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SAMMANFATTNING

Problem OECD:s upparbetade principer för bolagsstyrning har satt riktlinjer och 
påverkat länder i hela världen. Inom EU har också en revidering av 
bolagsstyrningsreglerna skett sedan den uppmärksammade Parmalat-skandalen 
i Italien år 2003. Sverige såsom många andra länder har valt att skärpa reglerna 
för internrevision och år 2005 började Svensk kod för bolagsstyrning tillämpas. 
En av reglerna uttrycker att bolagen som omfattas av koden och som inte redan 
har en intern revisionsfunktion årligen ska utvärdera om de har ett behov av en 
sådan. 

Vad karaktäriserar bolag som upplever sig ha ett behov av en intern 
revisionsfunktion?

Syfte Att undersöka hur stor andel av de svenska företagen (som omfattas av den 
svenska koden för bolagsstyrning) som har en intern revisionsfunktion. Dessa 
bolag har ett börsvärde > 3 miljarder svenska kronor och finns noterade på 
Large och Mid Cap. Med hjälp av årsredovisningar från år 2006 kommer vi att 
granska vilka företag som har en funktion och sedan kartlägga vad som driver 
behovet av att ha en sådan. Vi kommer bland annat att beakta bolagets storlek, 
om de har en revisionskommitté samt branschtillhörighet. 

Teori I vår teoretiska referensram inleder vi med att presentera allmänna riktlinjer 
och regelverk rörande internrevision, som IIA, OECD’s principer för 
bolagsstyrning samt Svensk kod för bolagsstyrning. Vi inkluderar även ett 
antal studier om internrevision och specifikt den interna revisionsfunktionen. 

Metod Vi har genomfört en kvantitativ studie genom att studera årsredovisningar från 
år 2006. Totalt ingick 86 bolag i vår studie, varav 52 bolag från Large Cap och 
34 bolag från Mid Cap. Vi hade ett deduktivt angreppssätt då vi empiriskt 
testade tidigare teorier och resonemang med olika mått. Vi har en positivistisk 
kunskapssyn och har genomfört ett antal statistiska tester. 

Resultat Vår undersökning visade att 31,4% av bolagen i vår studie hade en intern 
revisionsfunktion. Följande variabler och mått driver bolagens behov av att ha 
en intern revisionsfunktion; nettoomsättning, antal anställda, totala tillgångar, 
Cap-notering, revisionskommitté, ägarfördelning, kommittémöten och antal 
länder. 

Faktorer som inte driver behovet av en funktion är skuldsättningsgrad, 
likviditet och branschtillhörighet. 
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1. INLEDNING

Olika skandaler världen över har gett upphov till en debatt om ökad intern kontroll. I detta 
kapitel ger vi läsaren en inblick i den diskussion som förts om intern kontroll och specifikt den 
interna revisionsfunktionen, samt vad debatten har resulterat i. Fokus ligger på den interna 
revisionsfunktionen och utifrån det har vi formulerat en problemformulering samt ett syfte. 

1.1 Problembakgrund

OECD:s (The Organisation for Economic Co-operation and Development) upparbetade 
principer för bolagsstyrning har satt riktlinjer och påverkat länder i hela världen. 
Bolagsstyrningens lagar, regler och normer har bland annat i västvärlden genomgått 
förändringar sedan 1990-talets slut. Flertalet länder har arbetat om sina principer och flyttat 
fokus till nya områden, där internrevisionen är ett av dem.1

I USA har reglerna kring den interna kontrollen blivit skärpta och större krav ställs på 
bolagens revisionskommitté, och bolagets VD som i och med de nya principerna har fått ett 
betydligt större personligt ansvar.2 En orsak till de striktare regleringarna i USA var
skandalerna Enron och Worldcom där en av de bidragande anledningarna till företagens fall 
var deras brister i intern kontroll. Sarbanes-Oxley act (SOX) är ett regelverk för noterade 
bolag i USA som utkom år 2002. Syftet med regelverket var att skärpa kraven på företagen 
vad gäller intern kontroll, rapportering och bolagsstyrning.3

Inom EU har också en revidering av bolagsstyrningsreglerna skett sedan den 
uppmärksammade Parmalat-skandalen i Italien år 2003. EU-kommissionen presenterade 
samma år en handlingsplan som på sikt ska leda fram till att EU-länderna ska ha en 
samordnad struktur på sina respektive uppförandekoder.4 Handlingsplanen och skandaler i 
Sverige såsom Skandia och Trustor bidrog till att även Sverige valde att tillsätta en 
utredningsgrupp med syfte att förbättra företagens bolagsstyrning. Detta resulterade i att 
Svensk kod för bolagsstyrning skapades år 2004 och började tillämpas efter den 1 juli 2005.
Den svenska koden skiljer sig från SOX då den inte är lika omfattande och hårt reglerad. 
Koden riktar sig främst till noterade bolag på A-listan och de bolagen på O-listan med ett 
börsvärde över 3 miljarder kronor. Huvuddelen av kodens regler är relativt enkla att 
implementera, exempelvis att tillsätta en revisionskommitté eller att följa de nya riktlinjerna 
för bolagsstyrningsrapporterna. Dock kan införandet av den förbättrade internkontrollen vad 
gäller den finansiella rapporteringen vara en kostsam åtgärd för styrelsen.5

Det är företagets styrelse som har ansvar för den interna kontrollen och inte revisorerna. 
Styrelsen ska se till att företaget har en fungerande intern kontroll samt kontinuerligt hålla sig 
informerad och utvärdera dessa kontrollsystem. Dock finns ingen tydlig mall för hur styrelsen 

                                                
1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Bolagsstyrningen i Sverige – en positionsbestämning*.  Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers Gruppen AB, 2004. s.17
2 Ibid., s.18
3 Bradford, Marianne, och Joe, Brazel. ”Flirting with SOX 404. Are private companies interested in a 
relationship?”. Strategic Finance (September 2007), s.48
4 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, s.20
5 Precht, Elisabeth. ”Internkontroll är som en tom ram”. Balans nr 1, (2006), s.14-16
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ska utvärdera den interna kontrollen, utan det är upp till företagen att själv välja hur de vill 
redogöra för den interna kontrollen.6

Den interna revisionsfunktionen utgör en del av den interna kontrollen. Den svenska koden 
uttrycker att de företag som väljer att inte ha en intern revisionsfunktion årligen ska utvärdera 
om det ändå finns ett behov samt allmänt motivera sitt val.7 Reglerna kring den interna 
revisionsfunktionen skiljer sig åt mellan länder. I Sverige är det alltså upp till företagen,
medan det i andra länder som USA är tvingande.

Då svenska företag har möjligheten att välja om de vill ha en intern revisionsfunktion kan det 
vara intressant att se vad som kännetecknar de företag som väljer att lägga ut de extra resurser 
som en funktion kräver. Enligt Carcello et al. (2005) har de företag med en intern 
revisionsfunktion i större utsträckning en revisionskommitté som har fler antal möten8. 
Goodwin och Kent (2006) finner ett liknande samband då de större bolagen med en 
revisionskommitté i större utsträckning har en funktion9. 

Då regleringarna blivit hårdare, både i Sverige och utomlands sedan skandaler uppdagats har 
internrevision fått allt större uppmärksamhet. Då det blev tvingande för företag att efter år 
2005 följa Svensk kod för bolagsstyrning är det relevant att undersöka utfallet ett år efter 
införandet av de nya regleringarna. Genom att kvantitativt undersöka svenska noterade bolag 
på Large och Mid Cap med ett börsvärde > 3 miljarder svenska kronor (dvs. de bolag som 
omfattas av koden) kan vi se hur bolagen tillämpat koden vad gäller internrevision. Har koden 
lyckats rota sig hos bolagen, har majoriteten av företagen infört en intern revisionsfunktion, 
och vad karaktäriserar dessa företag?

1.2 Problemformulering

Vad karaktäriserar bolag som upplever sig ha ett behov av en intern revisionsfunktion?

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur stor andel av de svenska företagen på Large Cap
och de företag på Mid Cap med ett börsvärde > 3 miljarder svenska kronor som har en intern 
revisionsfunktion. Med hjälp av årsredovisningar från år 2006 kommer vi att granska vilka 
företag som har det och sedan kartlägga vad som driver behovet av att ha en funktion. Vi 
kommer bland annat att beakta bolagets storlek, om de har en revisionskommitté samt vilken 
sektor de är verksamma inom.

                                                
6 Svernlöv, Carl. ”Bolagskodens regler om finansiell rapportering, intern kontroll samt redovsnings- och 
revisionsfrågor”. Balans nr 3, (2005), s.29-35
7 Precht, s.14-16
8 Carcello, Joseph V, och Dana, R Hermanson, och K, Raghunandan. “Changes in Internal Auditing During the 
Time of the Major US Accounting Scandals”. International Journal of Auditing No.9, (2005), s.117
9 Goodwin-Stewart, Jenny, och Pamela, Kent. “The use of internal audit by Australian companies”. Managerial 
Auditing Journal Vol.21 No.1, (2006), s.91,93
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1.4 Avgränsningar

Eftersom att Svensk kod för bolagsstyrning endast omfattar börsnoterade aktiebolag med ett 
börsvärde > 3 miljarder svenska kronor väljer vi att endast inkludera företag som faller inom 
ramen för detta. Det betyder att företag på Small och Mid Cap som inte når upp till 
gränsvärdet inte kommer att ingå i vår studie, trots att de frivilligt kan välja att följa koden. 
Ytterligare en avgränsning är att vi endast valt att undersöka årsredovisningar från år 2006 då 
årsredovisningarna från år 2007 inte är granskade och godkända i detta nu10. Samt att koden 
trädde i full kraft i mitten av år 2005 vilket gör att alla bolag eventuellt inte hade hunnit ta 
ställning till frågan år 2005.

                                                
10 Insamlandet av årsredovisningsmaterial genomförs i februari 2008
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2. TEORETISK METOD

Kapitlet presenterar våra teoretiska utgångspunkter, bland annat varför vi har valt att göra 
en studie om den interna revisionsfunktionen, och valet att genomföra en kvantitativ studie. Vi 
redogör även för insamlandet av tidigare forskning och hur vi ställer oss till den. 

2.1 Ämnesval

Intern kontroll är en viktig del av bolagens styrning. En god intern kontroll kan hjälpa till att 
minska de externa revisionskostnaderna och hjälpa till att förutse och uppmärksamma 
riskområden. Därav bör det ligga i alla bolags intresse att se över detta. Vi anser således att 
det är av intresse att utreda fenomenet internrevision då det är en betydande del av bolagens 
styrning. Vi vill undersöka om bolag prioriterar internrevision, se hur den regleras och hur 
den tillämpas. 

På uppdrag av statliga organ och flertalet svenska organisationer som bland andra Förenade 
Auktoriserade Revisorerna och Svenskt Näringsliv skapades år 2004 Svensk kod för 
bolagsstyrning. Koden lämnar det öppet för företagen att själva välja om de vill, eller inte vill 
ha en intern revisionsfunktion. Väljer företaget att inte ha en revisionsfunktion ska de årligen 
utvärdera om det finns behov av en sådan. Det blir således intressant att studera vad som 
driver bolag att ha en intern revisionsfunktion. Om valet, som i enlighet med tidigare 
forskning kan påverkas av bland annat företagsstorlek, nyckeltal, eller typ av bransch. Då 
fokus alltsedan 2000-talet har ökat avseende intern kontroll tycker vi att det ligger rätt i tiden 
att se hur omfattande utvecklingen varit i Sverige. Eftersom Svensk kod för bolagsstyrning 
började tillämpas år 2005 borde vi nu kunna se effekterna av detta och det gör studien 
relevant tidsmässigt. 

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt och förförståelse

Då vi kommer att analysera vårt insamlade material med hjälp av tidigare forskning och 
studier är vår utgångspunkt positivism. En positivistisk forskare bör vara objektiv, alltså 
frikopplas från egna värderingar som kan störa objektiviteten och därmed underminera 
giltigheten i slutsatserna11. Då vi som forskare/författare inte har några påtagbara erfarenheter 
av internrevision, varken genom forskning eller tidigare arbete med internrevision anser vi att 
vi kan anses vara objektiva i vår utredning. Våra resultat är objektiva, eftersom vi inte kan 
påverka informationen i årsredovisningarna. 

Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förordar att naturvetenskapliga metoder 
ska användas när undersökningar av den sociala verkligheten görs. Vidare att bara kunskaper 
som bejakas genom sinnena kan vara riktig kunskap och att kunskaper nås genom att bland 
annat testa hypoteser som grundar sig på tidigare forskning.12 Positivism är en ståndpunkt 
som strävar efter att utveckla kunskap13. Som forskare kommer vi att utgå från tidigare 

                                                
11 Bryman, Alan. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, 1997, s.25
12 Bryman, Alan, och Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Ekonomi, 2005, s.26-27
13 Bryman, s.22
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forskning och genom en sammanställning av faktorerna i årsredovisningarna vill vi empiriskt 
pröva faktorernas samband. Vi påverkas därmed inte i någon större utsträckning av egna 
känslor och tolkningar vid insamlandet av materialet vilket gör att vi inte har ett 
tolkningsbaserat synsätt. Vi strävar således i vår studie efter att utveckla kunskap om hur den 
svenska koden tillämpas vilket gör oss positivistiska.

2.3 Perspektiv

Genom att vi ämnar studera hur bolagen med ett börsvärde över 3 miljarder kronor har 
tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning avseende internrevision kan studien ses ur Svenskt 
Näringsliv och lagstiftares perspektiv. Detta för att de kan vara intresserade av att veta hur 
många som skapat en intern revisionsfunktion och av vilken anledning bolag valt att inte göra 
det.

2.4 Angreppssätt

Forskare kan närma sig den empiriska verkligheten på olika sätt. Två omtalade angreppssätt 
är induktion och deduktion.14 Det inledande steget i den deduktiva processen är en överblick 
av vad tidigare teorier säger om en specifik händelse. Därefter görs en empirisk undersökning 
för att se om antagandena överensstämmer. Slutligen görs en verifikation av teorin.15

Vår studie utgår från forskning om den interna revisionsfunktionen. Fenomenet har blivit 
alltmer omdebatterat efter åtskilliga ekonomiska skandaler. Ett fåtal studier har gjorts om de 
ökade kraven för internrevision efter att de nya regleringarna formats. Vi förhåller oss 
deduktiva då vi genom en kvantitativ analys av årsrapporter empiriskt testar tidigare teorier 
och resonemang med olika mått. Om våra resultat bekräftar tidigare forskning eller om den 
talar emot denna.

2.5 Metodval

Kvantitativ forskning fokuserar på att gå på bredden och ge det mest representativa resultatet. 
Genom en systematisk och strukturerad granskning av årsredovisningar kan vi finna 
information om många enheter.16 En kvantitativ metod passar oss bäst då vi vill undersöka 
många bolag för att få en god avspegling av verkligheten. Detta för att kunna beskriva och 
förklara vad som driver behovet av en intern revisionsfunktion. 

Då vi har en större urvalsgrupp är det också lättare att statistiskt analysera resultatet och 
relatera till tidigare forskning. Den information vi behöver för studien finns tillgänglig i 
årsredovisningarna vilket gör att vi anser att det mest fördelaktiga sättet att samla in 
information är genom att studera dessa. Genom att studera alla svenska bolag på Large och 

                                                
14 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur, 1993, s.54-55
15 Arbnor, Ingeman och Björn, Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, Lund: Studentlitteratur, andra upplagan 
1994, s.108
16 Holme, Idar Magne, och Bernt, Krohn Solvang. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder.
Lund: Studentlitteratur, andra upplagan 1997, s.78 
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Mid Cap med ett börsvärde över 3 miljarder kronor bedömer vi också att vi förmår samla in 
en tillräcklig kvantitativ mängd.

2.6 Litteraturinsamling

Den interna revisionsfunktionen har fått större betydelse i världen under 2000- talets början. I 
Sverige fick funktionen ökad uppmärksamhet efter år 2005 då den Svenska koden infördes.
Även flertalet andra länder upprättade sina respektive länders bolagsstyrningskoder under 
samma period. Det finns således endast ett begränsat antal studier om funktionen och behovet 
av denna. Vi fann också vissa svårigheter att finna tidigare forskning om sambandet mellan 
den interna revisionsfunktionen och ett företags karaktäristiska drag. 

