisor D anser även han att uppbyggnaden av kontrollerna och 
rapporteringsstrukturen kan skilja sig åt beroende på om det är en centraliserad respektive 
decentraliserad organisation. Han betonar dock att syftet med kontrollerna är detsamma, det 
vill säga att säkra att relevant information är korrekt. Han beskriver det som följande: 
 

”Det beror på hur duktig ledningen är på att implementera rutiner och 
kontroller samt hur de gör uppföljningen av dessa.”  

 
Revisor A anser även han att oavsett hur företaget är organiserat måste det finnas fastlagda 
rutiner som efterlevs. Organisationsformen har inte någon större betydelse för hur de interna 
kontrollerna är utformade. Återigen betonar han att det är ledningens inställning som påverkar 
hur verksamheten förvaltas. Revisor B anser att det i princip endast är de mindre ägarledda 
företagen som har en väldigt stark centraliserad organisation eftersom det där oftast är en 
person som styr och ett fåtal anställda som arbetar under denne. Med detta menar hon att 
företagens storlek har en viss betydelse för den interna kontrollen. I ett litet företag finns en 
viss risk att ägaren eller styrelseledamöterna bortser från de regler som finns, eftersom det är 
de som bestämmer kan de ändra eller förbise vissa regler. Enligt Revisor B tar hon därför 
alltid hänsyn till sådana omständigheter när revisionen planeras. Hon nämner också att 
kontrollsystem oftast saknas i de allra minsta företagen och därför finns det i dessa fall inga 
kontroller som revisorn kan förlita sig på.  
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En annan aspekt att ta hänsyn till vid bedömningen av den interna kontrollen är de företag 
som befinner sig i en växande stadium. Revisor A beskriver att det finns företag som befinner 
sig i denna fas och därmed inte har tid att strukturera upp och organisera verksamheten. De 
fokuserar oftast enbart på att göra affärer och därmed blir den interna kontrollen lidande. 
Revisor C beskriver även hon den här situationen, hon menar att alla företag är små i början 
och när de sedan utvecklas till att bli ett större företag är rutinerna inte tillräcklig omfattande 
och utvecklade. Revisor D anser även han att företagets storlek kommer att inverka på hur de 
interna kontrollerna är utformade.                  
 

5.3 Riskanalys 
 
När revisionen skall genomföras finns det ett antal faktorer som revisorn kommer att ta 
hänsyn till gällande företagets verksamhet. Alla revisorer är överens om att bedömningen av 
de risker som finns i företaget kommer att påverkas av om det är förstagångsrevision eller om 
de har reviderat företaget tidigare. Den kunskap de har om företaget kommer att inverka på 
hur de planerar sin revision. Vid en förstagångsrevision krävs det att revisorn insamlar en stor 
mängd information om företaget för att skapa sig en god bild av de risker som finns i 
företaget. I ett företag de reviderat under ett flertal år har de sedan tidigare insamlad 
information vilket gör att de känner till vilka risker som finns i företagets miljö. Detta leder i 
sin tur till att de inte behöver göra en lika grundlig undersökning som de måste göra av ett 
nytt företag. 
 
Revisor A beskriver insamlandet av informationen som en väldigt viktig del när han skall 
göra sin riskbedömning. Det första steget är att han försöker skaffa sig en första bild av 
företaget och dess verksamhet. En viktig aspekt utifrån när han skall göra sin riskbedömning 
är vilken eller vilka personer som bedriver verksamheten.  
 
Ett område som både Revisor C och D diskuterar när det gäller riskbedömningen är 
komplexiteten i företagsstrukturen. De menar att om verksamheten har en komplex 
uppbyggnad kommer de att behöva ta hänsyn till detta när de bedömer de risker som finns i 
företaget. Revisor D beskriver att han tittar på företagets olika kontrollfunktioner samt om 
syftet med dessa uppfylls. Det vill säga att företagen gör de avstämningar och kontroller som 
de säger att de gör. Revisor C menar att när hon skall göra en bedömning av de risker som 
finns granskar hon i första hand konton och transaktioner som är väsentliga för att bedöma 
företagets resultat och ställning.  
 
Revisor B lägger stor vikt vid att förstå den verksamhet som bedrivs. Hon nämner också att 
det finns branschspecifika riskområden som hon måste ta hänsyn till. Detta kan exempelvis 
vara svårvärderade balansposter.  
 
Den bedömning som företaget gör av riskerna i verksamhet kommer att få viss betydelse för 
revisorerna vid riskanalysen. Alla revisorer är ense om att de tar hänsyn till denna 
riskbedömning. De menar på att det är trots allt företagsledningen som har störst kunskap om 
företagets verksamhet. De påpekar dock att det är deras oberoende bedömning som i 
slutänden ligger till grund för planeringen av revisionen.  
 
Revisor B beskriver skillnaden mellan hur riskerna ser ut i ett litet respektive stort företag. 
Hon menar att ägaren i det lilla företaget har en möjlighet att bestämma sina egna regler och 
agera som denne vill, vilket kan medföra en risk. Vidare anser hon att de skall ha i åtanke att 
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ägaren har ett intresse av att minska riskerna i företaget, bland annat genom att undvika svinn 
eller att pengar försvinner ur kassan. I de mindre företagen saknas oftast funktioner för att 
hantera de risker som finns. I de större organisationerna däremot finns det oftast utformade 
system för att hantera dessa risker. Vidare beskriver hon att det är viktigt att föra en dialog 
med företagen om var riskerna kan finnas samt hur dessa kan förebyggas. Detta är även något 
som Revisor C berättar för oss under intervjun. Hon berättar att hon hela tiden för en dialog 
med företagen om hur de kan förbättra kontrollerna och därmed även minska riskerna.       
   

5.4 Kontrollaktiviteter 
 
Hur kontrollaktiviteterna är utformade i ett företag kan skilja sig åt beroende på företagets 
verksamhet. Revisorn måste därför ta ställning till de kontroller som finns och utföra en 
utvärdering av dessa. En kontroll som bör finnas i ett företag enligt alla revisorer är att 
avstämningar utförs regelbundet. Det vill säga att företaget kontinuerligt stämmer av de 
löpande räkenskaperna. Revisor D anger avstämning av checkkontot som ett enkelt exempel, 
det är lätt att stämma av på grund av att företaget får sig tillskickat ett kontoutdrag från 
banken varje månad.  
 
Ett annat sätt att kontrollera verksamheten är att företaget varje månad ser till att resultat- och 
balansräkning är aktuella samt genomföra en månadsuppföljning. I och med denna 
uppföljning menar Revisor D att företagen måste stämma av flera olika konton för att kunna 
få fram resultat- och balansräkningen. Han menar vidare att det är en form av kontroll av de 
olika delarna i verksamheten. Detta utförs av de flesta företag men de ser oftast inte detta som 
en kontroll utan något som tillhör de vardagliga rutinerna.   
 
Förutom att det finns rutiner för avstämningar nämner Revisor A att det är viktigt att företaget 
har en kontoplan och samlingsplan som visar på hur verksamheten bedrivs. Detta för att han 
som revisor lättare skall kunna få en bild av hur kontrollfunktionerna är uppbyggda. När det 
gäller företagets kontrollaktiviteter beskriver Revisor C att det är viktigt att aktiviteterna kring 
en transaktion sprids på flera händer. Hon menar att genom att ha tydliga regler för detta 
minskas risken för att oegentligheter begås. Kontrollfunktionen kan till exempel bestå i att en 
person utför kontroll av fakturan och att en annan beslutsattesterar den.  
 
Revisor B beskriver att det finns stora skillnader när det gäller de kontrollfunktioner som 
finns i mindre respektive större företagen. I de större företagen är det väldigt beroende av hur 
verksamheten är uppbyggd. I och med detta är det svårt att ge exempel på generella 
kontrollfunktioner. När det gäller de mindre företagen menar hon på att där handlar det till 
största delen om att de har ordning och reda samt gör sina avstämningar månadsvis.  
 
