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1. Problembakgrund 
I det här kapitlet kommer vi att inleda med att först presentera en problembakgrund över vårt 
valda ämne. Denna problembakgrund kommer därefter att smalnas av för att sedan mynna ut 
i den problemformulering och det syfte vi ämnar undersöka med vår studie. 
 
Ett ökat antal företagsskandaler runt om i världen har lett till att allt mer omfattande lagar och 
regelverk är på frammarsch. Mellan åren 1997 och 1998 anklagades dryckesjätten Coca-cola 
för att ha blåst upp sin vinst i årsredovisningen till stora summor samtidigt som 
försäkringsföretaget AIG upptäcktes ha genomfört så kallade luftaffärer med 
försäkringskontrakt. Skandalerna har skakat aktiemarknaden och allt fler har blivit överens 
om att en skarpare reglering måste till.1 I USA har detta lett till att ett regelverk kallat 
Sarbanes Oxley Act, SOX, har införts med syfte att öka kontrollen över de börsnoterade 
bolagen och på så sätt minska bedrägerierna. De skärpta reglerna ska alltså öka trovärdigheten 
för bolagens redovisning och dess styrelse. Reglerna är tvingande för amerikanska bolag 
sedan 2002, men även icke-amerikanska bolag noterade på amerikansk börs omfattas av 
bestämmelserna. SOX framhåller fyra punkter som i huvudsak är införandets syfte. Den första 
punkten trycker på att den information och redovisning som lämnas till aktieägarna ska ha 
strängare krav angående dess riktighet. Den andra punkten tar upp revisorernas oberoende och 
professionalism och menar att strängare krav på detta ska upprättas. Tredje punkten behandlar 
kraven gällande den interna organiseringen av företagets revision och den information som 
lämnas till marknaden. Fjärde och sista punkten handlar om att strängare straff ska införas 
gällande brott mot lagen.2 Det är inte bara i USA denna utveckling skett utan det rör sig om en 
debatt på hela den internationella marknaden. Många är överens om att det krävs förändringar 
i normer, praxis och regelverk för att återskapa förtroendet för de finansiella rapporterna.3  
 
Även Sverige har skakats av ett flertal företagsskandaler de senaste åren och de strängare 
reglerna för kontroll är på framryckning även här4. Den svenska motsvarigheten till 
exempelvis SOX presenterades i december 2004 av den så kallade Kodgruppen och har fått 
benämningen svensk kod för bolagsstyrning, även kallad bolagskoden eller koden. Koden 
gäller för svenska bolag noterade på A-listan samt för bolag noterade på O-listan med ett 
marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor. 5 I och med införandet av koden kommer 
ägarnas roll att betonas mer. Exempel på detta är att koden medför större 
informationsskyldighet till aktiemarknaden ifrån ledningens och styrelsens sida.6  De företag 
som kom att beröras av den svenska koden för bolagsstyrning ska senast inför bolagsstämman 
2006 ha implementerat denna. Koden är intagen i Stockholmsbörsens noteringskrav och 
fungerar som ett komplement till övrig reglering på området.7 Det rör sig om normer som 
tillsammans med Aktiebolagslagen och Bokföringslagen ska reglera bolagen på den svenska 
börsen8. Dessa normer har som syfte att öka aktieägarnas förtroende och berör i huvudsak tre 
olika områden. Det första området berör det revisionsutskott som nu blivit en 
rekommendation. Syftet med denna är att främja dialogen mellan styrelsen och de externa 
revisorerna. Det andra området berör internrevisorns ökade betydelse. I och med Koden vilar 

                                                 
1  Affärsvärlden, Boom för revision 
2  Balans nr 1 (2003), Sarbanes-Oxley Act: USA´s hårda svar på redovisningsskandalerna  
3  Balans nr 4 (2004), Kodens regler om finansiell rapportering och revision 
4  Affärsvärlden, Boom för revision 
5  Balans nr 1 (2006),  
6  www.sweden.gov.se/sb/d/4820/a/35610 2006-03-23 kl 09:30 
7  Balans nr 1 (2006),  
8  Balans, nr 3 (2005), Bolagskodens regler om finansiell rapportering, internkontroll samt redovisnings och 
revisionsfrågor 
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nu ett tyngre ansvar på internrevisorn vad gäller den helhetssyn som ska utvecklas på 
riskhantering, styrning och det stärkta ägarinflytandet. Internrevisorn ska vara helt oberoende 
från styrelsen och fungerar ungefär som en konsult. Det tredje och sista området som Koden 
främst berör är att de interna kontrollerna ska utformas på ett logiskt och förståeligt sätt för 
styrelsen. Detta för att den interna kontrollen ska integreras i bolagets affärsverksamhet. 9  
 
Syftet med koden är vidare att den ska gälla för företagande med spritt ägande.10 I och med att 
det inte finns några direktiv gällande hur de olika bolagen ska implementera koden är det 
valfritt att välja vad som ska tas med och inte tas med. Dock måste alla avvikelser motiveras 
och det är upp till styrelsen att bestämma hur genomarbetad motiveringen kommer att bli. 
Men hur tänker då styrelsen när de väljer vilka delar ur koden som passar deras företag och 
vilken betydelse har styrelsens motiveringar av sina beslut för aktieägarna. Det resonemang 
som här förs kan härröras till corporate governance, vilket i svenskt tal kan översättas till 
bolagsstyrning. Bolagsstyrning innefattar i dess snävaste betydelse företagsledningens 
handlande och ägarnas tillsyn eller styrelsens verksamhet. Uttrycket kan även liknas vid ”god 
förvaltningssed”.11 
 
I bolagsstyrningen spelar styrelsen en central roll och enligt ABL är styrelsens huvudsakliga 
uppgifter att ansvara för bolagets intressen12. Styrelsen ska ansvara för bolagets organisation, 
förvaltning och andra väsentliga angelägenheter13. Detta ger i sin tur effekten att styrelsen 
givits ett relativt stort utrymme i den svenska koden för bolagsstyrning.14 Skyddandet av ett 
företags tillgångar och ägarnas investeringar utgör det huvudsakliga syftet med den interna 
kontroll som företagets styrelse ansvarar för. Enligt koden för bolagsstyrning ska styrelsen 
övergripande se till att de blir kontinuerligt uppdaterade med ny information vad gäller 
företagets interna kontroll och system och se till att det fungerar bra för företaget. Varje år ska 
även styrelsen avge en rapport avseende bolagets finansiella rapportering samt interna 
kontroll, vilken sedan ska granskas av bolagets revisor. Detta innebär en undersökning och 
utvärdering av behovet av internrevision, där styrelsen sedermera ska motivera sitt 
ställningstagande.15 Men hur påverkar detta styrelsen? Anser de att detta är ett bra system att 
visa på företagets interna finansiella situation för omvärlden och höjer det verkligen 
förtroendet hos aktieägarna och bolagets intressenter?  
 
Vidare är det inte enbart styrelsens ansvar som ökat utan även internrevisorns ansvar har alltså 
utökats. Internrevisorns arbete ska utgöra ett led i en förbättring av arbetet för de mål som är 
uppsatta för företaget samt arbeta för att utveckla de funktioner som fungerat mindre bra. 
Genom att revidera granskar internrevisorn de eventuella svagheter som finns för att sedan 
kunna leda företaget i rätt riktning i förhållande till dessa svagheter.16 Detta innebär att 
internrevisorn blivit en viktig länk i bolagsstyrningen. Bland annat ska internrevisorn komma 
med förslag på intern kontroll, komma med lösningsförlag på hur kostnader kan reduceras på 
långs sikt samt årligen lämna rapport till styrelsen om redovisning och uppföljning av 
bolagets resultat. 17 
 
                                                 
9  Affärsvärlden, Boom för revisionen 
10  Svensk Kod för Bolagsstyrning, sid. 8 
11  http://www.ktm.fi/index.phtml?l=sv&s=201 2006-03-30 kl 16:45 
12  Balans nr 4 (2004), Arbete som utförs av annan än revisorn själv 
13  Sveriges Lagar 8 kap 4 § 1st ABL 
14  Balans nr 4 (2004), Arbete som utförs av annan än revisorn själv  
15  Den svenska bolagskoden, s 29 
16  SIS forum, Internrevision för ständig förbättring, sid3-4 
17  Internal Auditor, October 2005, Internal Auditing´s role in corporate governance 
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Det är viktigt för företag och styrelser att de visar att de har bra interna kontroller, då detta 
bara blivit mer och mer av vikt för investerare. Koden saknar dock klara direktiv för hur 
arbetet med den interna kontrollen ska se ut. Det är alltså upp till varje enskild styrelse att se 
till att ett fungerande kontrollsystem finns. Detta kan innebära att styrelser måste ta på sig mer 
ansvar och trycka mer på de interna kontrollerna vilket i sin tur påverkar internrevisionen.18 
Hur fungerar då egentligen internrevisionen och styrelsens arbete och hur förhåller de sig till 
varandra. 
 
Eftersom de interna kontrollerna har ökat måste fler arbetstimmar läggas ned på detta arbete, 
vilket i sin tur gör det mer kostsamt. Styrelsens utökade ansvar tillsammans med den nya 
koden, reglerna och förhållningssättet gör hela situationen ny. Området är förhållandevis 
outforskat och komplext vilket skapat ett intresse hos oss.   
 
Med denna problembakgrund har vi som författare blivit nyfikna på hur svenska börsnoterade 
företag egentligen ser på och använder sig utav internrevisionen som en granskningsfunktion i 
och med den nya svenska koden för bolagsstyrning. Då styrelsen har ett stort bestämmande 
inflytande och är valda av aktieägarna vill vi utröna styrelsens användbarhet och betydelse av 
interna kontroll. Detta mynnar ut i följande frågeställning: 
 
 
1.1 Problemformulering 
Hur fungerar internrevisionen som ett verktyg för styrelser i svenska börsnoterade bolag? 
 
1.2 Syfte 
Med denna problemformulering avser att vi undersöka internrevisionens användbarhet och 
betydelse för styrelser i börsnoterade företag. Meningen är att undersöka internrevisionen som 
en del av den interna kontroll på företag som införts i och med den nya svenska bolagskoden. 
Med användbarhet ämnar vi fokusera på ledamöters syn på internrevisionen som en del av det 
löpande styrelsearbetet. Betydelsen för styrelsen syftar till att utröna vilken effekt införandet 
av hårdare regleringar rörande internrevisionen har haft för styrelser. 
 

                                                 
18  Simons, R, 2002. Performance Measurement and control systems for implementing strategy, Sid 288  
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka val och ställningstaganden som gjorts under 
uppsatsskrivandets gång. Det är viktigt att studiens intressenter har insikt i hur studien har 
genomförts och vilka antaganden vi arbetat efter.  
 
2.1 Ämnesval  
Vår utgångspunkt i valet av ämne för vår magisteruppsats var att försöka kombinera 
management med redovisning/revision. Detta på grund av att Jennifer har haft management 
som huvudsaklig inriktning medan Irma har studerat redovisning/finansiering. Att finna denna 
koppling var till en början ganska svårt men vid närmare eftertanke kom vi fram till att det 
finns flera områden inom redovisning/revision som faktiskt skulle kunna bli mer intressant 
och djupare om vi kopplade samman hur ledning och styrelsearbete ser ut med hur företagets 
finansiella rapporter är uppbyggda. Vidare ville vi behandla ett aktuellt område där allt för 
mycket inte redan finns skrivet.  
 
För att få tips och idéer om frågeställningar besökte vi bland annat KPMG´s hemsida. Där 
fann vi flera intressanta frågeställningar rörande internrevisionen i och med införandet av den 
svenska bolagskoden och vårt intresse för ämnet väcktes. Vidare började vi läsa artiklar 
skrivna om internrevision och vid en närmare studie av koden fann vi att det verkade finnas 
ett glapp mellan styrelsen och dess användbarhet och betydelse av internrevision.  
 
Tillbaka till vårt mål, att kombinera management med redovisning/revision, såg vi detta som 
ett mycket intressant område och fokus började läggas på internrevisionens betydelse för 
styrelsen. Vi blev intresserade av hur betydelsen av internrevisionen uppfattas av 
styrelseledamöter på svenska börsnoterade bolag. Vi formulerade sedan vårt syfte utifrån vår 
problemställning: Hur fungerar internrevisionen som ett verktyg för styrelser i svenska 
börsnoterade företag? Både internrevision och styrelsers arbete har uppmärksammats de 
senaste åren i och med olika företagsskandaler. Bolagskoden är dock inte längre ett nytt 
faktum men ännu har inte praxis och lagar ännu hunnit utvecklas till fullo.  
 
2.2 Förförståelse 
De förkunskaper som författare besitter innan påbörjande av författandet kan påverka studiens 
utfall och bör därför beaktas19. Alla människor har en föreställningsram som består av vissa 
antaganden om hur verkligheten ser ut, medvetna som undermedvetna20. Det är därmed 
förförståelsen som bestämmer hur vi tolkar samt bearbetar fenomen och företeelser som 
händer i vår omvärld. Det vill säga, förförståelsen påverkar oss i alla typer av situationer 
varför läsaren bör få möjligheten att avgöra hur och om våra tidigare erfarenheter kan ha 
påverkat oss.21 Vi vill i detta avsnitt kortfattat försöka resonera kring hur vår studies utfall kan 
ha påverkats av våra förkunskaper.  
 
Vi är två kvinnor på 23 år respektive 24 år som under åren 2002-2006 bott i Umeå och 
studerat  på civilekonomprogrammet på Umeå Universitet. Naturligtvis har de kurser vi läst 
under fyra år på Universitetet i Umeå påverkat vår förförståelse och vi besitter både teoretisk 
och praktisk förförståelse inom de ämnen som rör vår uppsats. Som ovan nämnt har vi haft 
skilda inriktningar inom civilekonomprogrammet vilket medfört att vi tillsammans har 
förförståelse både inom redovisning, från bland annat Redovisning C men även från 
                                                 
19  Johansson Lindfors M-B, 1993, Att utveckla kunskap, sid 76 
20  Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid 60 
21  Lindholm, Stig, Forska och Skriva- en liten vägledning, sid 10 
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management och organisationsteoretiska kurser som exempelvis Perspectives on Management 
and Strategy.  Detta tror vi har påverkat bland annat vår teoretiska referensram då valet av 
teorier ibland valts utifrån redan studerade teorier. Vidare har vi båda två läst flera kurser 
inom juridik som Handelsrättslig översiktkurs och Handelsrätt A/B, där vi lärt oss vad som 
omfattas av styrelsers ansvar och arbete genom studier i den svenska lagboken. Detta har vi 
haft stor nytta av i denna uppsats då mycket bygger på lagar och regleringar som rör 
internrevision och styrelsearbete.  
 
Vår förkunskap om interna kontroller är begränsad, varför vi har förskaffat ny kunskap genom 
att läsa in oss på ämnet från källor och material på Internet samt böcker och artiklar på 
biblioteket. Det vi har funnit har mestadels varit artiklar om hur och varför olika system 
införts och därmed striktare regler för de interna kontrollerna på olika företag. Vi har även 
funnit flera företag som beskrivit hur och varför deras interna kontroller fått mera utrymme 
numera. Som vi nämnde ovan besitter vi kunskaper om redovisning och då även 
internredovisning, men vi saknar direkta erfarenheter av revision varför vi läst in oss på 
ämnet.  
 
Vår praktiska förförståelse för styrelser och styrelsearbete vill vi hävda är relativt liten då 
ingen av oss har suttit med i något företags styrelse. Dock är vi inte helt utan erfarenheter från 
styrelsearbete då till exempel Jennifer sitter som ledamot i Unga Aktiesparares styrelse i 
Umeå och Irma har erfarenhet sedan tidigare av styrelsearbete i samma styrelse. Detta har 
givit oss båda en förståelse för hur möten går till och hur beslut kan fattas. Att vi inte varit helt 
främmande för styrelsearbete har förmodligen bidragit till att vi bättre har kunnat förstå hur 
våra respondenter resonerat och var deras åsikter kommit ifrån.  
 
2.3 Kunskapssyn  
Vid val av kunskapssyn utgör en viktig fråga om det som eftersträvas är den absoluta 
sanningen eller möjligheten att tolka de fenomen som studeras. Det empirimaterial som 
samlats in bygger på intervjuer där subjektiva åsikter har framförts som i sin tur kommer 
tolkas och sammanställas i ett empiriavsnitt. Vårt mål är därmed att försöka förstå och se 
kontexten bakom styrelsemedlemmars åsikter om internrevisionens betydelse och 
användbarhet. I och med vår problemformulering ser vi starka kopplingar till den 
hermeneutiska kunskapssynen där det handlar om att tolka observerade data. 
Styrelsemedlemmarnas svar bygger på deras egna föreställningar och antaganden om 
verkligheten.22  
 
I vår studie har vi inte eftersträvat att vara helt objektiva vid tolkningen av data. Att vara 
objektiv i sitt förfarande innebär att de personliga uppfattningarna minimaliseras i största 
möjliga mån så att de personliga åsikterna ej speglar studiens resultat23.  Det objektiva 
tänkandet är främst förknippat med den positivistiska kunskapssynen24 och vi är mer 
intresserade av att förstå helheten och försöka komma underfund med intervjuobjektets 
reflektioner och åsikter. Vi anser att detta tolkningsförfarande på bästa sätt varit ett led i att 
uppfylla vårt syfte som handlar om subjektiva åsikter och ställningstaganden. Även detta 
inslag i vår studie kan kopplas samman med den hermeneutiska kunskapssynen då tolkandet 
är en viktig del av den kunskapssynen25.   
 
                                                 
22  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap, sid 39 
23  Patel R, Davidsson B, 2003. Forskningsmetodikens grunder, sid 28  
24  Bryman A, 2004. Samhällsvetenskapliga metoder, sid 24-25 
25  Andersson H, 1994. Vetenskapsteori och metodlära, sid 186-187 
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Med den hermeneutiska kunskapssynen är syftet inte att finna absoluta sanningar utan det 
intressanta är den subjektiva kontexten26. Detta är något vi har reflekterat över under 
uppsatsskrivandets gång och vi anser inte att de går att finna några egentliga sanningar om 
internrevisionens betydelse för styrelser. Med detta menar vi att varje bolag är unikt och 
organiserade på olika sätt varför vi inte tror att det kommer att finnas endast ett sätt att se på 
saken. 
 
2.4 Angreppssätt 
Kunskap kring det fenomen som studeras i en uppsats kan erhållas på olika sätt. Vanligtvis 
talar man om induktivt och deduktivt tillvägagångssätt.27 När en forskare ska utreda ett 
problem kan denne välja bland flera olika angreppssätt som till exempel induktivt och 
deduktivt som i sin tur kan härledas ur forskarens kunskapssyn, problemställning samt 
förändringsambitioner28. I denna uppsats har vi som huvudsyfte att undersöka 
internrevisionens betydelse för styrelser i och med den svenska bolagskoden. Vår 
verklighetsuppfattning grundar sig i den hermeneutiska kunskapssynen. Detta innebär att vi 
har sökt efter att tolka, förstå och gå på djupet med de empiriska data som insamlades i våra 
intervjuer. Det är därmed intervjuobjektets egen verklighetsuppfattning vi är ute efter i denna 
uppsats.29 
 
I praktiken är det svårt som hermeneutisk forskare att inta en renodlad teorigenererande 
ställning och helt bortse från befintliga teorier i det induktiva angreppssättet. Den gyllene 
medelvägen som Lindfors Johansson beskriver, fungerar som en växelverkan mellan teori och 
empiri. För den hermeneutiskt orienterade forskaren kommer dennes angreppssätt att gå från 
teori via empiri till teorin igen.30 Detta angreppssätt anser vi till denna uppsats passa bäst. Vi 
utgick ifrån undersökningar om vilken forskning och vilka teorier som redan existerar kring 
vårt valda ämnesområde. Vi samlade in de mest relevanta teorierna till grund för att kunna 
tolka och få en förståelse kring vårt problemområde. Därefter tar studien sitt avstamp i det 
insamlade empiriska materialet. Vilket i sin tur legat till grund för att kunna göra jämförelser 
med relevanta teorier inom det aktuella området. Men i och med att vi väljer att lägga ett stort 
fokus på empirin och vad våra respondenter säger vill vi även framhäva att vår studie kan 
tänkas luta något mer åt det induktiva hållet utifrån den gyllene medelvägen.  
 