Vid vår litteraturinsamling har vi huvudsakligen använt oss av Universitetsbibliotekets 
databas Business Source Premier (BSP). Genom att endast studera artiklar som är granskade 
(peer reviewed) anser vi att forskningen kan ligga väl till grund för vår studie. Merparten av 
artiklarna hittade vi i BSP genom att kombinera följande sökord; internal audit, internal audit 
function, internal control, internal control function och firm characteristics. I de artiklar vi 
samlat in har författarna refererat till tidigare forskning, varefter vi har sökt upp dessa artiklar. 
Vi har även genom bibliotekets sökmotor funnit relevanta artiklar från tidskrifterna Auditing 
och International Journal of Auditing. OECD:s principer och ett antal länders respektive 
bolagskoder är hämtat från ecgi.org. Detta är en tillförlitlig sida av European Corporate 
Governance Institute som innehåller alla länders bolagskoder, samt tillägg till dessa. 

2.7 Källkritik och val av teorier

Genom att inkludera vad IIA (The Institute of Internal Auditors) säger om internrevision vill 
vi ge läsaren en överblick av vilka riktlinjer det finns för interna revisorer. Detta för att IIA är 
en välkänd organisation som globalt jobbar med frågor kring internrevision. 

Den Svenska koden för bolagsstyrning är vår studies utgångspunkt. Därav är det essentiellt att 
redogöra för kodens tillkomst och speciellt internrevision. Då vi även studerar om bolagen har 
en revisionskommitté har vi valt att inkludera information om vilka arbetsuppgifter denna 
kommitté har. Då informationen om den Svenska koden för bolagsstyrning tagits direkt från 
SOU:s utredning från år 2004, samt med tillägg från år 2007, har vi de senaste anvisningarna.  

Likaså är en sammanfattning av Sarbanes- Oxley Act (SOX) grundläggande, då regelverket 
ligger till grund för åtskilliga tidigare studier. De artiklarna vi presenterar senare i vår 
teoretiska referensram som Carcello et al:s studie är en undersökning som utgår från 
regelverket och vilka effekter införandet har haft. 

Vi har valt att inkludera en sammanfattning av OECD:s principer samt Australiens, 
Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands bolagskoder i den teoretiska referensramen. Detta 
för att läsaren ska få en uppfattning om hur hårdragna andra länders regler och riktlinjer är för 
den interna revisionsfunktionen. 

Watsons artikel ”Internal Audit, Five Best Practices for Oversight” från år 2007 bidrar till att 
ytterligare förklara internrevisionens framväxt och relevans på senare år. Att studien 
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publicerades år 2007 klargör att informationen är aktuell och därav av intresse för oss. Att 
studien gjorts i USA och Canada där regelverken är relativt hårdare än i Sverige bör noteras. 

Ytterligare en studie vi valt att inkludera är Wallaces och Kreutzfeldts studie “Distinctive 
characteristics of entities with an internal audit department and the association of the quality 
of such departments with errrors”. Studien från år 1991 är relativt gammal och det bör 
beaktas att regelverken för internrevision har blivit hårdare sedan den publicerades. Å andra 
sidan är denna studie väldigt betydelsefull för vår studie då den undersöker vilka faktorer som 
påverkar ett företag att skapa en intern revisionsfunktion.

Det finns vissa begränsningar med Carcello et al:s studie ”Changes in Internal Auditing 
During the Time of the Major US Accounting Scandals” då den undersöker förändringar under 
en relativt kort tidsperiod (2001-2002). Studien kan således inte visa vilka mer långtgående 
förändringar en ny lagstiftning som SOX eller skandaler som Enron och Worldcom har haft 
på längre sikt. Även denna studie är gjord i USA, ett land med striktare lagstiftning än den 
svenska vilket bör uppmärksammas. Trots detta anser vi att studien kan kopplas till vår 
undersökning. Detta för att även vi genomför en studie av årsredovisningsmaterial året efter 
att en ny reglering börjat tillämpas. Carcello et al. undersöker ytterligare karaktäristiska drag 
som är relevanta för oss att undersöka. 

Goodwin och Kents studie ”The use of internal audit by Australian companies”, publicerad år 
2006 är både tidsmässigt relevant och intressant då den undersöker vilka variabler som 
påverkar om bolag har en intern revisionsfunktion. Den grundar sig på den australiensiska 
bolagskoden som är väldigt lik den svenska då både uttrycker att det är valfritt med en 
funktion. 

Arena och Azzone vill i sin studie “International Audit Departments: Adoption and 
Characteristics in Italian Companies” (publicerad år 2007) utreda om det finns något mönster 
i vilka företag som har en intern revisionsfunktion. Bolagsstyrningskoderna i Sverige och 
Italien är relativt lika vad gäller valfriheten av den interna revisionsfunktionen. Därav kan 
artikeln bidra med förståelse för vilken typ av företag i Sverige som väljer att ha en funktion.
Undersökningen gjordes relativt nyligen (årsskiftet 2004/2005) vilket ytterligare förstärker 
dess tidsmässiga relevans. 
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3. DEN INTERNA REVISIONSFUNKTIONEN

Nedan förklaras innebörden av en intern revisionsfunktion då det är grundläggande för 
fortsatt läsning. Vi redogör för hur den arbetar och vad det finns för alternativ till en 
funktion. Slutligen presenteras två företags tillämpning av en intern revisionsfunktion. 

Internrevision är en självständig, objektiv garanti och konsultationsaktivitet som har som mål 
att skapa värde och förbättra processer inom företaget. Den interna revisionsfunktionen utgör 
en specifik tjänst inom internrevision som kan finnas inom organisationen eller vara 
outsourcad. Det är viktigt att funktionen har ett avstånd till organisationen som granskas för 
att uppnå önskad objektivitet. Dock är det viktigt att funktionen har en bra relation till 
revisionskommittén vilket leder till att funktionen lyckas bättre. Objektiviteten är viktig för att 
funktionen ska kunna prestera väl och rättmätigt kunna intyga att företaget följer de regler och 
standarder som krävs.17

Funktionen bör trots sin objektivitet fungera som en hjälpande hand till ledningen och bistå
med professionella råd. Funktionen ska även ta hänsyn till företagskulturen och hjälpa
organisationen och inte bara vara en strikt granskande enhet.18

Bolag som omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning och som inte har en intern 
revisionsfunktion ska årligen utvärdera behovet av en sådan19. Ett alternativ till en funktion 
kan vara att andra ekonomiska och finansiella avdelningar arbetar med dessa frågor och täcker 
upp dessa arbetsuppgifter. Styrelsen och kommittén kan också delvis arbeta med frågorna,
exempelvis om bolaget inte är tillräckligt stort för att ha behov av en funktion. Vissa bolag 
kan outsourca funktionen medan andra bolag kan välja att internt arbeta med frågorna delvis 
under året då det finns störst behov av detta. 

Nedan följer två exempel på hur den interna revisionsfunktionen opererar och tillämpas i två 
olika bolag på Large Cap.

”Bolaget har etablerat en internrevisionsfunktion med huvudsakligt ansvar för 
att övervaka effektiviteten i bolagets riskhantering av den interna kontrollen. En 
av de viktigare uppgifterna för internrevisionsfunktionen utgörs av särskilda 
granskningar av hur väl vissa utvalda principer och riktlinjer efterlevs samt 
utvärdering av effektiviteten i utförda kontrollaktiviteter. Internrevisionen 
planerar arbetet i samarbete med revisionsutskottet, som godkänner 
internrevisionsplanen. Internrevisionen rapporterar löpande resultatet av sitt 
arbete direkt till revisionsutskottet och koncernledningen.”20

”Internrevisionen är en oberoende funktion inom OMX som systematiskt 
utvärderar den interna kontrollen och ser till att riskhanteringen är adekvat, 
effektiv och att lagar och föreskrifter följs av alla i koncernen. Internrevisionen 
rapporterar direkt till revisionsutskottet. Principerna som styr internrevisionens 

                                                
17 Pickett, K H Spencer. The Essential Handbook of Internal Auditing. England: John Wiley & Sons, Ltd., 2005, 
s.109-110,122
18 Ibid., s.123
19 SOU, Statlig Offentlig Utredning 2004:130, (2004). Svensk kod för bolagsstyrning, s.30-31
20 Eniro, årsredovisning 2006. s.38
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arbete granskas och godkänns årligen av revisionsutskottet. Arbetet med 
internrevisionen genomförs enligt den årliga plan som godkänns av OMX 
styrelse. Internrevisionen utgörs för närvarande av tre revisorer, varav två är 
CISA-certifierade. Internrevisionen följer i sitt arbete de internationella, 
yrkesmässiga standarder som antagits av IIA (Institute for Internal Auditing)
och ISACA (Information Systems Audit and Control Association) samt interna 
kontrollsystem som COSO och COBIT.”21

                                                
21 OMX, årsredovisning 2006, s.45
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4. TEORETISK REFERENSRAM

I vår teoretiska referensram presenteras först regelverk och riktlinjer rörande internrevision. 
Dessa regelverk och riktlinjer är IIA, OECD, Svensk kod för bolagsstyrning samt regelverk i 
andra länder. Därefter presenteras tidigare forskning om vad som karaktäriserar bolag som 
har en intern revisionsfunktion.

4.1 The Institute of Internal Auditors (IIA) 

Interna revisorer är revisorer som är anställda av enskilda företag, regeringsorgan, 
privatpersoner eller andra typer av organisationer/företag. Antalet interna revisorer som 
arbetar inom ett företag kan variera, bland annat beroende på företagets storlek. Till sin hjälp 
har interna revisorer en organisation som grundades år 1941, The Institute of Internal 
Auditors (IIA) vars uppgift är att bistå och utveckla de interna revisorernas sätt att arbeta. IIA 
opererar globalt med medlemmar i 160 olika länder och har utvecklat standarder som ska
följas. För att bli certifierad intern revisor krävs det att personen klarar ett test specialutformat 
av IIA.22

Det föreligger skillnader i vad en intern respektive en extern revisor har för arbetsuppgifter. 
Några av arbetsuppgifterna en intern revisorer kan ha är att bistå de externa revisorerna med 
material och kunskap vid de årliga finansiella rapporternas granskning. De kan även ansvara 
för och utveckla de interna och finansiella kontrollsystemen, lämna garantier att företaget har 
följt de lagar som krävs och utföra andra relaterade tjänster inom företaget som exempelvis 
utbildning och lämna råd i säkerhetsfrågor.23

IIA:s definitionen av internrevision: 

”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization´s operations. It 
helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control, and governance processes.”24

Då personerna som jobbar i funktionen kan vara interna revisorer är det relevant att definiera 
vad en intern revisor arbetar med, vilka regelverk de följer och vilka krav det ställs för att bli 
en sådan. För att veta hur de interna revisorerna ska arbeta i respektive land följer de landets 
egen bolagskod som tar sin grund i OECD.s principer. Nedan följer en redogörelse av denna.

                                                
22 Eilifsen, Aasmund, och Jr, William, F, Messier. Auditing and Assurance Services. International Edition, 2006, 
s.47,654
23 Ibid, s.47,654
24 The Institute of Internal Auditors. The Professional Practices Framework. 2002, s.29
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4.2 OECD’s Principles of Corporate Governance

Nuvarande OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development) skapades 
år 1961 och är en organisation som arbetar för ekonomiskt samarbete mellan länderna och 
utveckling. Organisationen har ett stort antal medlemsländer, bland annat USA, Japan, Nya 
Zeeland, Sverige och flertalet andra länder i Europa. OECD vill genom sina utarbetade 
principer främja en hög hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt förbättra
levnadsstandarden i medlemsländerna. Detta samtidigt som de vill upprätthålla finansiell 
stabilitet, bidra till utvecklingen av världsekonomin och bidra till en säker ekonomisk 
utvidgning.25

OECD:s Principles of Corporate Governance blev godkänd av OECD:s minister år 1999 och 
har därefter blivit en internationell utgångspunkt för organ som upprättar policies, investerare 
och andra intressenter. OECD har vidareutvecklat bolagsstyrning genom att bidra med 
riktlinjer i både OECD:s medlemsländer och länder som inte är medlemmar. Principerna har
med tiden reviderats för att ta hänsyn till förändringar, erfarenheter och utvecklingar som 
skett och kommer att ske. Principerna är inte bindande standarder utan ska fungera som råd 
och riktlinjer samt att principerna kan anpassas till specifika situationer eller till olika länder 
eller regioner.26

Principerna avser att hjälpa regeringen i olika länder att utvärdera och förbättra lagar och 
regelverk avseende bolagsstyrning. De vänder sig främst mot publika bolag men de kan också 
vara användbara för andra bolag, som exempelvis privata bolag. Bolagsstyrning innefattar en 
mängd relationer mellan bolagets ledning, dess styrelse, dess aktieägare och andra 
intressenter. Principerna fokuserar främst på problemet som uppstår vid separationen mellan 
ägarna och kontrollen.27

Principerna uttrycker att det är styrelsens ansvar att garantera integriteten av bolagets 
finansiella rapporteringssystem, garantera en oberoende revision och se till att lämpliga 
kontrollsystem är inrättade. Dessa kontrollsystem ska främst arbeta med riskhantering, 
finansiell och operativ kontroll samt se till att regler och lagar efterföljs. Om bolaget har en 
internrevisor kan denne bli tilldelad arbetsuppgifter som rör uppsikten över de interna 
kontrollsystemen. Om kommittéer inrättas ska styrelsen informera dessa om deras uppdrag, 
sammansättning och arbetsprocedurer. Om bolag väljer att inrätta en oberoende 
revisionskommitté kan denne hjälpa till med att utse den externa revisorn samt hjälpa till att 
ha uppsikt över de interna revisionsaktiviteterna.28

Efter att ha redogjort för OECD:s principer för bolagsstyrning, som är en allmän 
utgångspunkt för många länders bolagskoder, går vi vidare till att presentera ett antal olika 
länders koder. Vår studie tar sin grund i Svensk kod för bolagsstyrning och därför inleder vi 
med denna. 

                                                
25 OECD’s Principles of Corporate Governance, 2004, s.2 
26 Ibid., s.3-4
27 Ibid., s.11-12
28 Ibid., s.25,55,62
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4.3 Svensk kod för bolagsstyrning

Corporate governance (bolagsstyrning) handlar om att styra bolag på ett sätt som gör att de 
uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och därigenom bidrar till 
hela samhällsekonomins effektivitet och tillväxt. Då många svenskar direkt eller indirekt är 
aktieägare påverkas de av hur väl de börsnoterade företagen sköts. Därav är det viktigt att 
allmänheten har förtroende för ett näringsliv som är värdeskapande. Efter en rad skandaler, 
både i Sverige och utomlands, och en internationell ökad uppmärksamhet för 
bolagsstyrningsfrågor presenterades år 2004 en svensk kod för bolagsstyrning.29

Denna samlade kod för bolagsstyrning lades fram med tanken att förbättra bolagsstyrningen 
genom en utvecklad självreglering. Sverige har inte saknat regler och riktlinjer för 
bolagsstyrning innan denna samlade kod, utan det är aktiebolagslagen (1975:1385) som ligger 
till grund för svensk bolagsstyrning. Anledningen till att en kod arbetades fram var en 
gemensam uppfattning hos Förtroendekommissionen och andra organ/organisationer som 
ansåg att det fanns ett behov av att ytterligare höja ambitionsnivån och göra en mer 
heltäckande sammanställning av en god svensk sed för bolagsstyrning.30

Kodens övergripande syfte är att skapa en förbättrad styrning av svenska bolag, och den 
främsta målgruppen är bolag som är noterade på en börs eller på auktoriserade 
marknadsplatser. Koden omfattar alla bolag på A-listan och de större bolagen på O-listan, 
men ska med tiden omfatta samtliga börsnoterade bolag.31

Tillämpning av koden är en form av kvalitetssäkring och bolag bör därför finna det gynnsamt 
att följa den. Är ett bolag börsnoterat i flera länder bör de följa det lands kod där bolagets 
juridiska hemvist är. Om ett svenskt bolag är noterat på en utländsk börs med tvingande regler 
som strider mot de svenska reglerna, kan bolaget avvika från de svenska reglerna genom 
principen ”följ eller förklara”.32

Koden ska utgöra ett led i självreglering inom det svenska näringslivet. Det bygger på 
principen ”följ eller förklara”, vilket också används i många andra länders koder. Bolag som 
följer koden har alltså rätt att avvika från enskilda regler men ska då förklara varför de valt att 
göra det. Bolagen bestämmer själva hur väl motiverad en avvikelse från koden ska vara, det är 
trots allt de själva som drabbas av ett eventuellt försämrat förtroende på kapitalmarknaden om 
de inte anger en rimlig förklaring till en avvikelse de gjort. Genom att reglerna i koden inte är 
tvingande skapas en flexibilitet som tar hänsyn till att bolag är olika och att en god 
bolagsstyrning kan skapas både genom att följa och avvika från koden.33

4.3.1 Internrevision och intern kontroll
Vad gäller kodens regler för intern kontroll och internrevision går det att utläsa att det är 
styrelsen som ansvarar för bolagets interna kontroll. Styrelsens allomfattande uppgift är att 
skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. De ska försäkra sig om att bolaget har en 
fungerande intern kontroll samt hålla sig informerad och utvärdera denna. Styrelsen ska 