När revisorerna skall göra en bedömning av de kontroller som finns i företaget är 
tillvägagångssättet väldigt praktiskt. Det alla fyra revisorerna beskriver, är att de 
dokumenterar och testar av de rutiner och kontroller som finns i företaget. Revisor D berättar 
att han brukar göra ett antal stickprov för att verifiera att rutinen eller kontrollen fungerar på 
ett tillförlitligt sätt. Ett exempel som han beskriver är att han följer hela transaktionen från 
inköp till lager och slutligen till försäljning. Detta tillvägagångssätt för att testa av 
kontrollerna beskrivs även av Revisor A och Revisor C.  
 
Vidare beskriver Revisor C att hon fortsättningsvis tittar på om transaktionerna är godkända 
av en person och sedan kontrollerade av ytterligare en eller flera personer på företaget. 
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Revisor B beskriver även hon att det är en viktig del i arbetet. Om de ser att dokumenten är 
behandlade av två eller flera personer på företaget lägger de större tillförlitlighet till att de är 
korrekta. Revisor B påpekar dock att det oftast är här som det finns brister, det vill säga att 
rutinerna är utförda men att dokumentation och signatur på detta saknas. Om det inte finns 
dokumentation i företaget på vilka kontroller som har utförts kan revisorn inte förlita sig på att 
de finns i företaget. Hon beskriver det som följande: 
 

”Finns det inte dokumenterat hur de interna kontrollsystemen fungerar. Ja, då 
finns de inte för mig. Du kan inte komma som företagare och säga att du har en 
bra intern kontroll om den inte är dokumenterad.” 

 
I de större företagen nämner även Revisor B att hon testar kontrollmiljön för att säkerställa att 
den fungerar på avsett sätt.  
 
Revisorerna beskriver också att när de skall revidera ett företag de har haft som klient under 
ett flertal år granskar de oftast olika poster varje år. Detta kan ske på olika sätt, ett sätt enligt 
Revisor D kan vara att använda sig av ett rullande schema. Det medför att revisorn inriktar sig 
på olika funktioner och rutiner varje år. Revisor B berättar att om hon under flera år har 
granskat en specifik kontrollfunktion som visat sig fungera bra och fortfarande finns i 
företaget är det inte nödvändigt att granska samma sak igen. Detta är under förutsättningen att 
rutinerna är utformade på samma sätt som tidigare år och att väsentliga förändringar inte har 
skett i företaget. Revisorerna beskriver att när de skall planera sin revision tar de hänsyn till 
vad som har inträffat i företaget under det gångna året. De undersöker exempelvis om en 
nyckelperson har försvunnit från företaget, redovisningssystem som bytts ut eller att det 
tillkommit lagar eller regler under året som påverkar företaget i någon form. 
 
Revisor B nämner dock att det ofta kan vara samma poster som granskas från år till år 
beroende på att det är just de posterna som är väsentliga för företaget. Även Revisor C 
påpekar att hon måste göra en bedömning varje år vilka poster som är väsentliga att granska 
just det året. Hon beskriver vidare att om hon har gått igenom alla rutiner och kontroller under 
ett antal år kan hon lägga upp revisionen på ett annat sätt jämfört med om det är en 
förstagångsrevision. En aspekt som Revisor A nämner är att det kan vara till fördel om 
revisorn granskar olika poster under ett flertal år. Han menar på att annars kan företaget veta 
vilka rutiner och poster som kommer att granskas. Detta kan därmed leda till att företagen 
fokuserar på att vara extra noggranna med de rutiner de vet kommer att granskas och det kan i 
sin tur leda till brister i de övriga.  
 
Att granska och göra en bedömning av de interna kontrollerna är ett arbetsmoment som 
revisorerna utför för att fortsättningsvis kunna planera revisionen. Revisor C beskriver sin syn 
på betydelsen av de interna kontrollerna vid revision av ett företag:  
 

”Den interna kontrollen ligger till grund för revisionen. Om jag har säkerställt 
en god intern kontroll på de flöden som genererar saldon på väsentliga konton 
reduceras mitt behov av substansgranskning av dessa konton.” 

 
De tre övriga revisorerna har samma inställning till kontrollerna som finns i företaget. Om det 
visar sig att kontrollerna fungerar tillfredsställande och är tillförlitliga kommer revisorerna att 
förlita sig på dessa vid sin revision av företaget.   
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5.5 Information och kommunikation 
 
Kommunikationen i företaget är en av de faktorer som kommer att inverka på hur väl 
fungerande den interna kontrollen är i företaget enligt Revisor B. Hon lägger stor vikt vid 
detta eftersom det kan finnas en bra kontrollmiljö men om den inte kommuniceras ut i 
organisationen kommer kontrollerna inte att fungera. De anställda kan få svårt att förstå syftet 
med kontrollerna om informationen angående dem är otillräcklig.  
 
Revisor D anser även han att kommunikation och information är av viss betydelse för att 
kontrollerna som ledningen har utformat kommer att efterlevas. Om företaget har en bra 
kommunikation leder detta till att de ger signaler till de anställda att de är intresserade av att 
följa upp och återkoppla de kontroller som utförs i verksamheten. Han menar vidare att om 
det finns tydliga roll- och arbetsbeskrivningar i företaget kommer detta att påverka hur den 
interna kontrollen fungerar.  
 
Att arbetsbeskrivningar och ansvarsområden för de anställda kommer att påverka den interna 
kontrollen tar även de tre andra revisorerna upp. Revisor B menar att för att kontrollrutinerna 
skall fungera på ett tillfredsställande sätt bör den anställde veta vad som förväntas av denne. 
Det vill säga att företagsledningen har gett tillräckligt klara riktlinjer om vilka arbetsuppgifter 
den anställde skall utföra samt vilka syften dessa har. 
 
Det är till fördel för den interna kontrollmiljön om kommunikationen i företaget är väl 
fungerande enligt Revisor A. Exempel på detta kan vara att det finns organisationsdiagram, 
befattningsbeskrivningar eller liknande som visar hur verksamheten är uppbyggd och 
strukturerad. För honom är det viktigt att han ser att dessa används och efterlevs. Om det finns 
brister i kommunikationen försöker han att gå vidare och ta reda på varför det inte fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. I de flesta fall brukar han ge förslag om hur de kan förbättra 
kommunikation och informationsspridning inom företaget.      
 
Revisor C upplever att det är viktigt att informationen angående kontrollernas funktion sprids 
i företaget. Detta för att de personer som utför kontrollerna skall förstå att de är till nytta för 
företaget och syftar till att i slutänden ge tillförlitlig information. Hon anser att vid en 
bristande kommunikation finns det en risk att kontrollerna inte utförs som de är tänkta. Hon 
sammanfattar det hela med tre viktiga delar för att den interna kontrollen skall uppnå sitt 
syfte. Dessa tre delar är kommunikation, uppföljning och interaktion. Hon påpekar även att 
det är viktigt att det finns en rapportering från dem som arbetar med kärnverksamheten. Om 
det sker förändringar i kärnverksamheten kan det vara viktigt att systemen omformas för att 
kontrollerna fortfarande skall fungera på ett tillfredsställande sätt.    
 

5.6 Tillsyn 
 
Det första steget vid utvärderingen av den interna kontrollen är enligt revisorerna att insamla 
väsentlig information om företaget. Ett sätt som beskrivs av Revisor A är att han besöker 
företaget för att få en bild av företagets verksamhet. Ytterligare ett tillvägagångssätt han 
använder sig av är att ta kontakt med företagets intressenter såsom banker, tidigare revisor 
med flera. Han menar att ibland kan de externa källorna vara mer tillförlitliga med tanke på att 
interna källor kanske inte alltid är objektiva.   
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Revisor D nämner att när han skall samla in informationen om företaget finns det två viktiga 
moment. Dessa är att dokumentera allt han undersöker och sedan att testa av de kontroller 
som företaget uppger att de har. Vidare beskriver både Revisor A och C att när de samlar in 
information angående kontrollerna kommer de att undersöka vilken dokumentation som finns 
i företaget beträffande dessa. Den dokumentation de nämner är exempelvis styrelseprotokoll, 
rutinbeskrivningar, IT-system och liknande. 
 