2.5 Val av metod 
För att kunna ta ställning till vilken metod som bör användas i en uppsats är det viktigt att 
beakta den frågeställning och det syfte uppsatsen vilar på. Beroende på hur dessa ser ut kan 
sedan ställning tas till hur tillvägagångssättet bör se ut.31 
 
 I denna uppsats har vi valt att använda oss av intervjuer för att samla in det empiriska 
materialet. Att vi valde att använda oss av intervjuer berodde på att vi ville få fram 
styrelsemedlemmars åsikter om internrevisionens betydelse. Vi ansåg att en intervju med en 
enskild styrelsemedlem skulle ge ett intressantare svar, än exempelvis en enkät, då vi kunde få 
fram de personliga åsikterna och reflekteringarna. Vi var därför inte intresserade av att mäta 

                                                 
26  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap, sid 39 
27  Artsberg, K, 2005. Redovisningsteori och praxis, sid 31 
28  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap sid 54-58 
29  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap sid 57 
30  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap sid 59ff 
31  Kvale, S, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, sid 69 
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eller kvantifiera vilken betydelse internrevisionen har för styrelsen. Istället ville vi fånga de 
djupare aspekterna genom en kvalitativ metod.   
 
Den kvalitativa metoden kan kopplas samman med den hermeneutiska kunskapssynen som vi 
diskuterade ovan. Detta är vidare sammanlänkat med vårt önskemål att lägga fokus på de 
synpunkter och åsikter hos styrelseledamöterna samt försöka skapa en förståelse för hur 
internrevisionen används av styrelsen.   
 
Det som ibland ses vara en nackdel med den kvalitativa metoden är att det inte går att dra 
några allmängiltiga slutsatser eftersom det empiriska materialet bygger på olika personers sätt 
att se på samma fenomen.32 Detta var något vi tog i beaktning när vi utformade problem och 
syfte men vi valde ändock att lägga fokus på att försöka se den subjektiva kontexten i ett 
större sammanhang och därmed är den kvalitativa metoden förenlig med uppsatsens 
utformning.  
 
2.6 Val av perspektiv 
Vi är av den meningen att det är viktigt att vara tydlig utifrån vilket perspektiv en uppsats är 
skriven. Enkelt uttrycket fungerar perspektivet som en lins, varigenom författaren studerar 
och tolkar verkligheten 33. Ett ställningstagande av perspektiv görs alltid, medvetet eller 
undermedvetet34. För att bättre kunna reflektera och ta till sig de ställningstaganden vi gjort 
samt förstå den empiri, analys och slutsats som kommer att presenteras vill vi därför redogöra 
nedan för vårt val av perspektiv i denna studie.  
 
Denna uppsats är skriven ur styrelseledamöternas perspektiv. Detta framgår redan i vår 
problemformulering och vi känner att det finns i stort sätt bara det perspektivet att utgå ifrån. 
Att studera styrelsens användning av internrevision anser vi görs bäst genom detta perspektiv. 
Självklart kan intressant resultat nås genom att exempelvis göra studien utifrån aktieägarnas 
perspektiv men vi kom fram till att uppsatsen förmodligen skulle få bättre substans i och med 
att välja styrelsen då de förmodligen besitter en mycket större kunskap och kompetens i 
området kring internrevisionen. Vidare är det styrelsens arbete som legat i fokus efter de 
många företagsskandaler som uppmärksammats varför det kändes som ett viktigt perspektiv 
och vinkling att undersöka. 
 
2.7 Litteratur- och teorival  
Undersökningen av internredovisningens betydelse och användning för styrelser kommer att 
baseras på både sekundär- och primärdata. Sekundärkällor är den information från källor som 
författare använder när de återger andra forskares ståndpunkter och resultat. Primärdata avser 
material insamlat och ej använd av någon tidigare forskare.35 De sekundära källorna i 
uppsatsen består av material under den teoretiska referensramen medan de primära källorna 
utgör våra intervjuobjekt.  
 
Genom att först grundligt läsa in oss på området kring internrevision och styrelser i allmänhet 
skapade vi oss en god bild av vilka lagar, regler och praxis som var gällande. Vidare började 
vi söka teorier som på ett företagsekonomiskt sätt beskrev interna kontroller, internrevision, 
styrelsearbete, bolagsstyrning och agentförhållanden. I vårt fall har vi funnit material till vår 

                                                 
32  Bryman , A, 2002, samhällsvetenskapliga metoder, sid 273 
33  Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid 62-63 
34  Eliasson, Rosmari, Forskningsetik och perspektivval, sid 28 
35  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap sid 117 
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teoretiska referensram i böcker och artiklar från universitets biblioteket i Umeå samt 
information från Internet. På biblioteket har vi sökt information genom att använda de olika 
databaser som finns till exempel ALBUM, LIBRIS, Business Source Premier, SWOBA och 
EMERALDA där vi sedan använt oss av sökord som bland annat internrevision, interna 
kontroller, styrelsearbete, bolagsstyrning, på både svenska och engelska. Genom att också 
studera och läsa tidigare uppsatser och dess referenslistor samt hänvisningar fick vi 
information och tips om bra litteratur till metod och teori. Vi har vidare valt att använda oss av 
en del olika regelverk och lagar i vår teori för att ge studien en bred bas.  
 
2.8 Kritisk granskning av sekundärkällor 
De sekundära källor vi har valt ut till vårt arbete har bestått utav litteratur vi funnit på 
Universitetsbiblioteket i Umeå. Detta kan i sin tur möjligtvis ha begränsat vår undersökning 
något, då vi inte hämtat information från några andra bibliotek. Vidare har det varit svårt att 
hitta bra och relevanta vetenskapliga artiklar inom vårt område. Visserligen finns det artiklar 
och forskning som behandlar både styrelser och internrevision. Men urvalet av forskning som 
rör vår specifika aspekt inom området är mycket begränsad. Detta har medfört att det varit 
svårt att finna vetenskapligt publicerat material. Optimalt hade vi ansett det skulle vara med 
en större mängd vetenskapliga artiklar i uppsatsen. Dock har vi valt att i den teoretiska 
referensramen löpande blanda vetenskapligt material med övriga artiklar. För att klargöra vad 
som är vetenskapligt material och inte har vi varit tydliga med uppdelningen i 
källförteckningen. Att det inte finns mycket publicerat vetenskapligt material inom vårt 
område har vi inte sett som negativt utan finner  gapet intressant.  
 
Det som även kan kritiseras i vår teoretiska referensram är att en del bygger på lagar och 
regelverk vilket vi inte anser vara optimalt för en vetenskaplig studie. Vi funderade till en 
början över om vi skulle ha placerat dessa lagar och regler i ett särskilt avsnitt som en form av 
bakgrund. Vi valde dock att integrera dessa delar för att skapa en helhet och förståelse för vad 
som styr och påverkar styrelsen och internrevisionen i dag.  
 
Vidare är en stor del av det vetenskapliga materialet som finns skrivet inom området från USA 
med amerikanska bolag som fokus.  Detta kan vi ibland finna negativt då det kanske inte är 
direkt överförbart på svenska studier och bolag. Vi har dock varit kritiska vid granskningen av 
materialet för att inte använda allt för amerikaniserade teorier. Detta har lett till att de artiklar 
vi använt oss av i denna uppsats enligt oss är överförbara på svenska bolag och styrelser.   
 
Vidare vill vi även kommentera tidsperspektivet på använt material till den teoretiska 
referensramen. På grund av tidigare nämnda problem vad gäller bolagskodens nyliga 
införande har vi ibland varit tvungna att applicera något äldre teoretiskt materiel på studien. 
Vi är medvetna om att det kan innebära ett något snedvridet utfall men anser det ändock ge en 
förhållandevis korrekt analys och slutsats då det faktiskt speglar hur verkligheten ser ut. Med 
det syftar vi till att införandet av nya lagar och regler på marknaden kan bidra till att nya 
forskning och nya teorier måste fram och att gamla teorier kan bli inaktuella.   
 
Genom ovanstående diskussion hoppas vi och tror att läsaren besitter en god förståelse för hur 
vi resonerat kring framställningen av vår teoretiska referensram.   
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3. Teoretisk referensram 
Nedan presenteras den teoretiska referensramen och syftet med kapitlet är att det ska ligga 
till grund för insamlingen av det empiriskt materialet. Detta har sin utgångspunkt i våra 
metodologiska val som tidigare presenterats. Vi har valt att disponera kapitlet på följande 
sätt, att innan varje delavsnitt kommer vi att lägga in våra egna reflekteringar samt ange 
avsikten med det avsnittet.  
 
 
3.1 Inledande diskussion  
Vi har valt att löpande blanda teoretiskt material med lagar och regelverk. Detta för att uppnå 
en kontinuitet i materialet och undvika upprepningar. Diskussioner har förts angående en total 
uppdelning av vetenskapligt material och övriga källor men bedömningen har gjorts att detta 
sätt ger uppsatsen en genomgående röd tråd som ger en logisk och överskådlig bild av den 
teoretiska referensramen.  
  
Kapitlet inleds med en kort redogörelse för SOX för att ge en bakgrund till den svenska 
bolagskodens uppkomst. Vi kommer sedan leda in den teoretiska referensramen på hur en 
styrelse fungerar samt vilka lagar och regler som gäller. Vidare kommer vi knyta ihop detta 
med bolagsstyrning för att sedan avsluta ned i agentteorin. Det sista avsnittet behandlar 
interna kontroller och interrevision och vi vill genom denna ge bredd på den teoretiska 
referensramen för att ge en  bred bas att bygga våra analyser utifrån.  
 
3.1.2 SOX 
Vi har valt att ha med en kort framställning av vad SOX innebär då detta regelverk legat till 
grund för mycket i den svenska motsvarigheten, bolagskoden.  Vi är intresserade av att se om 
svenska börsnoterade bolag använder sig av dessa regelverk direkt eller om det eventuellt rör 
sig mer om indirekta kopplingar till SOX. Vi är även intresserade att utreda 
styrelsemedlemmar åsikter kring regelverket. Att kunna jämföra den detaljerade lagstiftningen 
i USA med det inte så hårt hållna ramverket i Sverige finner vi intressant. Vi kan på så sätt 
analysera om styrelser i svenska bolag anser att det behövs mer detaljerad lagstiftning som i 
exempelvis USA där SOX verkar.  
 
SOX är sedan 2002 en antagen lagstiftning i USA som syftar till att återställa investerarnas 
förtroende för aktiemarknaden. Detta ska ske genom ökade krav på redovisning och 
information till aktiemarknaden, strängare straff för de som bryter mot lagstiftningen, krav på 
ökad information avseende internrevision samt högre krav på revisorernas oberoende och 
professionalism.36  
 
Vidare innehåller SOX krav på revisionsutskott och krav på att styrelsen ska yttra sig om 
bolagets finansiella rapporter.37 Det ska alltså intygas att de finansiella rapporterna är 
rättvisande och detta ska ske inför varje kvartalsrapport och årsredovisning.38 Företagen måste 
även inkludera andra former utlåtanden angående bolagets interna kontroller i 
årsredovisningarna. Dock ligger det praktiska ansvaret på bolagets internrevisionsfunktion. 
För att kunna kvalitetssäkra de finansiella rapporterna väljs dokument ut för vidare 
granskning. Granskningen är till för att kontrollera att inga felaktigheter smugits sig in och 

                                                 
36  Balans, nr 1 (2003), Sarbanes-Oxley Act- USA´s hårda svar på redovisningsskandalerna 
37  Balans nr 4 (2004), Arbete som utförs av annan än revisorn själv  
38  Balans nr 1 (2003), Sarbanes-Oxley Act- USA´s hårda svar på redovisningsskandalerna 
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även för att kunna göra en riskbedömning. Allt detta görs för att effektivisera viktiga 
dokumenten vilket betyder att man vill uppnå en tillförlitlighet till rapporter.39  I 
årsredovisningen måste även försäkras att företagsledningen har kontrollerat effektiviteten i 
dokumenten, definierat de ramverk som använts vid effektivitetskontrollen samt en försäkran 
om att ledningen är ansvarig för att kontinuerligt underhålla de interna kontrollerna.40 SOX är 
detaljerat med många regler som måste följas. Denna detaljerade lagstiftningen har lett till att 
bolagen har fått lägga ner många extra timmar på att följa anvisningarna och mycket 
pappersarbete har blivit ett faktum.41  
 
3.2 Styrelsen  
Här har vi valt att relativt detaljerat gått in på styrelsen, dess sammansättning och ansvar. 
Detta har vi valt att göra för att se hur en styrelse fungerar och agerar, utifrån 
internrevisionens regleringar. Det känns relevant att redogöra för de lagar som styr styrelsen 
samt att lyfta fram vad för ramar styrelsen arbetar inom.  
 
Den modell som presenterades nedan är något simpel, men om än förhållandevis central då 
den på ett grundläggande sätt visar styrelsearbetets gång. Att sammankoppla den med 
internrevision i analysen är ett bra sätt att påvisa vilken betydelse internrevisionen har i 
styrelsemedlemmars arbete.  
 
De senaste åren har, som vi inledningsvis nämnt, flera länder runt om i världen skakats av 
olika företagsskandaler. Dessa skandaler har i sin tur visat på vilka konsekvenser och vilka 
potentiella förluster som kan medföras när de styrande organen handlar fel och missbedömer 
riskerna.42 Styrelsen representerar en grupp människor som är utvalda för sin kompetens och 
expertis. Denna grupp ska tillsammans och kollektivt leda organisationen samt bidra till 
mervärde för organisationen.43 Företag måste därför matcha och organisera sin styrelse så att 
den tjänar företagets syfte. Vidare måste även styrelsen se över vilka kompetenser de olika 
ledamöterna besitter så att en bra komposition av personer kan bildas, som i sin tur kan möta 
de olika behov affärsvärlden ställer på sin omgivning idag.44  
 
Styrelsen förser löpande ledningen på företaget med olika incitament och expertsupport till 
styrande och planering. Det är genom denna konstruktiva interaktion organisationen kan 
byggas upp och föras mot en positiv utveckling. Ledningens agerande ligger ofta i den 
traditionella tolkningen, där det finns en betydande skillnad mellan ägandet och själva 
styrningen av företaget. I fall som dessa är ägandet av företaget spritt och ägarna har i 
förhållande till ledningen och den styrande funktionen på företaget lite att säga till om.45 Den 
person som utses till styrelsens ordförande får i uppdrag att leda styrelsens arbete och 
övervaka så att de uppgifter styrelsen har blir genomförda.46  
 
3.2.1 Styrelsens arbete 
Styrelsens arbete ska gå ut på att svara för bolagets organisation, angelägenheter och 
förvaltning47. Detta innebär att styrelsen ska se till ägarnas intresse för att en långsiktig god 
                                                 
39  Strategic Finance Maj (2004), The new internal auditing rules 
40  Internal Auditor April (2005), ECCIIA, Emphasizes internal auditing value 
41  Harvard Business Review, April (2006),  The unexpected Benefits of Sarbanes-Oxley  
42  Harvard Business Review, No 4, 2003 “Board configuration: building better boards” 
43  Harvard Business Review, No 4, 2003 “Board configuration: building better boards” 
44 Harvard Business Review, No 4, 2003 “Board configuration: building better boards”  
45  Copenhagen Business School, Why do firms have board?  
46  ABL 8 kap 14§ 1st. Sveriges Lagar 2003 
47  Sveriges Lagar 8 kap 4§ 1st ABL 
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kapitalavkastning ska kunna ges48. Detta medan VD:s ansvar bygger på att sköta samt svara 
för den löpande förvaltningen av bolaget, exempelvis bokföring, tillsyn av personalen samt 
driften av rörelsen. 49  
 
Styrelsen ska styra bolaget utefter landets gällande lagar. Utöver detta ska styrelsen svara mot 
ägarnas kontroll och även stötta bolagets verkställande ledning. Detta innebär bland annat att 
styrelsen ska arbeta fram och utforma långsiktiga planer vad gäller bolagets finansiella 
förhållanden, marknad och produktion.50 Styrelsen ska dock inte arbeta med detaljfrågor.51 
 
Då styrelser i börsnoterade företag ofta är valda av en majoritet som representerar 
aktieägandet, måste styrelsen svara mot ett spritt anonymt ägande, vilket i sin tur resulterar i 
att styrelsen erhåller en stark ställning gentemot aktieägarna.52  
 
I styrelsens arbete ingår även att lämna en försäkran om att såvitt styrelsen och VD känner till 
är årsredovisningen utformad och upprättad enligt god redovisningssed för aktiebolag och 
inget av vikt utelämnats. Denna försäkran skriver därefter styrelsen och VD under.53 En god 
och kontinuerlig kontakt med bolagets revisor är ett effektivt sätt att fatta goda och 
genomtänkta beslut54.  I styrelseledamöternas uppgifter ingår att de självständigt ska granska, 
bedöma och framföra sin uppfattning och ställningstaganden i de olika ärenden styrelsen har 
att behandla. Detta innebär i sin tur att de är skyldiga att tillförskaffa sig den kunskap som 
behövs exempelvis rörande bolagets verksamhet, marknad och organisation med mera som 
krävs för att kunna sköta sitt uppdrag på bästa sätt.55 
 
Det är även av stor vikt att det finns tydliga riktlinjer för hur styrelsen ska arbeta. Detta är av 
störst betydelse vad gäller riskhantering och de interna kontrollerna på bolaget. Att det 
kontinuerligt utreds om det behövs kompetensutveckling av styrelsemedlemmarna är även 
relevant för att effektivisera arbetet, detta är främst aktuellt för styrelsemedlemmar med 
specialuppgifter som engagemang i kommittéer och dylikt.56 
  
Vidare ska styrelsers arbete och prestationer kontinuerligt utvärderas. Denna utvärdering bör 
vara systematisk och strukturerad för att på ett så effektivt sätt som möjligt fungera i större 
bolag. Sådan utvärdering bör ses dels som ett led i styrelsens egen strävan att höja sina 
prestationer, dels som en del av avrapporteringen till ägarna.57 
 
3.2.2 Ansvar 
För att tydliggöra vari styrelsens ansvar ligger skiljer man mellan det interna och externa 
ansvaret. Det interna ansvaret kopplas till bolaget i sig, medan det externa ansvaret är 
gentemot aktieägarna och tredje man.58  
 