                                                
29 SOU 2004:130, s.3,7
30 Ibid., s.3,7-8
31 Ibid., s.8-9
32 Ibid., s.9-10
33 Ibid., s.10-11
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årligen publicera en rapport över hur den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen är organiserad. Dock behöver det inte nämnas hur effektiv den interna 
kontrollen varit och en revisorsgranskning av rapporten är frivillig. Rapporten ska sedan ingå 
som ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten och där ska det också framgå om bolagets 
revisor granskat materialet. Vad gäller internrevision uttrycker koden att de bolag som inte 
har en intern revisionsfunktion årligen ska motivera och utvärdera sitt behov.34 I koden står 
det specifikt uttryckt att: 

 ”I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall 
styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över 
den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande.”35

4.3.2 Revisionskommittén
Svensk kod för bolagstyrning uttrycker även att styrelsen ska inrätta en revisionskommitté. 
Denna kommitté ska bestå av minst tre styrelseledamöter varav majoriteten av dessa ska vara 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ytterligare krav är att minst en 
ledamot ska vara oberoende i relation till bolagets större ägare. Det är möjligt för bolag med 
mindre styrelser att låta hela denna styrelse fullfölja revisionskommitténs arbetsuppgifter. 
Dock får en styrelseledamot som också ingår i bolagsledningen inte ingå i 
revisionskommittén. Om ett bolag låter hela styrelsen sköta kommitténs arbetsuppgifter ska 
detta framgå och förklaras om orsaken till detta är något annat än styrelsens begränsade 
storlek.36

Revisionskommitténs arbetsuppgifter består bland annat av att; 
 löpande träffa bolagets revisor för att diskutera revisionens omfattning, bolagets risker 

samt koordineringen mellan den externa och den interna revisionen. 
 fastställa direktiv för vilka tjänster utöver revision som bolaget kan köpa av bolagets 

externa revisor.
 utvärdera revisionsinsatsen samt informera bolagets valberedning om detta.
 hjälpa valberedningen att välja revisor och ge förslag till revisionsarvoden. 
 hjälpa styrelsen att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Exempelvis genom 

att kommittén behandlar de finansiella rapporterna som bolaget lämnar, behandlar 
frågor om intern kontroll, regelefterlevnad och händelser efter balansdagen.37

Att Sverige valt att arbeta fram en kod för bolagsstyrning anser vi positivt då alla gynnas av 
att bolagen sköts effektivt och har en väl fungerande intern kontroll. Då vår studie undersöker 
vad som driver behovet av en intern revisionsfunktion är det intressant att utreda hur koden är
utformad och hur den bör tillämpas. 

Nedan följer en redogörelse för bolagskoder i andra länder än Sverige. Vi fortsätter med att 
presentera det hårdaste regelverket för bolagsstyrning, som är SOX i USA för att avsluta med 
de mindre hårda regelverken i Australien, Storbritannien och Tyskland.

                                                
34 SOU 2004:130, s.30-31
35 Ibid., s.31
36 Ibid., s.31-32
37 Ibid., s.32
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4.4 En sammanställning av fyra länders bolagskoder

4.4.1 Sarbanes Oxley Act (SOX) - USA
Flera negativa händelser under början av 2000-talet gav avtryck och ändrade revisorernas sätt 
att arbeta genom att nya regler kom till. Flera stora företag hamnade i blåsväder på grund av 
att dåvarande regler hade tänjts ut och att företagens finansiella rapporter inte alltid visade en 
rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning. Som ett resultat skapades SOX år 2002 
med nya regler för interna och externa revisorer och för företagets styrelse med flera. De stora 
revisionsbyråerna fick inte längre outsourca en intern revisionsfunktion till klienter de utför 
revision på. De får heller inte arbeta som konsulter och ta betalt för dessa tjänster av företag 
de granskar.38

Sektion 404 
Sektion 404 är ett avsnitt i SOX som årligen kräver att en intern rapport upprättas där 
ledningen genom dokumentation och tester klargör för kvaliteten av den interna kontrollen. 
Rapporten ska innehålla ett uttalande om hur styrelsen agerar för att företaget ska ha en 
effektiv och god intern kontroll vad gäller den finansiella rapporteringen. De interna 
revisorerna ska analysera och utreda vilka processer som är av störst betydelse och undersöka 
hur dessa är uppbyggda och hur väl de fungerar. Detta görs genom olika typer av tester 
varefter resultaten dokumenteras, jämförs och analyseras. Dokumentationen är av stor vikt då
det är denna de externa revisorerna sedan tar del av för att avgöra om allt är i sin ordning. Den 
interna revisionsprocessen kan vara tids- och resurskrävande, framförallt första året den 
görs.39

USA:s skärpta regler i form av Sarbanes-Oxley Act påverkar också Sverige. Då ett antal 
svenska bolag även finns noterade på amerikansk börs inkluderar vi en redogörelse för detta 
regelverk. Då vi kommer att studera tidigare forskning som styrs av SOX är det ytterligare en 
anledning att ha kännedom om denna reglering. 

4.4.2 Corporate Governance Priciples and Recommendations – Australien
Australiens bolagskod kom ut i början av år 2003 och ersatte landets tidigare kod. Koden 
gäller för alla noterade australiensiska bolag och principen ”if not, why not” gäller, dvs. 
avvikelser tillåts men ska då motiveras. Syftet med koden är främst att öka transparensen av 
noterade bolag så att investerare lättare kan få den information som behövs vid en 
investering.40

Det är styrelsens uppgift att inrätta en revisionskommitté. Kommittén ska arbeta med frågor 
som är relevanta för att upprätthålla bolagets integritet vad gäller den finansiella 
rapporteringen. Om en kommitté inte finns är det viktigt att bolaget motiverar i 
årsredovisningen/noter hur deras alternativa angreppssätt är. Det finns dock ett undantag vad 
gäller revisionskommittén. Om bolaget tillhör ”topp 300” på ASX:s lista (Australian 
Securities Exchange) S&P All Ordinaries Index måste en kommitté finnas.41

                                                
38 Moeller, Robert. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules. John Wiley & Sons, Inc. 2004, s.xi-xii 
(preface)
39 Ibid., s.104-105 
40 Corporate Governance Principles and Recommendations, 2007, s.2
41 Ibid., s.7,25
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En intern revisionsfunktion arbetar vanligtvis med att analysera och objektivt utvärdera 
effektiviteten och ändamålsenligheten av bolagets riskhantering och interna kontrollsystem. 
Bolaget bör därför bedöma om en sådan funktion behövs. Om bolagets storlek och 
komplexitet inte kräver en funktion kan ett alternativt sätt användas för att uppnå samma 
resultat. Om det finns en intern revisionsfunktion ska denna vara självständig från den externa 
revisorn. Funktionen och revisionskommittén ska ha direktkontakt med varandra. Båda
grupperna ska ha rättighet till all information de behöver samt ha access till ledningen.42

4.4.3 The Combined Code on Corporate Governance – Storbritannien
I Storbritannien kom det år 2006 ut en kod för bolagsstyrning som ersatte koden från år 2003. 
Den nya koden är tvingande för alla noterade företag sedan år 2007. Koden som innehåller 
principer och villkor kräver att de noterade företagen ska inkludera två uttalanden om kodens 
tillämpning i sin årsredovisning. I det första uttalandet ska företagen fritt redogöra för hur de 
följer kodens principer och i det andra uttalandet ska bolaget antingen bekräfta att de följer 
kodens villkor eller ge en förklaring till varför de avviker.43

Enligt koden är det upp till företag att bestämma om de vill ha en intern revisionsfunktion. 
Väljer de att inte ha en funktion ska företagets revisionskommitté som är utsedd av styrelsen 
årligen utvärdera behovet av en sådan och motivera valet i årsredovisningen. Kommittén har 
bland annat till uppgift att granska och utvärdera effektiviteten av den interna 
revisionsfunktionen.44

4.4.4 German Corporate Governance Code - Tyskland
Den tyska bolagskoden togs i bruk i början av år 2002. Koden syftar till att göra den tyska 
bolagsstyrningen mer transparent och förståelig samt inbringa förtroende från investerare, 
kunder, anställda och allmänheten. Koden innehåller lagstadgade regler som ledningen och 
styrelsen i tyska noterade bolag ska följa. Vissa av rekommendationerna i koden ska följas. 
Dock får bolagen göra avvikelser men måste då utvärdera detta årligen. Andra 
rekommendationer är märkta med orden bör och kan och behöver därmed inte utvärderas 
årligen.45

Ledningen ansvarar för att bolagets interna policys upprätthålls och efterföljs. Styrelsen ska 
upprätta en revisionskommitté som arbetar med frågor om redovisning, riskhantering och att 
bolaget arbetar i enlighet med regler och riktlinjer. Kommittén arbetar också mot den externa 
revisorn, exempelvis att denne är oberoende, mandattiden för revisorn och dennes ersättning. 
Kommitténs ordförande ska ha kunskap och erfarenhet av hur man tillämpar 
redovisningsprinciper och interna kontrollprocesser.46

Enligt koden finns det inget krav på att bolagen måste ha en intern revisionsfunktion. Det 
finns heller inga direkta riktlinjer för internrevision. Det är således styrelsen, ledningen och
revisionskommittén som tillsammans arbetar med kontroll47. 

                                                
42 Corporate Governance Principles and Recommendations, s.33
43 The Combined Code on Corporate Governance, 2006, s.1
44 Ibid., s.15-16
45 German Corporate Governance Code, 2007, s.1,2
46 Ibid., s.6,10
47 Ibid., s.14
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Sammanfattningsvis kan man utläsa att olika länder väljer att reglera bolagsstyrningen på 
olika sätt. I USA är det för noterade bolag tvingande att ha en intern revisionsfunktion medan 
noterade bolag i Australien och Storbritannien kan avvika om de motiverar sitt 
ställningstagande. Tysklands kod är mer allmänt hållen och har inga direkta riktlinjer för den 
interna revisionsfunktionen. Vi fortsätter med att presentera ett antal tidigare studier om 
internrevision och den interna revisionsfunktionen. 

4.5 Tidigare forskning om internrevision

Nedan kommer vi att presentera fem olika studier. Den första studien vi presenterar är en 
sammanfattande artikel av Watson som utreder viktiga delar av internrevision, där en intern 
revisionsfunktion har en betydande roll. Därefter presenterar vi fyra olika studier som alla 
utreder sambandet mellan en funktion och ett bolags karaktäristiska drag. 

4.5.1 Hur internrevisionen fungerar, dess framväxt och vad som driver 
behovet
Watson (2007) "Internal Audit, Five Best Practices for Oversight”
Watson sammanfattar i sin artikel centrala och viktiga delar av internrevision. Han nämner 
inledningsvis att förbättringar inom bolagsstyrning på senare år främst har skett genom
revisionskommittéer och deras kritiska övervakning av internrevision. I stora, multinationella 
företag med diversifierade risker och vidsträckt verksamhet är internrevision mer
framträdande.48

Resultaten han presenterar bygger på intervjuer med drygt 400 ordföranden som sitter i stora 
företags revisionskommittéer i USA och Canada. Undersökningen visar på vissa essentiella 
delar av internrevision och Watson framhåller att dessa delar kan tillämpas av företag världen 
över.49 Nedan redogörs för viktiga delar som den interna revisionsfunktionen bör fokusera på. 

Det är av vikt att den interna revisionsfunktionen framhåller vilka risker som finns inom 
bolaget oberoende av vad företagets andra avdelningar har för risker. Genom att skapa 
väldefinierade segment av organisationen kan det vara lättare att upptäcka risker och revidera 
segmenten mera frekvent. Den interna revisionsfunktionens effektivitet beror till stor del på 
dess förmåga att upptäcka problem och möjligheter genom revisionsarbetet, och därefter 
underlätta för snabba åtgärder om det fordras. Funktionen bör även prioritera vilka åtgärder 
som är viktigare än andra och en uppföljning av rekommendationerna är att förespråka.50

   
Ytterligare faktorer som underlättar för internrevision är att sätta ihop ett team som är 
tillräckligt bemannat med oberoende personer med rätt kvalifikationer. Många stora, globala 
företag har avsatt mer resurser till internrevision de senaste åren och det viktiga är då att se till 
att dessa ökade resurser bidrar till en mer effektiv kontrollmiljö. Om den interna 
revisionsfunktionen är oberoende av ledningen är det också lättare för funktionen att ansvara 
inför en revisionskommitté. Kommittén bör tillsammans med ledningen marknadsföra vikten 
av en väl fungerande internrevision i företaget.51

                                                
48 Watson, Mark. ”Internal audit, Five Best Practices for Oversight”. Accountancy Ireland Vol.39 No.2 (April 
2007), s.28
49 Ibid., s.28
50 Ibid., s.28-29
51 Ibid., s.29-30
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Ett effektivt samarbete mellan den interna och externa revisionen är viktigt. De två delarna
ska bidra till varandra och inte överlappa varandra. Företaget bör försöka tillsätta tillräckligt 
kompetent personal för arbetet med internrevision, exempelvis en tidigare revisor. Men även 
överväga att anställa någon från organisationen som kan bidra med nytt tänkande. Allmänt 
sett förespråkas ett öppet kommunikationsklimat på företaget där man enkelt ska kunna 
komma i kontakt med respektive avdelningar/funktioner.52

Som Watson påpekar verkar behovet av internrevision vara speciellt framträdande i stora 
multinationella företag vilket bidrar till att vi valt att ta med variablerna företagsstorlek och 
antal länder i vår studie. Att studien nyligen genomförts och publicerats (år 2006 och 2007) 
framhäver relevansen av internrevisionen vilket motiverar behovet av att utreda ämnet.

4.5.2 Faktorer som driver behovet av att ha en intern revisionsfunktion
Wallace och Kreutzfeldt (1991) “Distinctive characteristics of entities with an 
internal audit department and the association of the quality of such departments 
with errrors”
Wallace och Kreutzfeldt studerar vilka faktorer som kan påverka beslutet att skapa en intern
revisionsfunktion. I sin studie undersöker författarna 260 amerikanska företag.53

Wallace och Kreutzfeldt antar att större företag bör ha en större benägenhet att skapa en intern 
revisionsfunktion. Detta då tidigare studier visar att antalet anställda är korrelerat med antalet 
hierarkiska nivåer i organisationen. Fler antal anställda och fler nivåer ökar efterfrågan på 
övervakning. En del i övervakningen kan vara att skapa en intern revisionsfunktion. Wallace 
och Kreutzfeldt resonerar att vid varje beslut som kräver resurser beaktas dess nyttokostnad.
När ett företag står inför ett val, exempelvis att skapa en intern revisionsfunktion, så påverkas 
företaget av dess yttre miljö och dess relativa lönsamhet och likviditet.54  

Resultatet av Wallace och Kreutzfeldts studie visar på att företag som har en intern 
revisionsfunktion är större (mätt i intäkter, tillgångar och nettoinkomst). Företag med 
internrevision opererar i branscher med högre konkurrens och fler förändringar, vilket leder 
till att de blir mer tävlingsinriktade. Resultaten pekar också på att företag som har en intern 
revisionsfunktion har bättre lönsamhet och likviditet. Detta visar sig genom att företagen har 
mer i kassa/kontanter, mer intäkter från pågående operationer och högre intäkter i jämförelse 
till budgeten.55

Ytterligare faktorer som är märkbara när företaget har en intern revisionsfunktion är att dessa 
företag har mer konservativa redovisningsprinciper och har mer kompetent personal både 
inom ledning och inom redovisning/ekonomi. Det visade sig också att bolag med en funktion 
delar ut ansvar mer effektivt samt har bättre kontroll över avlägsna orter/platser än bolag utan 
en funktion. Bolag med en funktion har också i högre utsträckning chefer som granskar 

                                                
52 Watson, s.29-30
53 Wallace, Wanda A, och Kreutzfeldt, Richard W. “Distinctive characteristics of entities with an internal audit 
department and the association of the quality of such departments with errrors”. Contemporary Accounting 
Reasearch Vol.7 No.2, (1991), s.485-486
54 Ibid., s.490
55 Ibid., s.493
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finansiella rapporter mer effektivt genom olika analytiska procedurer samt är mer noggranna 
vid uppföljning av variationer i budgeten.56

Vi kommer i vår studie att undersöka vilka faktorer som driver behovet av en intern 
revisionsfunktion. Om det är såsom Wallace och Kreutzfeldts resonemang att fler antal 
anställda kräver någon form av övervakning, t.ex. en funktion. Ytterligare faktorer av intresse 
är andra storleksmått som totala tillgångar och intäkter/omsättning. Mer aktuella studier
refererar ofta tillbaka till Wallace och Kreutzfeldts studie som är genomförd i USA under 
1990-talet. Då studien är så pass gammal har vi valt att ta med ytterligare en studie som är 
genomförd i USA. Denna studie är gjord av Carcello et al. och beaktar den nya hårdare 
bolagsstyrningen i landet.  