Revisorerna berättar att de hela tiden för en dialog mellan dem och företaget, där företaget 
redogör för den dokumentation och de kontroller de har.  
 
Revisor C beskriver sitt arbete på följande sätt: 
 

” Jag ringar in vad som kan bli fel. Finns det då en kontroll som säkerställer att 
det här felet inte kan uppstå testar jag kontrollen. Om vår test utvisar att den 
fungerar, förlitar vi oss på den och vi kan därmed bortse från felkällan.”   

  
I de allra minsta företagen berättar Revisor B att det oftast inte finns några väl utformade 
interna kontroller och därför finns det ingenting att sätta sin tillförlitlighet till. Detta leder 
enligt henne till att revisorn måste göra mer ingående substansgranskning av företagets 
räkenskaper. Däremot i de större företagen där det finns utvecklade interna kontrollsystem 
beskriver Revisor B att hon utför en grundlig undersökning angående hur väl systemen 
fungerar. Hon betonar att mycket tid läggs på att säkerställa att kontrollerna fungerar. 
 
Det ovanstående stämmer väl överens med de tre andra revisorernas inställning till betydelsen 
av de interna kontrollsystemen vid planeringen av revisionen. Revisor A beskriver sitt 
ställningstagande på följande vis: 
 

”Är det bra intern kontroll blir det mindre substansgranskning. Jag kan lita mer 
på att bokföringen stämmer eftersom all bokföring kommer från de rutiner som 
finns i företaget.” 
 

Revisor C har samma inställning som Revisor A gällande kontrollernas betydelse. Hon menar 
att om hon kan identifiera och testa de kontroller som finns behöver hon inte utföra lika 
mycket substansgranskning. Genom att säkerställa att kontrollerna fungerar på ett tillförlitligt 
sätt kan hon vara mer säker på att den finansiella informationen är korrekt. Även Revisor D 
beskriver att om det är bra interna kontroller i företaget leder detta till att inte lika omfattande 
granskningar behöver utföras vid revisionen.  
 
Ytterligare åtgärder som revisorerna vidtar om det finns brister gällande kontrollerna är att de 
försöker ge företagen råd och tips om hur kontrollsystemen kan förbättras. Revisor D menar 
att han som revisor träffar ett stort antal företag och därmed ser olika lösningar för hur 
kontrollerna kan utformas. Han menar vidare att för företagen kan det vara svårt att se 
möjligheter till att effektivisera systemet ytterligare. Här påpekar han att revisorns 
erfarenheter och kompetens har väldigt stor betydelse för rådgivningen om hur de kan 
utveckla det befintliga kontrollsystemet.  
 
Revisor A berättar att han alltid försöker att ge råd till företagen hur de kan förbättra sina 
kontrollfunktioner. Han ser ett mervärde som han kan bidra med under revisionen. Genom 
denna rådgivning kommer han inte enbart att granska det som tidigare har skett i företaget 
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utan han kommer även att blicka framåt. I detta läge betonar han återigen att 
kommunikationen är viktig.  
 
Vidare beskriver Revisor A att det finns lagar och regler gällande revision och redovisning 
som alla företag måste följa. Det finns dock branschspecifika skillnader enligt hans mening. 
På grund av detta kommer därför de erfarenheter och den kompetens han har att vara väldigt 
betydelsefull i hans arbete. Han menar att han kan förutse en del problem innan de uppstår.  
 
Även Revisor B och C menar att deras tidigare erfarenheter medför att de får en bättre 
förståelse för verksamheten samt hur den kan påverkas av händelser i omgivningen. Detta 
menar de har en positiv inverkan vid deras bedömning av den interna kontrollen. Det medför 
att det blir enklare att se de brister som finns och ge förslag på lösningar. Vidare beskriver de i 
likhet med de två andra revisorerna att de försöker att ge råd hur företagen kan effektivisera 
sina interna kontroller.  
 
Vad revisorerna anser att företagen skall förbättra och effektivisera beror till stor del vad god 
intern kontroll innebär för dem. För Revisor A finns det två viktiga områden när det gäller den 
interna kontrollen. Den första är att företaget skall ha goda rutiner, det vill säga att det finns 
en väl utvecklad kontrollmiljö. Det andra området är hur bra kontrollerna fungerar utifrån den 
verksamhet företaget bedriver.  
 
Revisor C har i princip samma syn, men hon betonar att det viktigaste är att det finns 
kontroller för de konton hon anser mest väsentliga. Hon menar att beroende på företagets 
verksamhet kan revisorn ställa olika krav på företaget och de kontroller som utförs. Som 
exempel nämner hon att i verksamheter där lagret är av stor vikt och där lagersystem saknas 
måste inventering av hela lagret alltid skall ske på bokslutsdagen, men i de fall där man har ett 
väl fungerande lagersystem kan delar av inventeringen ske rullande under året. Varor av 
högre värden brukar dock alltid inventeras på bokslutsdagen. 
 
Förutom att rutinerna är av stor vikt gällande en bra intern kontroll anser Revisor D att 
organisationsstrukturen har betydelse. Det vill säga hur rapporteringen sker samt att den sker 
systematiskt. I och med detta har företagen bra förutsättningar för att utveckla de interna 
kontrollsystemen.  
 
Revisor B sammanfattar bra intern kontroll som följande: 
 

”God intern kontroll kan sammanfattas med tre ord; ORDNING OCH REDA.”  
 
Med detta menar hon att det är viktigt dels för ledningen men även för andra intressenter att 
den interna kontrollen fungerar på ett fullgott sätt. De interna kontrollsystemen är ett sätt att 
försäkra sig om att risken för felaktigheter eller oegentligheter inte uppstår i redovisningen.    
 
Den rådgivning som revisorerna ger i samband med utvärderingen av de interna kontrollerna 
tar de flesta företag till sig enligt de fyra revisorerna. Företagen försöker att förbättra och 
utveckla kontrollerna, men Revisor C menar på att det handlar mycket om resurser. Här 
kommer företagsledningens inställning till kontrollerna återigen att speglas, det vill säga om 
de är villiga att lägga ner resurser på detta. Revisor A påpekar även han att ledningens vilja att 
skapa goda interna kontroller är av stor vikt. Han nämner dock att ibland kan det råda delade 
meningar om behovet av kontroller i företaget.      
 