                                                 
48  Svensk kod för bolagsstyrning sid. 23 
49  Öhrlings Coopers & Lybrand AB (1998), God styrelsesed- utveckling och problem   
50  Dahlgren, B, 2000. VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer, sid. 153 
51  Dahlgren, B, 2000. VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer, sid. 154 
52  Dahlgren, B, 2000. VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer, sid. 153 
53  Svensk kod för bolagsstyrning sid. 28 
54  Dahlgren, B, 2000. VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer, sid. 155 
55  Svensk kod för bolagsstyrning sid. 26 
56  Managerial Audit Journal, Augusti  (2003), Improving corporate governance: the role of audit committee 
disclosure  
57  www.styrelseakademin.com 
58  Dahlgren, B, 2000. VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer, sid. 157 
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Styrelsens arbete går ut på att löpande bedöma bolagets och i vissa fall då bolaget ingår en 
koncern bedöma koncernens ekonomiska situation. När och hur den ekonomiska 
informationen ska erhållas ska styrelsen skriftligen instrueras om. Styrelseledamöterna bör 
inte heller till fullo lita på experters uttalanden och ledningens ord i vissa frågor. Istället bör 
ledamöterna själva skaffa sig en egen uppfattning genom att en rimlig undersökning görs i 
ärendet. 59   
 
Hur styrelsers sammansättning och ansvarsförbindelser ser ut är något olika runt om i världen. 
I USA har företag till exempel, på senare tid, infört mer självständighet till styrelsen vilket 
betyder ett minskat inflytande från företagsledningen. Dock har det även införts mer ansvar då 
styrelsen ska kunna ställas direkt till svars för sina handlingar.60 I Sverige ser det något 
annorlunda ut då det inte finns något direkt organ som övervakar styrelsens arbete. Dock finns 
det alltid en VD. Detta leder till att ansvaret tudelas något på så sätt att styrelsen primärt 
ansvarar för bolagets angelägenheter och VD ansvarar för den löpande förvaltningen av 
bolaget, men självklart då under styrelsens kontroll.61   
 
3.2.3 Beslut 
Alla bolag har någon form av mål och ofta är dessa mål ekonomiska och kan vara mer eller 
mindre definierade. Mål av detta slag uppnås genom olika former av ekonomisk styrning.62  
Det är viktigt att styrelsen samlar in information från både interna och externa revisorer. Den 
interna revisionen bör kontinuerligt diskuteras av styrelsen för att se om den behöver 
utvecklas eller förändras.63  
 
Styrning av bolag sker internt inom företaget men även de lagar och regler som finns på 
området reglerar hur företaget får och kan styras, vilket betyder att externa faktorer har stark 
påverkan. De beslut som fattas för att uppnå målen baseras ofta på olika styrmedel som 
planering och kontroll. Utifrån detta kan följande modell läggas fram: 64   
 
 
 
 
 
 
        
 
                                                              Feedback 
 
Figur 1 Beslutsprocessen 
 
 
 
 

                                                 
59  Dahlgren, B, 2000. VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer, sid. sid.163 
60  Critical prespectives on accounting (2005), Causes, consequences and deterrence of financial statement 
fraud.  
61  Handelshögskolan på Göteborgs Universitet (2001) Corporate Governance: en komparativ och 
rättsekonomisk studie ur ett ägarstyrningsperspektiv. 
62  Karlsson, I, 1998 Introduktion till internredovisning, sid 8   
63  Dahlgren, B, 2000. VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer, sid. 155 
64  Karlsson, I, 1998 Introduktion till internredovisning, sid 8    
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Som visas i modellen ovan kan styrning delas upp i tre olika skeden. Det planerande skedet i 
styrelsearbetet är av central vikt. Det är här grunden till ett korrekt beslut kan läggas. När 
sedan beslutet fattas är det planeringen och argumenten som tagits fram där som beaktas.  
Vidare är uppföljning ett viktigt moment. Vilket beslut som än fattas måste utvärderas. Ett bra 
beslut som lett till goda följder bör utvärderas för att kunna ligga till grunden till nästa 
planering och beslutsfattande. Även de mindre lyckade beslutet bör självklart följas upp. Det 
är under det sista steget, uppföljningen, som de ekonomiska rapporterna utvärderas. De 
ekonomiska rapporterna har främst två huvudsyften; att följa upp budgetar samt ligga till 
grund för planering och beslutsfattande.  Det är främst internrevisionen av den interna 
informationen som är av intresse för beslutsfattandet och därmed för styrelsen.65 Mer om 
internrevisionen kommer att presenteras längre ner i den teoretiska referensramen.  
 
3.2.4 God styrelsesed 
I mångt och mycket har näringslivsorganisationer, lagstiftaren och yrkessammanslutningar i 
Sverige medvetet undvikit att föreskriva hur styrelsearbetet specifikt ska se ut samt hur 
styrelseledamöterna ska genomföra sina plikter. Istället följer styrelsearbetet i många svenska 
storföretag praxis och arbetet sker i stor utsträckning på ett informellt sätt. Ansvaret ligger i 
och med detta på styrelseledamöterna själva, som därför ansvarar för hur deras arbete blir 
genomfört.66  
 
3.3 Bolagsstyrning  
Vi har valt att presentera en kortfattade redogörelse om bolagsstyrning, då ”Corporate 
Governance” är ett begrepp som används flitigt och frekvent i den mesta litteraturen som 
berör vårt problem och syfte. Eftersom bolagsstyrning dessutom kan tänkas kopplas samman 
med hur styrelseledamöter arbetar och dess relation med ledningen, är det något vi valt att 
beskriva för att få en förståelse för styrelsens agerande och tänkande vad gäller interna 
kontroller.  
 
Ramverket för bolagsstyrning skildrar vem det är organisationen ska tjäna samt hur dess 
syften och prioriteringar ska ordnas och bestämmas. Detta säger i sin tur hur bolaget ska 
fungera och hur maktinflytandet är fördelat mellan olika intressenter. På senare tid har 
bolagsstyrning fått en allt mer ökad betydelse och det finns främst två huvudorsaker till detta. 
För det första, på grund av behovet att åtskilja styrandet och ägandet i organisationen. Detta 
menar på att det ofta förekommer hierarkiska förordningar inom organisationerna i sig. För 
det andra har det skett en ökad tendens att göra organisationerna mer synligt ansvariga inför 
ägarna och ledningen men också inför en större grupp intressenter.67  
 
Bolagsstyrning är ett relativt brett begrepp som kan innebära olika saker. Den snävaste 
aspekten menar att begreppet innebär styrelsens verksamhet eller mera företagsledningens 
handlande och ägarnas tillsyn. Detta berör då mest företagsledningen, VD, styrelsen och 
ägarna. I en vidare mening kan begreppet omfatta alla de medel och förfarande som bolagets 
ägare och intressenter använder för att påverka ledningens handlande och beslutsfattande 
rörande bolaget. Bolagets intressenter kan omfatta dess leverantörer, myndigheter, finansiärer, 
kunder med flera.68 
 

                                                 
65  Karlsson, I, 1998 Introduktion till internredovisning, sid 8   
66  Öhrlings Coopers & Lybrand AB (1998) God styrelsesed- utveckling och problem 
67  Johnson, Scholes & Whittington, 2005, Exploring corporate strategy, sid. 165ff 
68  http://www.ktm.fi/index.phtml?l=sv&s=201 2006-03-30 kl 16:45 
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Aktieägarna bör ha goda kontrollmöjligheter över styrelsen. Detta för att kunna säkra att 
styrelsens arbete löper som det ska och att styrelsen tillvaratar aktieägarnas intressen istället 
för att se till sina egna intressen. För att aktieägarna ska ha möjlighet att kontrollera och 
påverka företagets skötsel blir därmed god informationstillförsel av stor vikt. 69   
 
I och med att ägarstrukturen ser olika ut runt om i världen, kan olika typer av 
intressekonflikter kan uppstå. Detta ger till följd att vid upprättande av bolagsstyrningen, får 
aktieägarstrukturen stor betydelse. Intressekonflikter kännetecknas ofta genom spritt ägande 
mellan ledning och aktieägare i bolag. Detta till skillnad mot ett koncentrerat ägande som ofta 
visar på konflikter mellan aktieägare, det vill säga minoritetsägare och majoritetsägare 
emellan. Vid ett spritt ägande är det svårare att kontrollera ledningen och kunna gripa in vid 
ett utnyttjande av bolagets resurser på ett ineffektivt sätt. Vidare brukar även marknaden 
kännetecknas som aktieägarnas mest effektiva kontrollmekanism i bolag med spritt ägande. 
Medan lagstiftningen fungerar som en mer effektiv kontrollmekanism för aktieägarna i bolag 
med mer koncentrerat ägande. Investerare i länder med spritt ägande har därmed goda grunder 
att vara oroliga för höga agentkostnader. Detta leder i sin tur ner i nästa avsnitt som kommer 
att behandla agentteorin.70  
 
3.4 Agentteorin  
Vi anser att det är av vikt att lägga in ett avsnitt om agentteorin och diskutera detta då vi vill 
studera internrevisionens betydelse i svenska börsnoterade bolag där agentproblem kan tänkas 
finnas. Vi vill att läsaren ska ha i åtanke att aktieägarna, styrelsen och ledningen kan ha olika 
incitament för att agera på olika sätt och ha skilda avsikter med sitt handlande. Genom att 
utreda detta kan vi förstå internrevisionens innebörd för styrelsen på ett bättre sätt.   
 
Agentteorin behandlar den intressekonflikt som kan uppkomma ägarna och ledningen emellan 
i ett bolag. Grunden i agentteorin menar att denna intressekonflikt uppstår då det inte finns 
några ekonomiska incitament för ledningen i företaget att sträva efter de mål som ägarna vill 
uppnå och då det inte finns någon möjlighet att granska ledningens efterlevnad av ägarnas 
uppsatta mål. För att få bukt med detta krävs det att ägarna investerar i informationssystem 
och bra kontrollmöjligheter, som i sin tur kan hjälpa ägarna att erhålla ökad information om 
huruvida ledningen sköter sina åligganden på ett tillfredsställande sätt.  Skulle det hända att 
ägarna inte investerar något i dessa olika typer av informationssystem krävs det andra 
ekonomiska incitament som belöning till ledningen för att de ska agera i ägarnas intresse.71 
Det handlar alltså om att en åtskillnad görs mellan ägande och ledning av bolaget. Teorin 
menar även att ledningen besitter mer information än ägarna, vilket kan vara ogynnsamt för 
ägarna så till vida de inte kan bevaka huruvida deras intressen tas till vara på bästa sätt. Det 
handlar också om att ledning och ägare handlar rationellt i förhållande till egna intressen. 
Ledningen har kanske andra motiv än ägarna och handlar i strid med vad som är mest 
gynnsamt för aktieägarna.72 
 
 
 
 

                                                 
69  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (2001), Corporate Governance: En komparativ och 
rättekonomisk studie ur ett ägarstyrningsperspektiv 
70  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (2001), Corporate Governance: En komparativ och 
rättekonomisk studie ur ett ägarstyrningsperspektiv 
71  Academy of Management Review, nr 14 (1989), Agency Theory: An assessment and review 
72  Managerial Auditing, nr 8 (1994), Journal Agency theory and the internal audit 
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Kärnan i den klassiska agentteorin, grundad av Jensen och Mecklings 1976, ligger i att då 
ledningen står för en mindre del av ägandet i det aktuella bolaget kan dessa ha ett motiv att 
fördela resurserna i företaget på ett sådant sätt som inte tillfredsställer resterande ägare med 
mindre styrningsmöjligheter.73  
 
Forskning om bolagsstyrning generellt sett och även forskning om styrelser och ledning 
domineras alla av agentteorin. Enligt agentteorin ligger det största problemet i 
bolagsstyrningen i hur aktieägarna försäkrar sig att ledningen, även kallade agenter, som ser 
till sin egennytta handlar i aktieägarnas intresse mer än deras egna. För att tackla detta 
problem är det sedermera styrelsens uppgift, som i sin tur är vald av aktieägarna för att 
kontrollera ledningens arbete.74  
 
3.5 Svensk kod för bolagsstyrning  
En god inblick i vad den svenska bolagskoden står för och syftet med den är relevant då det är 
införandet av koden som fått oss intresserade av att belysa det problem vi formulerat. Att 
redogöra för koden, och dess innebörd, är av intresse då införandet har inneburit att styrelsen 
fått ett ökat ansvar och det är relationen mellan de regleringar och praxis i förhållande till 
styrelsens faktiska arbeta som vi vill undersöka. I bolagskoden regleras bland annat interna 
kontroller vilka redogörs för i stycken nedan.  
 
Ett stort antal länder har sedan en period tillbaka haft så kallade koder, regelsamlingar för 
bolagsstyrning och ett exempel på det är USA som använder sig av SOX. Koderna är till för 
att bolagen ska styras på ett sådant sätt att ägarnas krav på exempelvis avkastning ska 
tillvaratas. Den svenska motsvarigheten till dessa koder kallas svensk kod för bolagsstyrning 
och har arbetats fram för att förbättra bolagsstyrningen i de svenska bolagen. Genom en 
utvecklad självreglering ska kontroll bli ett centralt begrepp, med syfte att ta aktieägarnas 
intressen i större beaktning. Dock är det inte så att det har saknats reglering på området 
tidigare. Förtroendekommissionen och andra organ inom näringslivet har emellertid ansett att 
det funnits ett behov av att utveckla en sammanställning för att höja intresse- och 
ambitionsnivån över gällande praxis vilket nu har lett till att den svenska koden har 
presenterats.75     
 
Själva syftet med bolagskoden är att utveckla bolagsstyrningen och på så sätt öka 
konkurrenskraften och effektiviteten på den svenska kapitalmarknaden. Man vill således öka 
förtroendet för kapitalmarknaden och skapa ett välutvecklat näringsliv. Koden ska verka för 
att öka förtroendet för svensk bolagsstyrning på den internationella marknaden. Genom ökad 
tilltro kan det svenska näringslivet få större tillgång till utländskt riskkapital. För att förklara 
ändamålet med koden kan följande huvudpunkter ställas upp. Koden är till för att: 76 
 

• skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, 
• skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande lednings, 

som bland annat säkerställer ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot 
bolagets ledningsorgan, 

                                                 
73  Journal of Financial Economics ,nr 3 (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure 
74  British Journal of Management, nr 16 (2005), Beyond Self-Interest: Agency Theory and the Board in a 
Satisficing World”  
75  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 7  
76  Svenska Kod för Bolagsstyrning sid. 8 
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• skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och 
kontrollorganen, 

• värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprinciper tillämpas i praktisk handling, 
samt 

• skapa största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i 
övrigt.  

 
3.5.1 Kodens omfattning 
Det är främst när bolag har ett mycket spritt ägande som bolagskoden blir aktuell och det rör 
sig därför främst om aktiemarknadsbolag i kodens målgrupp. 77  Stockholmsbörsen började 
tillämpa den svenska bolagskoden 1 juli, 2005 och den berör alla företag på A-listan samt 
företag på O-listan med ett marknadsvärde överstigande tre miljarder kronor.78 Att det dock 
bara skulle vara börsnoterade bolag som har nytta av att följa koden är fel. Även mindre bolag 
med ett spritt ägande kan gynnas av att följa koden. Det kan dock bli resurskrävande för de 
mindre företagen så till största delen är koden aktuell för de ovan nämnda börsnoterade 
företag eller för företag som inom en snar framtid planerar en introduktion på börsen.79  
 
3.5.2 Följa eller förklara 
Kodens regler är en del av den självreglering som brukas inom det svenska näringslivet och 
bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta betyder att de berörda bolagen ska följa 
reglerna men vissa avvikelser från koden kan göras och i sådana fall ska en förklaring till 
detta ges. Det betyder alltså inte att trovärdigheten för bolaget ska anses vara lägre, om val av 
avvikelse har gjorts, utan så länge en god förklaring med motiv finns ska det anses vara helt 
acceptabelt. Syftet med att denna princip är att skapa en flexibilitet som på sikt kan höja 
ambitionsnivån hos företagen. På börsen finns det en mängd olika företag med skilda 
strukturer så denna flexibilitet medför att koden mer eller mindre passar alla. Om reglerna var 
tvingande skulle det få till följd att en lägre nivå på regleringen skulle krävas för att passa 
samtliga bolag. Det finns inga regler i koden som anger hur välmotiverade avvikelserna ska 
vara utan det är upp till styrelsen i varje enskilt bolag att ta ställning till. Ibland fattas dock 
beslut som avviker från koden på bolagsstämman. Detta får till följd att styrelsen blir tvungen 
att utan motivering hänvisa till beslutet på bolagsstämman i bolagsstyrningsrapporten. Det 
finns dock ingen instans som bedömer om avvikelser från koden är godtagbara eller inte. Hela 
”följ eller förklara” principen syftar tillbaka till meningen med den svenska bolagskoden, 
nämligen att skapa ett förtroende på kapitalmarknaden. Om ett bolag utan förklaring och 
motiv avviker från kodens regler riskerar bolaget att förtroendet sjunker och det är detta som 
ska motivera bolagen att följa koden. 80  
 
3.5.3 Rapportering 
De bolag som omfattas av den svenska koden ska varje år presentera en särskild 
bolagsstyrningsrapport som ska ingå i bolagets årsredovisning. Det ska av rapporten framgå 
om den är granskad av bolagets revisor och det är i denna rapport som bolaget ska redogöra 
för vilka av kodens principer som har tillämpats eller ej. Det ska även finnas information om 
på vilket sätt styrelsen garanterar kvaliteten i den finansiella rapporteringen och hur styrelsen 
kommunicerar med bolagets revisor. 
 

                                                 
77  Svenska Kod för Bolagsstyrning sid 8  
78  www.bolagsstyrning.se 
79  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 8  
80  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 10 
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I bolagsstyrningsrapporten ska det även finnas en mängd information om styrelsen. Det anses 
vara av stor vikt att information om exempelvis dess sammansättning, hur styrelsearbetet har 
bedrivits under det gångna året, arbetsuppgifter och beslutanderätt hos enskilda 
styrelseledamöter samt anställningsvillkor framgår av rapporten. 81  
 
Till årsredovisningen ska också styrelsens rapport angående den interna kontrollen i bolaget 
tillföras. Denna rapport ska sedan granskas av bolagets revisorer.82 Det som ska framgå av 
rapporten är hur väl styrelsen anser att den interna kontrollen har skötts under det gångna året 
och det vilar på styrelsens ansvar att hålla sig informerad och utvärdera denna interna 
kontroll. I bolaget ska det också finnas en granskningsfunktion, såkallad 
internrevisionsfunktion, och om så inte är fallet ska det i rapporten framgå en utvärdering av 
behovet av en sådan funktion.83  
 
3.5.4 Revisionsutskott  
Den svenska koden för bolagsstyrning innehåller även anvisningar om arbetet med 
redovisnings- och revisionsfrågor i bolaget. Det står klart och tydligt i koden att: 84 
 
”Styrelsen ansvarar för att bolaget har ett formaliserat och transparent system som 
säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen 
efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls.” 
 
För att uppnå detta ska styrelsen utse minst tre styrelseledamöter som ska ingå i ett 
revisionsutskott som ska finnas i bolaget. Detta utskott har en mängd olika arbetsuppgifter 
som enligt koden ställs upp på följande sätt:85 
 

• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 
rapportering.  

• fortlöpande träffa bolagets revisorer för att informera sig om revisionens inriktning 
och omfattning samt att diskutera  samordningen mellan den externa och interna 
revisionen och synen på bolagets risker, 

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

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

• biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av 
revisionsinstansen. 