Carcello et al. (2005) ”Changes in Internal Auditing During the Time of the 
Major US Accounting Scandals” 
Carcello et al. utreder i sin studie skandaler som Enron och Worldcom, och hur dessa har 
påverkat den interna revisionen. Författarna har undersökt 271 medelstora publika företag i 
USA före och efter katastroftiden.57

Under början av 2000-talet fick intern kontroll allt mer uppmärksamhet och allt större fokus 
lades på att företag skulle ha en god överblick över bolaget. Skandalerna skakade om 
marknaden rejält och som ett resultat av detta kom SOX ut år 2002, som bland annat skärpte 
reglerna för den interna kontrollen. Nya krav introducerades som bland annat krävde att alla 
noterade företag på börsen i USA var tvungna att ha en intern revisionsfunktion. Även om 
kravet inte gäller för företag som inte är listade fanns det många som valde att ha en intern 
revisionsfunktion trots valfriheten. Detta för att interna revisorer eller andra personer som 
jobbar i funktionen kan ha en betydande roll i att utvärdera och övervaka ett företags interna 
kontrollsystem.58

The Public Company Accounting Board (PCAOB) uppmuntrar företag att investera i 
kompetenta och objektiva interna revisionsfunktioner. De menar att effektiv intern kontroll är 
viktigt för att snabbt kunna upptäcka och undvika bedrägerier inom företag. The Institite of 
Internal Auditors (IIA) ökade också antalet medlemmar i samband med att SOX kom ut, 
vilket ytterligare tyder på det ökade intresset för internrevision och intern kontroll.59

De skärpta kraven på företagen genom nya lagar och det starka trycket från media gjorde att 
förväntningarna på ledningen, styrelsen och revisionskommittén ökade. Carcello et al. vill 
genom studien få svar på vilka förändringar som skandalerna ledde till, om budgeten för 
internrevision ökade och om företagen valde att anställa fler interna revisorer.  De vill även 
utreda om företagsstorlek, bransch och finansiella nyckeltal hade inverkan.60

Undersökningen gjordes på medelstora företag med totala tillgångar mellan 200 miljoner 
dollar och 5 miljarder dollar. De fann att samtliga faktorer; budgeten för internrevision, 
antalet anställda interna revisorer, antalet möten som revisionskommittén hade samt längden 
för dessa möten hade ökat som ett resultat av skandalerna och den nya lagstiftningen. De såg 

                                                
56 Ibid., s.496
57 Carcello et al., s.117
58 Ibid., s.117-118
59 Ibid., s.118
60 Ibid., s.120
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även tecken på att de förhållandevis mindre företagen, och de med bättre kassaflöde var de 
som utvecklade en högre budget för internrevision. Författarna förklarar detta med att de 
mindre företagen efter att de nya lagarna infördes i högre grad verkade förstå betydelsen av att 
ha en intern revisionsfunktion vilket de inte i samma utsträckning gjort tidigare. Att företag 
med bättre kassaflöde också kunde ha råd att undvara ytterligare resurser på internrevision 
kan också vara en av förklaringarna. Dock såg författarna inga direkta samband mellan 
internrevision och faktorerna branschtillhörighet och de finansiella nyckeltalen.61

Trots att Sverige inte följer samma regelverk som USA är studien relevant för vår forskning 
då Sverige genom Svensk kod för bolagsstyrning också valt att reglera internrevision. Studien 
av Carcello et al. bidrar med essentiella resultat då undersökningen beaktar de nya reglerna i 
och med SOX tillkomst. Nedan följer en studie gjord i Australien och en studie gjord i Italien 
vars bolagskoder påminner mer om den svenska koden än SOX. Ländernas bolagskoder 
tillåter bolagen att själva utvärdera om det finns ett behov av en intern revisionsfunktion.

Goodwin och Kent (2006) ”The use of internal audit by Australian companies”
Goodwin och Kent utreder i sin studie hur stor andel av de noterade bolagen i Australien som 
har en intern revisionsfunktion och vilka faktorer/variabler som har ett samband med en 
sådan. Studien gjordes år 2000 och vid denna tidpunkt krävde den australiensiska 
bolagskoden inte att noterade bolag skulle ha en intern revisionsfunktion eller en 
revisionskommitté. Dock skulle bolagen motivera om de valde att inte ha en kommitté. Något 
krav på en funktion för noterade bolag fanns således inte och studien grundar sig på 
förhållanden då tillämpningen av en funktion var frivillig. Resultaten visade att 34 % av de 
undersökta bolagen hade en intern revisionsfunktion.62

Goodwin och Kent argumenterar att den interna revisionsfunktionen har en huvudroll i 
övervakningen av bolagets risker. Funktionen ska identifiera områden där förbättringar kan 
ske och försäkra sig om att det finns interna kontroller som övervakar dessa identifierade 
områden/risker. Författarna redogör också för att det är mer sannolikt att bolagen använder 
internrevision när agentkostnaderna är höga (dvs. när det råder informationsasymmetri). 
Agentkostnaderna förväntas vara lägre när det är en hög koncentration av stora aktieägare
eftersom stora aktieägare kan på ett mer direkt sätt övervaka ledningens aktiviteter.63

Goodwin och Kent fann i sin studie samband mellan om det finns en intern
revisionsfunktionen och om bolagen opererar i den finansiella sektorn. Ytterligare signifikanta 
samband var om bolaget hade en högre andel av fordringar och varulager i relation till totala 
tillgångar. Dessa två variabler antyder att internrevision är ett viktigt verktyg för att övervaka 
både företagets risker och de finansiella riskerna. Ett starkt samband fanns också mellan en 
funktion och företagsstorlek. Ledningen i ett större bolag litar troligtvis mer på internrevision, 
och att den ska försäkra sig om att de interna kontrollsystemen är tillräckliga. Mindre bolag 
finner möjligen inte internrevision som kostnadseffektivt. Signifikanta samband sågs också 
mellan en funktion och närvaro av en oberoende styrelseledamot samt om bolaget hade en 
revisionskommitté. Att bolag med en funktion också har en kommitté kan delvis förklaras av 
att dessa parters mål ofta är sammanflätade. En strikt intern revisionsfunktion kan förbättra 
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effektiviteten hos revisionskommittén och i sin tur kan en effektiv kommitté stärka 
funktionens anseende.64

Artikeln är relevant då författarna undersöker flertalet olika faktorer som kan driva behovet av 
att ha en funktion. Faktorer som även vi kommer att undersöka är företagsstorlek och 
revisionskommitté för att se om dessa förklarar behovet av en funktion. 

Arena och Azzone (2007) “International Audit Departments: Adoption and 
Characteristics in Italian Companies”
Arena och Azzone undersöker i sin studie 364 italienska företag för att se om det finns något 
mönster i vilka företag som har en intern revisionsfunktion.65

I Italien finns inget lagstadgat krav på att bolag ska ha en intern revisionsfunktion. Dock har 
Parmalt-skandalen i början av 2000- talet gjort att internrevision har fått ett ökat fokus och 
behovet av ökad kontroll har diskuterats. Nya lagar och riktlinjer har format internrevisionen 
och bolagen som inte redan har en funktion ska årligen utvärdera behovet av en sådan. Detta 
för att en funktion är ett viktigt element for att upptäcka bedrägerier och försummelse av 
bolagets resurser. Banker och försäkringsbolag måste följa hårdare regler och specifika 
riktlinjer vad gäller internrevision.66

Arena och Azzone vill i studien utreda om det ökade externa trycket från institut, aktieägare
och andra företag påverkar företagens val att inrätta en funktion. Faktorer de undersöker är 
bland annat bransch och företagsstorlek i form av totala intäkter och antal anställda.67

Resultaten av undersökningen visade att 73,91 % av företagen vid årsskiftet 2004-2005 hade 
en intern revisionsfunktion. Anledningen till att majoriteten av bolagen valt att ha en funktion 
var bland annat att funktionen kunde bidra med att förbättra effektiviteten av företagets 
processer, identifiera och utvärdera företagets risker samt ge ökad trovärdighet till den 
finansiella informationen. Resterande bolag som vid tiden för undersökningen inte hade en 
funktion motiverade detta med att kostnaden var för hög, att företaget var för litet, och att de 
var oroliga att en funktion skulle leda till en ökad byråkratisk komplexitet.68

Datat från undersökningen visade även att storleksvariablerna (totala intäkter och antal 
anställda) var mest signifikanta och drev behovet av att inrätta en intern revisionsfunktion. 
Större bolag hade i större utsträckning en funktion än de små bolagen. Typ av bransch var 
också signifikant, då en funktion var mer framträdande i bank och finansbolag än i 
tillverknings- och industribolag.69

En intern revisionsfunktion fordrar resurser, kvalificerade personer, självständighet och extra 
arbete för företaget. Placeringen av en funktion kan ske på olika ställen. Funktionen kan vara 
centraliserad till moderbolaget, vara en självständig enhet i varje bolag eller vara placerat i 
moderbolaget och i bolag moderbolaget kontrollerar. Studien visade att fler av 

                                                
64 Ibid., s.85-86,91-95
65 Arena, Marika, och Giovanni, Azzone. “Internal Audit Departments: Adoption and Characteristics in Italian 
Companies”. Internal Journal of Auditing (2007), s.106
66 Ibid., s.92-94
67 Ibid., s.93,99
68 Ibid., s.98-101
69 Ibid., s.101,108
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tillverkningsbolagen valde att ha en centraliserad struktur med funktionen i moderbolaget 
medan bolag som tillhandahåller finansiella tjänster föredrog en hybridlösning av funktionen i 
moder- och dess dotterbolag.70

Arena och Azzone anser att resultaten av forskningen kan bidra med en ökad förståelse för 
hur utvecklingen och behovet av en intern revisionsfunktion ser ut både nationellt och 
internationellt. Studien visar hur en ökad debatt om intern kontroll och en lagreglering kan 
påverka företagens beteende.71

Denna studie är högst relevant för oss. Italien har en liknande reglering för bolagsstyrning 
som noterade bolag i Sverige. Regleringarna i respektive länder låter företagen själva 
bestämma om de vill ha en intern revisionsfunktion eller inte. Studien undersöker olika 
faktorer som företagsstorlek och bransch vilket även vi ämnar undersöka i vår studie. Arena 
och Azzones forskning känns även relevant då den är genomförd nära i tid till vår studie. 

                                                
70 Arena och Azzone, s.94,97,104
71 Ibid., s.109
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5. PRAKTISK METOD

I detta avsnitt följer en sammanställning av vilka bolag som ingår i studien, vilka faktorer vi 
valt att undersöka samt hur vi gått tillväga vid undersökningen. Slutligen skildras 
tillvägagångssättet vid databearbetningen och studiens sanningskriterier.

5.1 Urval

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska samtliga bolag med ett börsvärde över 3 miljarder 
svenska kronor följa koden. Dessa företag fanns tidigare, när koden kom ut, på A- respektive 
O-listan.72 Idag har A- och O-listan ersatts av Large, Mid och Small Cap. Detta innebär att 
bolag med ett börsvärde över 3 miljarder kronor kan hittas på Large och Mid Cap. Gränserna 
för Mid Cap är ett börsvärde mellan 150 miljoner Euro och 1 miljard Euro. På Large Cap
återfinns bolag med ett börsvärde > 1 miljard Euro.73

I vår undersökning har vi valt att inkludera de företag som ska tillämpa koden, dvs. de bolag 
med ett börsvärde > 3 miljarder svenska kronor. Därmed ingår alla bolag på Large Cap och de 
bolag på Mid Cap som överstiger gränsvärdet. 

Genom OMX hemsida74 har vi valt att visa Large och Mid Cap bolag på Stockholmsbörsen. 
Därefter har de företag med rätt kriterium klippts in i ett blad i Excel. Vi har valt att endast 
inkludera varje bolag en gång, oavsett om de har A- och B-aktier noterade. Detta på grund av 
att exempelvis SCA och flera andra av bolagen inte ska förekomma fler än en gång i studien.
Efter utgallringen ingick totalt 105 företag med ett börsvärde över 3 miljarder svenska kronor, 
varav 67 bolag från Large Cap respektive 38 från Mid Cap. 

Ytterligare ett krav var att bolagen inte fick vara noterade på den amerikanska börsen då de 
därmed följer SOX, och måste ha en funktion. Totalt följde åtta av bolagen SOX vilket gjorde 
att de uteslöts ur studien på grund av att de följer ett tvingande regelverk och inte styrs av ett 
behov.

Andra företag vi valde att exkludera var bankerna (fyra stycken), för att dessa också styrs av 
hårdare regler än de övriga svenska bolagen. Regelverket för banker syftar till att främja 
stabilitet och effektivitet samt ge ett gott konsumentskydd. Således är det en förutsättning för 
bankerna att ha en god uppfattning om risknivån i organisationen för att nå framgång och 
stabilitet. I bankrörelselagen är det uttryckt att en bank ska urskilja, mäta och ha tillräcklig 
kontroll över riskerna som dess rörelse är förknippad med.75 Detta leder till att bankerna ställs 
inför högre krav vad gäller internrevision och kontroll och därmed har en intern 
revisionsfunktion pga. av regler snarare än behov. Efter dessa utgallringar återstod således 
totalt 93 (105-8-4) bolag. 

                                                
72 SOU 2004:130, s.8-9
73 www.omxgroup.com/nordicexchange/investors/handelsinformation/nordiska_borsen/ hämtad: 2008-02-08
74 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/kursinformation/aktier hämtad: 2008-02-08
75 Lind, Göran, och Molin, Johan. ”Mot nya nationella och internationella bankregler”. Penning- och 
valutapolitik 3/1999, s.7,10
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5.2 Externt bortfall

Efter att letat upp och studerat bolagens årsredovisningar har vi stött på vissa hinder vilket har 
lett till ett externt bortfall på totalt sju av de 93 bolagen. Anledningarna till dessa bortfall har 
bland andra varit att ett bolag endast presenterade delårsrapporter för året och ett annat bolag 
hade ingen resultaträkning för år 2006 då det hade skett en sammanslagning/uppköp det året. 
Ytterligare en orsak var att ett bolag var ett lagerbolag som inte hade någon anställd i bolaget. 
Dessa omständigheter gjorde att vi valde att exkludera dessa bolag från vår undersökning. Vår 
studie innehåller därmed 86 bolag.

5.3 Internt bortfall

När vi studerade årsredovisningarna lyckades vi inte alltid hitta all information vi sökte efter. 
Vi hade ett fåtal interna bortfall när vi undersökte vissa av faktorerna som bland annat 
bolagens nettoomsättning, antalet anställda och ägarsammansättning då informationen inte 
alltid framgick. I frågan om hur många länder företaget var verksamt i letade vi inledningsvis 
efter informationen i årsredovisningarna och därefter på bolagets hemsida. Trots den 
omfattande sökningen fick vi ett stort internt bortfall. 

5.4 Bortfallsanalys

Vårt externa bortfall uppgick till 7,5% (7/93) och bör således inte påverka resultatet i någon 
större utsträckning. Det interna bortfallet var inte heller nämnvärt förutom i frågan om länder 
där ett större internt bortfall påträffades. Bortfallet av exempelvis ett företags antal anställda 
kommer inte att påverka om måttet antal anställda är en förklarande variabel till en funktion.
Sammanfattningsvis anser vi inte att bortfallen är av betydande grad för att påverka våra 
resultat då bortfallen var väldigt få i förhållande till det totala. Läsaren bör dock 
uppmärksamma att det statistiska testet om antalet länder är grundat på information från 56% 
av urvalet. 

5.5 Faktorer vi kommer att undersöka samt motivering för dessa

Intern revisionsfunktion
Vårt syfte med studien är att utreda vad som driver företagens behov av att ha en intern 
revisionsfunktion. Huvudfrågan blir således att i årsredovisningen utläsa om företaget har en 
funktion och därefter jämföra detta med nedan nämnda faktorer för att se vilka samband som 
finns. Vi utgår från bolagens årsredovisningar för att se hur utfallet blivit, närmare bestämt 
hur många av de bolag som omfattas av koden som har valt att inrätta en funktion. Vi kommer 
även att sammanställa motiveringarna av de företag som valt att inte inrätta en intern 
revisionsfunktion. Dessa motiveringar kommer vi att sedan att redogöra för i empirin där vi 
tar upp de mest förekommande anledningarna. 