 

 38 

5.7 Sammanfattning av empiriska resultat 
 

 Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D 
Företagsledningens 
inställning 

Väldigt stor 
betydelse 

Ganska stor 
betydelse 

Väldigt stor 
betydelse 

Viss betydelse  

Regler och policys Speglar 
ledningens 
inställning 

Oskrivna regler 
måste beaktas 

Måste finnas i 
företaget 

Har betydelse 
för hans arbete  

Organisationens 
utformning 

Har betydelse, 
men viktigast 
är de fastlagda 
rutinerna 

Tar viss hänsyn 
till 
organisationens 
utformning  

Mer enhetliga 
regler vid 
centraliserad 
organisation 

Kan medföra 
skillnader i 
kontrollerna, 
syftet dock 
detsamma 

Riskbedömning Insamlandet av 
information är 
det första 
momentet 

Förstå 
verksamheten, 
branschspecifika 
riskområden 

Komplexitet i 
företaget 

Komplexitet i 
företaget 

Företagets 
bedömning av 
riskerna 

Tar ledningens 
kunskaper i 
beaktande 

Tar ledningens 
kunskaper i 
beaktande 

Tar ledningens 
kunskaper i 
beaktande 

Tar ledningens 
kunskaper i 
beaktande 

Viktig 
kontrollaktivitet 

Avstämning,  
kontoplan och 
samlingsplan 
som visar 
verksamheten 

Avstämning,  
ordning och 
reda, tydliga 
befogenheter 

Avstämning, 
tydliga 
befogenheter, 
flera personer 
behandlar 
samma 
transaktion  

Avstämning,  
vilket medför 
en aktuell 
resultat- och 
balansräkning  

Bedömning av 
kontroller 

Testar 
kontroller 
genom att följa 
transaktionen 
genom hela 
företaget 

Granskar om 
transaktionerna 
är behandlade 
av fler än en 
person i 
företaget  

Identifierar  
och testar 
befintliga 
kontroller 
genom att följa 
transaktionerna  

Stickprov för 
att testa rutiner 
och 
kontrollernas 
funktion 

Kommunikationen 
i företaget 

Till fördel för 
kontrollmiljön 

Inverkar på hur 
väl fungerande 
kontrollerna är 

Förståelse för 
kontrollernas 
syfte måste nå 
ut i 
verksamheten 

Viss betydelse 
för om 
rutinerna 
kommer att 
efterlevas 

Åtgärder vid 
bristande intern 
kontroll 

Rådgivning, 
mer substans-
granskning 

Rådgivning,  
mer substans-
granskning 

Rådgivning,  
mer substans-
granskning 

Rådgivning, 
mer 
omfattande 
granskning 

Revisorns 
erfarenhet 

Har lättare att 
förutse 
problem i 
företaget 

Bättre  
förståelse för 
verksamheten 

Bättre 
förståelse för 
verksamheten 

Stor betydelse 
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6 Analys 

6.1 Kontrollmiljö 
 
Företagsledningens inställning är en viktig faktor för att företaget skall kunna utforma en bra 
kontrollmiljö104. De revisorer vi intervjuat i denna studie är av samma åsikt, de betonar att 
företagsledningens synsätt gällande kontrollmiljön är av stor vikt. I och med att kontrollmiljön 
är grunden för hur väl fungerande kontrollerna är i företaget har den enligt vår åsikt en väldigt 
stor betydelse. Det är trots allt ledningen som bestämmer hur företaget skall fördela sina 
resurser. Om ledningen är intresserad av att det skall finnas bra kontroller i företaget måste de 
satsa pengar och tid för att bygga upp kontrollmiljön. I de företag där det finns stora brister i 
de interna kontrollerna kan det krävas väldigt mycket resurser för att upprätta ett väl 
fungerande system enligt oss. 
 
Hur kontrollmiljön utformas i företaget kommer att bero på hur företagskulturen ser ut105. Det 
är ledningen som har den beslutande makten i företaget och den inställning de har kommer att 
genomsyra hela företaget enligt revisorerna. Vår tolkning av detta är att de även kommer att 
sätta sin prägel på hur de anställda agerar. Detta handlar enbart inte om de regler och policys 
som sätts upp utan det beror även till stor del på vilka signaler de sänder ut till sina anställda.  
 
Vi anser att alla i företaget har en påverkan på den företagskultur som utvecklas. Med detta 
menar vi att alla anställda måste dra sitt strå till stacken för att det skall skapas en god 
kontrollmiljö i företaget. Även här kommer ledningens vilja att sprida informationen till de 
anställda att få en stor betydelse. Som vi ser det kommer de regler policys som de ställt upp 
inte att följas om de anställda inte förstår innebörden av dessa. Med detta menar vi att det är 
viktigt för ledningen att informera om vad kontrollerna har för betydelse för företaget.    
 
Sett ur revisorernas perspektiv är kontrollmiljön det som ligger till grund för hela den interna 
kontrollen i företaget. Företagets kontrollmiljö kommer i sin tur att påverka de 
kontrollmoment som utformas106. Vår tolkning av detta är att revisorn kan förlita sig mer på 
företagets egna kontroller om företaget har skapat en bra kontrollmiljö. Detta eftersom 
kontrollerna kan bli svåra att genomföra på avsett sätt om kontrollmiljön inte är tillräckligt 
välutvecklad.   
 
I kontrollmiljön ingår bland annat de regler och policys som utformats för att företagen skall 
kunna förmedla ut till sina anställda vilka spelregler som finns107. Att dessa regler följs i 
företaget är något som revisorerna anser är betydelsefullt när de skall göra sin revision. Vår 
bild av detta är att revisorn måste kunna förlita sig på att de regler som är uppsatta följs i 
företaget. Om företaget har tydliga regler och policys som dock inte efterlevs kan revisorn 
inte förlita sig på att de anställda i företaget utför arbetsuppgifterna och därmed kontrollerna 
på ett enhetligt sätt. Detta kan i sin tur leda till att de kontroller som utformats inte upptäcker 
de fel som kan uppstå.  
 

                                                
104 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 23 
105 Ibid. sid. 23 
106 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 32 
107 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 23 
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De regler och policys som finns utformade är av betydelse, men i slutänden är det trots allt 
företagsledningens synsätt som kommer att spegla hur väl utvecklad kontrollmiljön är108. 
Detta är något som tydligt visas i de empiriska resultaten, revisorerna återkommer flera 
gånger till betydelsen av ledningens inställning. Vår mening är att det bör finnas en balans 
mellan dessa två områden för att kontrollmiljön skall fungera tillfredsställande. Ledningens 
inställning kommer att speglas i de regler som finns implementerade i företaget. Dessa två 
delar är därför nära sammankopplade med varandra och för vår del är det svårt att se att den 
ena delen fungerar på ett bra sätt men inte den andra.        
 
Beroende på hur organisationen är uppbyggd kan kontrollmiljön se olika ut på avdelningarna i 
företaget. Därför måste företagen vara medvetna om detta när de utformar sina kontroller.109 
Att organisationens utformning har betydelse för den interna kontrollen är alla revisorer 
överens om. Revisor D beskriver att det kan finnas skillnader i utformningen av kontrollerna. 
I en decentraliserad organisation har ledningen mindre uppsikt över vad som sker i de olika 
delarna av organisationen110.  
 
Vår uppfattning är att detta kommer att påverka bedömningen av den interna kontrollen. Det 
blir enklare för revisorn att få en överskådlig bild i en centraliserad organisation med tanke på 
att kontrollerna är mer enhetligt utformade. De fastlagda rutinerna är enligt Revisor A den 
viktigaste aspekten. I en decentraliserad organisation kan de olika rutinerna dock skilja sig åt 
som Revisor D har beskrivit. Detta medför enligt vår mening att ytterligare granskning krävs 
från revisorns sida. Genom denna granskning kan revisorn säkerställa att de olika rutinerna 
fungerar såsom de avsetts i de olika delarna av verksamheten.    
 
En del av de ledande företagen anser att analyser av företagets struktur och kultur är av 
betydelse för utvecklingen av kontrollmiljön, många anser dock att det viktigaste är att det 
finns regler uppsatta i företaget111. Detta kan vi knyta samman med det revisorerna beskriver 
angående den inverkan företagets storlek har på hur väl utvecklad kontrollmiljön är. Vi anser 
att i de mindre företagen kanske ambitionen att utveckla kontrollmiljön är lägre eftersom de 
inte ser behovet. Precis som de empiriska resultaten visar har företagen som befinner sig i 
fasen mellan ett litet och medelstort företag oftast inte fullgoda interna kontroller. Detta kan 
till stor del bero på att de minsta företagen inte har behov av en väl utvecklad kontrollmiljö på 
grund av att det oftast är väldigt få personer involverade i företaget. I dessa fall måste revisorn 
anpassa revisionen utefter hur kontrollmiljön är utformad enligt vår åsikt.     
 