 
I första punkten ovan nämndes att revisionsutskottet ska kvalitetssäkra bolagets finansiella 
rapportering och detta sker genom att utskottet går igenom redovisningsfrågor och finansiella 
rapporter som anses vara av stor vikt för bolagets interna kontroll. Det rör sig alltså om frågor 
som kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet så som väsentlig osäkerhet av redovisade 
värden, händelser efter balansdagen och regelefterlevnad.86 
 

                                                 
81  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 32 
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84  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 28 
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86  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 30 



 21

Ett revisionsutskott bör ha ett kontinuerligt och nära samarbete med både interna och externa 
revisorer. Vidare bör revisionsutskott ha en klar och tydlig arbetsordning där det framgår hur 
utskottet ska arbeta. Hur effektivt ett revisionsutskott är beror på detta men även i mångt och 
mycket på förmågan att förmedla kunskap och information till resterande 
styrelsemedlemmar.87  
 
Enligt omfattande forskning är det av stor vikt att medlemmar i revisionsutskott besitter 
mycket goda kunskaper vad gäller redovisning och revision för att kunna förstå termerna och 
de finansiella rapporternas komplexa dynamik. Det är även av stor vikt att 
styrelsemedlemmarna är väl insatta i redovisnings- och revisionsfrågorna på det specifika 
bolaget. Detta för att personerna bättre ska kunna sätta sig in i och bedöma de finansiella 
rapporterna på ett korrekt sätt. Att revisionsutskottets medlemmar besitter goda kunskaper 
inom området leder till att hela utskottets arbete effektiviseras. Visst kan medlemmarna fråga 
sig till information från exempelvis internrevisorn men det skulle ändå brista i förståelsen och 
i uppföljningen och granskningen. Vidare menar denna forskning på att även då personerna i 
utskottet i övrigt är mycket kompetenta och bra styrelsemedlemmar med långa karriärer är 
detta ingen garanti för att tillräckliga kunskaper i redovisning och revision är ett faktum. 88    
 
3.6 Interna kontroller 
Företag är ofta beroende av att ständigt utvecklas och förbättras för att kunna hantera 
konkurrens inom branschen. För att lyckas med detta krävs noggrann uppföljning av de mål 
bolaget har. Dessa mål är ofta ekonomiska och det är viktigt att dessa mål följs upp och 
utvärderas så åtgärder kan vidtagas om de inte uppnås.89 Interna kontroller är pga av detta 
viktigt för att effektivt kunna styra bolagets verksamhet. Intern kontroll kan definieras på 
följande sätt:90 
 
”En målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och 
beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.” 
 
Den interna kontrollen är ett verktyg för att kunna hantera risker och leda företaget i rätt 
riktning. Då företag är levande och eftersträvar tillväxt är det viktigt att den interna kontrollen 
fungerar väl på bolaget. Dock varierar omfattningen av interna kontroller mellan bolag vilket 
beror på att bolagen är verksamma inom olika ekonomiska miljöer där exempelvis risker och 
konkurrens existerar i olika grad av omfattning.91  
 
3.7 Internrevision 
 I denna studie har internrevisionen en central betydelse och det är därför av vikt att ta upp 
och beröra att till exempel intern kontroll och internrevision kan kopplas samman, beroende 
på företagstyp kan internrevisionen spela olika roller och dess uppbyggnad kan även te sig 
olika. Detta är viktigt att redogöra och uppmärksamma för då det är en av studiens 
grundpelare som den vilar på.  

                                                 
87 Managerial Audit Journal, augusti (2003), Improving corporate governance: the role of audit committee 
disclosure 
88  Harvard Business Review, Maj (2004). Audit Committees Can´t Add.  
89  SIS forum, Internrevision för ständig förbättring 
90  Öhrlings PWC (2006), Intern kontroll, en del av verksamhets- och ekonomistyrningen 
91 Organisational behvavior and human decisions process, nr 3 (1996), Impact of internal audtiting on bransch 
bank performance; a field experiement  
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Ett mycket effektivt verktyg som används för att skapa en god intern kontroll är 
internrevisionen. Internrevision kan definieras på flera olika sätt men en definition som enligt 
oss passar bra in på den här studien är definitionen presenterad av Institute of Internal 
Auditors´ Statement of Responsibilities: ”en självständig utvärderande funktion upprättad 
inom en organisation med syfte att bistå organisationen” .92  
 
Internrevisionen har som syfte att kontrollera att företaget leds i riktningen mot de mål som är 
uppsatta för företaget. Det är av stor vikt att företagets arbetssätt är rätt anpassat efter dessa 
mål. Revisionen kan även fungera som ett led i en förbättring och utveckling av de funktioner 
som fungerat mindre bra. Ordet revidera betyder genomse och det är genom att se styrkor och 
svagheter företaget kan ledas i rätt riktning.93 
 
3.7.1 Internrevisionens utveckling 
De ökade kraven på intern kontroll har lett till att internrevisorn har fått en kraftigt ökad 
betydelse den senaste tiden. Den interna revisorn har blivit en strategisk viktig länk i 
ägarstyrningen och har en mängd olika uppgifter i bolaget. Bland annat ska internrevisorn 
assistera styrelsen med finansiella dokument, komma med goda praktiska förslag till styrelsen 
om intern kontroll och riskhantering, försöka hitta lösningar på hur kostnader kan reduceras 
på lång sikt, övervaka den interna policyn på bolagets alla nivåer, årligen komma med en 
redovisning och uppföljning av resultaten till styrelsen samt lämna in dessa rapporter så de 
hämnar i bolagets årsredovisning.94  
 
Dock finns det även nackdelar med internrevision och den främsta nackdelen torde vara att 
det är kostnadskrävande med en omfattande internrevision. Detta blir särskilt påtagligt i 
mindre bolag där det kanske inte finns ett direkt behov av ett avancerat internrevisionssystem. 
Bolaget kanske har en så pass enkel organisation att ett sådant system enbart känns 
överflödig. Dock blir detta ofta inte aktuellt för de större bolagen där verksamheten ofta är 
komplicerad och omfattande.95     
 
3.7.2 Internrevisionsfunktion 
Många diskussioner har förts kring om bolag bör ha en särskild internrevisionsfunktion eller 
inte. Studier visar på att börsnoterade bolag med en komplex organisation absolut bör ha 
detta. Om en internrevisionsfunktion är nödvändig eller ej kan skilja sig mellan bolag inom 
samma bransch. Detta på grund av att det helt enkelt har att göra med hur bolagets 
organisation är uppbyggd samt hur ägarstrukturen ser ut. Ett nära samarbete mellan 
revisionsutskott, resterande styrelse och internrevisionsfunktionen på ett bolag leder dock i 
allmänhet till effektivare kontroller och planeringar. Att ha en internrevisionsavdelning 
innebär också att problem med informationsasymmetri kan kommas underfund med. Med det 
menas att avdelningen stärker det interna informationsflödet och leder till att styrelsen får 
information om kontroller som kan leda till att problemet med agentteori minskas.96  
 
3.7.3 Internrevisionens utformning 
Att internrevisionens uppbyggnad ser olika ut på bolag beror i mångt och mycket på att 
styrelser har olika incitament för hur bolaget bör ledas. På investmentbolag till exempel är 

                                                 
92  Managerial auditing journal, nr 8 (1994) Agency theory and the internal audi 
93  SIS forum, Internrevision för ständig förbättring, 
94  Internal Auditor, Okotober (2005), Internal Auditing´s role in corporate governance  
95  Balans nr 12 (2000), Arbete som utförs av annan än revisorn själv.  
96  Managerial auditing nr 8 (1994), Journal agency theory and the internal audit 
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fokus inriktat på att skapa värde till bolagets kunder. Man vill genom starka kontroller skydda 
kundernas insatta medel.97 En rapport utgiven av Crowe Chizek beskriver hur styrelser i 
börsnoterade bolag bär det yttersta ansvaret för en effektiv bolagsstyrning. För att upprätta en 
framgångsrik bolagsstyrning är det viktigt att de interna kontrollerna och då främst 
internrevisionen är ett väl fungerande fenomen. Effektiv intern styrning bidrar till att 
verksamheten styrs i rätt riktning.98  
 
3.8 Sammanfattande modell 
För att ge en helhetsbild av vår teoretiska referensram presenteras nedan en sammanfattning 
samt en sammanfattande modell av det ovan presenterade kapitlet.  
 
Som i tidigare kapitel nämnts har flera företagsskandaler skett runt om i världen på senaste 
tiden. För att återställa och återfå investerarnas förtroende har därmed bland annat SOX 
kommit till stånd, vilken innehåller detaljerade krav på redovisning. SOX har dock inte endast 
fått verkningar i USA utan också effekter i Sverige och i övriga världen. I Sverige har detta 
medfört ett införande av den nya svenska bolagskoden.  
 
Styrelsens arbete består mycket av självständigt arbete med eget ansvarstagande. Reglering av 
styrelseledamöters arbete har tidigare medvetet undvikits med hänvisning till god styrelsesed.  
Bolagskoden innehåller dock anvisningar om hur den interna kontrollen ska se ut. Syfte är att 
utveckla bolagsstyrningen och öka förtroendet för kapitalmarknaden. En av de viktiga delarna 
inom de interna kontrollerna som bolagskoden behandlar är internrevisionen. Reglerna 
gällande internrevision har på grund av bolagskoden fått ökad betydelse och syftar till att 
stärka tilltron till revisionen.  
 
Bolagskoden innebär att mer fokus har lagts på styrelsens ansvar och en bolagsrapport måste 
varje år införas i årsredovisningen. Styrelsen ska kvalitetssäkra de finansiella rapporterna. 
Vidare hävdar agentteorin att det kan saknas incitament för ledningen att sträva efter mål som 
gynnar ägarna. I och med införandet av bolagskoden ökar kraven på den interna kontrollen 
som strävar efter att skydda aktieägarna. Vår frågeställning bygger på att undersöka vad 
internrevisionen har för betydelse och användbarhet för styrelsen och genom att koppla 
samman regler för styrelsen med teorier om hur styrelsen kan fungera kommer vi att analysera 
vårt empiriska material.  
 
Nedan visas en modell som åskådliggör hur delar i den teoretiska referensramen hänger 
samman. Styrelsens arbete ska analyseras med hänsyn till den ökade regleringen av styrelsens 
arbete och utifrån styrelseledamöters perspektiv. Modellen visar hur de två faktorerna, ökad 
reglering och styrelsens arbete, leder till ett gap som består av styrelsens användbarhet och 
betydelse av internrevision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97 Managerial auditing nr 8 (1994), Journal agency theory and the internal audit 
98  Internal Auditor, Oktober (2005), Internal Auditing´s Role in Corporate Governance  
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Figur 2 Teoretisk modell 
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4. Förutsättningar för datainsamling 
I detta kapitel kommer fokus att vara på det praktiska tillvägagångssättet av insamlingen av 
primärdata. Vårt urval av respondenter, hur vi har valt att genomföra intervjuer, granskning 
av detta samt hur vår bearbetning av det empiriska materialet skett.   
 
4.1 Primärdata 
Primärdata avser den information som är insamlad av forskaren för den aktuella studien99.     
Vi samlade in vår primärdata via telefonintervjuer och tillvägagångssättet behandlas mer i 
detalj nedan.   
 
4.2 Företag och respondenter 
Vid urval av respondenter har tillämpats ett avsiktligt urval. Användningen av riktade 
och/eller begränsade urval brukar nämnas i samband med utvecklande av teorier, vilket är 
meningen med vår uppsats. Den teorigenererande ansatsen har som syfte att utveckla teorier 
utifrån data. Grunden för urvalet av respondenter blir då avsiktligt istället för en strävan efter 
representativitet hos informationsenheterna. Denna urvalsansats används både av 
hermeneutiker och forskare med positivistiskt kunskapssyn.100  
 
Innan vi bestämde oss för vilka kriterier vi skulle använda, kontaktade vi ett mindre företag i 
Umeå som berättade att deras styrelse inte lade något särskilt stort fokus på internrevisionen. 
Istället tipsade de oss om att söka oss vidare till större företag, och där välja personer i 
styrelsen som är väl insatta. Detta ledde till att vi arbetade fram ett önskemål hos våra 
respondenter, nämligen att de helst skulle sitta med i ett revisionsutskott om ett sådant finns 
på företaget. Detta önskemål satte vi upp på grund av att vi helst ville tala med 
styrelseledamöter som vi trodde är mer insatta i rutinerna och har lite mer djupgående 
kunskaper inom redovisningsfrågor och de finansiella rapporterna på företagen. Till en början 
var tanken att personliga intervjuer skulle genomföras men efter att ha talat med personen på 
det mindre bolaget drogs slutsatsen att det skulle vara mycket svårt att få tag på aktuella 
intervjuobjekt i Umeå-regionen.  
 
Ytterligare kriterier sattes också upp. Detta för att fånga rätt perspektiv på frågeställningen. 
Kriteriet var att företagen måste följa den svenska bolagskoden. Detta var av vikt då vi ville 
undersöka hur internrevisionen fungerar som ett verktyg för styrelser i och med införandet av 
den svenska bolagskoden. Att välja företag som ej tillämpar bolagskoden kunde också ha givit 
en intressant vinkel för att jämföra detta med bolag som gör det. Detta bedömdes dock ge en 
allt för bred infallsvinkel.   Med andra ord, då vi valde företag som måste följa bolagskoden 
gav detta till följd att vår urval även begränsades till noterade företag på A-listan och O-listan 
på Stockholmsbörsen med en omsättning på minst 3 miljarder kronor.  
 
Till en början har vi använt oss av A- och O-listan på Dagens Industris webbsida där vi valt ut 
olika företag för att kontrollera på deras hemsidor om de uppfyller vårt kriterium och om de 
även har något revisionsutskott. Då närmare 58 % av alla företagen noterade på A-listan har 
ett revisionsutskott, medförde detta att vi valde att koncentrera vårt urval här101. Därefter har 
vi valt ut företag för att kontakta och höra oss för om en intervju går bra med dess ledamöter.  
 

                                                 
99  Holme & Solvang, 1997, Forskningsmetodik, s. 132 
100  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap, sid 98ff 
101  www. ey.com/global/download.nsf/sweden/revisionsutskott/$file/revisionsutskott.pdf 
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Vi har valt att intervjua sex respondenter, från sex olika företag. Detta för att erhålla en bred 
förståelse om styrelsernas uppfattning om internrevisions betydelse och användbarhet. Att 
fånga aspekter och åsikter från olika typer av företag och branscher ansåg vi även ge oss en 
större helhetssyn över det studerade fenomenet. Våra val av respondenter anser vi tillföra fler 
och förhoppningsvis bättre infallsvinklar på vårt problem.  
 
4.3 Insamling av primärdata 
I detta avsnitt kommer vi att utförligt beskriva hur insamlingen av primärdata gått till. Syftet 
med hela avsnittet är att få läsaren att reflektera över hur vårt tillvägagångssätt påverkat 
uppsatsens utfall. Vi anser det vara viktigt att läsaren får en förståelse för vad vår empiri 
bygger på. 
 
4.3.1 Intervjuguiden 
Vid sammanställningen av intervjuguiden ansågs det var viktigt att guiden var väl genomtänkt 
och strukturerad. Detta för att telefonintervjuer genomfördes där vi misstänkte att det skulle 
vara av vikt att vi planerat och tänkt igenom upplägget för att få med så mycket som möjligt. 
Alltför fria intervjuer via telefon skulle ha blivit något ytliga och vi upplevde att risken fanns 
att vi som intervjuare skulle kunna missa att ta upp viktiga frågor. Samtidigt ville vi fånga 
respondenternas personliga åsikter och reflekteringar varför vi försökte utforma frågorna så 
öppet som möjligt där respondenten kunde utveckla och tolka frågan utifrån sitt egna 
perspektiv.  
 
Det var även av betydelse att utformningen av frågorna skulle vara tydlig och kortfattad. Detta 
för att det ibland kan vara svårt att förmedla vad det är man menar via telefon där kroppsspråk 
och ansiktsuttryck ej framhålls.  
 
Vid utformningen av frågorna gick vi tillbaka till problemet och syftet och funderade på hur 
vi skulle kunna få fram det vi verkligen ville belysa. Vi kopplade sedan ihop det med den 
teori vi samlat in och försökte belysa vårt problem, vilken betydelse internrevisionen har för 
styrelser, utifrån flera olika vinklar. Detta för att rama in det fenomen vi ville studera utan att 
vara allt för enkelspåriga.  
 
För att skapa ett genomgående flyt och en röd tråd genom intervjuerna funderade vi mycket 
på hur intervjuguiden skulle byggas upp. Vi valde att dela in intervjuerna i tre olika teman. 
Detta både för att underlätta för oss själva, men även för att underlätta för respondenten att få 
en överblick över intervjuns uppbyggnad. De teman vi valde är: generellt om internrevision 
på bolaget, styrelsens arbete och revisionsutskottet. Vi inledde alla intervjuer med att låta 
respondenten presentera sig och berätta om sin roll i företaget. Som avslutande frågor valde vi 
att lägga diskuterande och analytiska frågor och vi avslutade alltid med en öppen fråga där 
intervjuobjektet själv kunde tillägga eller förtydliga vissa delar.  
 
4.3.2 Intervjuerna 
Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt. Däribland finns två olika förhållningssätt som 
kallas kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Vad gäller kvalitativa intervjuer är målet att gå 
på djupet och söka efter en förståelse hos intervjuobjektet. Det vill säga, vi är inte ute efter att 
kvantifiera och mäta respondenternas svar. Vid sådana undersökningar är det vanligt att även 
använda enkäter för att kunna mäta svaren på ett bra sätt. Men i detta arbete har vi enbart 
genomfört kvalitativa. Mer om dess positiva och negativa sidor framkommer i avsnittet 
access.  
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Från början ville vi, som vi nämnde ovan, genomföra alla intervjuer via personliga möten. 
Detta för att vi ansåg att det skulle ge bästa resultat när vi ville fånga de personliga åsikterna 
hos styrelsemedlemmarna. Men ganska snabbt kom vi underfund med att det i stort sätt var 
omöjligt då de allra flesta styrelsemedlemmar i börsnoterade företag i Sverige är bosatta och 
verksamma i Stockholmsregionen. Vidare är styrelsemedlemmar i regel upptagna människor 
vilket gjorde det svårt för oss att till exempel boka in flera intervjuer under samma dag. Dessa 
faktorer bidrog till att vi bestämde oss för att genomföra telefonintervjuer.   
 
För att göra telefonintervjuerna så effektiva och givande som möjligt började vi planera 
genomförandena i mycket god tid. För det första såg vi till att respondenten hade tid att 
avsätta minst 30 minuter. Vi misstänkte att telefonintervjuer tenderar att bli något kortare än 
personliga intervjuer då man generellt sätt ofta är något mer kortfattad på telefon, varför vi 
inte bokade in längre intervjuer.  
 
När vi väl intervjuade våra respondenter såg vi till att befinna oss i en lugn och tyst miljö. Vi 
använde oss av en konferenstelefon där vi båda kunde vara med och intervjua respondenten. 
Vi valde dock ut en av oss som ledde samtalet och som ställde mesta delen av frågorna för att 
det inte skulle bli för rörigt för respondenten. Själva telefonintervjuerna valde vi även att spela 
in på band för att inte riskera att vi missade eller misstolkade något som respondenterna sa. 
Dessutom har vi tagit stödanteckningar till dessa. Direkt efter varje intervju valde vi att 
transkribera hela intervjun ord för ord. Under vår transkribering skrev vi även ner hur 
respondenten reagerade på frågorna som om denne exempelvis lät frågande, osäker och så 
vidare. 
 