Företagsstorlek
Företagsstorlek är ett komplext mått då det inte finns ett mått som ensamt förklarar storlek. Vi 
har därför valt att dela in företagsstorlek i tre vanligt förekommande storleksmått;
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nettoomsättning, antal anställda och totala tillgångar. Dessa mått kommer sedan att analyseras 
för att se om de har någon inverkan på om företaget har en intern revisionsfunktion eller inte. 
Watsons (2007) resultat pekar på att stora företag är de företag som är i behov av mer 
internrevision. De stora företagen är även de som lägger ner mer resurser på internrevision, 
vilket borde resultera i att det är dessa som även har valt att inrätta en funktion. Arena och 
Azzones studie (2007) visade också på ett signifikant samband mellan en funktion och antalet 
anställda samt totala intäkter. 

Även Wallace och Kreutzfeldt (1991) utreder faktorn antal anställda och menar att fler antal 
anställda kräver mer övervakning och att en del av övervakningen kan vara att skapa en 
speciell enhet. Likadant samband finner författarna mellan företag med högre nettoomsättning 
och totala tillgångar, vilket stärker sambandet att företagsstorlek har en inverkan på graden av 
internrevision. 

Vi anser att företagsstorlek är relevant att studera, dels för att åtskilliga tidigare studier har 
undersökt variabeln men även för att vi tror att det finns ett samband. Stora företag har ofta 
fler anställda vilket fordrar desto mer kontroll och tydliga riktlinjer. Dessa företag har också 
ofta stora tillgångar och hög försäljning vilket gör att de har mycket pengar i omlopp, vilket 
borde kräva mer kontroll och uppföljning. 

Cap och branschtillhörighet
Genom OMX hemsida76 kunde vi se vilken Cap respektive bolag fanns noterad på. OMX har 
också delat in alla noterade bolag mellan totalt tio olika branscher. Vi har således använt oss 
av denna branschindelning. Då OMX redan kategoriserat bolagen efter bransch har vi inte 
behövt ta ställning till om ett bolag är verksamt inom flera olika branscher. Genom att kolla 
vilken Cap bolag är noterat på får vi ytterligare ett storleksmått. Det kan vara intressant att se 
om bolagen på Large Cap har en funktion i en större utsträckning pga. att de har ett högre 
börsvärde.

Arena och Azzones studie visar att bransch var signifikant, då företag som tillhandahåller 
finansiella tjänster i större utsträckning hade en funktion än tillverknings- och industribolag. 
Vi kommer därmed att undersöka om branschtillhörighet kan förklara om bolaget har en 
funktion, samt utreda om vi finner ett liknande resultat som Arena och Azzone. 

Revisionskommitté och antal möten
En annan faktor vi ämnar undersöka är om bolagen har en revisionskommitté. Svensk kod för 
bolagsstyrning uttrycker att en sådan kommitté bör inrättas och därav är det intressant att se 
om bolagen har valt att inrätta en kommitté. Vi kommer även att notera hur många möten som 
revisionskommittén har haft under året. 

Tidigare forskning av Carcello et el (2005) visar på att bolag efter skandaler såsom Enron valt 
att årligen sammankalla fler antal möten med revisionskommittén än innan skandalerna. Vi 
kommer inte att undersöka förändringen i antal möten mellan år, utan vi fokuserar endast på 
ett år. Vi vill istället uppmärksamma om bolag med en intern revisionsfunktion har en 
revisionskommitté som har fler antal möten än övriga. Goodwin och Kent (2006) såg också 
sambandet att ett bolag med en funktion även hade en revisionskommitté. Har bolag både en 
funktion och en kommitté kan dessa dra nytta av varandra och därför gynnas bolaget av att ha 
både och. 

                                                
76 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/kursinformation/aktier hämtad: 2008-02-08
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Vi tror att företag som har en intern revisionsfunktion också har en revisionskommitté. Detta 
pga. av att de torde vara stora bolag som behöver en strukturerad organisation för att fungera 
väl. Ett större antal möten för revisionskommittén torde också tyda på ett högre engagemang 
vad gäller god kontroll.

Ägarfördelning
Vi har valt att inkludera en faktor om ägarfördelning då bland annat Goodwin och Kent 
(2006) menar att vikten av god information är större då det finns en delning mellan företagets 
ledning och de externa aktieägarna. OECD:s principer fokuserar främst på problem som 
uppstår när det finns en delning mellan bolagets ägare och dess kontroll. När ägarna inte 
arbetar i bolaget ökar således efterfrågan av kontroll. En intern revisionsfunktion kan således 
bidra till att skapa en trygghet för de externa ägarna att det står rätt till, vilket torde leda till att 
företag med ett stort antal små ägare skulle vara mer benägna att inrätta en funktion. 

Nyckeltalen: skuldsättningsgrad och likviditet 
Genom att studera bolagens långfristiga och kortfristiga skulder, egna kapital och 
omsättningstillgångar kommer vi att räkna ut bolagens skuldsättningsgrad och likviditet.

När vi räknar ut skuldsättningsgrad och likviditet kommer vi att använda följande formler77:

Skuldsättningsgrad: Totala skulder
                 Eget kapital

Balanslikviditet:       Omsättningstillgångar
                Kortfristiga skulder

Att vi valt att använda formlerna ovan och inte företagens egna uträkningar för nyckeltalen 
beror på att de kan vara uträknade på olika sätt. Eftersom vår tanke är att jämföra nyckeltalen 
mellan företagen är det viktigt att uträkningarna görs på samma sätt vilket vi säkerställer 
genom att själva räkna ut dem. 

Vi har i vår studie valt att inkludera två nyckeltal (skuldsättningsgrad och likviditet). Att vi 
undersöker likviditet beror på att Wallace och Kreutzfeldts (1991) studie visade på samband 
mellan god likviditet och valet att skapa en intern revisionsfunktion. Skuldsättningsgrad är 
ytterligare ett välkänt mått vi valt för att utforska företagets ekonomiska ställning. Även 
Carcello et al:s studie (2005) utreder kopplingen mellan nyckeltal och internrevision. 

Antal länder 
I den utsträckning det är möjligt kommer vi att notera hur många länder ett bolag är verksamt 
i. Tidigare studier, bland annat en artikel av Watson (2007) menar att multinationella företag 
är de företag som i större utsträckning har en intern revisionsfunktion. Vi kommer således att 
notera om de svenska börsnoterade bolagen verkar finnas i många länder runtom i världen för 
att se om detta påverkar om bolagen har en funktion. Bolag som är verksamma i flera länder 
kan ha fler risker förknippade med verksamheten vilket gör att en extra kontroll i form av en 
funktion kan fylla ett viktigt syfte.   

                                                
77 Larsson, Claes-Göran. Företagets Finanser. Umeå Universitet, fjärde upplagan, s.51,53
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5.6 Tillvägagångssätt vid undersökningen av årsredovisningar

Efter att vi sammanställt vilka företag vi ämnar undersöka samt en lista över deras 
webbadresser gick vi in på respektive företags hemsida för att få tillgång till deras 
årsredovisning för år 2006. Vi använde i första hand årsredovisningen på svenska. Ibland fann 
vi att det var enklare att hitta årsredovisningen via googles sökmotor då vi sökte på 
”företagsnamn + årsredovisning 2006”. När vi väl hade årsredovisningen använde vi 
sökfunktionen i dokumentet för att leta efter faktorerna vi ville hitta.

Vårt mål var att för samtliga företag ta reda på följande faktorer för koncernen; antalet 
anställda, hur många länder företaget var verksamt i och hur ägareförhållandena såg ut (mer 
specifikt hur kapitalandelen var fördelad mellan stora och små aktieägare). Vidare om bolaget 
följde någon annan reglering än Svensk kod för bolagsstyrning, samt en undersökning av
posterna i företagets balans- och resultaträkning. Slutligen ville vi undersöka om företaget 
hade en revisionskommitté och hur många årliga möten denna eventuellt hade och 
avslutningsvis om företaget hade en intern revisionsfunktion.

För att hitta nämnda faktorer har vi använt sökord samt skummat igenom relevanta delar av 
årsredovisningen. Eftersom vi valde att dela upp insamlandet av primärdata mellan oss, valde 
vi att på förhand fastställa sökord och arbetssätt. Detta för att alla årsredovisningar skulle
behandlas enhetligt. Nedan följer en redogörelse för sökorden vi i huvudsak använt78.

Först ville vi utreda om företaget var noterade på den amerikanska aktiemarknaden och 
därmed följde Sarbanes-Oxley Act. Vi sökte således på sökord som ”Sarbanes” och ”SOX”. 
Om bolaget följde SOX uteslöts det ur studien. Om bolaget inte följde SOX fortsatte vi med 
undersökningen av årsredovisningarna. För att hitta antalet anställda använde vi sökord som 
”antal anställda” och ”employees”. Dessa hittades ofta i början av årsredovisningen under 
förvaltningsberättelsen/kort om företaget, annars löpande i texten eller i en speciell kolumn 
över medelantalet anställda. Länder var den faktorn som orsakade mest problem, då antal 
länder sällan var specificerat. Ibland gick det att utläsa i den inledande delen av 
årsredovisningen, men i vissa fall inte alls. Vi valde då att leta efter denna information via 
företagets hemsida.

Sökorden vi främst använde för att fastställa ägarfördelningen var ”ägare”, och ”owners”. 
Denna information fann vi ofta i början av årsredovisningen i tabeller där de största 
aktieägarnas samt de övriga ägarnas kapital- och röstandel var presenterade. Därefter gick vi 
vidare till koncernens balans- och resultaträkning och letade efter poster som; 
nettoomsättning, summa eget kapital, summa skulder, summa kortfristiga respektive 
långfristiga skulder, totala tillgångar och summa omsättningstillgångar. I ett fåtal 
årsredovisningar var alla poster i balans- och resultaträkningen utsatta i en annan valuta än
kronor. För att få ett enhetligt material gick vi in på Forex hemsida79 och omvandlade de olika 
valutorna till svenska kronor efter vad växelkursen var noterad vid 2006-12-31. 

Efter att vi sammanställt och gjort uträkningarna för våra valda nyckeltal (skuldsättningsgrad 
och likviditet) gick vi vidare till att undersöka om företaget hade en separat
revisionskommitté. Om hela styrelsen utgjorde kommittén ansåg vi inte att bolaget hade 
någon specifik revisionskommitté. Vid undersökningen sökte vi på ord som

                                                
78 För en mer detaljerad lista av faktorer och sökord, se bilaga 1: Sökord
79 www.forex.se hämtad: 2008-02-19
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”revisionskommitté”, ”revisionsutskott” och ”audit committe”. Redogörelsen för detta fanns 
ofta i företagets bolagsstyrningsrapport, och i samma stycke som företaget redogjorde för om 
de hade en revisionskommitté uttryckte de även hur många möten kommittén hade haft under 
året. Den sista faktorn vi ville utreda var om företaget hade en intern revisionsfunktion. För att 
finna detta sökte vi på ord som ”internrevision”, ”funktion” och ”internal audit”. Då samtliga 
företag följer Svensk kod för bolagsstyrning kunde vi i alla årsredovisningar finna ett 
uttalande om de har en intern revisionsfunktion. De företag som inte hade intern 
revisionsfunktion hade motiverat sitt val. Vi valde att sammanställa dessa motiveringar.

5.7 Databearbetning

I vår undersökning av årsredovisningarna har vi undersökt en mängd olika faktorer. Vi har 
inledningsvis sammanställt all data i Excel och därefter överfört de data vi kunnat göra 
statistiska tester av till SPSS.

Fyra av faktorerna har vi i bearbetningen gjort om till dummyvariabler, dvs gett ett numeriskt 
värde (0 och 1)80. Dessa var om bolaget har en intern revisionsfunktion (Ja, 1 eller Nej, 0), 
vilken Cap företaget var noterat på (Large, 1 eller Mid, 0), om bolaget har en 
revisionskommitté (Ja, 1 eller Nej, 0) och om ägarkoncentrationen (Hög, 1 eller Låg, 0). En 
hög ägarkoncentration innebär att bolaget har 1-3 aktieägare som enskilt eller tillsammans 
innehar en kapitalandel > 30% av det totala kapitalet. I bolag med en låg ägarkoncentration 
innehar de tre största aktieägarna tillsammans inte 30% av det totala kapitalet. Bland annat
storleksmåtten, nyckeltalen och antal länder valde vi att hålla öppna och inte kategorisera in 
efter intervall. Motiveringarna till varför företagen inte har en intern revisionsfunktion valde 
vi att sammanställa separat för att få med hela motiveringen. 

I SPSS har vi skapat följande tester; korstabeller, t-tester och logistiska regressionsanalyser.
För att säkerställa att variablerna i testerna är signifikanta, dvs. har ett förklarande samband 
till det vi jämför dem med har vi såsom Wahlgren satt signifikansnivån till 5%81. Dock 
kommer vi inte att strikt använda oss av en signifikansnivå på 5%, utan ta hänsyn till om 
signifikansnivån är nära 5%. Detta eftersom att bland annat t-testet är dubbelsidigt vilket gör 
att 5% är en förhållandevis låg nivå och signifikansnivåer upp till 10% kan således fortfarande 
vara godtagbara. 

Korstabeller 
Korstabellerna jämför två variabler med varandra för att se om det finns likheter eller 
skillnader dem emellan. Vi har bland annat valt att korsa om bolaget har en intern 
revisionsfunktion med om bolaget har en kommitté. För att se om sambandet är statistiskt 
säkerställt (signifikant) har vi använt oss av funktionen Chi- Square.82 Ett Chi-Square 
beräknar det förväntade värdet för de olika cellerna. Värdet fås genom att räkna ut differensen 
mellan det faktiska värdet och det förväntade värdet, varefter värdet jämförs med den 
statistiska signifikansnivån för att slutligen avgöra om variabeln är signifikant eller bara 
förklarad av slumpen.83

                                                
80 Andersson, Göran, och Ulf, Jorner, och Anders, Ågren. Regressions- och tidsserieanalys. Studentlitteratur, 
tredje upplagan 2007, s.107
81 Wahlgren, Lars. SPSS- steg för steg. Studentlitteratur, 2005, s.78-80
82 Ibid., s.52,88
83 Bryman och Bell, s.270
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T-tester 
T-test (Independent- Samples T-Test) används för att få fram bland annat medelvärde, 
spridning och signifikansnivå för normalfördelade populationer. Signifikansnivån får vi 
genom att först undersöka om Sig. (under Levene’s Test for Equality of Variances) är högre 
eller lägre än 5%. Är Sig. >5% kollar vi på Sig. (2-tailed) och Equal variance assumed. Är 
Sig. <5% kollar vi på Sig (2-tailed) och Equal variance not assumed.84 Vid t-testerna för 
nettoomsättning, antal anställda och totala tillgångar valde vi att ta den naturliga logaritmen, 
dvs. kvadratroten ur dessa värden för att dra ihop spridningen. Detta för att värdena var stora 
och pga. att det var stor variation i värdena. Vid nyckeltalen (skuldsättningsgrad och 
likviditet) valde vi att exkludera ett fåtal extremvärden (outliers) för att få ett mer rättvisande 
resultat. Outliers tas således bort för att de annars kan orsaka att resultaten snedvrids på grund 
av att de avviker betydligt från resterande värden85. 

Logistiska regressioner 
För att säkerställa att det inte råder multikollinearitet, dvs. att två eller flera variabler är linjärt 
korrelerade utförde vi ett test. Korrelationer > 0,8 visar att variablerna förklarar samma sak 
och kan således inte ingå i samma logistiska regression. Flera värden över 0,5 kan även tyda 
på multikollinearitet.86  Resultatet av multikollinearitetstestet visade att alla storleksvariabler 
(nettoomsättning, antal anställda, totala tillgångar och Cap- tillhörighet) hade värden över 
0,67. Vi valde därför att separera dessa variabler när vi genomförde de logistiska 
regressionsanalyserna. 

Vi utförde ett antal logistiska regressionsanalyser med den interna revisionsfunktionen som 
den beroende variabeln och jämförde denna med våra variabler (förutom antal länder och 
branschtillhörighet). Vi hade för få observationer om antal länder vilket gjorde att resultatet 
skulle bli missvisande i en regression om måttet inkluderades. Likaså för branschtillhörighet,
som också hade för få men även för spridd fördelning av bolag inom varje kategori. 
Exempelvis fanns bara 2 bolag inom sektorn telekomoperatörer. Genom en logistisk 
regression kan vi visualisera flerdimensionella samband då fler än en faktor kan påverka 
behovet av att ha en intern revisionsfunktion87. Vi har gjort ett flertal regressionsanalyser för 
att se på samband mellan olika faktorer. Signifikansnivån för faktorerna kan variera beroende 
av vilka faktorer som ingår i regressionen. 

5.8 Sanningskriterier

För att göra en bedömning av vår studies tillförlitlighet utgår vi från två sanningskriterier, 
validitet och reliabilitet.  Dessa är två mätinstrument som används för att avgöra hur 
trovärdigt utfallet av de undersökta faktorerna är.88 Ytterligare en aspekt är till vilken grad 
studien kan generaliseras till andra grupper än de som ingår i urvalet89.