I och med att revisorn har till uppgift att granska de interna kontroller som finns i företaget 
måste denne även ta ställning till hur väl utformad kontrollmiljön är112. Den uppfattning vi 
fick av revisorerna är att kontrollmiljön är av stor betydelse och det är den som ligger till 
grund för bedömningen av den interna kontrollen. För att de interna kontrollerna skall kunna 
fungera i företaget måste kontrollmiljön vara väl utvecklad113. Detta är en åsikt som även vi 
kan vara beredd att hålla med om. Detta på grund av att om företaget inte har en bra 

                                                
108 D’aquila Jill M., Is the control environment related to financial reporting decisions? Managerial auditing 
journal Vol. 13 No. 8 (1998) sid. 477 
109 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 30 
110 Ibid. sid. 25 
111 Kaptein Muel, Avelino Scott, Measuring corporate integrity: A survey-based approach, Corporate 
governance Vol. 5 No. 1 (2005) sid. 47-48 
112 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 393 § 19 
113 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 32 
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kontrollmiljö kommer det med största sannolikhet att leda till att de kontroller som finns inte 
är tillförlitliga, vilket i slutänden leder till att revisorn måste göra ytterligare granskning. 
 

6.2 Riskanalys 
 
Den inneboende risken innebär de faktorer som kan påverka företaget negativt när hänsyn inte 
tas till de kontrollsystem som finns i företaget114. Revisorerna beskriver att de först och främst 
insamlar information om företaget för att göra riskbedömningen. I de fall där de har haft 
företaget som klient under ett flertal år finns redan en medvetenhet hos revisorerna om 
företagets risker. Vår tolkning av detta är att revisorn får lättare att bedöma den inneboende 
risken än om de reviderar företaget för första gången. Den kunskap som revisorn har om 
företaget sedan tidigare kommer att inverka på den riskbedömning denne gör av företaget. 
Detta medför att det inte enbart är det reviderade året som har betydelse utan även hur 
företaget har agerat och hanterat riskerna under de föregående åren enligt vår mening. 
 
Ytterligare en aspekt avseende riskbedömningen är hur komplex verksamheten är. I en mer 
komplex verksamhet kommer den inneboende risken att vara högre.115 Detta leder till att 
revisorn måste göra en bedömning av den inneboende risken eftersom den kan skilja sig åt 
väldigt mycket beroende på bransch, storlek, komplexitet i organisationen med mera. Även i 
detta fall kan revisorns tidigare kontakt vara till fördel för bedömningen. I en komplex 
verksamhet krävs det oftast en större insats från revisorn för att kunna skapa sig en god 
överblick av verksamheten. Det vill säga hur den är uppbyggd samt vilka faktorer som 
revisorn bör ta hänsyn till vid bedömningen av den inneboende risken. Ytterligare en faktor 
som medför mer arbete för revisorn är om företaget verkar i en riskfylld bransch116.     
 
Två av revisorerna framhäver att när de gör sin riskbedömning har komplexiteten i 
organisationen väldigt stor betydelse. Detta ser även vi som en viktig aspekt. Det kan vara 
svårt att få en överblick av verksamheten om företagets uppbyggnad är komplex. Detta kan i 
sin tur leda till att ledningen kan få problem att utforma kontroller som minimerar riskerna för 
att det uppstår fel och brister i den finansiella rapporteringen.  
 
Vi kan gällande ovanstående resonemang dra paralleller till betydelsen av en god 
kontrollmiljö. Om företagets verksamhet är svår att få en bild av kommer det att vara ännu 
viktigare att företaget har en bra kontrollmiljö. Enligt vår mening är det därför alla revisorer 
är ense om att de i första läget måste skaffa information om kontrollerna, rutinerna och 
företaget i helhet. Skillnaden är bara att de beskriver sitt tillvägagångssätt olika, i slutänden 
har de ändå samma mål. Detta mål är att få en förståelse för hur verksamheten är uppbyggd.  
 
En av de uppgifter som en revisor har är att utvärdera den bedömning företaget gör av deras 
interna kontroller117. Revisorn måste ta ställning till riskerna i företaget när utvärdering skall 
göras. Alla revisorer beskriver att de tar hänsyn till företagets egen bedömning av de risker 
som finns i företaget. Det är viktigt för företaget att de försöker att bedöma de risker som 

                                                
114 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 390 § 4 
115 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 41 
116 Hackenbrack Karl, Knechel Robert W., Resource allocation decisions in audit engagements, Contemporary 
accounting research Vol. 14 No. 3 (1997) sid. 495 
117 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 393 § 19 
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kommer att påverka deras verksamhet för att kunna förebygga dessa118. Genom att företaget 
har gjort denna bedömning tyder detta på en medvetenhet om att det finns risker i 
verksamheten, vilket det enligt vår mening finns inom alla branscher. Det är viktigt att 
företagen dokumenterar det arbete de utfört angående riskerna i företaget och vad de gjort för 
att försöka minimera dessa risker enligt oss. I och med att företagen gör en dokumentation 
kan det enligt vår åsikt underlätta för revisorn när denne skall göra sin bedömning. För 
företagets del innebär det även att de visar intresse för att hantera dessa risker. Att hantera de 
risker som finns är av stor vikt eftersom detta kommer att påverka företagets möjlighet att 
leva vidare119.   
 
Ett sätt för företaget att hantera riskerna kan vara att införa interna kontroller som har till 
uppgift att minimera riskerna i verksamheten120. Dock är det enbart kontrollrisken som kan 
minskas med dessa kontroller, den inneboende risken påverkas aldrig av kontrollsystemen121. 
Det både Revisor B och C beskriver är att de förutom att ta till sig information från företaget 
också försöker att ge råd hur riskerna kan minimeras. Om det är en klient som revisorn även 
kommer att ha i framtiden medför detta förebyggande av riskerna att revisorn kan bedöma 
kontrollrisken som lägre nästkommande år. Detta medför i sin tur att revisorn kan utforma 
revisionen annorlunda, vilket kan vara till fördel både för företaget och för revisorn.  
   

6.3 Kontrollaktiviteter 
 
De kontroller som finns i företaget kan se olika ut beroende på vilken bransch företaget verkar 
i samt företagets storlek. En viktig kontroll som alla företag bör ha enligt revisorerna är att 
avstämningar utförs varje månad. Detta för att företagen skall få en god bild av sin egen 
finansiella ställning. I och med denna kontroll kan fel och brister upptäckas och rättas till122. 
Om detta upptäcks på ett tidigt stadium har företaget möjlighet att göra de korrigeringar som 
krävs för att redovisningen skall vara rättvisande.   
 
Ytterligare en kontroll som Revisor C nämner är att olika personer i företaget har behandlat 
samma transaktion. Genom att en och samma person inte har möjlighet att utföra en 
transaktion i alla led minskas risken för felaktigheter123. I och med att samma person inte kan 
sköta hela transaktionen har företaget redan där skapat en form av kontroll enligt vår åsikt. Vi 
anser dock att detta förfarande inte helt kan reducera risken för att fel uppstår men det är ett 
sätt att försöka minska riskerna. Om revisorn ser att det finns dokumenterat att en transaktion 
är behandlade av flera personer kan denne sätta större tillförlitlighet till uppgifterna, vilket 
också beskrivs av både Revisor B och C.  
 
De kontroller som företaget har bör enligt Revisor A anpassas efter den verksamhet som 
bedrivs. Detta för att han skall kunna få en bra överblick av kontrollernas funktion. 