4.3.3 Access 
Problematiken med access handlar i grunden om att få tillgång till data och information. Dock 
kan inte problematiken i sig diskuteras utan att ta hänsyn till forskningsstrategin. Hur 
forskningsstrategin och tillvägagångssättet ser ut påverkar nämligen förutsättningarna för 
informationstillträdet.102 Vidare handlar det om att skapa förtroende hos respondenten. Hur 
mycket information intervjuaren lyckas utvinna ur en intervju beror helt och fullt på den som 
intervjuar. Vilket förtroende lyckas forskaren skapa hos respondenten? I och med denna 
aspekt är det därför viktigt den som intervjuar förklarar studien och syftet med mötet samt i 
stor utsträckning kunna erbjuda anonymitet. 103 Vårt tillvägagångssätt vad gäller 
intervjuförfarandet har i sig gjort det svårt för att få en komplett access i studien. Då vi 
genomfört intervjuerna via telefon har detta begränsat vår access och vi kan inte med säkerhet 
säga att den information vi erhållit är total och fullständig för att på bästa sätt kunna redovisa 
så rättvisande fakta som möjligt. Dock får vi anse oss ha relativt god access till våra 
respondenter då dessa kändes öppna och intresserade av att försöka besvara våra frågor. Då vi 
genomfört 6 intervjuer anser vi att vi fått tillräckligt med infallsvinklar från våra 
intervjuobjekt för att på ett tillfredsställande sätt kunna utforma analyser och slutsatser. Dock 
vill vi framhäva att det har varit svårt att få tag på lediga respondenter.  
 
4.3.4 Databehandling 
Som tidigare nämnts har telefonintervjuerna sammanställts och detta har gjorts så fort som 
möjligt efter avslutad intervju. Själva telefonintervjuerna har genomförts under dagtid när det 
passat respondenterna bäst då vi författare haft det lättare att anpassa oss. Alla intervjuerna har 
sammanställts var och en för sig. Dessa har sedan i efterhand skickats tillbaka till 
respondenterna för att personerna ska kunna godkänna dessa och se att vi tolkat respondenten 
                                                 
102  Lindfors Johansson, M-B, 1993. Att utveckla kunskap sid. 135 
103  Lindfors Johansson, M-B, 1993. Att utveckla kunskap sid. 122 
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på ett korrekt sätt. Ytterligare ett syfte med att skicka tillbaka en sammanställning av 
intervjuerna är för att kunna ge respondenterna en chans att komplettera eller ändra något.  
 
Vidare har samtliga respondenter blivit erbjudna anonymitet, vilket de föredragit. Efter varje 
intervju har vi även frågat om det går bra att vi återkommer om några fler eventuella frågor 
skulle uppstå, vilket alla har godtagit.  
 
Vårt val att använda oss av sex intervjuer har visat sig ge förhållandevis god access. Detta 
grundar vi på att vi fann att respondenternas svar i mångt och mycket kunde liknas med 
varandra. Vi kunde efter sex avslutade interjuver se tydliga samband och linjer i 
respondenternas svar vilket vi tolkar som att fler intervjuer inte skulle ha påverkat analyser 
och slutsatser i någon väsentlig grad. 
 
4.4 Analysmetod  
I vår bearbetning av analysen har vi gått tillväga på följande sätt. Eftersom teorin har stått till 
grund för vår intervjuguide har den också visat oss in på det spår vi vill undersöka i den här 
studien. Den teoretiska referensramen uppvisar även den bakgrund som ligger till grund för 
vårt uppställda problem. I vår analys kommer vi tolka och jämföra empirin för att sedan ställa 
denna mot teorin och på så sätt försöka skapa oss en förståelse för hur internrevisionen 
fungerar som verktyg för styrelser. Tanken är att analyskapitlet ska ligga grund för 
slutsatserna som följer därefter och det är i slutsatserna våra resultat av studien kommer 
presenteras. Analysen är även baserad på vårt kritiska granskande av det insamlade empiriska 
materialet och vår teoretiska referensram, där de empiriska data främst ligger till grunden. 
Analyskapitlet följer samma struktur som empirin och är indelad i tre olika teman.  
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5. Empiri 
Detta kapitel har vi valt att inleda med att redogöra för vilka typer av bolag de valda 
styrelseledamöterna arbetar på samt lite bakgrund till deras styrelsearbete. Vi har dock på 
grund av utlovad anonymitet använt oss av fingerade namn på respondenterna och inte heller 
nämnt bolagen namn. Det empiriska materialet kommer sedan presenteras i samma upplägg 
som vår intervjuguide är uppställd. Kapitlet är därför indelat i tre avsnitt och är strukturerat 
efter olika teman, nämligen internrevision, styrelsen och revisionsutskott.  
 
5.1 Presentation av respondenter 
För att inleda empirin följer nedan en kort presentation av varje respondent samt vilken typ av 
bolag de är styrelsemedlemmar i.  För att även ge en bättre överblick av empirin och vår 
respons från intervjuobjekten har vi skapat en tablå, se bilaga 2. 
 
Strandberg –internationellt detaljhandelföretag 
Strandberg blev invald i styrelsen 2005. Strandberg har en av rollerna som ledamot i styrelsen 
och sitter även med som ledamot i företagets revisionsutskott. Vid sidan av sitt 
styrelseuppdrag i det aktuella företaget arbetar även Strandberg på ett annat stort börsnoterat 
företag. Det aktuella bolaget för vilket vi valde att intervjua Strandberg, är verksamt inom 
detaljhandeln och även om företaget har en lång historia sedan början av 1900-talet fick de sin 
nya tappning de har idag först 1992. Företaget är även noterat på den amerikanske börsen 
vilket betyder att extra regleringar gäller såsom SOX.  
 
Rosén – svensk bank 
Rosén blev invald i styrelsen 1999. Rosén har en av rollerna som ledamot i styrelsen och sitter 
även med som ledamot i företagets revisionsutskott. Rosén har många styrelseuppdrag i 
bagaget och för närvarande har denne även fem andra styrelseuppdrag vid sidan om det 
aktuella för vilket vi valde att intervjua denne. Det aktuella företaget verkar inom den 
finansiella sektorn och uppkom i den tappning den har idag 1972.  
 
Andersson – svenskt detaljhandelföretag 
Andersson blev invald i styrelsen 2003. Andersson har en av rollerna som ledamot i styrelsen 
och sitter även med som ledamot i företagets revisionsutskott. Vid sidan av sitt 
styrelseuppdrag har Andersson ett annat arbete och sitter med som ordförande i en styrelse i 
ett annat företag. Företaget för vilket vi har valt att intervjua Andersson är verksamt inom 
dagligvaruhandelsbranschen och startades 1862. 
 
Skarbrandt – internationellt spelbolag 
Skarbrandt är sedan år 2000 invald i detta bolags styrelse. För närvarande sitter Skarbrandt 
med i bolags revisionsutskott och är för närvarande ordförande i utskottet. Skarbrandt har en 
lång erfarenhet från styrelsearbete och har tidigare även varit VD i ett stort svenskt 
börsnoterat bolag.  På sidan om uppdraget sitter Skarbrandt med i ett annat bolag på den 
svenska börsen. Bolaget som Skarbrandt är medlem i revisionsutskottet för är ett stort bolag 
inom den industriella branschen. Bolaget startades under det tidiga 1900-talet och är nu 
väletablerat på den svenska och internationella marknaden.  
 
Thurn – svenskt fondbolag 
Thurn sitter med i bolagets styrelse sedan 2003 i egenskap av styrelseledamot. Thurn har stora 
erfarenheter då Thurn bland annat varit med och grundat aktiebolag tidigare. Thurn sitter även 
med i två andra styrelser men på betydligt mindre bolag. Bolaget som vi intervjuade Thurn i 
egenskap av styrelsemedlem för grundades 1996 och var ett revolutionerande bolag under den 
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tidpunkten. Bolaget är verksamt inom finansbranschen och har det senaste åren expanderat i 
väsentlig omfattning. Vidare har bolaget inte något upprättat revisionsutskott.   
 
Lennartsson – svenskt industribolag 
Lennartsson har suttit med i styrelsen för sitt bolag sedan 2001 och är även ordförande i 
revisionsutskottet. Lennartsson är engagerad i en mängd olika bolag och sitter för närvarande 
med i sju andra styrelser. Lennartsson har en imponerande och meriterande 
arbetslivserfarenhet. Bolaget är verksamt inom pappersindustrin och är för närvarande 
världsledande inom ett flertal segment. Grunderna för bolaget startades på 1930-talet och har 
efter det expanderat i omfattande grad. Omsättningen har legat på en jämn och hög nivå under 
ett flertal år.  
 
5.2 Internrevision 
Nedan kommer de empiriska data som härrör internrevisionen att presenteras. Avsnittet är 
uppdelat i 4 olika delavsnitt för att underlätta för läsaren att få en bättre helhetsbild över vad 
som framkommit under intervjuerna.  
 
5.2.1 Bolagets internrevision 
Alla bolagen i vår undersökning har en existerande avdelning där internrevisionen sköts. 
Dock svarade Thurn, från det svenska fondbolaget, att en sådan funktion ej finns i dagsläget 
men är under uppsättning. Thurn uppgav att anledning till att det inte finns en särskild 
internrevisionsfunktion beror på att dessa arbetsuppgifter är en del av det dagliga arbetet på 
kontoret. Vidare uppgav Thurn att en internrevisionsfunktion ej är i bruk beror på att bolaget 
var så pass litet för ett år sedan att detta inte har varit nödvändigt. Dock menade denne att man 
nu snabbt har expanderat varför uppsättningen av en särskild funktion är igång.  
 
Strandberg, från det internationella detaljhandelföretaget, förklarade att självklart finns det en 
internrevisionsfunktion. Denne förklarade vidare att ansvarsområdena hos personalen är 
uppdelade då de finansiella bitarna och den interna kontrollen är omfattande. Det är allt från 
att följa policys till IT och IT-säkerhet. Personen framhåller även att internrevisionen är en hel 
flora utav verksamhet för att säkerställa att man jobbar rätt inom bolaget. Vår studie visar att 
samtliga bolag har en internrevisor, som alla respondenter hävdade har en viktig roll. Vidare 
berättade flera av styrelseledamöterna att de var osäkra på hur länge internrevisionsrollen och 
internrevisionen har existerat på bolagen. På frågan om hur länge man använt internrevision 
på bolaget kunde ingen av respondenterna på rak arm ge oss någon konkret information. 
Skarbrandt som är ordförande i revisionsutskottet på ett internationellt spelbolag svarade: 
”Nej, det vet jag inte men det har man säkert använt sig av länge.”   
 
5.2.2 Internrevisionens syfte 
Internrevisionens specifika syfte i bolag var något som diskuterades friskt omkring. Att det 
skulle finnas ett särskilt syfte med internrevisionen var Rosén, från en svensk bank, helt 
tveksam till och uppgav att det mer eller mindre är ett måste på grund av den svenska 
bolagskoden och påtryckningar från finansinspektionen. Andersson, från ett svenskt 
detaljhandelföretag, Strandberg, från ett internationellt detaljhandelsföretag och Lennartsson, 
från ett svenskt industriföretag var alla övertygade om att internrevisionens syfte helt klart är 
att skydda aktieägarna. De förklarade att syftet med att ha en väl utvecklad internrevision är 
att öka eller skapa ett förtroende för bolagets ägare, det vill säga aktieägarna. Thurn, från ett 
svenskt fondbolag, vände istället på frågan, om internrevisionen inte hade funnits, vem hade 
då lidit mest skada? Svaret på den frågan skulle enligt personen bli att skydda aktieägarna och 
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på så vis indirekt styrelsen. Personen påpekade att detta är extra tydligt i finansiella bolag där 
den interna kontrollen har som syfte att skydda kundernas insatta medel. Thurn sa: 
 
”…så om vi använder det kanske lite förenklade uttrycket så är det ju egentligen för att se till 
att företagsledarna och andra inte hittar på konstigheter med spararnas pengar. Alltså om 
jag ska prata bondspråk så är det ju därför man har den.” 
 
Skarbrandt, från ett internationellt spelbolag, förde en diskussion kring att internrevisionens 
syfte även är att kontrollera de interna processerna så att bolaget, med dess personal 
inkluderad, skyddas. Denne menade att olika processer i bolaget har mer eller mindre 
betydelse för olika segment men att internrevisionen i sin helhet är till för att kontrollera och 
styra dessa processer.  
 
5.2.3 Internrevisionens utveckling 
Thurns och Roséns bolag lyder under finansinspektionens tillsyn, varför de förklarade att 
internrevisionens utveckling och betydelse förändrats ytterst lite i och med införandet av 
bolagskoden. De var båda överens om att de interna kontrollerna varit väl inarbetade sedan en 
mycket lång tid tillbaka. Införandet av koden har enligt personerna i och med detta inte 
påverkat bolaget i någon större utsträckning. Thurn påpekade att allt som rör interna 
kontroller på ett finansiellt bolag är viktigt. Vidare påpekade denne att bolagskod eller inte, 
den interna kontrollen på finansiella bolag har alltid varit och kommer alltid att vara en central 
aspekt i det dagliga arbetet. Orsaken till detta resonerade denne, som är det någon gång man 
förlorar pengar, antingen från kunder eller från bolaget beror det oftast på internt bedrägeri 
eller brister i det egna systemet. Att ha ett väl inarbetat kontrollsystem är därför en 
förutsättning för att kunna skapa ett något som helst förtroende för aktieägarna.  
 
Skarbrandt och Strandberg från de internationella bolagen ansåg att införandet av 
bolagskoden inneburit stora förändringar. Flera justering på det båda bolagen har varit 
nödvändiga när påtryckningarna utifrån blivit större. Strandberg, från detaljhandelföretaget 
menade att rutiner och dokumentation för olika interna processer blivit allt mer viktigt. Att 
kunna visa externa parter att en väl fungerande internrevision existerar har blivit en mer 
central punkt i det dagliga arbetet.  
 
Andersson, från det svenska detaljhandelföretaget menade att förändringarna kommit 
förhållandevis plötsligt i och med införandet att bolagskoden. Upprättandet av 
revisionsutskott är ett exempel på en förändring menar denne. Även Lennartsson från det 
svenska industriföretaget påpekar att förändringar har skett den senaste tiden och att det kan 
komma att ske ytterligare förändringar inom en snar framtid 
 
5.2.4 Internrevisionens reglering 
Vilka lagar och praxis som bolagens internrevision baseras på svarade samtliga respondenter 
att det främst är den svenska bolagskoden som ligger till grund för den största delen av de 
interna kontrollerna. Dock svarade Rosén och Thurn, vars bolag lyder under 
finansinspektionens kontroll, att det även är ett flertal andra lagar och praxis som måste följas. 
Thurn, från det svenska fondbolaget var dock dåligt insatt i vilka dessa lagar exakt är.  
 
De respondenter som representerade de svenska bolagen i vår undersökning ansåg att de 
utländska influenserna, som exempelvis SOX indirekt påverkar bolagen då den svenska 
bolagskoden är ett direkt resultat av utländska trender. Men att bolagen skulle följa SOX 
direkt svarade alla nej till. Strandberg, från det internationella detaljhandelföretaget svarade 
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att SOX måste följas när redovisningen upprättas och att det innebär mycket merarbete. 
Strandberg menade att det beror på att bolaget är noterat på den Nordamerikanska börsen. 
Som vi nämnt ovan förklarade Strandberg att dokumentation av interna rutiner blivit en viktig 
del av arbetet och detta innebär mycket merarbete för en mängd olika personer inom 
organisationen. Respondentens inställning till SOX tolkade vi som negativ då denne 
förklarade att det är förskräckliga dokument som måste följas till punkt och pricka. Vidare sa 
Strandberg att denne inte anser att de ökade kraven på redovisning i Amerika gynnar någon, 
varken aktieägarna eller de anställda. Rosén, från den svenska banken resonerade som så att 
de amerikanska lagarna gör mer skada än nytta. Viss lagstiftning är för detaljerad och allt för 
resurskrävande för vissa typer av bolag. Rosén ansåg även att allt för starka kontroller kan få 
negativa följder. Exempel på detta sades vara att allt fler bolag på den amerikanske börsen 
istället flyttar till exempelvis Londonbörsen för att undkomma de hårda regleringarna. Detta 
ansåg denna vara ett starkt incitament till att se över regleringen och se till att anpassa nivån 
till olika typer av bolag.   
 
Vidare frågade vi även respondenterna vad de ansåg om regleringarna som rör 
internrevisionen i Sverige samt om de ansåg att det behövs mer eller mindre detaljerade 
regleringar. Thurn, från det svenska fondbolaget ansåg helt klart att en allt för detaljerad 
lagstiftning i Sverige enbart skulle få negativa utfall. Denne framhöll att finansinspektionens 
nivå på reglering är rimlig men att helt undkomma företagsskandaler såsom Skandia ansåg 
denne vara omöjligt. Det kommer alltid att finnas kryphål för dom som verkligen letar. 
Samma styrelseledamot framhöll även att det kan finnas olika incitament för olika bolag hur 
detaljerad lagstyrningen av internrevisionen bör vara. Personen i fråga framhöll att det skiljer 
sig stort mellan exempelvis tjänstemannaföretag och familjeföretag. I den senare typen av 
bolag kommer pengarna i stort sett från den egna plånboken medan det i tjänstemannaföretag 
ofta rör sig om ett stort spritt ägande. 
 
”…oftast finns det kanske ett incitament hos anställd personal att i princip försöka sno 
pengar från aktieägarna. Sen om den anställda personalen råkar vara VD så blir det lite 
sämre..” 
 
Thurn förklarade detta citat med att bolagskoden visst har ett mycket gott syfte för vissa typer 
av företag men att det i vissa fall endast medför negativa aspekter. Starka kontroller behövs 
ofta i tjänstemannaföretag där personer som figurerar inom bolaget har andra incitament än 
aktieägarna.  
 
Lennartsson, från det svenska industribolaget uppgav att om man ser till den Europeiska 
lagstiftningen har en god balans mellan regler och frihet skapats och detta fungerar väl. Denna 
respondent framhöll att även om det skulle vara bra med starkare regleringar vad gäller den 
interna kontrollen, skulle detta kosta för mycket pengar och många bolag skulle lida skada av 
detta. Att hitta en rimlig nivå anpassad till det specifika landet ansåg Lennartsson vara en god 
idé.  
 
En gemensam åsikt bland respondenterna rörande regleringen av internrevisionen var att då 
bolagskoden är så pass ny på den svenska marknaden är det svårt att yttra sig om det behövs 
mer eller mindre regleringar. Rosén, från den svenska banken, framhöll att det inte känns som 
att bolagskoden har lämnat något åt slumpen och att det ska bli intressant med en omfattande 
utvärdering i framtiden.  
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5.3 Styrelsearbete  
I detta avsnitt kommer vårt empiriska material rörande styrelsen och dess arbete att 
presenteras.  

 
5.3.1 Styrelsen och internrevision 
Samtliga respondenter som sitter med i revisionsutskott var eniga om att revisionsutskotten 
träffas oftare än vad hela styrelsens sammanträder. Detta kunde vara allt ifrån åtta till tio 
gånger per år, medan styrelsen endast sammanträder fem till sex gånger om året. Detta är 
något som skiljer sig ifrån vad Thurn, från det svenska fondbolaget uppgav. I bolaget finns 
inget revisionsutskott som sammanträder extra utöver ordinarie styrelsemöten som kan ske 
uppåt ca 12 gånger och samtidigt förekomma runt sex telefonmöten.   