                                                
84 Wahlgren, s.82-83
85 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport, att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s.163
86 Edlund, Per-Olov. SPSS för Windows 95 – Multipel regressionsanalys. Lund: Studentlitteratur, 1997, s.84-86
87 Wahlgren, s.103
88 Eriksson, Lars Torsten, och Finn, Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera.  Liber Ekonomi, 
1997, s.38-39
89 Patel, Runa, och Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur, andra upplagan 1994, s.43
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5.8.1 Validitet
Ett av de viktigaste kraven på ett mätinstrument är validitet, dvs. att instrumentet verkligen 
mäter det den avser att mäta.90 I en kvantitativ studie är det viktigt med hög validitet, dvs. hög 
giltighet. Validiteten är beroende av vilka variabler vi använder när vi genomför vår 
undersökning. Forskaren bör se till att operationaliseringen av de teoretiska variablerna görs 
på ett sätt så att undersökningsvariabeln och den teoretiska variabeln mäter samma sak.91

Exempelvis bör man använda ett måttband och inte en våg för att mäta längd i cm.

Vi anser att vår studie har hög giltighet. Majoriteten av de teoretiska variablerna behövde 
ingen omvandling utan kunde undersökas direkt, exempelvis om bolaget hade en 
revisionskommitté och antal länder företaget fann i. Andra variabler krävde 
operationalisering, dvs. en omvandling av variabeln så att den går att mäta. Vid 
operationaliseringen av den teoretiska variabeln företagsstorlek har vi omvandlat storlek till 
tre mätbara mått (nettoomsättning, antal anställda och totala tillgångar). Dessa tre mått av 
företagsstorlek är frekvent använda mått, samt att flertalet av studierna i vår teoretiska 
referensram definierade företagsstorlek efter de tre måtten. 

Vi anser också att informationen som finns tillgänglig i årsredovisningar är giltig. Detta för att 
den är kontrollerad av revisorer. Vi kan dock inte med 100%-ig säkerhet intyga att 
informationen i årsredovisningarna är helt korrekt. Trots detta anser vi att årsredovisningarna 
ändå innehåller den mest giltiga informationen som vi kan tillgå. Sammanfattningsvis anser vi 
att de data vi samlat in är representativt för vår studie då informationen om det vi vill utreda 
finns tillgängligt i årsredovisningarna.

5.8.2 Reliabilitet
Att en studie har hög reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att resultaten av undersökningen inte 
har påverkats av tillfälliga betingelser samt att resultaten skulle bli detsamma om 
undersökningen upprepas. För att styrka reliabiliteten ska resultaten också visa på samma sak 
oavsett vem som studerar eller under vilka omständigheter som råder.92

Genom att använda oss av samma sökord när vi undersökt årsredovisningarna har vi som 
observatörer minimerat risken för att vi ska göra olika tolkningar. Vi har också behandlat 
varje årsredovisning i 20-30 minuter, beroende på omfång och språk. Med detta anser vi att vi 
har bearbetat materialet opartiskt. Ytterligare ett led för att säkerställa att vi inte tolkat
informationen på olika sätt är att vi valde att rådfråga varandra vid minsta fundering. Vi valde 
även att kontrollera att vi inte matat in data felaktigt, exempelvis skrivit in fel siffror vid 
uträkningen av skuldsättningsgrad. Kollen gjordes genom att vi slumpvis ännu en gång gick 
in på 15 bolags årsredovisningar för att leta efter faktorerna och posterna för att säkerställa att 
vi inte skrivit in fel uppgifter och värden. Vi fick även denna gång samma resultat vilket 
styrker vår studies reliabilitet och minimerar risken för att slumpen eller slarv skulle kunna ha 
påverkat våra resultat.

Skulle andra forskare replikera vår studie skulle de med stor sannolikhet få samma resultat 
eftersom att de skulle bygga resultaten på samma information. Informationen i 

                                                
90 Eriksson och Wierdersheim-Paul, s.38-39
91 Holme och Solvang, s.94,167
92 Bryman och Bell, s.48,94



KAPITEL 5 – PRAKTISK METOD

34

årsredovisningen år 2006 kommer att vara densamma oavsett när studien görs. Men görs 
studier av årsredovisningar från senare år än år 2006 kan resultaten se annorlunda ut. 

5.8.3 Generaliserbarhet 
Vid kvantitativa studier strävar forskarna ofta efter att kunna generalisera resultatet till andra 
grupper än urvalsgruppen. Det är således viktigt att urvalet är så representativt som möjligt för 
att kunna hävda att resultaten inte är unika specifikt för urvalet.93

Eftersom vi har valt att ta med alla bolag som omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning 
anser vi att vi fått ett representativt urval. Genom att vi inte valt ut vilka bolag som ska ingå, 
utan inkluderat alla behöriga bolag har vi ingen skevhet (”bias”) i urvalet. Då vår 
undersökning omfattar alla svenska bolag som måste följa koden kan resultaten således 
generaliseras till alla svenska bolag som omfattas av koden. 

Våra resultat kan dock inte generaliseras till de mindre svenska bolagen eller till bolag i andra 
länder. De mindre svenska bolagen som inte har ett börsvärde som överstiger 3 miljarder 
svenska kronor behöver inte följa koden varefter våra resultat inte kan representera dessa 
bolag. Våra resultat kan inte heller generaliseras till bolag som har sin juridiska hemvist i 
andra länder än i Sverige då dessa följer annan lagstiftning.

                                                
93 Bryman och Bell, s.100
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6. EMPIRI OCH ANALYS

Följande kapitel presenterar resultaten av vår studie, dess återkoppling till tidigare forskning
samt eget resonemang. Inledningsvis ges en överblick av hur bolagen är fördelade mellan 
Cap och branschtillhörighet. Därefter redogör vi för de olika faktorerna för att utreda om de 
har ett samband med om bolaget har en intern revisionsfunktion. 

6.1 Bolagsfördelning mellan Cap och bransch

Nedan presenteras fördelningen av bolag mellan Large och Mid Cap, samt mellan nio olika 
branscher. 
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Figur 1: Cap-tillhörighet

Totalt ingick 86 företag i studien. Av dessa är 52 företag noterade på Large Cap, respektive 
34 på Mid Cap. 
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Figur 2: Branschfördelning

Vi har följt OMX branschindelning av företag mellan tio olika branscher. Inget bolag var 
verksamt inom branschen kraftförsörjning varefter vi endast redogör för nio olika branscher i 
figuren ovan.  Beträffande fördelningen mellan branscherna ser vi av figur 2 att industri- och 
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finansbranschen är mest representerad, medan färre företag finns inom energi-, 
informationsteknik- och telekombranschen. Bolagen som finns inom sektorn material är bland 
annat skogs- och gruvbolag. 

6.2 Hur vanligt är det med en intern revisionsfunktion?

27
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Har bolagen en intern revisionsfunktion?

Figur 3: Den interna revisionsfunktionens utbredning

Som figur 3 visar har 27 (31,4%) av de undersökta företagen en intern revisionsfunktion. 
Övriga, 59 (68,6%) har inte en intern revisionsfunktion. 

De företag som inte har en intern revisionsfunktion ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning 
motivera varför de inte anser sig behöva en funktion94. Förekommande anledningar var att 
bolagen för närvarande inte har något behov av en funktion då organisationen är enkel och 
inte har så många anställda att en funktion behövs. Vanliga orsaker var också att bolagens 
redan befintliga interna kontrollsystem och ekonomifunktioner fungerar på ett tillfredställande 
sätt. Beslutet om en funktion omprövas årligen av bolagen. Nedan följer två exempel på hur 
bolagens motiveringar kan se ut när de inte har en funktion:

Hufvudstadens ledning har systematiskt gått igenom och strukturerat den 
interna dokumentationen av det interna kontrollsystemet. Det har inte 
framkommit något som tyder på att kontrollsystemet inte skulle fungera på 
avsett sätt. Styrelsen har därför beslutat att inte inrätta en 
internrevisionsfunktion.95

Fabege: I beaktande av verksamhetens homogena och geografiskt begränsade 
karaktär liksom organisationens enkla utformning har styrelsen inte funnit 
anledning till att inrätta en internrevisionsenhet, då den bedömt att den 
övervakning och granskning som redovisas ovan är tillräcklig för att, 
tillsammans med den externa revisionen, upprätthålla en effektiv internkontroll 
avseende den finansiella rapporteringen.96

Svensk kod för bolagsstyrning tillåter att undantag görs från reglerna, men undantag ska 
motiveras och det är upptill bolagen hur väl motiverad en avvikelse är. Koden uttrycker också 
att de bolag som inte har en intern revisionsfunktion årligen ska utvärdera behovet av en 
                                                
94 SOU 2004:130, s.31
95 Hufvudstaden årsredovisning 2006, s.41
96 Fabege årsredovisning 2006, s.80
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sådan.97 I vår studie är det många bolag (68,6%) som inte har en intern revisionsfunktion. 
Dock innehåller bolagsstyrningsrapporterna ofta kommentarer till varför de inte har en 
funktion, vilket gör att bolagen är måna om att årligen motivera och utvärdera behovet av en 
funktion. Koden verkar därmed ha rotat sig hos bolagen, däremot har inte själva funktionen 
lyckats rota sig lika väl. 

Enligt koden behöver bolagen i årsredovisningen inte redogöra för hur väl den interna 
kontrollen vad gäller den finansiella rapporteringen fungerat under året98. Det verkar inte 
heller som om bolagen vill kommentera hur effektivt den interna kontrollen fungerat. Detta 
leder till att vi inte kan få en rättvis bild av om bolagen anser att de gjort en bra val när de har 
inrättat en intern revisionsfunktion. Eller om de anser att funktionen verkligen fungerar och 
hjälper bolagen på avsett sätt.

Watsons studie tar upp viktiga delar av internrevision och exempel på hur dessa delar kan 
användas för att få en bättre intern kontroll99. Eftersom många bolag i vår studie inte har en 
intern revisionsfunktion kanske de anser att internrevision inte är tillräckligt viktigt eller att de 
redan har en fungerande intern kontroll som inte kräver en speciell funktion för att granska 
den interna kontrollens effektivitet.

Resultaten av Arena och Azzones studie visade att majoriteten av företagen i deras studie 
hade en intern revisionsfunktion. Detta var bland annat för att en funktion kan bidra med att 
förbättra effektiviteten av bolagets processer, arbeta med riskhantering och ge ökad 
trovärdighet åt den finansiella informationen. De bolag som inte hade en funktion ansåg att 
bolaget var för litet och den innebar för stora kostnader.100 Endast 31,4 % av bolagen i vår 
studie har en intern revisionsfunktion. Det kan vara möjligt att de svenska bolagen håller med 
om Arena och Azzones resonemang att det skulle vara för dyrt och att det är därför som en så 
låg andel har en funktion. Eller att de svenska bolagen har andra alternativa sätt att arbeta med 
frågor som riskhantering och effektivitet av processer än en funktion.

Enligt Carcello et al:s studie valde många onoterade bolag efter SOX tillkomst att inrätta en 
intern revisionsfunktion. Detta trots att det var frivilligt eftersom det endast är noterade bolag
i USA som måste ha en funktion.101 Vår studie visar också att det finns bolag (31,4%) som 
frivilligt väljer att ha en intern revisionsfunktion trots att de enligt den svenska koden inte är 
tvingade. Om man jämför de svenska reglerna med andra länder än USA så har Australien 
inget krav på att bolagen ska ha en intern revisionsfunktion, utan om bolagets storlek och 
komplexitet inte kräver detta kan ett annat alternativ användas102. Storbritanniens bolagskod 
uttrycker att det är upp till företagen att bestämma om de ska inrätta en intern 
revisionsfunktion103, medan Tyskland inte har några direkta riktlinjer för en funktion104.

                                                
97 SOU 2004:130, s.10-11,30-31
98 SOU 2004:130, s.30-31
99 Watson, s.28
100 Arena och Azzone, s.98,100,101
101 Carcello et al., s.117-118
102 Corporate Governance Priciples and Recommendations, s.33
103 The Combined Code on Corporate Governance, s.15-16
104 German Corporate Governance Code, s.14
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6.3 Ökar behovet av en intern revisionsfunktion med 
företagsstorlek?

Vi har delat in företagsstorlek i tre kategorier; nettoomsättning, antal anställda och totala 
tillgångar. Vi kommer nedan att presentera resultaten av de statistiska testerna och visa om de 
olika storleksvariablerna har ett signifikant samband med den interna revisionsfunktionen. I 
figurerna under varje variabel (6.3.1-6.3.3) presenteras medelvärden och spridning i 
kvadratrot. I figur 4 nedan visas medelvärdena (i Mkr) för de tre måtten då de inte är i 
kvadratrot. Ytterligare ett mått på företagsstorlek som använts i studien är Cap-tillhörighet. 

Group Statistics

58 10889,55 16283,654 2138,149

27 32735,11 42030,899 8088,850

58 8834,66 29178,082 3831,270

27 15620,37 24327,003 4681,734

59 14759,83 17391,523 2264,183

27 36653,63 40330,474 7761,603

Intern rev.funkt?
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Omsättning

Antal anställda

Totala
tillgångar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

         Figur 4: Medelvärden av storleksmåtten, Mkr

6.3.1 Nettoomsättning

Group Statistics

58 8,4640 1,32943 ,17456

27 9,5661 1,45338 ,27970

Intern rev.funkt?
Nej

Ja

Omsättning
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

* Sig. (2-tailed) [Equal variance assumed]: ,001

            Figur 5: Bolagens nettoomsättning

Genom ett t-test vill vi undersöka om de företag som har en intern revisionsfunktion har en 
högre nettoomsättning. Av figur 5 ovan går det att utläsa att nettoomsättningen för ett företag 
med en intern revisionsfunktion är högre, 9,5661 i jämförelse till 8,4640 för företagen utan en 
funktion105. Samma test utan logaritm- funktionen visar i figur 4 på ett medelvärde på 32 735
Mkr för företag med en funktion, respektive 10 890 Mkr för företag utan en funktion. Noteras 
bör även att spridningen (Std.Deviation) är högre för företag med en funktion. Ett t-test visar 
att variabeln nettoomsättning är signifikant (0,001).

Flertalet av de studier som vi behandlat i vår teoretiska referensram behandlar företagsstorlek 
som en variabel som kan förklara behovet till varför ett bolag väljer att inrätta en intern 
revisionsfunktion. Bland annat visade Wallace och Kreutzfeldt på samband mellan 
företagsstorlek och en funktion. Ett bolag som har en intern revisionsfunktion har högre 
intäkter än de bolag som inte har en funktion.106 Även Arena och Azzone drog slutsatser om 

                                                
105 I testet finns ett internt bortfall
106 Wallace och Kreutzfeldt, s.493
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att företagsstorlek har ett samband med den interna revisionsfunktionen. Totala intäkter var en 
signifikant variabel i deras studie till vad som drev behovet av en funktion.107 Vår studie 
visade att bolagens nettoomsättning hade ett starkt signifikant samband med om bolagen har 
en intern revisionsfunktion. Detta gör att våra resultat är samstämmiga med tidigare forskning 
om att omsättning driver behovet av en funktion. Företag med en funktion har i genomsnitt en 
högre omsättning än de bolagen utan en funktion. Nettoomsättning driver således behovet av
en funktion, då bolag som har mer pengar i omlopp kräver mer kontroll och mer uppföljning 
av bolagets finansiella data. 

6.3.2 Antal anställda

Group Statistics

58 7,1973 2,25848 ,29655

27 8,5511 1,67012 ,32142

Intern rev.funkt?
Nej

Ja

Antal anställda
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

* Sig. (2-tailed) [Equal variance assumed]: ,007

                 Figur 6: Bolagens antal anställda

Genom ett t-test vill vi utläsa om de företag som har en intern revisionsfunktion har fler antal 
anställda. De bolag som har en funktion har ett genomsnitt på 8,5511, medan bolagen utan en 
funktion har ett genomsnitt på 7,1973108. (Utan logaritm-värden är medelvärdet för företag 
med en funktion 15 620 anställda och för företag utan funktion är medelvärdet 8 835 
anställda, se figur 4). Spridningen är något högre för de bolag som inte har en funktion. 
Signifikansnivån är 0,007 vilket innebär att det finns ett förklarande samband mellan antal 
anställda och om bolaget har en intern revisionsfunktion. 