                                                
118 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 33 
119 Ibid. sid. 33 
120 Spira Laura F, Page Michael, Risk management- The reinvention of internal control and the changing role of 
internal audit, Accounting, auditing & accountability journal Vol. 16 No. 4 (2003) sid. 646 
121 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold, Wallage Philip, (2005) Principles of auditing- An introduction 
to international standards on auditing Pearson education limited Edinburgh sid. 210-212 
122 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 49 
123 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 48 
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Kontrollerna kommer att se olika ut beroende på vilken risk och vart i företaget riskerna 
finns124. Enligt oss är det inte tillräckligt att revisorn ser att det finns kontroller som fungerar i 
företaget. Denne måste också utvärdera och analysera att kontrollerna har avsedd funktion i 
företaget. I denna situation anser vi att det ligger ett stort ansvar på revisorn och dennes 
bedömning. Revisorns kunnande inom företagets bransch kommer att påverka de 
bedömningar revisorn gör i sin revision125. Vi anser att gällande bedömningen av de 
kontrollfunktioner som finns är revisorns tidigare erfarenheter av stor betydelse för den 
bedömning denne gör kommer att inverka på den fortsatta granskningen. 
Kontrollfunktionerna i företaget finns av en anledning, nämligen att minska de risker som 
finns enligt vår mening.   
 
De kontroller som finns i företaget och utförs kontinuerligt av de anställda anser vi tillhör de 
övergripande kontrollerna. Dessa övergripande kontroller innebär egentligen alla 
kontrollfunktioner som finns i den dagliga verksamheten126. Dessa kontroller är till viss del 
sådant som företagen gör utan att reflektera över att det just är en kontroll. Revisorer 
diskuterar ofta rutinerna som finns i företaget under intervjuerna och vår uppfattning är att de 
lägger stor tonvikt vid dessa. De rutiner som finns kan vara ett enkelt exempel på 
övergripande kontroller. Det viktigaste som vi uppfattar det är att det finns ett tydligt och 
dokumenterat arbetssätt för hur uppgifterna skall utföras. 
 
Revisorerna beskriver att de testar kontrollerna som finns i företaget när de skall göra en 
utvärdering av dessa. Denna granskning av de kontroller som finns anser vi är en form av 
kompletterande kontroller. De kompletterande kontrollerna har för avsikt att se till att fel inte 
uppkommer127. När revisorn gör sina stickprovskontroller är det för att säkerställa att de 
övergripande kontrollerna fungerar tillfredsställande. Det är dock inte enbart revisorn som 
utför denna typ av kontroller såsom vi ser det. Det kan även vara företagen själva som vill 
försäkra sig om att deras system är tillförlitligt.       
      
Alla revisorer beskriver att tillvägagångssättet vid revisionen kan skilja sig åt beroende på om 
det är ett företag de har reviderat tidigare eller om det är en förstagångsrevision. Det vill säga 
upplägget kan bli lite annorlunda om det är ett företag som de känner till sedan tidigare och 
vet att kontrollerna som är testade under ett flertal år innan är tillförlitliga. Revisorn måste 
dock inhämta information som visar på att kontrollerna fungerar och därmed minskar 
kontrollrisken128. Vi har en förståelse för att revisorerna kan förlita sig på kontrollerna som är 
testade de föregående åren om förutsättningarna i företaget är detsamma. Det finns inte tid 
och möjlighet att testa alla kontroller i företaget varje år.  
 
Det kan vara till fördel att granska ett fåtal kontroller mycket noggrant ena året för att sedan 
granska andra nästkommande år. Dock kan det vara så att vissa rutiner måste granskas varje 
år på grund av att de är de som är väsentligast för företaget. Detta är även något som två av 
revisorerna beskriver under intervjuerna. Vi kan förstå att i små företag är det samma 
återkommande poster som granskas från år till år. Eftersom det i dessa företag är ett fåtal 
viktiga flöden som genererar de största posterna i den finansiella rapporten. 
                                                
124 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 51 
125 Jensen Kevan L, Payne Jeff L, Management trade-offs of internal control and external auditor expertise, 
Auditing: A journal of practice & theory, Vol. 22 No. 2 (2003) sid. 117 
126 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 54 
127 Ibid. sid. 54 
128 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 395 § 31 
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Revisorerna påpekar att de förlitar sig på kontrollerna om de fungerar tillfredställande och 
planerar sin revision därefter. De beskriver vidare att kontrollerna har ett syfte att fylla i 
företaget utöver att det skall ligga till grund för deras revision. Kontrollaktiviteternas funktion 
är att förhindra och rätta till de fel som kan uppstå129. Här kan vi tydligt se att det är viktigt att 
företaget har väl utformade kontroller som ser till att riskerna minimeras. Detta är inte enbart 
till fördel för revisorn utan det är även viktigt för företagsledningen. I större företag 
säkerställer dessa kontroller att den information som når ledningen är korrekt. 
 

6.4 Information och kommunikation 
 
De fyra revisorerna beskriver att kommunikationen och informationen i företaget är av 
betydelse när det gäller den interna kontrollen. De berättar att de anställda måste förstå 
meningen med de kontroller som finns i företaget. Ett syfte med informationssystem kan vara 
att sprida information, ett annat kan vara att det har en övervakande funktion130. Det syfte som 
revisorerna anser att informationssystemen har är mer inriktat på att informera de anställda 
enligt vår åsikt. Som vi förstår det är det viktigt för dem att alla anställda i företaget vet vad 
deras arbetsuppgifter är, det vill säga att det finns tydliga arbetsbeskrivningar. I och med detta 
finns en klar uppdelning av ansvaret, vad som förväntas av den enskilde individen eller 
avdelningen.  
 
Det krävs dock av revisorn att denne måste granska och se att dessa arbetsbeskrivningar följs 
av de anställda. Enligt vår mening är kommunikation och informationsspridning i företaget 
inte bara en verbal del utan kommunikation är mycket mer än bara talade ord. Här handlar det 
om att skapa tydliga beskrivningar och sedan lyckas med att förmedla ut dem till de anställda. 
Om ledningen lyckas med detta kan revisorn lägga en större tillförlit till företagets finansiella 
rapportering i slutänden. Detta leder även till att revisorn inte måste utföra lika mycket 
granskning av rutinerna. 
 
Revisorn har en viktig betydelse för ledningen genom att denne kan ge feedback på de 
kontrollsystem som finns131. För att få tillräcklig information om verksamheten beskriver 
Revisor A att ett bra tillvägagångssätt är att studera de arbetsbeskrivningar och 
organisationsdiagram som finns. När revisorn granskar dessa kan denne med sina tidigare 
erfarenheter bättre veta hur företaget kan utveckla sin kommunikation med de anställda enligt 
vår åsikt. Genom att revisorn kan ta del av den information som är dokumenterad såsom 
organisationsdiagram kan denne få en bättre förståelse för var kontrollerna kan behövas i 
organisationen. Här anser vi att det är viktigt att det sker en dialog mellan företaget och den 
revisor som granskar. Detta med tanke på att revisorn måste veta att den dokumenterade 
informationen är korrekt och efterlevs. 
 
Kommunikationen i företaget gäller inte enbart det ledningen förmedlar till de anställda utan 
även information från de anställda till ledningen132. Detta är en aspekt som Revisor C nämner, 
om förutsättningarna förändras i kärnverksamheten måste ledningen informeras om detta. 
Detta är av stor vikt för ledningen, de måste veta vad som försiggår på den operationella nivån 

                                                
129 Revision- en praktisk beskrivning, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 49 
130 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 59-60 
131 Ibid. sid. 65 
132 Ibid. sid. 64 
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för att kunna styra verksamheten på bästa sätt. När de skall fatta beslut måste det bygga på 
korrekt information133. Även revisorn kommer enligt vår tolkning att beröras av hur bra 
kommunikationen fungerar i företaget. Om revisorn inhämtar information från ledningen som 
sedan inte visar sig stämma kommer det att innebära en mer omfattande undersökning. 
Revisorn måste här studera hela organisationen för att se varför informationen från ledningen 
och rutinerna i operationella delen inte överensstämmer. I denna situation kan det vara särskilt 
viktigt för revisorn att studera kontrollerna och se om de utförs på rätt sätt.  
 