 
Andersson som sitter med i revisionsutskottet på det svenska detaljhandelföretaget menade på 
att utskottet fungerar som ett beredande organ inför hela styrelsen, där möten sker löpande 
mellan styrelsesammanträdena. Det sades att det är omöjligt att hinna gå in på djupet i  alla 
ärenden under ett styrelsemöte, varför huvuduppgiften för revisionsutskottet blir att jobba 
igenom material och lyfta fram viktiga punkter till styrelsen. Andersson poängterade dock att 
i slutändan är det däremot styrelsen med dess ordförande som har slutansvaret. 
 
Styrelseledamöternas åsikter om internrevisionens betydelse för styrelsen skiljde sig något åt. 
En gemensam uppfattning bland ledamöterna var dock att de ansåg det kännas något tryggare 
att ha och efterfölja de regler, rörande internrevisionen, som är ålagda. Dock menade 
Lennartsson från det svenska industribolaget, att det inte är  någon överraskning att vissa delar 
av den nya regleringen känns något diffus då allt är nytt. Denne menade att det inte är helt 
självklart vad de nya reglerna i praktiken innebär, eller kommer att innebära för styrelsen.   
Andersson, från det svenska detaljhandelföretaget uppgav att eftersom det varje år kommer att 
ske en utvärdering av företagets användning av bolagskoden kommer de på sikt att kunna se 
betydelsen och dess funktion för styrelsens arbete.    
 
Rosén och Thurn, från finansbranschen, uppgav att internrevisionens specifika syfte för 
styrelsen var svår att säga. Dock sade de båda att syftet med internrevision är att skydda 
spararnas medel och på så vis är internrevisionen en slags kontroll för styrelsen att detta 
efterföljs. Detta i sin tur leder till att aktieägarna får ett ökat förtroende för styrelsens arbete. 
Rosén, från den svenska banken formulerade sig på följande sätt; 
 
 ”I slutändan är det ju för att säkerställa att ägarna kan ha ett förtroende för att företaget 
sköts på ett korrekt sätt enligt lagar, förordningar och mot praxis.”  

 
5.3.2 Fördjupning inom olika redovisningsfrågor 
På vår fråga om styrelseledamöterna anser att det finns tillräckligt med tid att sätta sig in i 
olika typer av redovisningsfrågor svarade samtliga att de tycker det. Dock fördes en hel del 
olika diskussioner kring ämnet. Tid är nämligen något, enligt respondenterna, 
styrelseledamöter bestämmer över själva. Strandberg, från det internationella 
detaljhandelsbolaget, svarade att det i allra högsta grad är en personlig fråga varje ledamot 
själv får ta ställning till och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Respondenten menade 
att inom dennes företag arbetar de seriöst och ledamöterna i utskottet erhåller alltid material 
av god kvalité och i god tid för att hinna bearbetas. Vidare sade Strandberg: 
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”…en hel del av arbetet utförs ju av själva revisionsutskottet så det är klart att om ni frågar 
en vanlig styrelseledamot så kanske han eller hon inte tycker att det avsätts tillräckligt mycket 
tid för redovisningsfrågor..” 
 
Strandberg påpekade dock att just detta är ett av revisionsutskottets syfte, att underlätta och 
spara tid åt övriga styrelsemedlemmar. Att dela upp arbetet för att sedan ta gemensamma 
beslut är enligt denne ett effektivt sätt att arbeta på i en styrelse.  
 
Samtliga ledamöter var alltså eniga om att tiden styr de över själva. Lennartsson, från det 
svenska industriföretaget, sade att då det är en personlig fråga hur mycket tid som läggs ner är 
det också varierande hur internrevisionen prioriteras. Dock är det mycket material som måste 
hinna bearbetas. Ska det dessutom göras på ett seriöst sätt tar det en hel del tid som 
Lennartsson uttryckte det. 
   
Samtliga revisionsutskott har enligt Skarbrandt, från det internationella spelbolaget, som 
uppgift att kontinuerligt informera och lämna uppgifter till styrelsen om hur deras arbete 
fungerar. Skarbrandt menade att det naturligt föll så att de i revisionsutskottet har lite mer 
detaljkunskap om redovisningsfrågorna i viss utsträckning än de som inte sitter med i 
revisionsutskottet. Däremot är detta något de säkerställer dels genom rapportering och dels 
genom att alla får ta del av alla protokoll. Den finansiella rapporteringen får alla i styrelsen ta 
del av, men revisionsutskottet får sedan hjälpa till när det är något som måste fokuseras mer 
på. Andersson, från det svenska detaljhandelföretaget var inne på samma spår som Skarbrandt 
och svarade även att internrevisorn i stort höll samma presentation för revisionsutskottet som 
för hela styrelsen. Det rörde sig dock inte om exakt samma presentation men skillnaderna var 
enligt respondenterna av mindre betydelse. 
 
Andersson instämde även med Skarbrandts åsikt om att då endast ett fåtal av bolagets 
styrelsemedlemmar sitter med i revisionsutskottet blir detaljkunskapen olika. De personer 
som sitter med i utskottet blir, enligt denna person, på ett naturligt sätt mer insatta i ämnet. 
Vidare berättar Andersson att utskottet ska lämna förslag till styrelsen i frågor som fordrar 
hela styrelsens beslut och utskottets protokoll ska även skickas ut till alla styrelseledamöter så 
dessa kan ta del av utskottets arbete och beslut. Dock säger samma respondent att resterande 
styrelse främst är intresserad av de finansiella rapporterna. För att förmedla vilka dokument 
och handlingar som övriga styrelsemedlemmar kan vara intresserade av gör revisionsutskottet 
en bedömning och tipsar om de dokument som är av störst relevans. Revisionsutskottets 
medlemmar fungerar därmed som stöd för att hjälpa övriga styrelsemedlemmar med vad de 
behöver fokusera på och vad de kan behöva gå in djupare på.   
 
Lennartsson från den svenska industrin, och Rosén från den svenska banken, sade dock nej på 
frågan om det kan finnas ett gap mellan kunskapen om internrevision hos styrelsemedlemmar 
på grund av att alla inte är med i utskott. De förklarade båda att internrevisorn rapporterar 
enskilt till själva utskottet men även till hela styrelsen. Dessa två respondenter berättade om 
alla styrelsemedlemmars löpande granskning av samtliga rapporter vilket medför att 
kunskapen inom styrelsen ligger på samma nivå.    
 
Thurn, från det svenska fondbolaget menar att bolag utan revisionsutskott undkommer 
problemet med ett eventuellt kunskapsövertag gentemot resterade styrelsemedlemmar. Detta 
genom att samtliga styrelsemedlemmar blir insatta i revisionsfrågor. Personen förklarade att 
man istället lät hela styrelsen få ta del av hela det löpande arbetet. Det handlar dock inte direkt 
om att det skulle vara frågan om ett informationsövertag utan det rör sig mer om att det är 
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svårt för dom som inte är med utskottet, att det helt enkelt inte får grunden till bakomliggande 
faktorer vad gäller revisionsfrågor. Thurn förklarade dock att bildandet av ett revisionsutskott 
i dennes bolag är ett hett ämne för diskussion just nu och att ett eventuellt 
informationsövertag får diskuteras i vidare mening den dagen det blir aktuellt.  
 
5.4 Revisionsutskott 
Vi har här valt att lägga in en redogörelse för vad som framkom under intervjuerna rörande 
revisionsutskott. Detta trots att ett av bolagen i vårat urval inte har ett sådant utskott idag.  
 
5.4.1 Det praktiska arbetet 
Av de respondenter på bolag som har revisionsutskott var svaren något varierande på frågan 
om hur revisionsutskottet arbetar rent praktiskt. Strandberg, på det internationella 
detaljhandelsbolaget, förklarade att det finns en mycket väl utarbetad arbetsbeskrivning för 
hur och vad revisionsutskottet ska arbeta med. Dessutom har utskottet funnits mycket längre 
än själva bolagskoden som förespråkar utskottet. Revisionsutskottet sammanträder flera 
gånger under årets lopp. Under mötena samlas de styrelseledamöter som är invalda i utskottet 
och går igenom i stort sett allt som uppkommit efter senaste mötet. Med allt syftade 
respondenten på siffror och material inför varje ny ekonomisk rapport som ska släppas på 
marknaden. Revisionsutskottets sammanträden är därför ofta länkade till varje 
interimsrapport, kvartalsrapport eller helårsrapport. Respondenten förklarar att detta är den 
rent finansiella biten utskottet arbetar med och alla ekonomiska rapporter som släpps ut 
granskas alltså av utskottets representanter. Strandberg poängterade dock att personerna i 
revisionsutskottet ej arbetar med att ta fram siffror utan ägnar sig endast åt att gå igenom och 
granska material. Sedan finns det en mängd andra arbetsuppgifter som årligen måste utföras. 
Då respondentens bolag även är registrerat på den amerikanska börsen leder detta till att 
revisionsutskottet får en mängd extra arbete. Varje sommar ska det lämnas in en särskild 
rapport där hela företagets verksamhet beskrivs i detalj. Denna rapport vilar också på 
revisionsutskottets axlar.  
 
Skarbrandt, på det internationella spelbolaget sade också att de har en arbetsordning men var 
mer diffus och kort vid förklarandet av hur revisionsutskottet på bolaget fungerar. Personen 
angav att de hade regelbundna möten och att de följer upp en mängd olika processer som 
bestäms ska granskas. Personen framhöll att arbetet ser olika ut på grund att det ofta rör sig 
om varierande frågor.   
 
Lennartsson som är ordförande i sitt revisionsutskott på det svenska industriföretaget var 
detaljerad och utförlig vad gäller redogörelsen för utskottets praktiska arbete. Personen 
förklarade att i och med bolagskoden har styrelsen fått ett större ansvar och utskottets syfte är 
att säkerställa att styrelsen kan övervaka och kontrollera att styrelsen kan sköta detta på ett 
adekvat sätt. Vidare berättade personen att beslut tagits om att det årligen ska framarbetas en 
utförlig arbetsordning som utskottet ska följa. Att kontrollera och granska de finansiella 
rapporterna är huvuduppgiften för utskottet och detta för att man vill skapa ett förtroende hos 
investerarna. Styrelseledamöterna i revisionsutskottet ska övervaka redovisningsprinciper och 
riskhantering i bolaget. Lennartsson framhöll vidare att då införandet av revisionsutskott på 
detta bolag är relativt nytt är det svårt att säga hur effektivt deras arbetssätt är. Men samtidigt 
ansåg personen att det hela är ett kontinuerligt ämne för diskussion och att mycket görs för att 
följa kodens uppmaningar och förbättringar görs löpande.  
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5.4.2 Revisionsutskottets syfte 
Samtliga respondenter med revisionsutskott på respektive bolag sade att själva syftet med 
revisionsutskott är att verka för en kvalitetssäkring av de finansiella rapporterna. Att 
revisionsutskottet ska öka förtroendet och effektivisera styrelsens granskning var något som 
de alla var eniga om. Som vi framhållit ovan var kvalitetssäkringen något som poängterades 
på ett flertal ställen under intervjuerna. Andersson, från det svenska detaljhandelsföretaget, 
uppgav att kvalitetssäkring är något som arbetas med kontinuerligt genom ett nära samarbete 
mellan revisionsutskottet, revisorerna och riksrevisionen.  
 
5.4.3 Utvärdering av revisionsutskottets arbete 
På frågan om revisionsutskottets arbete på något sätt utvärderas var svaren olika från 
respondenterna. Andersson berättade att anonyma styrelseutvärderingar angående utskottets 
arbete skickas in till en konsult. På detta sätt vill man få alla att svara öppenhjärtigt. 
Utvärderingarna består av ett stort antal frågor där man går igenom allt från 
revisionsutskottets i sig samt mer detaljerade frågor.  På detta sätt erhålls tips och råd på vad 
som kan göras bättre och vad som är bra. Andersson sade också att denna form av utvärdering 
görs mycket för att det rekommenderas i bolagskoden. Vidare sade även Lennartsson, från det 
svenska industriföretaget, att utvärderingar av utskottets arbete är något som sker 
kontinuerligt.  
 
Skarbrandt, vars bolag ej hittills ägnat sig åt utvärderingar av revisionsutskottets arbete gav 
följande svar på frågan:  
”Jag har ju bara suttit med i revisionsutskottet i ett år och hittills har vi inte utvärderat. Inte 
alls.” 
  
Även Rosén, på den svenska banken, uppgav att utvärderingar av utskottet i sig inte är något 
vedertaget på bolaget.  
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra jämförelser och iakttagelser i vår valda 
teoretiska referensram och empiri. Analysen kommer att presenteras på samma sätt som 
empirin och intervjuguiden, det vill säga tema för tema.  
 
6.1 Internrevision 
I detta avsnitt presenteras vår analys beträffande internrevisionen. Avsnittet är uppdelat i fyra 
delavsnitt.  
 
6.1.1 Bolagets internrevision 
I vår studie har det framkommit att flera av bolagen har en existerande internrevisionsfunktion 
där internrevisionen sköts. Internrevisionen är en omfattande verksamhet för att säkerställa att 
arbetet sköts på ett korrekt sätt. Studien visar dock att alla bolag inte har en 
internrevisionsfunktion utan istället väljer att inkludera arbetet med internrevisionen så att det 
utgör en del av det dagliga arbetet. Detta val kan motiveras med att en organisation av enklare 
slag inte kräver en särskild internrevisionsfunktion. Vår teori visar på att internrevision kan 
bli allt för kostsamt för mindre bolag104 och det bolag i vår undersökning som i dagsläget inte 
har en utarbetade internrevisionsfunktion var för drygt ett år sedan förhållandevis litet vilket 
kan förklara deras val av att inte ännu upprättat en internrevisionsfunktion.  Detta val får även 
medhåll från forskning som framhåller att en internrevisionsfunktion inte alltid är nödvändig 
och dess betydelse kan skilja sig mycket mellan branscher. Studier visar även att börsnoterade 
bolag med komplex struktur bör ha en internrevisionsfunktion vilket vår undersökning också 
indikerar då resterande fem bolag använder sig utav en sådan och det enklare bolag inte finner 
det nödvändigt. 105    
 
6.1.2 Internrevisionens syfte 
Uppfattningen om internrevisionens syfte är olika och vissa av respondenterna var osäkra och 
tveksamma till om det finns något egentligt syfte. I och med bolagskoden leder det fördjupade 
arbetet med internrevisionen till att detta är ett mer eller mindre måste. Majoriteten svarade 
dock att syftet med internrevisionen är att öka och skapa ett förtroende hos aktieägarna. 
Vidare skiljer sig respondenternas åsikter om internrevisionens syfte inte helt från vad den 
teoretiska referensramen menar. Internrevisionen är en del av de interna kontrollerna som 
enligt den svenska bolagskoden är till för att höja förtroendet på kapitalmarknaden106. Dock är 
det specifika syftet med internrevisionen att kontrollera att företaget styrs mot dess uppsatta 
mål. Internrevisionen fungerar som en kontrollfunktion genom att förbättra och utveckla 
bolagets styrkor och svagheter som uppdagas vid revidering.107  Dock uppgav en av 
respondenterna att internrevisionen är en viktig komponent för att leda företaget mot uppsatta 
mål. Detta kan vi koppla samman med ovannämnd teori samt med nedanstående modell där 
internrevisionen utgörs av ett led av olika processer108. Med detta menar vi att 
respondenternas syn på internrevisionen kan ledas in i modellens betydelse, där planering, 
beslutsfattande, uppföljning eller utvärdering och feedback utgör grundstenarna. Vi kunde 
även i vårt empiriska material se tendenser på att respondenterna väljer att lägga fokus på 
beslutsfattandet. Att skydda aktieägarna genom att ej ta felaktiga beslut var något som 
framhölls. I vår teoretiska modell poängteras att planering och uppföljning är av stor vikt för 

                                                 
104  Balans nr 12 (2000) Arbete som utförs av annan än revisorn själv.  
105  Managerial auditing journal nr 8 (1994) Agency theory and the internal audit 
106  Svenska Kod för Bolagsstyrning sid. 8 
107  SIS forum, Internrevision för ständig förbättring 
108  Karlsson I, 1998. Introduktion till internredovisning, sid 8  
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att leda bolaget mot uppsatta mål109. Här kan vi se vissa likheter med vad den svenska 
bolagskoden säger, nämligen att de interna kontrollerna ska leda till effektivare styrelsearbete 
och skydda aktieägarna. I vårt empiriska material finns vissa skillnader i betydelsen av 
planering och uppföljning i förhållande till vad vårt teoretiska material framhåller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Feedback 
 
Figur 1 Beslutsprocessen 110 
 
 
6.1.3 Internrevisionens utveckling 
Studien visar att införandet av bolagskoden har medfört en hel del förändringar för de allra 
flesta bolagen. Ett exempel på detta är förslaget om upprättandet av ett revisionsutskott. 
Kodens syfte är att lägga fokus på kontroll och ett steg i detta kan vara upprättandet av 
revisionsutskottet111. Att det inneburit stora förändringar för bolagen är något som skiljer sig 
mellan bolagen och i vår undersökning företag i den finansiella sektorn. En av respondenterna 
från den finansiella sektorn sa att fokus på de interna kontrollerna har funnits sedan länge 
oberoende av införandet av bolagskoden. Denne menade på att den interna kontrollen och 
internrevisionen i sig är viktigt för bolag inom den finansiella sektorn. Kontrollsystem är 
viktigt för att skydda kundernas insatta medel samtidigt som det skyddar bolaget från internt 
bedrägeri och brister i det egna systemet. Detta är däremot något resterande fyra bolag från 
dagligvaruhandeln, pappersindustrin, detaljhandeln och verkstadsindustrin inte nämnt 
någonting om eller velat framhäva i intervjuerna. 
 
6.1.4 Internrevisionens reglering 
Studien visar på att det främst är den svenska bolagskoden som ligger till grund för den 
skärpta interna kontrollen på bolagen. Detta medan det framkom att för bolag noterade på 
exempelvis amerikanska börser gäller även andra lager och regelverk som exempelvis SOX. 
SOX skiljer sig från den svenska bolagskoden och är mycket detaljerad. Exempelvis finns ett 
krav på revisionsutskott medan det i den svenska bolagskoden endast är en 
rekommendation112. Enligt vår respondent från bolaget noterat på den amerikanska börsen 
menade denne att allt för detaljerade lagstiftningen blir allt för resurskrävande och inte 
gynnsamt för någon. Detta kan kopplas samman med forskning från USA där det framgår att 
följa lagstiftningen kräver många extra timmars arbete med mycket dokumentation113. 
Ytterligare ett tecken på detta, enligt en av våra respondenter vars bolag inte omfattas av 
SOX, är att flera bolag idag väljer att avnotera sig på amerikanska börsen för att istället notera 
dig på Londonbörsen. Detta kan tyda på att regleringar är bra men i allt för hög utsträckning 
kan det få negativa konsekvenser. 