Våra resultat visar på ett signifikant samband och bolag med en funktion har i genomsnitt fler 
anställda än bolag utan en funktion. Arena och Azzone visade på att fler antal anställda driver 
behovet av en intern revisionsfunktion109. Forskarna Wallace och Kreutzfledt tar också upp att 
fler antal anställda leder till fler nivåer i bolaget och att detta ofta kräver någon form av 
”övervakning”110. Denna ”övervakning” sker vanligtvis med hjälp av extern revision men 
internrevision i form av en funktion kan också hjälpa till att övervaka och följa upp uppställda 
regler och krav. För att fungera effektivt fordrar fler anställda ofta att ett bolag har mer 
omfattande kommunikationskanaler, riktlinjer, kontroller av finansiell information och 
uppföljning. Detta kan leda till ett behov av en intern revisionsfunktion.

Watson uttrycker att stora, multinationella företag med vidsträckt verksamhet har mer 
framträdande internrevision111. Våra resultat pekar också på att stora företag i form av fler 
antal anställda har en intern revisionsfunktion. En möjlig förklaring kan vara att bolag som 
har många anställda troligen också finns i många länder. Detta leder till att en genomgripande 
kontroll behövs för att kontrollera risker och se till att riktlinjer följs genom hela koncernen.

                                                
107 Arena och Azzone, s.101,108
108 I testet finns ett internt bortfall
109 Arena och Azzone, s.101,108
110 Wallace och Kreutzfeldt, s.490
111 Watson, s.28
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6.3.3 Totala tillgångar

Group Statistics

59 8,9965 1,17182 ,15256

27 9,9625 1,15009 ,22133

Intern rev.funkt?
Nej

Ja

Totala tillgångar
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

* Sig. (2-tailed) [Equal variance assumed]: ,001

              Figur 7: Bolagens totala tillgångar

Den sista storleksvariabeln, totala tillgångar visar efter testerna att variabeln är signifikant 
(0,001). Som går att utläsa i figur 7 har företag med en intern revisionsfunktion i genomsnitt 
ett högre medelvärde (9,9625) än företag som inte har en revisionsfunktion (8,9965). 
Medelvärdet för företag med en funktion är utan omvandlingen till logaritm-värdet 36 654
Mkr respektive 14 760 Mkr för företag utan en funktion, se figur 4. Dock finns en något högre 
spridning inom gruppen av företag som inte har en intern revisionsfunktion.

Våra resultat visar att totala tillgångar har en signifikant koppling till om bolaget har en intern 
revisionsfunktion. Bolagen med en funktion har ett betydligt högre medelvärde för totala 
tillgångar i jämförelse med bolagen utan en funktion. Detta bekräftar Wallace och 
Kreutzfeldts studie som visade att företag med en intern revisionsfunktion har ett högre värde 
på sina tillgångar än företag utan en funktion112. Goodwin och Kent visade också slutsatser på 
att företagsstorlek påverkar om bolaget har en intern revisionsfunktion. Ledningen i större 
bolag litar förmodligen mer på internrevision och att en funktion kan se till att de interna 
kontrollsystemen är tillräckliga.113 Ledningen i ett stort företag med stora tillgångsvärden kan 
inte vara med och kontrollera allt själva vilket gör att de måste delegera ut ansvar och då kan 
en funktion komma in. Samt att desto större tillgångar bolaget har desto högre grad av 
kontroll behövs för att försäkra sig om att bolaget sköts på ett korrekt sätt gentemot sina ägare 
och andra intressenter.

6.3.4 Cap-tillhörighet 

Intern revisionsfunktion korrelerat med Cap

31 28 59

91,2% 53,8% 68,6%

3 24 27

8,8% 46,2% 31,4%

34 52 86

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Cap

Count

% within Cap

Count

% within Cap

Nej

Ja

Intern rev.funkt?

Total

Mid Cap Large Cap

Cap

Total

* Asymp. Sig. (2-sided) [Pearson Chi-Square]: ,000

          Figur 8: Bolagens Cap-tillhörighet

Genom att studera sambandet mellan om bolaget har en intern revisionsfunktion med om 
bolaget finns noterat på Large eller Mid Cap kan vi utläsa om valet av att ha en intern 

                                                
112 Wallace och Kreutzfeldt, s.493-496
113 Goodwin och Kent, s.91,95
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revisionsfunktion påverkas av vilken Cap bolaget finns noterad på. Av figur 8 ovan går det att 
utläsa att tre bolag (8,8%) av de totalt 34 bolag som finns på Mid Cap har en intern 
revisionsfunktion och att 31 bolag (91,2%) inte har en funktion. 

Av de totalt 52 bolag som finns på Large Cap är fördelningen mer likartad mellan de bolag 
som har och de som inte har en funktion. 24 bolag (46,2%) har en intern revisionsfunktion 
och 28 bolag (53,8%) har inte en funktion. Vårt statistiska test visar en signifikansnivå <0,001 
vilket betyder att Cap-tillhörighet har ett förklarande samband med om bolaget valt att ha en 
funktion.   

Large Cap är Stockholmsbörsens lista för de största bolagen med ett börsvärde över en 
miljard euro. Stockholmsbörsens lista för medelstora företag kallas Mid Cap och innehåller de 
bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro upp till en miljard euro. Vilken Cap bolaget 
finns listat på är således ett storleksmått utöver nettoomsättning, antal anställda och företagets 
totala tillgångar. 

Cap är enligt det statistiska testet ovan signifikant och förklarar således vilka företag som har 
en revisionsfunktion. Företagen på Large Cap, dvs. de större bolagen med ett förhållandevis 
högre börsvärde är mer benägna att inrätta en funktion. Detta stöder Watsons slutsats om att 
stora företag har mer omfattande internrevision114 vilket en funktion bidrar med.  Enligt Arena 
och Azzone fordrar en intern revisionsfunktion resurser, kvalificerade personer och mer 
arbete för företaget115. Företagen bör således överväga om de har de resurser att disponera 
som en funktion kräver. 

Wallace och Kreutzfeldt skriver i sin studie att större företag bör ha en större benägenhet att 
inrätta en intern revisionsfunktion, och att beslutet kräver att nyttokostnaden beaktas116. Detta 
visar även vår studie då en större del av bolagen på Large Cap än på Mid Cap har valt att ha 
en funktion vilket tyder på att de anser att nyttan överväger kostnaden. Bolagen på Mid Cap 
ser inte i samma utsträckning att funktionen kan bidra med tillfredsställande nytta att den 
motiverar de extra resurser som fordras. 

Sammanfattningsvis visade alla storleksmått (nettoomsättning, antal anställda, totala 
tillgångar och Cap-notering) att större bolag upplever sig ha ett större behov av att ha en 
intern revisionsfunktion än de mindre bolagen. 

                                                
114 Watson, s.28
115 Arena och Azzone, s.94
116 Wallace och Kreutzfeldt, s.490
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6.4 Påverkar branschtillhörighet om bolaget har en intern 
revisionsfunktion?

Intern rev.funkt?  * Sektor/bransch Crosstabulation

Count

5 3 17 4 13 4 4 9 0 59

0 1 5 1 11 0 3 4 2 27

5 4 22 5 24 4 7 13 2 86

Nej

Ja

Intern rev.funkt?

Total

Dagligvaror Energi Finans Hälsovård Industri
Informatio
nsteknik Material

Sällanköp
svaror och
-tjänster

Telekomo
peratörer

Sektor/bransch

Total

* Asymp. Sig. (2-sided) [Pearson Chi-Square]: ,106

       Figur 9: Intern revisionsfunktion korsat med bransch

I figur 9 ovan har vi korsat om bolaget har en intern revisionsfunktion med vilken 
bransch/sektor de tillhör. I sektorn dagligvaror har fem av totalt fem bolag inte en intern 
revisionsfunktion. Av bolagen som tillhör energibranschen har ett av totalt fyra bolag en 
funktion. I sektorn finans är det fem av totalt 22 bolag som har en funktion. Av bolagen som 
är verksamma inom hälsovård har ett av totalt fem bolag en funktion. 

I sektorn industri har elva av totalt 24 bolag en funktion. Av bolagen verksamma inom 
informationsteknik har noll av totalt fyra bolag en funktion. I sektorn material har tre av totalt 
sju bolag en funktion. Bolag verksamma inom branschen sällanköpsvaror och -tjänster har 
fyra av totalt 13 bolag en funktion. I sektorn telekomoperatörer har noll av totalt två bolag en 
funktion.

Signifikansnivån är 0,106 vilket är högre än vår acceptansnivå. Detta medför att 
branschtillhörighet inte har ett tillräckligt signifikant samband med om bolagen har en intern 
revisionsfunktion.

Carcello et al. utredde i sin studie om branschtillhörighet hade ett samband med de ökade 
resurserna som lades på internrevision. Inga direkta resultat pekade på att bransch skulle 
påverka.117 Våra resultat pekar inte heller på att branschtillhörighet skulle påverka behovet av 
en intern revisionsfunktion, utan det är snarare storlek och andra faktorer som driver behovet.
Ett bolag kan vara stort och komplext och därav behöva en god kontroll och riskhantering 
oavsett vilken bransch bolaget är i.

Emellertid visar Goodwin och Kents forskning ett samband mellan om bolaget har en intern 
revisionsfunktion och om bolaget är verksamt inom den finansiella sektorn118. Arena och 
Azzone fick liknande resultat, en intern revisionsfunktion var mer framträdande i banker och 
finansbolag än i tillverknings- och industribolag119. Då vi inte undersöker signifikansnivån för 
varje enskild bransch kan vi inte heller uttala oss om de svenska bolagen som är verksamma 
inom finansbranschen har ett samband med en intern revisionsfunktion. Dock visar vår studie 

                                                
117 Carcello et al., s.121-123
118 Goodwin och Kent, s.91
119 Arena och Azzone, s.101,108
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att av 22 finansbolag har endast fem bolag en funktion vilket antyder att finansbolagen inte 
har ett större behov av en funktion än övriga branscher. 

6.5 Har bolag med en intern revisionsfunktion en 
revisionskommitté? 

Intern revisionsfunktion korrelerat med revisionskommitté

20 39 59

90,9% 60,9% 68,6%

2 25 27

9,1% 39,1% 31,4%

22 64 86

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within
Revisionskommitté?

Count

% within
Revisionskommitté?

Count

% within
Revisionskommitté?

Nej

Ja

Intern rev.funkt?

Total

Nej Ja

Revisionskommitté?

Total

* Asymp. Sig. (2-sided) [Pearson Chi-Square]: ,009

                   Figur 10: Intern revisionsfunktion korsat med kommitté

Genom att korsa om företaget har en intern revisionsfunktion med om företaget har en 
revisionskommitté kan vi i figur 10 utläsa hur många av företagen som har en intern 
revisionsfunktion som även har en kommitté. Resultatet visar att 39,1 % av företagen som har 
en intern revisionsfunktion även har en revisionskommitté, i jämförelse med 9,1 % av 
företagen med en intern revisionsfunktion som saknar en kommitté. 90,9 % av företagen som 
inte har en intern revisionsfunktion har inte heller en kommitté. Korstabellen visar på ett 
signifikant samband (0,009). 

Regleringen för revisionskommittéer i noterade bolag kan skilja sig något mellan olika länder. 
Enligt OECD:s principer för bolagsstyrning får bolagens styrelse själva välja om bolaget ska 
ha en revisionskommitté120. Det är även i Sverige, Australien, Storbritannien och Tyskland 
upp till ländernas bolag att avgöra om de vill ha en kommitté. I USA är det däremot ett krav. 

I Sverige väljer 74,4% (64/86) av de undersöka bolagen i vår studie trots valfriheten att ha en 
kommitté.  Att så stor andel av bolagen väljer att ha en kommitté känns naturligt eftersom att 
60,5% av de undersökta bolagen är noterade på Large Cap och har ett så pass högt börsvärde. 
De större bolagen avsätter också enligt Watson mer resurser till ökad kontroll121. Enligt den 
svenska koden är arbetsuppgifterna för en revisionskommitté bland annat att analysera 
bolagets risker, hjälpa till att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapporter och behandla frågor 
om intern kontroll122.  Informationen som kommittén rapporterar om kan således leda till att 
styrelsen får en bättre överblick av företaget och dess redovisning, vilket borde vara viktigt 
för samtliga bolag i vår studie då de är så pass stora. 

                                                
120 OECD’s Principles of Corporate Governance, s.25
121 Watson, s.29-30
122 SOU 2004:130, s.32
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Styrelsen ska förutom att avgöra om bolaget ska ha en revisionskommitté även besluta om 
bolaget ska ha en intern revisionsfunktion. Detta kan eventuellt göras i samråd med 
kommittén. Goodwin och Kent såg i sin studie ett signifikant samband mellan en funktion och 
en revisionskommitté, då bolag med en funktion också hade en kommitté123. Vi fann ett 
liknande samband då majoriteten av bolagen i vår undersökning med en funktion även har en 
kommitté. Carcello et al. redogör för att de skärpta reglerna efter SOX tillkomst, samt det 
mediala trycket i samband med detta vilket ökade förväntningarna på ledningen och 
revisionskommittén124. På ett liknande sätt torde kraven på styrelsen i de svenska bolagen öka 
genom införandet av den svenska koden för bolagsstyrning med de skärpta reglerna för 
kontroll. Detta borde i sin tur leda till att bolagen i ett första steg är mer benägna att ha en 
kommitté och vidare en funktion. Personerna inom den interna revisionsfunktionen planerar 
ofta arbetet i samarbete med revisionskommittén, samt att personerna i funktionen även 
löpande rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till revisionskommittén och ledningen. 
Detta gör det naturligt att bolag med en funktion även har en kommitté. 

6.5.1 Antal möten revisionskommittén har

Group Statistics

35 4,20 1,568 ,265

25 5,32 2,322 ,464

Intern rev.funkt?
Nej

Ja

Möten
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

* Sig. (2-tailed) [Equal variance assumed]: ,030

  Figur 11: Medelvärden för kommittémöten

Intern rev.funkt?  * Möten Crosstabulation

Count

0 5 4 14 8 2 1 0 1 0 35

1 1 2 5 4 8 1 2 0 1 25

1 6 6 19 12 10 2 2 1 1 60

Nej

Ja

Intern rev.funkt?

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 10 13

Möten

Total

* Asymp. Sig. (2-sided) [Pearson Chi-Square]: ,061

     Figur 12: Intern revisionsfunktion korsat med kommittémöten

I figur 11 kan vi utläsa att i genomsnitt höll företag som har en intern revisionsfunktion fler 
kommittémöten per år, 5,32 möten mot 4,20 möten i de bolag som inte har en funktion. 

I figur 12 ovan har intern revisionsfunktion korsats med antalet möten revisionskommittén 
årligen har125. Här ingår således endast de företag som har en revisionskommitté vilket gör att 
22 av bolagen inte inkluderas. Totalt hölls 280 möten under år 2006. Spridningen i antalet 
möten mellan företagen varierade från att ett företag höll ett möte under året, till att ett annat 

                                                
123 Goodwin och Kent, s.91-95
124 Carcello et al., s.120
125 I testet finns fyra bortfall av kommittéer som inte specificerat antalet möten
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företag höll 13 möten. Ett t-test visar att variabeln möten är starkt signifikant (0,030) medan 
en korstabell visar på ett svagare signifikant samband (0,061).

T-testet visar på ett signifikant samband på att de företag som har en intern revisionsfunktion 
är de företag som i genomsnitt har fler antal kommittémöten. Däremot är den endast 
signifikant på en 6%-ig nivå i korstabellen. Det finns således ett svagt signifikant samband att 
fler antal kommittémöten har ett samband med en funktion. En förklaring till att antal 
kommittémöten inverkar torde vara att fler antal kommittémöten tyder på att bolaget bryr sig 
mer om de interna kontrollsystemen och således även inrättar en funktion. Resultaten känns 
också naturliga då en funktion naturligt borde leda till fler antal möten för revisionskommittén 
då dessa ansvarar för att koordinera den externa och den interna revisionen. 

Då vi inte undersöker hur antalet kommittémöten har förändrats över tiden kan vi inte dra 
någon slutsats om antalet möten har ökat sedan den svenska koden för bolagsstyrning 
infördes. Detta såsom Carcello et al. gör i sin studie då han undersöker hur den nya 
lagstiftningen i USA påverkat antal möten kommittén har och att antalet har ökat sedan den 
nya regleringen infördes126. 

6.6 Har ägarfördelning någon inverkan på om bolaget har en 
intern revisionsfunktion? 

Intern revisionsfunktion korrelerat med hög eller låg ägarkoncentration

21 37 58

52,5% 84,1% 69,0%

19 7 26

47,5% 15,9% 31,0%

40 44 84

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Ägarfördelning

Count

% within Ägarfördelning

Count

% within Ägarfördelning

Nej

Ja

Intern rev.funkt?