Den kommunikation och information som sprids i företaget kommer också att påverkas av 
den kontrollmiljö och företagskultur som finns i företaget enligt vår mening. Med detta menar 
vi att om företaget har en väl utvecklad kontrollmiljö kommer informationsspridningen med 
största sannolikhet att fungera på ett bra sätt. Företaget har då skapat bra system och rutiner 
för hur kommunikationen skall fungera. Detta anser vi leder till att revisorn kommer att kunna 
förlita sig mer på de kontroller och rutiner som finns i företaget. 
        

6.5 Tillsyn 
 
Det viktigaste för revisorerna när de skall granska den tillsyn av kontroller som finns i 
företaget är själva insamlandet av information. Det här sker på olika sätt beroende på vad 
revisorn anser är det bästa sättet för just denne. Revisorn kan använda sig av flödesscheman, 
checklistor eller frågeformulär134.  
 
Här kan vi tydligt se från de intervjuer vi gjort att alla de här tre varianterna används av de 
olika revisorerna. Beroende på vilken bransch företaget verkar inom kommer insamlandet 
skilja sig enligt vår mening. Vi anser även att organisationens struktur kommer att påverka 
den insamling som utförs. Det finns inga klara riktlinjer på vilket sätt revisorn skall samla in 
denna information. Dock har alla olika byråer säkert en utarbetad metodik hur de vill att de 
anställda revisorerna skall arbeta. Som vi ser det kommer även revisorns erfarenheter och 
personliga preferenser att inverka när de skall göra sin bedömning av hur väl tillsynen 
fungerar. 
 
Alla fyra revisorerna är ense om att den kompetens och de erfarenheter som revisorn besitter 
har en väldigt stor betydelse i bedömningen av den interna kontrollen. Detta med tanke på att 
om de känner till en bransch väl har de lättare att förstå var riskerna kan finnas och därmed 
vart kontrollerna bör införas. Här kommer erfarenheten att vara väldigt betydelsefull, desto 
mer erfarenhet revisorn har desto bättre är förutsättningarna för att de gör en bättre 
bedömning av företagens kontroller135. Vi anser att om revisorn har erfarenhet från liknande 
situationer medför det att denne vet vilka risker som kan finnas och hur de skall ta reda på om 
kontrollerna är tillförlitliga.  
 
Erfarenheten spelar inte bara stor roll vid bedömningen av den interna kontrollen utan den kan 
även vara till hjälp när revisorn ger råd till företagen. Revisorerna beskriver att de ofta ger råd 
och tips på hur deras klienter kan förbättra och effektivisera de kontroller som redan finns i 

                                                
133 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 61 
134 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (1992) Internal control-integrated 
framework sid. 72-73 
135 Bierstaker James L., Brody Richard G., Presentation format, relevant experience and task performance, 
Managerial auditing journal Vol. 16 No. 3 (2001) sid. 127-128 
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företaget. Företaget verkar i de flesta fall i en bransch som förändras med tiden enligt vår 
åsikt. Detta kräver även att kontrollerna måste utvecklas och anpassas till de nya 
förutsättningarna som uppkommer136.  
 
I detta fall kan revisorerna vara till stor hjälp för företagen i och med att de har kunskapen om 
hur ett företag kan bygga upp ett bra kontrollsystem. Detta på grund av de vet vilka kriterier 
som ska vara uppfyllda för att de skall anse att det är en god intern kontroll. Revisorerna 
beskriver även vid intervjuerna att de flesta företagen tar till sig av de råd de ger. Från 
revisorernas synvinkel ger detta ett mervärde som de kan bidra med under revisionen. Som vi 
ser det är det ett sätt för revisorerna att visa att de är intresserade av att hjälpa företaget att 
utvecklas och inte enbart är intresserad av att hitta brister och felaktigheter. 
 
Ytterligare en åtgärd som vidtas av revisorerna vid brister i den interna kontrollen är en mer 
omfattande substansgranskning enligt revisorerna. De beskriver vidare att det är bedömningen 
av den interna kontrollen som bestämmer hur de skall planera den fortsatta revisionen. Vid 
bristande interna kontroller kommer kontrollrisken att bedömas högre och därmed krävs mer 
substansgranskning för att få tillräckliga revisionsbevis137. Vi kan förstå att bristande 
kontroller leder till att revisorn måste granska redovisningen mer ingående. Eftersom denne 
skall i sin revisionsberättelse skriva under på att den finansiella rapporten ger en rättvisande 
bild av företagets ekonomiska ställning. Vi kan samtidigt förstå att revisorn förlitar sig på de 
kontroller som denne bedömer fungerar eftersom det trots allt är revisorn som granskat och 
testat av att de verkligen fungerar. 
 

                                                
136 Haglund Anders, Sturesson Jan, Svensson Roland, (2005) Intern kontroll- En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen Öhlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm sid. 63 
137 FARs Samlingsvolym del 2, (2006) FAR förlag AB Stockholm sid. 397-398 § 47, 49 
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7 Slutsatser 
 
Den problemformulering som vi ville besvara genom denna studie var; vilken betydelse har 
den interna kontrollen för revisorn vid utformandet av en revision? Syftet var att studera den 
praxis som finns när det gäller användandet av interna kontroller vid revisionen. Det fanns 
även två andra syften, vilka var att öka förståelsen för det revisorerna anser är viktigast inom 
interna kontrollen samt hur de agerar vid brister i denna.  
 
De slutsatser som vi kan dra utifrån den studie vi utfört är att tillvägagångssättet vid 
bedömningen av den interna kontrollen är i stora drag väldigt lika. Detta kan till stor del bero 
på att de alla arbetar utifrån de rekommendationer som finns det vill säga Revisionsstandard i 
Sverige, i det här fallet RS 400.  
 
Vi kan tydligt se att insamling och dokumentation av de kontroller som finns i företaget är det 
första steget i bedömningen. Här kommer även revisorerna att ta i beaktning den bedömning 
och dokumentation som redan finns i företaget. När de har tagit del av informationen 
angående kontrollerna är ett mycket viktigt steg att testa av att dessa fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Om det visar sig att kontrollerna fungerar på avsett sätt kan revisorerna 
förlita sig på den information som sedan kommer att ligga till grund för de finansiella 
rapporterna. Detta leder i slutänden till att det krävs mindre granskning från revisorns sida.  
 
Beroende på om revisorn utför revisionen på ett företag som denne känner till sedan tidigare 
eller om det är en förstagångsrevision kommer tillvägagångssättet att skilja sig åt. I ett företag 
som revisorerna känner till vet de vilka kontroller de bör testa av, de nämner att vissa fall är 
det samma från år till år och i andra fall testar de olika kontroller.  
 
Under studien framkom det att en av de viktigaste delarna vad gäller interna kontroller är 
företagsledningens inställning. Det är deras synsätt som kommer att påverka hur företaget 
bygger upp sina kontrollsystem. Vi har fått en tydlig bild från alla revisorer att detta har en 
stor betydelse. Ledningens inställning kommer även att återspeglas i dels de policys och 
rutiner som finns i företaget men även hur bra kommunikationen fungerar i företaget. En del 
som har betydelse när de bedömer den interna kontrollen är om det finns tydliga 
arbetsbeskrivningar.  
 
I studien har det även framkommit att revisorerna anser att kontrollmiljön och ledningens 
inställning är viktiga eftersom det är dessa som ligger till grund för hur väl kontrollerna 
kommer att fungera i företaget. Dock är inte ledningens inställning avgörande, det krävs att 
alla i företaget är delaktiga och förstår syftet med kontrollerna för att dessa skall fungera.  
 