                                                 
109  Karlsson I, 1998. Introduktion till internredovisning, sid 8 
110  Karlsson I, 1998. Introduktion till internredovisning, sid 8 (egen konstruktion) 
111  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 7  
112  Balans nr 4 (2004). En svensk kod för bolagsstyrning 
113  Harvard Business Review April (2006) The unexpected Benefits of Sarbanes-Oxley 
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Vad gäller regleringsgraden i Sverige anser de flesta respondenterna att detta är för tidigt att 
yttra sig om då det inte gjorts några omfattande utvärderingar ännu. Dock ansåg Thurn att den 
svenska bolagskoden, som den ser ut idag, inte passar alla bolag. Detta trots att koden 
innehåller ”följa eller förklara” principen och på så sätt ska vara applicerbar på alla bolag114. 
Respondenten hävdade att på grund av det koncentrerade ägandet i familjeföretag känns det 
inte helt nödvändigt att följa bolagskoden, medan det i tjänstemannaföretag kan finnas 
incitament för andra personer än aktieägarna att agera i egennyttiga intressen som inte gynnar 
aktieägarna. Detta kan ge följder som, en annan av respondenterna pekade ut, att 
bolagskodens regleringar vad gäller internrevisionen ej är tillämpar på alla typer av bolag och 
kan i vissa fall få negativa aspekter att träda fram. Detta är något som bolagskoden motsäger 
då det framgår att alla typer av bolag kan ha nytta av att följa bolagskoden, men främst bolag 
med spritt ägande115.  Att koppla samman detta med den klassiska agentteorin där det framgår 
att intressekonflikter kan uppstå mellan ledningen i företaget och aktieägarna116 gör att vi kan 
dra paralleller mellan respondentens svar och agentteorin. Forskningen menar att ledningen 
innehar ett informationsövertag gentemot aktieägarna vilket kan leda till ogynnsamma 
effekter huruvida deras intressen tillvaratas på bästa sätt117.  Vi ser här en koppling till 
bolagskoden då koden införts för att förstärka förtroendet för aktieägarna genom att styrelsen 
fått större ansvar118.  Respondenterna från finansbranschen var tydliga med att framhålla att 
bolagskodens främsta syfte är att skydda aktieägarna. Svaren från övriga respondenter var mer 
varierande och otydliga i vad syftet är. Agentteorins intention kan därmed starkast kopplas 
samman med reflektionerna inom finansbranschen där regleringen av styrelsen är som mest 
reglerad.  
 
6.2 Styrelsen 
I detta avsnitt kommer vi att fokusera analysen kring styrelsens roll och dess förhållande till 
internrevisionen och revisionsutskotten.  
 
6.2.1 Styrelsen och internrevision 
Vår studie visar på att antalet möten skiljer sig åt beroende på om bolaget har ett 
revisionsutskott eller inte. Revisionsutskottet ska enligt våra respondenter fungera som ett 
beredande organ till styrelsen så att styrelsearbetet kan fokusera på större frågor som 
strategier och riktlinjer. Detta framhäver även vår teoretiska referensram som anger att 
styrelsen bör undvika att arbeta med detaljfrågor då styrelsens arbete går ut på att bedöma 
bolagets ekonomiska situation119120121.  

En gemensam åsikt hos flera av våra respondenter var att då bolagskoden är ny är det svårt att 
uttala sig om internrevisionens särskilda betydelse i styrelsen. En åsikt var dock att i och med 
de regler som införts har det blivit något tryggare då styrelsen indirekt vet att aktieägarna 
gynnas. Betydelsen av internrevisionen för styrelsen är även något de kommer att se på längre 
sikt. En respondent framhöll att utvärderingar av användningen av bolagskoden kommer att 
genomföras i framtiden. Vilket kan hjälpa till att se internrevisionens användning och 
betydelse för styrelser på längre sikt.  

                                                 
114  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 10 
115  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 8  
116  Academy of Management Review. Nr 14 (1989) Agency Theory: An assessment and review. 
117  Managerial Auditing, nr 8 (1994). Agency theory and the internal audit 
118  Svensk Kod för Bolagsstyrning sid. 29 
119 Dahlgren, B. 2020, VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer. Sid. 153 
120  Dahlgren, B. 2020, VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer. Sid. 154 
121  Dahlgren, B. 2020, VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer. Sid. 163 
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Enligt den empiri som presenterats har det framkommit att internrevisionen är till för att 
skydda aktieägarna. Detta är ett faktum som kan kopplas ihop med vår teoretiska referensram. 
Enligt teorin om bolagsstyrning bör aktieägarna ha goda kontrollmöjligheter för att kunna 
erhålla en slags bekräftelse på att styrelsen agerar i aktieägarnas intressen. En god 
informationstillförsel från styrelsen till aktieägarna blir därmed av stor vikt för att aktieägarna 
ska kunna kontrollera och påverka företagets skötsel.122  Internrevisionen som en del av den 
interna kontrollen är till för att aktieägarna ska få ett ökat förtroende123 vilket vi kan koppla 
samman med teorin om bolagsstyrning där det anses vara av stor vikt att aktieägarna kan 
kontrollera hur bolaget styrs124.  
 
6.2.2 Fördjupning inom olika redovisningsfrågor 
I och med att styrelsearbetet i mångt och mycket sker på ett relativt informellt sätt ligger det 
på styrelseledamöternas enskilda ansvar att se till att deras arbetsuppgifter utförs på bästa 
sätt.125 Detta var något samtliga respondenter höll med om och svarade att det finns tillräckligt 
med tid för att kunna sätta sig in i olika redovisningsfrågor. Respondenterna menade på att tid  
är någonting de svarar för själva och hur mycket tid de väljer att lägga ner i ett viss fråga eller 
ett ärende är helt upp till var och en.  
 
Vidare ansåg flera av respondenterna att det i viss mån kan uppstå ett kunskapsövertag mellan 
de styrelsemedlemmar som sitter med i revisionsutskottet och de som inte gör det. Visserligen 
görs mycket för att överbrygga detta övertag men att helt undvika detta anses svårt. För att 
motverka detta övertag har alla styrelsemedlemmar fri tillgång till utskottens protokoll, 
kontinuerlig rapportering sker till styrelsen och utskottets medlemmar tipsar övriga 
styrelsemedlemmar om viktiga dokument och frågor. Vi kan enligt ovanstående framställning 
se att bolagen försöker undvika kunskapsövertaget och enligt vår teori beror effektiviteten i 
revisionsutskottet på förmågan att förmedla kunskap och information till övriga 
styrelsemedlemmar126. Även Thurn, vars bolag inte har ett revisionsutskott, anser indirekt att 
utskottets medlemmar kan besitta ett kunskapsövertag. Denne framhöll att detta undviks i 
deras organisation genom att inte ha något revisionsutskott alls. Dock bör här poängteras att 
inte alla respondenter var av samma åsikt i denna fråga. Istället svarade Rosén och 
Lennartsson att de inte förekom något kunskapsövertag hos revisionsutskottens medlemmar. 
Detta förebyggs genom att som tidigare nämnt alla styrelsemedlemmars fria tillgång till 
revisionsutskottens protokoll och internrevisorns snarlika presentation för både 
revisionsutskottet och hela styrelsen.  Vad denna meningsskiljaktighet kan bygga på har vi 
inte lyckats lista ut här varken genom att studera respondenternas bakgrund, svar eller genom 
att studera teorin.  
 
6.3 Revisionsutskottet 
I detta avsnitt presenterar vi den analys som berör revisionsutskotten på bolagen. Som nämnt 
ovan är vi medvetna om att alla bolag i vårt urval inte har något revisionsutskott men vi har 
ändå valt att ha med detta avsnitt då vi anser det relevant utifrån vår problemställning. Detta 

                                                 
122  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (2001). Corporate Governance: En komparativ och 
rättekonomisk studie ur ett ägarstyrningsperspektiv  
123  Svenska Kod för Bolagsstyrning sid. 8 
124  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (2001). Corporate Governance: En komparativ och 
rättekonomisk studie ur ett ägarstyrningsperspektiv  
125  Öhrlings Coopers & Lybrand AB (1998). God styrelsesed- utveckling och problem 
126  Managerial Audit Journal augusti (2003). Improving corporate governance: the role of audit committee 
disclosure 
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genom att vi tror att en närmare undersökning av revisionsutskottens arbete kan ge en bättre 
förståelse för internrevisionens roll i styrelsers arbete och därigenom kunna tolka dess 
betydelse och användbarhet vilket är vårt syfte med denna uppsats.  
 
6.3.1 Det praktiska arbetet 
Den svenska bolagskoden rekommenderar att det ska det finnas ett revisionsutskott för att 
styrelsen ska kunna kontrollera de finansiella rapporterna samt ha en stark relation till 
bolagets revisorer127. Enligt vår studie har inte alla bolag som omfattas av bolagskoden ett 
sådant utskott. Denne som valt att inte upprätta ett sådant gör inget fel. Istället ligger 
förklaringen i ”följa eller förklara” principen som kräver en motivering om ett bolag beslutar 
att frångå rekommendationerna128 och enligt vår studie har detta bolag motiv till att inte 
upprätta ett revisionsutskott. Det vill säga att det är ett bolag med enklare struktur.    
 
Vad gäller det praktiska arbetet i revisionsutskotten var svaren något varierande. Visserligen 
svarade alla respondenter att en framarbetad arbetsordning existerar på varje bolag men 
informationen om hur arbetet ser ut skiljde sig. På ett av bolagen har ett revisionsutskott 
funnits redan sedan innan bolagskoden blev aktuell, vilken i sin tur förespråkar en upprättning 
av revisionsutskott129. Att vår studie visar att en arbetsordning finns för revisionsutskottet kan 
kopplas samman med forskning som visar på att det är av stor vikt att det finns en väl 
utarbetad arbetsbeskrivning för utskottet. Detta då en klar och tydlig arbetsbeskrivning leder 
till effektivare utskott.130   
 
Vem som bär vilket ansvar i en styrelse är helt upp till styrelsen själv. Enligt teorin kan en 
ledamots ansvar inte minskas på grund av bristande kunskap. Däremot kan en ledamot som 
besitter särskild kompetens inom ett område få utökat ansvar inom detta område.131 Detta är 
något vi kunnat tyda genom att studera varje ledamots bakgrund och nuvarande karriärer. Av 
våra respondenter är majoriteten av ledamöterna även styrelseledamöter i andra bolag. Då alla 
respondenter utom Thurn, som inte har något utskott, även sitter med i respektive bolags 
utskott kan vi dra paralleller till ovannämnd teori där personer med bred kompetens kan få ett 
utökat ansvar.  
 
Strandberg, vars bolag är noterat på den amerikanska börsen, framhöll att det är mycket extra 
arbete som ligger på revisionsutskottets ansvar när bolaget är noterat på amerikanska börsen. 
Bland annat är det besvärliga dokument som ska följas in i minsta detalj och bearbetas. Vilket 
i sin tur stämmer överens med studier kring SOX. Enligt dessa studier är SOX omfattande och 
det ställs hårda krav på noggrann kontroll och detaljerade anvisningar132 133.  
 
6.3.2 Revisionsutskottets syfte 
Enligt vår studie är revisionsutskottets syfte att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna och 
detta är även det syfte som bolagskoden indirekt framhåller då det vilar på styrelsens ansvar 

                                                 
127  Svensk kod för bolagsstyrning sid. 30 
128  Svensk kod för bolagsstyrning sid. 10 
129  Svensk kod för bolagsstyrning sid. 30 
130  Managerial Audit Journal augusti (2003). Improving corporate governance: the role of audit committee 
disclosure  
131  Dahlgren, B. 2020, VD boken handbok för VD, styrelse och revisorer. Sid. 158 
132  Strategic finance nr 11 (2004) The nexinternal auditing rules 
133  Stephen W and Dittmar L, Harvard Business Review April (2006) The unexpected Benefits of Sarbanes-
Oxley 
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att de finansiella rapporterna noggrant kontrolleras samt att ett samarbete med styrelsen och 
revisorerna upprätthålls 134.  
 
6.3.3 Utvärdering av revisionsutskottets arbete 
Det framgår av vår studie att utvärdering av revisionsutskottens arbete inte är något vedertaget 
faktum. Även om flera respondenter ägnade sig åt utvärdering svarade Rosén och Lennartsson 
nej.  Enligt vår teoretiska referensram är utvärdering av styrelsemedlemmar mycket viktigt för 
att gynna aktieägarna i största möjliga mån. Utvärderingen bör vara systematisk och 
strukturerad för att på ett effektivt sätt kunna utvärdera revisionsutskottets arbete. 135 Våra 
respondenter som använder sig av professionell hjälp vad gäller utvärderingen kan kopplas 
samman med ovannämnd teori och tyder på att utvärderingen görs på det rekommenderade 
och systematiska sättet. Detta får förmodas vara något de andra bolagen kommer att göra i 
framtiden för att följa upp deras arbete och utskottens funktion om sådan.   
 
 
 
 
 

                                                 
134  Svensk kod för bolagsstyrning sid. 28 
135  www.styrelseakademin.com 
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7. Diskussion 
Detta diskussionsavsnitt kommer att koppla samman vårt analyskapitel med våra egna tankar 
och funderingar. Detta för att vi vill redogöra för vad vi reflekterade över under 
uppsatsskrivandets gång. Då vi anser att mycket varit värt att ta upp till diskussion är detta 
avsnitt förhållandevis omfattande. Vi anser det även lämpligt att lägga detta avsnitt innan 
våra slutsatser presenteras för att läsaren ska få möjligheten att sätta sig in i våra 
tankebanor. Detta kapitel följer samma struktur som vår empiri och analys.  
 
7.1 Internrevision 
Nedan presenteras vår diskussion kring internrevisionen på bolagen på den svenska 
aktiemarknaden.  
 
7.1.1 Bolagets internrevision 
Att det inte finns en särskild internrevisionsfunktion på samtliga bolag i vår studie kom lite 
som en överraskning. Detta för att alla bolagen omfattas av och följer den svenska 
bolagskoden, och är stora börsnoterade bolag. Då bolagskodens fokus ligger på kontroll och 
styrelsen har ett stort ansvar för att denna kontroll uppnås anser vi att det vore av intresse för 
alla i styrelsen att en särskild internrevisions avdelning finns. Vår studie gav också vissa 
indikationer på att det fanns en del okunnighet kring internrevisionen på bolagen. Denna 
uppfattning bygger vi på att några av respondenterna lät osäkra och frågande när vi ställde 
frågor om internrevisionsfunktionen. Vi är dock osäkra på om det berodde på ren okunskap 
eller på om respondenterna bara var ointresserade av frågan. 
 
7.1.2 Internrevisionens syfte 
När vi ställde frågor kring internrevisionens syfte var vi som författare nyfikna på vad 
styrelsemedlemmarna hade för syn på syftet och vilken funktion internrevisionen fyller för en 
styrelse. Dock var svaren ibland något diffusa och hänvisande direkt till bolagskoden. Vissa 
av svaren lät ibland även något tillrättalagda och vi fick känslan av att vissa 
styrelsemedlemmar inte ville framföra sin egna och personliga åsikt. Vi funderade på om det 
kanske berodde på en rädsla för att svara ”fel” då syftet med den interna kontrollen enligt 
bolagskoden är att skydda aktieägarna och öka förtroendet. Detta är dock bara en fundering 
från vår sida och saknar konkreta bevis.   
 
7.1.3 Internrevisionens utveckling 
Vi tycker att det var intressant att få intervjua så pass olika bolag då internrevisionens 
betydelse och utveckling av internrevisionen ser olika ut. Att de bolag som lyder under 
finansinspektionens tillsyn inte påverkats nämnvärt av införandet av bolagskoden tyder enligt 
oss på att en form av harmonisering är på gång. Med det menar vi att bolagskoden styr 
bolagens interna kontroll i samma riktning så att kontroll ska bli lika viktigt för samtliga 
bolag. Dock har det för bolag inom finansbranschen inte lett till några större omställningar. 
Till skillnad mot många andra bolag som fått genomgå många och omfattande förändringar 
inom bolaget.  
 
7.1.4 Internrevisionens reglering 
Då samtliga bolag i vår undersökning måste följa bolagskoden blev svaret närmast naturligt 
att det är bolagskoden som ligger till grunden för internrevisionens reglering. I vår fråga 
undrade vi om det eventuellt finns andra exempelvis utländska, rekommendationer och praxis 
som bolagen ansåg vara bra och riktiga att följa. Dock visar vår studie att detta inte är fallet 
och de flesta verkade vara relativt nöjda med nivån på regleringen här i Sverige som den är 
idag. Vi funderade dock på om det kanske är för tidigt att ställa denna fråga och det kommer 
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förmodligen att bli ett ämne för diskussion i framtiden när bolag fått tid att reflektera över 
eventuella problem och effekter som de starkare kontrollerna infört. Vi tror att vissa bolag inte 
riktigt fått in stadiga rutiner på området ännu. Dessutom fick vi även känslan av att många var 
negativt inställda till den detaljerade reglering som finns i exempelvis USA. Dock ställer vi 
oss frågande till om denna inställning i stor utsträckning beror på den negativa publicitet som 
cirkulerat i media eller om det beror på egna erfarenheter. Då den interna kontrollen är till för 
att skydda aktieägarna är kanske många styrelsemedlemmar rädda att behöva ta på sig för 
mycket ansvar och att deras arbetsbörda betydligt skulle öka. Aktieägarna kanske anser att 
denna hårda reglering är  bra? 
 
Vidare fick vi indikationer på ovanförda diskussion i samband med att en av respondenterna 
svarade att det eventuellt skulle vara bra för aktieägarna med starkare regleringar samtidigt 
som det kan vara allt för resurskrävande. Vi funderar på om problemet kanske ligger där, att 
det är resurseffektiviseringen det bör läggas fokus på samtidigt som starkare regleringar 
införs. Allt detta för att i största möjliga mån skydda aktieägarna på den svenska marknaden.  
 
7.2 Styrelsen 
I detta avsnitt kommer vi att fokusera vår diskussion kring styrelsens roll och dess förhållande 
till internrevisionen och revisionsutskotten.  
 

7.2.1 Styrelsen och internrevisionen 
Som vi framhållit i analysen träffas revisionsutskottet oftare än vad hela styrelsen gör. Vi 
förstår att införandet av bolagskoden därmed har inneburit en ökad aktivitet för styrelsen vad 
gäller internrevisionen.  

I analysen framgick att införandet av bolagskoden kan trygga styrelsen på grund av att de nu 
regleras hårdare och att styrelsen därmed lägger mer fokus vid internrevisionen. Svaren vi 
erhöll från respondenterna angående betydelsen för styrelsen var dock något oklara. Vi är 
insatta i att det kan vara svårt för styrelsen att redan nu ha utvärderat arbetet med 
internrevisionen och kopplingen mellan internrevisionen och styrelsen är något vi ämnar 
undersöka i denna uppsats.  

Förhållandet mellan ägandet och styrandet i ett bolag presenterade vi i den teoretiska 
referensramen. Som vi nämnde i analysen anser styrelsen att internrevisionens syfte är att 
skydda aktieägarna. Vi tror dock att det inte går att få någon klarhet i om de stärkta interna 
kontrollerna leder till att aktieägarna får ett faktiskt utökat förtroende och skyddar aktieägarna 
genom att enbart fråga styrelsen. För att utröna detta anser vi att det krävs att en undersökning 
genomförs utifrån aktieägarnas synpunkt. Vi anser ändock att det är en mycket intressant 
aspekt att ta upp då det kan kopplas samman med vårt problem genom att internrevisionen 
som ett verktyg för styrelsen är en del av de interna kontrollerna som är till för att skydda 
aktieägarna.  