Om det visar sig att det finns brister i den interna kontrollen kommer detta att leda till att 
kontrollrisken bedöms högre av revisorerna. Om den interna kontrollen bedöms vara bra och 
revisorn kan skaffa revisionsbevis genom att testa av kontrollerna bedöms kontrollrisken 
lägre. 
 
Om det nu finns brister är det två insatser som alla revisorerna beskriver. Den första är att 
substansgranskningen kommer att öka, det vill säga revisorerna måste utföra ett mer 
omfattande arbete. Detta för att de skall vara säkra på att informationen som ligger till grund 
för de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av företagets ställning.  
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Den andra åtgärden som vidtas av revisorerna är rådgivningen som alla beskriver att de ger. 
Detta ger ett mervärde vid revisionen. Revisorerna har en bra utgångspunkt för rådgivning 
eftersom de vet vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att interna kontrollen kan anses vara 
bra utformad. Revisorer har även en bredare kunskap angående hur kontrollerna kan utformas 
eftersom de ser många olika lösningar på kontrollernas utformning.  
 
Revisorns erfarenheter kommer att spela stor roll för bedömningen av den interna kontrollen. 
Detta är något som tydligt framkommit i denna studie. Alla är ense att om de har tidigare 
kunskaper om en bransch är det lättare att förutspå vart problemen kan uppstå och vart 
riskerna finns. Deras kunskap kommer även till användning när de ger rådgivningen som vi 
beskrivit ovan.       
 
I början av denna studie var vår uppfattning att den interna kontrollen hade en viss betydelse 
vid revisionen. Att den skulle ha sådan stor betydelse som denna studie visar var en oväntad 
upptäckt. För det är den interna kontrollen som ligger till grund för revisorn vid dennes 
fortsatta planering av revisionen.  
 
Som en sammanfattning av hela studien har vi kommit fram till är att det revisorerna lägger 
allra störst vikt vid är att det är ORDNING OCH REDA i företaget. Detta oavsett vilken 
bransch företaget verkar i, hur organisationen är utformad och företagets storlek. Utför 
företaget sina avstämningar och gör uppföljningar kommer detta att leda till att de har en bra 
ordning och därmed bra intern kontroll.  
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8 Förslag till fortsatt forskning 
 

• Vi anser att det skulle vara intressant att fördjupa sig i vad den interna kontrollen i 
företaget har för betydelse för företagsledningen och deras styrning av verksamheten. 
En aspekt som kan undersökas inom samma ämne är hur företagsledningen uppfattar 
revisorns arbete vid bedömningen av den interna kontrollen. 

 
• Alternativet kan även vara att en kvantitativ studie utförs med samma syfte att ta reda 

på vilken betydelse den interna kontrollen har för ett antal revisorer vid planerandet av 
revisionen. För det skulle vara intressant att se om det som framkommit i vår studie 
även går att generalisera på hela revisorskåren. 
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9 Sanningskriterier 

9.1 Giltighet 
 
I denna studie har vi intervjuat fyra olika revisorer om betydelsen av den interna kontrollen 
vid genomförandet av en revision. Antalet respondenter kan vara svårt att bestämma i en 
kvalitativ studie. En regel forskaren kan gå efter är att ytterligare en intervju inte kommer att 
tillföra forskaren mer kunskap om ämnet138. 
 
Vi anser att en ytterligare intervju inte hade givit oss någon bättre förståelse för det studerade 
problemet. Detta därför att det empiriska resultat som framkommit är relativt enhetligt på 
grund av att de enskilda revisorernas åsikter inte skiljde sig nämnvärt enligt vår mening. 
 

9.2 Intersubjektivitet 
 
När en kvalitativ studie utförs är det viktigt för forskaren att beskriva ställningstaganden och 
tillvägagångssätt. Detta för att läsaren skall få möjlighet att göra en egen bedömning av 
studiens resultat.139 Vi har därför i denna studie försökt att på ett tydligt sätt beskriva hur vi 
gått tillväga vid studiens genomförande. Vi har även försökt att delge läsaren de 
utgångspunkter som legat till grund för denna studie. 
 
Forskaren har som uppgift att tydligt redovisa vad denne utfört i studien. Detta för att läsaren 
själv skall ha möjlighet att genomföra studien på ett liknande sätt.140 Dock är det inte säkert 
att den som replikerar studien gör samma analys av det framkomna resultatet eftersom alla 
forskare gör tolkningarna utifrån deras tidigare erfarenheter. I och med att vi gjort en tydlig 
beskrivning av våra tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet kan läsaren själv skapa 
sig en uppfattning vilken påverkan detta haft på studien. 
 
För att förbättra vår trovärdighet i studien valde vi att skicka ut vår empiridel till alla våra 
respondenter. Genom att använda sig av respondentvalidering kan forskaren verifiera att 
denne uppfattat respondenternas åsikter på ett korrekt och riktigt sätt141. Alla revisorer tyckte 
att vi återgett deras åsikter på ett bra sätt. Det enda som de velat göra är små förändringar för 
att förtydliga deras åsikter. 
 

9.3 Överförbarhet 
 
I en kvalitativ studie finns ingen möjlighet att generalisera studiens resultat till hela 
populationen eftersom ett representativt urval inte utförts142. I och med att vi gjort en 
beskrivning av det material som insamlats kan läsaren själv göra bedömningen om studien ger 
samma resultat om den skulle utföras i en annan miljö143. 
 

                                                
138 Bryman Alan, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB Malmö sid. 292  
139 Grenness Tor, (2005) Hur kan du veta om något är sant?, Liber Malmö sid. 102-103 
140 Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas, (2002) Varför vetenskap? Studentlitteratur Lund sid. 121 
141 Bryman Alan, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB Malmö sid. 259 
142 Allwood Carl Martin, (2004) Perspektiv på kvalitativ metod, Studentlitteratur Lund sid. 21 
143 Nylén Ulrica, (2005) Att presentera kvalitativa data, Liber Malmö sid. 158 
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Vi anser att resultaten av denna studie med stor sannolikhet skulle gå att replikera på ett antal 
andra revisorer. Detta på grund av att de har ett regelverk som de måste följa när de skall 
utföra en revision. Visst kan resultat se lite annorlunda ut på grund av att det i slutänden är 
revisorns erfarenheter som kommer att påverka de svar de avger. Vi är dock medvetna om att 
det urval vi har gjort inte är representativt vilket medför att vi inte kan generalisera utan vi 
kan bara beskriva revisorernas subjektiva tankar om ämnet. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
  
Hur länge har du arbetat inom branschen?  
 
Vilka sorters företag arbetar du mest med?  
 
Beskriv kort vad en god intern kontroll är för dig.  
 
Kontrollmiljön 
 
Hur anser du att den interna kontrollen skiljer sig åt beroende på företagsledningens 
inställning?  
 
Hur påverkas kontrollmiljön av regler, policys och oskrivna regler i företaget?  
 
Hur påverkas den interna kontrollen av decentraliserad resp. centraliserad organisation?  
 
Riskanalys 
 
Beskriv hur du går tillväga för att bedöma de interna riskerna i ett företag?  
 
Vilken vikt lägger du vid företagets egen bedömning av de interna riskerna när du gör en 
revision? 
 
Kontrollaktiviteter 
 
Kan du ge något exempel på hur de vanligaste kontrollfunktionerna är utformade på 
företagen? 
 
Hur går utvärderingen till av de kontroller som finns i företaget för dig som revisor? 
 
Hur mycket förlitar du dig på företagets egna kontroller? 
 
Information och kommunikation 
 
Anser du att den info/kommunikation som sprids i företaget har någon inverkan på interna 
kontrollen och i slutänden på din revision?  
 
Tillsyn 
 
Hur samlar du in information angående hur den interna kontrollen fungerar i företaget? 
 
Om du anser att det finns brister i den interna kontrollen hur går du vidare? 
 
Slutligen; hur påverkar företagets interna kontroll din insats vid revision?  
 
 