 

7.2.2 Rapportering  
I vår analys har vi diskuterat de eventuella informationsövertag som kan uppstå i en styrelse 
på grund av ett revisionsutskott. Visserligen har två av de intervjuade bekräftat att det inte 
förekommer men detta är något vi ställer oss frågande till. De som hävdade att det inte 
förekom något informationsövertag är personer som för närvarande sitter med i ett utskott och 
det vore enligt oss konstigt om personer som kontinuerligt arbetar med redovisnings- och 
revisionsfrågor inte besitter mer kunskap än de resterande styrelsemedlemmarna. Om 
personerna i revisionsutskottet inte besitter mer information och kunskap än resterande 
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styrelsemedlemmar, vad är då poängen med att ha ett revisionsutskott. Förmodligen kan vi 
tolka svaren från dessa två respondenter som att informationsövertaget inte har några negativa 
effekter.  
 
7.3 Revisionsutskottet 
I detta delavsnitt presenteras våra reflektioner över den data och teoretiska referensbakgrund 
som presenterats tidigare i uppsatsen.  
 
7.3.1 Revisionsutskott eller inte 
Att inte alla bolag i vår studie har ett revisionsutskott ställde vi oss något frågande till. Även 
om personerna motiverade det med att hela styrelsen bör vara involverad och så vidare anser 
vi nog att syftet med själva revisionsutskottet är att effektivisera och underlätta kontroll över 
den interna kontrollen för styrelsen. Samtidigt framhåller även en av respondenterna att det 
inte är det mest effektiva sättet att arbeta på i dennes bolag och att koden mer är anpassad för 
andra typer av bolag. Vi funderade dock på om det kan finnas några negativa aspekter med att 
utfärda ett revisionsutskott. Enligt vår vinkel ser vi enbart positiva aspekter med att inrätta ett 
utskott. Vi har svårt att se att bolaget skulle drabbas negativt. Att låta ett fåtal personer i 
styrelsen fokusera extra på internrevisionen bedöms vara sunt. Många styrelsemedlemmar har 
ett flertal uppdrag och bristen på tid kan medföra att internrevisionen och bolagskoden 
kommer i skymundan.  Syftet med koden är igen att öka förtroendet för kapitalmarknaden och 
om samtliga bolag inför samma typ och nivå på den interna kontrollen borde aktieägarna 
generellt sätt känna ett större förtroende för kapitalmarknaden.  
 
7.3.2 Det praktiska arbetet 
Vi förstår att det helt klart måste finnas olika former av rutiner och arbetsbeskrivningar på 
olika bolag då det finns många olika strukturer och former av bolag. Samtidigt kan vi stundvis 
känna att det vore lättare att jämföra de interna kontrollerna mellan olika bolag om det hade 
funnits en allmän arbetsbeskrivning för hur och vad ett revisionsutskott ska arbeta med. Detta 
baserar vi på att svaren på frågan hur det praktiska arbetet ser ut i revisionsutskottet var något 
olika. Vissa var detaljerade och ingående medan andra knappt sade någonting. Visserligen 
förstår vi att det kan bero på att vissa respondenter inte ville gå in djupare på arbetet men 
samtidigt borde det enligt oss finnas ett intresse hos styrelsemedlemmarna att förmedla hur 
arbetet ser ut och vad som görs för att på ett effektivt sätt arbeta i ett revisionsutskott.  
 
7.3.3 Revisionsutskottets syfte 
Revisionsutskottets syfte var det inga tvetydigheter om utan studien visar att utskottets syfte 
är att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna. Vi anser däremot att ”kvalitetssäkring” är ett 
förhållandevis diffust begrepp som används både av branschpersonal och i reglementen. Vi 
fick aldrig någon riktig klarhet i vad denna kvalitetssäkring går ut på och inte på vad som görs 
om de finansiella rapporterna inte går igenom denna kvalitetsgranskning. Det kändes mer som  
detta var ett vedertaget begrepp som används för att det låter företagsekonomiskt korrekt.  
 
7.3.4 Utvärdering av revisionsutskottets arbete 
Denna del av vår studie är något som vi har funderat en del på. Vår studie visar på att någon 
specifik utvärdering av revisionsutskottets arbete på alla bolag inte görs. Detta anser vi vara 
förvånande då nästan allt ansvar läggs över på ett fåtal styrelsemedlemmar, ofta tre till fyra 
ledamöter. Vi tycker det borde vara naturligt att någon form av utvärdering genomförs för att 
aktieägarna ska kunna känna förtroende för att utskottet och därmed styrelsen har starka och 
effektiva interna kontroller. Internrevision är ett så pass brett och omfattande fenomen att vi 
ser det som en självklarhet att en granskning av utskottets arbete bör vara naturligt. Vad vi 
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menar är att enligt vår studie är internrevisionens syfte att skydda aktieägarna och 
bolagskoden framhåller att det i sig är till för att öka förtroendet på kapitalmarknaden. Vi 
frågar oss om detta förtroende går att upprätthålla om inga granskningar av utskottets arbete 
görs.  
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8. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till i vår studie. 
Slutsatserna ska svara mot vårt formulerade problem och syfte. Vi har valt att först 
presentera vårt problem och syfte igen för att göra det mer tydligt. Därefter kommer 
slutsatserna att presenteras i olika stycken för att mynna ut i en generell och övergripande 
slutsats.  
 
Problemformulering 
Hur fungerar internrevisionen som ett verktyg för styrelser i svenska börsnoterade bolag? 
 
Syfte 
Med denna problemformulering avser vi att undersöka internrevisionens användbarhet och 
betydelse för styrelser i börsnoterade bolag. Meningen är att undersöka internrevisionen som 
en del av den interna kontrollen på företag som införts i och med den nya svenska 
bolagskoden.  
 
8.1 Slutsatser 
Vår studie visar att för de bolag som är verksamma i den finansiella sektorn har 
internrevisionen haft en stor betydelse sedan en lång tid tillbaka. Redan innan införandet av 
bolagskoden har dessa bolag lagt stort fokus på sin redovisning och internrevision. Orsaken 
till detta är att då de är operationella inom den finansiella sektorn är de mycket angelägna om 
att skydda sina kunders insatta medel, varför goda kontrollsystem är av vikt. Detta är dock 
inget faktum vi kunnat utröna i de andra branscherna vi undersökt, även om dessa använder 
sig av den svenska bolagskoden och nu har fäst större vikt vid internrevisionen. Att de 
finansiella bolagen arbetat efter högre krav på internkontroll under längre tid gör att 
styrelserna i dagsläget löpande styr sina verksamheter utifrån starka interna kontrollsystem.  
 
De regler som rör internrevisionen i den svenska bolagskoden passar inte alla former av 
bolag. Vissa bolag kräver mycket regleringar för att skydda aktieägarna medan andra bolag 
bara lider skada av alltför detaljerad reglering vad gäller internrevisionen. Detta för att det blir 
allt för resurskrävande och styrelsers tid går åt till för mycket kontrollarbete istället för att 
fokusera på att göra bra affärer. Denna slutsats kan vi dra då vissa bolag i vår studie 
expanderat på kort tid och då uppfattade styrelseledamöterna för hård reglering negativt.  
 
Vidare fungerar revisionsutskott olika på bolag i de fall det finns ett utskott. En tydlig 
arbetsordning effektiviserar arbetet i utskottet och hela styrelsens arbete underlättas av att ha 
ett revisionsutskott. Utskottet fungerar som ett led för att skapa en effektiv internrevision och 
bidrar därmed till att internrevisionen som ett verktyg för styrelsen blir betydelsefull. Ett väl 
fungerande revisionsutskott bidrar till att styrelsen kan ta tillvara internrevisionens betydelse 
och nå fördelar med intern revisionen.  
 
Internrevisionen är ett effektivt verktyg för styrelser i ledet att sköta de interna kontrollerna på 
bolaget. Styrelser har efter införandet av bolagskoden valt att lägga allt mer fokus på 
internrevisionen och ser det som ett effektivt sätt att skydda aktieägarna. Dock skapar en allt 
för hård reglering vad gäller internrevisionen en allt för resurskrävande process, och detta 
särskilt för mindre bolag.  
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Vad gäller internrevisionens användbarhet och betydelse för styrelser är det beroende av 
vilket typ av bolag det gäller. Betydelsen och användbarheten är däremot alltid hög i bolag 
med ett spritt ägande men i alltför omfattande skala kan internrevisionen i typen av 
familjeföretag kan bli ett kostnadsineffektivt moment. Vi vill även poängtera att för att uppnå 
hög betydelse och användbarhet av internrevisionen krävs tid då studien visar att bolag som 
jobbat efter bolagskodens kriterier en längre tid påvisar en högre användbarhet och betydelse 
än övriga bolag. Detta är också beroende av att företag som under längre tid av utvärderingar 
kan implementera förbättringar.  
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9. Sanningskriterier 
I denna uppsats används en kvalitativ forskningsansats. Med detta som grund har vi valt att 
använda oss av begreppen giltighet, intersubjektivitet och överförbarhet för att diskutera 
trovärdigheten i vår studie. Syftet med detta kapitel är att reflektera över vad som kan ha 
påverkat trovärdigheten i studien.   
 
9.1 Giltighet 
I denna studie har vi valt att intervjua sex respondenter vilket förmodligen kan ses som något 
få i antalet då det finns en mängd börsnoterade bolag som skulle kunna passa in på vårt 
kriterium för urval. Dock anser vi att vi valt så pass olika typer av bolag att vi fått en bred 
empirisk grund att stå på. Vi anser oss därmed fått en god bild över styrelsemedlemmars 
användbarhet och betydelse av internrevisionen. Efter genomförda intervjuer gavs 
indikationer på att de sista två intervjuerna faktiskt ej tillförde väsentligt med nytt empiriskt 
material utan liknande svar från respondenterna erhölls. Det varierande dock mellan olika 
frågor men i det stora hela var respondenternas svar lika. Detta kan kopplas samman med den 
tillräckligt insamlade mängden av empiriska data som uppstår när det inte framkommer något 
nytt vid fler intervjuer136. Vi måste dock framhålla att det kan vara svårt för oss författare att 
veta när detta uppstått. Detta på grund av att när intervjuer med olika individer genomförs 
kommer svaren alltid bli något olika då det är personliga åsikter och preferenser som utgör 
respondentens svar. Giltighetskriteriet får anses vara uppfyllt då den tillräckligt insamlade 
mängden empirisk data är uppnådd137 vilket vi med ovanstående motiveringar anser vara i vår 
studie.   
 
9.2 Intersubjektivitet 
Vi anser att metodavsnittet ger en god bild över de val som gjorts under studiens gång och på 
så sätt har den skapat en förståelse för hur vi tolkat resultatet. Att detta är viktigt att framhålla 
beror på att forskare kan tolka resultat på olika sätt i kvalitativa studier. Det behöver dock inte 
vara fel och inte heller något negativt, utan olika tolkningar kan istället bidra till en förbättring 
av studien.138  
 
Vi har dock ansett det vara av stor vikt att respondenterna gett oss respons på att vi tolkat dem 
på rätt sätt. Att vara säker på att vi som intervjuare tolkat respondenterna på något fel sätt har 
vi sett som mycket viktigt. På grund av detta har vi skickat vår sammanställda empiri till 
samtliga respondenter innan vi gick vidare med analys och slutsats. Vi har med andra ord 
använt oss av respondentvalidering139. Det var ingen av respondenterna som hade några 
anmärkningar på våra tolkningar så vi behövde inte ändra något i vårt empiriavsnitt.  
 
Intersubjektivitet handlar om att de tolkningar som gjorts kan accepteras av övriga 
omvärlden140. Vi anser oss ha relativt hög intersubjektivitet i denna studie med ovanstående 
motiveringar som grund.  
 
9.3 Överförbarhet 
Vad gäller överförbarheten i en studie handlar det om hur väl studien kan appliceras på andra 
situationer än de den genomförts på141.  Det man dock bör ha i åtanke vid en kvalitativ studie 
                                                 
136  Bryman A, 2002, Samhällsvetenskapliga metoder. Sid. 45 
137  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap, sid. 167 
138  Kvale, S, 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun,  sid. 259 
139  Bryman A, 2002, Samhällsvetenskapliga metoder. Sid 259 
140  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap, sid. 166 
141  Johansson Lindfors M-B, 1993. Att utveckla kunskap, sid.169 
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är att det är respondenternas subjektiva åsikter som analyseras och dras slutsatser på142. Vi ser 
ändock inte detta som något negativt då vårt syfte bygger på att få fram vad 
styrelsemedlemmars personliga åsikter är vad gäller internrevisionens betydelse. Vi anser 
istället att detta leder till att flera olika perspektiv spelglas och gör vår studie mer intressant.  
 
Vad gäller våra åsikter om huruvida vår studie är överförbar på andra situationer anser vi det 
vara något tveksamt. Självklart anser vi att studien skulle kunna vara överförbar för andra 
företag på den svenska börsen men att studien skulle kunna vara överförbar på exempelvis 
mindre icke börsnoterade bolag ställer vi oss tveksamma till. Detta på grund av att 
bolagskoden främst är upprättad för börsnoterade bolag samt på grund av att vi inte anser 
börsnoterade bolag ha en annan organisation och struktur. Vidare går inte vår studie att direkt 
överföra på bolag i andra länder än Sverige då det är andra lagar och regler som styr där.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142  Kvale, S, 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, sid. 258 
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10. Vidare forskning 
Med detta kapitel ämnar vi lyfta fram områden som vi under uppsatsskrivandets gång funnit 
intressanta att bygga vidare på.  
 
I denna studie har vi skrivit och studerat utifrån styrelsemedlemmars perspektiv. Vi har fått 
fram vad de anser om internrevisionens betydelse och hur den är ett led i den interna 
kontrollen som syftar till att höja aktieägarnas förtroende. Vi anser att det skulle vara mycket 
intressant att göra en liknande studie utifrån aktieägarnas synvinkel för att på så sätt se om 
förtroendet ökat i och med införandet av bolagskoden. Det skulle vidare vara intressant att 
göra jämförelser mellan styrelsen och aktieägarnas synpunkter. Dock skulle detta bli ett 
omfattande arbete och vi ansåg det vara i det snaraste omöjligt för oss att göra på grund av de 
begränsade resurser och tid som vi har på magisternivå.   
 
Vidare kan det även vara intressant att se det utifrån internrevisorns synvinkel. Detta är dock 
något som det har forskats en del kring innan men vi skulle se det vara intressant att jämföra 
en studie utifrån styrelsens perspektiv med internrevisorns perspektiv.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
   

1. Presentera dig kort och vilken typ av befattning ni har i styrelsen?  
Hur länge har ni suttit med i styrelsen? 

 
Generellt om internrevisionen på företaget 
2. Hur länge har ni använt er av internrevision på företaget? 
 
3. Har ni någon särskild avdelning eller funktion på ert företag som enbart arbetar med 

internrevision? 
 
4. Hur kommer det sig att ni börjat använda er utav internrevision?  
 
5. Vad är ert syfte med internrevision? 
 
6. Har ni någon uppdragsbeskrivning för hur internrevisionen ska se ut? 
 
7. Vilka regler och lagar baserar ni granskningen av internrevision på? 
 

Styrelsearbete  
8. Har internrevisionens betydelse förändrats efter införandet av den nya svenska 

bolagskoden och i sådant fall hur? 
 
9. Vad är syftet med internrevisionen för styrelsen? 

 
10. Varifrån erhåller ni rapporter om internrevisionen och hur ofta kommer den er 

tillhanda? 
 
11. Hur bedömer ni den information ni tillhandahåller av internrevisorn? 
 
12. Anser ni att internrevisionen i sig kan höja förtroendet hos aktieägarna och i sådana 

fall hur?  
 
13. Anser ni att det avsetts tillräckligt mycket tid till att kunna fördjupa sig inom 

redovisningsfrågor? 
 

14. Hur hanterar ni eventuella informationsövertag mellan revisionsutskottet och hela 
styrelsen?  

 
 

Revisionsutskottet 
15. Hur fungerar ert revisionsutskott? 

a. Vilken betydelse har revisionsutskottet i styrelsens arbete?  
b. Utvärderas ledamöternas arbete i revisionsutskottet?  
c. Använder ni er av någon form av utvärdering av arbetet som sköts i 

revisionsutskotten och hur går dessa till i sådant fall? 
 

16. Vad gör revisionsutskottet för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapporter? 
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Avslutande diskussion 

17. Vad kan det finnas för brister eller begränsningar i internrevisionen och vad görs i 
sådant fall för att motverka dessa eventuella problem? 

 
18. Hur ser ni på utvecklingen av internrevisionens regleringar på marknaden?   
 
19. Går det bra att ta kontakt med er igen för eventuellt kompletterande frågor? 
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Bilaga 2             
  Strandberg   Rosén Andersson  Skarbrandt  Thurn Lennartsson 

Erfarenheter och 
bakgrund 

Medlem i 
revisionsutskott, 

medlem i revisionsutskott, van 
styrelsemedlem 

medlem i 
revisionsutskott, 
flera 
styrelseåtaganden 

ordförande i 
revisionsutskott, 
stor erfarenhet 
från tidigare 
styrelsearbete 

erfarenhet från 
grunande av bolag, 
erfarenhet från 
styrelsearbete i 
mindre bolag 

ordförande i revisionsutskottet, 
engagerad i ett flertal styrelser 

Existerande 
internrevisionsfunktion 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Syfte med 
internrevision 

skydda och skapa 
förtroende till 
aktieägarna 

ett "måste" pga bolagskoden skydda och skapa 
förtroende till 
aktieägarna 

kontrollera interna 
processer och 
därigenom skydda 
aktieägarna 

skydda aktieägarna 
och reglera styrelsen 

skydda och skapa förtroende till 
aktieägarna 

Regleringar runt 
internrevision 

Bolagskoden som 
grund samt 
påtryckningar från 
utlandet, SOX 

krav från finansinspektionens, 
bolagskoden samt utländska 
influenser 

bolagskoden är ny, 
svårt att yttra sig 
och dra slutsatser 

bolagskoden finansinpektionen, 
bolagskoden samt 
utländska influenser 

god balans på den europeiska 
regleringen, starkare reglering 
kan bli för kostsam 

Internrevisionens 
betydelse för styrelsen 

ökad trygghet för 
styrelsen 

ger aktieägarna ökat förtroende 
för styrelsen. 

kontinuerliga 
utvärderingar kan 
komma att leda till 
ökad betydelse i 
framtiden 

ökad trygghet för 
styrelsen 

ger aktieägarna ökat 
förtroende för 
styrelsen.  

Vissa delar av koden är 
användbar, vissa delar väldigt 
diffusa pga att förhållandevis 
nya regler för den svenska 
marknaden 

Fördjupning av 
internrevisionsfrågor 

Individuell 
tidsfördelning av 
styrlesefrågor 

Individuell tidsfördelning av 
styrlesefrågor, Finns inga 
kunskapsövertag hos 
revisionsutskottsmedlemmar 

Individuell 
tidsfördelning av 
styrlesefrågor 

Individuell 
tidsfördelning av 
styrlesefrågor 

Utan 
revisionsutskott 
undviks 
kunskapsövertag 

Individuell tidsfördelning av 
styrlesefrågor, Finns inga 
kunskapsövertag hos 
revisionsutskottsmedlemmar 

Revisionsutskottet revisionsutskott 
med utformad 
arbetsordning 

revisionsutskott med utformad 
arbetsordning 

revisionsutskott 
med utformad 
arbetsordning 

revisionsutskott 
med utformad 
arbetsordning 

har ej 
revisionsutskott 

revisionsutskott med utformad 
arbetsordning 

 
 