Total

Låg Hög

Ägarfördelning

Total

* Asymp. Sig. (2-sided) [Pearson Chi-Square]: ,002

             Figur 13: Intern revisionsfunktion korsat med ägarfördelning

I figuren ovan har bolagens ägarfördelning korsats med om företaget har en intern 
revisionsfunktion. Bolag med få (1-3) ägare som ensamt eller tillsammans innehar en 
kapitalandel > 30% av det totala kapitalet har i figuren ovan en hög ägarkoncentration. Övriga 
bolag har en mer spridd ägarfördelning (låg ägarkoncentration) då de tre största ägarna inte 
tillsammans innehar 30% av det totala kapitalet. Totalt har 44 bolag i testet en hög 
ägarkoncentration, dvs. få stora ägare medan 40 bolag har en låg ägarkoncentration127. Testet 
visar på ett signifikant samband (0,002). Större delen av bolagen som har en intern 
revisionsfunktion har en låg ägarkoncentration, dvs. fler mindre ägare. Huvudparten av 
bolagen utan en funktion har en hög ägarkoncentration. 

OECD:s principer för bolagsstyrning fokuserar främst på problem som uppstår vid en 
separation mellan ägarna och kontrollen128. Även Svensk kod för bolagsstyrning menar att 
                                                
126 Carcello et al., s.117
127 I testet finns två interna bortfall
128 OECD’s Principles of Corporate Governance, s.11-12
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styrningen av bolagen är viktig, och att bolaget ska styras utifrån aktieägarnas intresse129.
Goodwin och Kent menar att det är mer sannolikt att bolag lägger ned mer resurser på 
internrevision om det råder informationsasymmetri, dvs. när det finns en delning mellan 
ledningen och investerare130. Vikten av tillförlitlig information för aktieägare verkar vara av 
hög prioritet, och ett sätt för bolagen att skapa en ökad tillförlitlighet är som tidigare 
diskuterats att skapa en intern revisionsfunktion. 

Vår studie bekräftar resonemanget om att bolag med fler mindre aktieägare också har utökad 
intern kontroll i form av en funktion. Detta till skillnad från de bolag med ett fåtal (1-3) stora 
aktieägare där behovet av den ökade kontrollen en funktion bidrar med inte blir lika 
betydelsefull. Resultatet bekräftar att det är viktigt att aktieägarna kan lita på den finansiella 
informationen som bolagen lämnar, speciellt eftersom att många svenskar direkt eller indirekt 
är aktieägare. 

Svaret på om ägarfördelning har någon inverkan på om bolaget har en intern 
revisionsfunktion är därmed ja, och kan sammanfattas i att när bolaget har fler mindre 
investerare är sannolikheten större att bolaget har en funktion.  

6.7 Påverkar nivån på nyckeltalen (skuldsättningsgrad och 
likviditet) om bolaget har en intern revisionsfunktion?

Nedan presenteras resultaten av t-testerna för nyckeltalen (skuldsättningsgrad och likviditet) 
för att undersöka om de bolagen med en intern revisionsfunktion har annorlunda värden på 
nyckeltalen än de bolagen utan en funktion.

6.7.1 Skuldsättningsgrad

Group Statistics

24 1,4549 ,80616 ,16456

56 1,2829 ,88541 ,11832

Intern rev.funkt?
Ja

Nej

Skuldsättningsgrad
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

* Sig. (2-tailed) [Equal variance assumed]: ,417

   Figur 14: Medelvärden för skuldsättningsgrad  

För att utröna om det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och om ett bolag har en 
intern revisionsfunktion har ett t-test skapats. Medelvärdet av skuldsättningsgrad är 1,4549 för 
bolag som har en intern revisionsfunktion. För bolag som inte har en funktion är medelvärdet 
av skuldsättningsgrad 1,2829.131 Spridningen är marginellt större för de bolag som inte har en 
funktion. Signifikansnivån ligger på 0,417. Detta gör att skuldsättningsgrad inte förklarar om 
bolag väljer att ha en intern revisionsfunktion. 

Skuldsättningsgraden beskriver företagets finansiella risk, dvs. dess känslighet för 
räntehöjningar. Har företagen en stor andel skulder och förhållandevis liten andel eget kapital 
                                                
129 SOU 2004:130, s.3,7
130 Goodwin och Kent, s.83,86
131 I testet finns sex interna bortfall, varav fyra outliers
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kan en räntehöjning påverka företaget negativt. Vi anser således att en hög skuldsättningsgrad 
borde tyda på en högre risk för företaget exempelvis pga. dess känslighet för rörlighet i 
räntan. En högre risk implicerar större osäkerhet vilken enligt Goodwin och Kent torde 
dämpas om företaget tillför mer resurser till den interna kontrollen, detta genom en intern 
revisionsfunktion132. 

Bolagen i vår studie som har en intern revisionsfunktion har enligt t-testet ovan en aningen 
högre skuldsättingsgrad än de bolag som inte har en funktion. En högre skuldsättningsgrad 
innebär en högre risk och bolagen kan därmed ha valt att ha en funktion för att bättre 
kontrollera bolagets risker. Dock är variabeln skuldsättningsgrad inte signifikant vilket gör att 
den inte bidrar till att förklara om bolagen har en funktion. 

6.7.2 Likviditet

Group Statistics

24 1,3841 ,65668 ,13404

55 1,6175 ,94199 ,12702

Intern rev.funkt?
Ja

Nej

Likviditet
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

* Sig. (2-tailed) [Equal variance assumed]: ,275

   Figur 15: Medelvärden för likviditet

Som framgår av figur 15 har de företag med en intern revisionsfunktion en lägre likviditet 
(1,3841) i jämförelse till företagen som inte har en funktion (1,6175)133. Spridningen är större 
för de bolag som inte har en funktion. Signifikansnivå är 0,275, dvs. högre än den nivå vi har 
valt att acceptera. Detta betyder att likviditeten inte är en förklarande variabel. 

Likviditet är ett mått som undersöker bolagets kortsiktiga betalningsförmåga. Då genomsnittet 
av bolagen i vår studie har ett värde över 1 visar det att bolagen kan betala sina kortfristiga 
skulder mer än en gång. Tidigare studier av Wallace och Kreutzfeldt drar slutsatsen att företag 
som har en intern revisionsfunktion har bättre likviditet än företag som inte har en funktion134. 
Vår studie visar tvärtom, att företag som i genomsnitt har en sämre likviditet är de företag 
som har en funktion. Variabeln likviditet är i vår studie inte signifikant, dvs. förklarar inte 
behovet av en intern revisionsfunktion. 

6.8 Har multinationella bolag i större utsträckning en intern 
revisionsfunktion?  

Group Statistics

32 32,06 31,962 5,650

16 51,31 41,200 10,300

Intern rev.funkt?
Nej

Ja

Antal länder
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

* Sig. (2-tailed) [Equal variance assumed]: ,081

                                                
132 Goodwin och Kent, s.91-95
133 I testet finns sju interna bortfall, varav fyra outliers
134 Wallace och Kreutzfeldt, s.493-496
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       Figur 16: Medelvärden av antal länder

Vi har genom ett t-test undersökt om bolag med en intern revisionsfunktion finns i fler antal
länder än bolag utan en funktion. Testet visade en signifikansnivå på 0,081, dvs. ett svagt 
signifikant samband. Vi kan utläsa att för bolag med en funktion är medelvärdet högre (51,31 
länder) än för bolag utan en funktion med medelvärdet (32,06 länder). Spridningen var något 
högre för bolag med en funktion. 

Detta test grundas på information från 56% (48/86) av bolagen. Anledningen till detta var att 
hur många länder bolagen var verksamma och bedrev försäljning inom inte alltid var tydligt 
specificerat i årsredovisningarna. Ibland stod det att bolaget bedrev verksamhet i Europa och 
Asien vilket gör att vi inte på ett enkelt sätt kan ta reda på hur många länder i Europa och 
Asien företaget syftar till. 

Vi ville utreda om internrevision är mer framträdande i multinationella företag, det vill säga 
företag som opererar i många länder världen över då Watson drog den slutsatsen. Han 
påpekade också att globala bolag på senare år har avsett mer resurser till internrevision då 
detta kan bidra till en mer effektiv kontrollmiljö.135 Wallace och Kreutzfeldt drog i sin studie 
slutsatsen att bolag men en intern revisionsfunktion har bättre kontroll över avlägsna platser 
än bolag utan en funktion136. Våra tester visade att antalet länder bolaget opererar i endast är 
signifikant på 10%-nivån, samt att resultaten inte bygger på hela studiens urval. Dessa två
omständigheter leder till att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Vi kan utläsa ett 
liknande samband som ovannämnd forskning, då de bolagen med en funktion i genomsnitt 
finns i fler antal länder än de bolagen utan en funktion. Detta antyder att bolag som finns i 
många länder kan behöva en intern revisionsfunktion då bolagen är mer komplexa och det 
krävs en mer organiserad struktur för att få information, uppdateringar och rapporter att nå de 
olika områdena. En annan förklaring kan vara att multinationella bolag kräver fler kontor, 
distribution och fabriker, samt arbetskraft med olika kunnande vilket gör att en funktion fyller 
ett viktigt syfte. 

6.9 Logistisk regressionsanalys 

Nedan presenteras fyra regressionsanalyser där vi utreder om variablerna får ett annorlunda 
resultat när vi integrerar dem, än då de hålls separerade i korstabeller och t-tester. Samtliga 
variabler (utom antal länder och branschtillhörighet) har i tabellerna nedan jämförts med om 
bolagen har en intern revisionsfunktion. Då storleksmåtten visade på multikollinearitet har 
dessa delats upp i varsin regression nedan.   

                                                
135 Watson, s.28,29
136 Wallace och Kreutzfeldt, s.496
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Variables in the Equation

,603 ,262 5,285 1 ,022 1,827

2,238 1,101 4,135 1 ,042 9,375

-1,662 ,620 7,195 1 ,007 ,190

-,178 ,295 ,365 1 ,546 ,837

-,410 ,359 1,307 1 ,253 ,664

-6,468 2,605 6,167 1 ,013 ,002

Totalatillgångar

Revisionskommitté(1)

Ägarfördelning(1)

Skuldsättningsgrad

Likviditet

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: Totalatillgångar, Revisionskommitté, Ägarfördelning,
Skuldsättningsgrad, Likviditet.

a. 

                          Figur 17: Regressionsanalys (1)

I figur 17 ovan kan vi utläsa att ägarfördelning är den mest signifikanta variabeln (0,007). 
Totala tillgångar (0,022) och revisionskommitté (0,042) är också signifikant. Dock visar 
skuldsättningsgrad och likviditet inte på något förklarande samband till om bolaget har en 
intern revisionsfunktion. Revisionskommitté (1) betyder att bolagen har en intern 
revisionsfunktion. Ägarfördelning (1) betyder att det är en hög ägarkoncentration, dvs. 1-3 
aktieägare äger enskilt eller tillsammans en kapitalandel > 30% av det totala kapitalet. 

Variables in the Equation

2,265 ,831 7,424 1 ,006 9,628

2,441 1,116 4,782 1 ,029 11,487

-1,315 ,643 4,174 1 ,041 ,269

-,071 ,297 ,057 1 ,811 ,931

-,435 ,365 1,426 1 ,232 ,647

-1,470 ,955 2,371 1 ,124 ,230

Cap(1)

Revisionskommitté(1)

Ägarfördelning(1)

Skuldsättningsgrad

Likviditet

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: Cap, Revisionskommitté, Ägarfördelning, Skuldsättningsgrad, Likviditet.a. 

                                Figur 18: Regressionsanalys (2)

I figur 18 kan vi utläsa att Cap- notering är den mest signifikanta måttet (0,006). Ytterligare 
signifikanta variabler är revisionskommitté (0,029) och ägarfördelning (0,041). 
Skuldsättningsgrad och likviditet visar inte något samband. Cap (1) betyder att bolaget är 
noterat på Large Cap. 

Variables in the Equation

,391 ,194 4,058 1 ,044 1,478

2,306 1,108 4,331 1 ,037 10,030

-1,619 ,609 7,063 1 ,008 ,198

-,315 ,313 1,014 1 ,314 ,730

-,563 ,406 1,925 1 ,165 ,570

-3,576 1,621 4,867 1 ,027 ,028

Antalanställda

Revisionskommitté(1)

Ägarfördelning(1)

Skuldsättningsgrad

Likviditet

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: Antalanställda, Revisionskommitté, Ägarfördelning, Skuldsättningsgrad,
Likviditet.

a. 

                                Figur 19: Regressionsanalys (3)
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Figur 19 visar att ägarfördelning (0,008), revisionskommitté (0,037) och antal anställda 
(0,044) är förklarande variabler till om företaget har en intern revisionsfunktion. 
Skuldsättningsgrad och likviditet visar även i denna regression att måtten inte är signifikanta. 

Variables in the Equation

,767 ,293 6,876 1 ,009 2,154

,336 ,201 2,791 1 ,095 1,399

-1,502 ,682 4,852 1 ,028 ,223

-,487 ,388 1,574 1 ,210 ,615

-,745 ,454 2,686 1 ,101 ,475

-7,224 2,754 6,880 1 ,009 ,001

Omsättning

Möten

Ägarfördelning(1)

Skuldsättningsgrad

Likviditet

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: Omsättning, Möten, Ägarfördelning, Skuldsättningsgrad, Likviditet.a. 

                             Figur 20: Regressionsanalys (4)

Den sista regressionsanalysen, figur 20 visar även den att ägarfördelning är signifikant 
(0,028), samt att omsättning är förklarande (0,009). Revisionskommittén har i figuren ersatts 
med antal möten kommittén har. Av de 64 bolag som har en kommitté har 60 bolag 
specificerat antalet möten och det är således endast de 60 bolagen som ingår i regressionen.
Variabeln möten (0,095) faller inom en signifikansnivå på 10% och är svagt förklarande. 
Skuldsättningsgrad och likviditet visade enligt testet inte på något samband. 

Regressionsanalyserna ovan bekräftar således sambanden vi fann i de övriga testerna 
(korstabeller och t-tester), att nettoomsättning, antal anställda, totala tillgångar, Cap- notering, 
revisionskommitté och ägarfördelning är förklarande variabler. Variabeln möten faller inom 
en signifikansnivå på 10% och det finns således ett svagt samband. Skuldsättningsgrad och 
likviditet är inte förklarande. 

6.10 Sammanfattande analys

Att bolag väljer att ha en intern revisionsfunktion kan påverkas av många faktorer. Trycket 
från institut genom regleringar, aktieägares krav på tillförlitlig information i de finansiella 
rapporterna samt påverkan att ta efter andra bolag i omgivningen kan spela in. Vårt syfte med 
studien är att utreda vad som karaktäriserar bolag som upplever sig ha ett behov av en intern 
revisionsfunktion. Vi har empiriskt undersökt en rad variabler och faktorer för att utreda om 
dessa driver behovet av en funktion. Vi fann att företagsstorlek i form av måtten 
nettoomsättning, antal anställda, totala tillgångar och Cap-notering är förklarande variabler. 
Ytterligare signifikanta variabler är om bolaget hade en revisionskommitté och 
ägarfördelning. Antalet möten kommittén hade var signifikant inom en 10%-ig nivå, det finns 
därmed ett svagt samband men måttet antal möten bör tolkas med viss försiktighet. Likaså 
visade antal länder endast på ett signifikant samband inom en 10%-ig nivå och bör också 
tolkas med viss försiktighet. 

Variabler som i vår studie inte förklarar behovet av en intern revisionsfunktion är nyckeltalen 
skuldsättningsgrad och likviditet, samt branschtillhörighet. 
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Vad som karaktäriserar bolag som upplever sig ha ett behov av en intern revisionsfunktion är 
en fråga som kan ha många svar. Vi har kommit fram till ett antal faktorer som driver behovet 
av en funktion, dessa faktorer är influerade av tidigare forskning. Vi vill dock uppmärksamma 
läsaren på att det kan finnas fler faktorer utöver dessa som kan förklara ett behov. 
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7. SLUTSATSER

I detta kapitel presenteras först andelen bolag i vår studie som har en intern 
revisionsfunktion. Därefter återknyter vi studiens resultat till problemformuleringen och 
syftet. Vi avslutar med att ge förslag till fortsatt forskning inom området. 

7.1 Resultatet av vår studie 

Svensk kod för bolagsstyrning infördes år 2005 och omfattar alla bolag med ett börsvärde > 3 
miljarder svenska kronor. Dessa bolag återfinns på Stockholmsbörsens Large och Mid Cap 
lista. År 2006, ett år efter att koden infördes hade 31,4% av bolagen i vår studie som omfattas 
av koden en intern revisionsfunktion. De bolag som vid den tidpunkten inte hade en funktion 
(68,6%) hade istället motiverat i deras årsredovisningar varför de inte fann ett behov av en 
funktion. Koden anser vi ha rotat sig hos bolagen, medan den interna revisionsfunktionen inte 
är lika utbredd. 

Vad karaktäriserar bolag som upplever sig ha ett behov av en intern revisionsfunktion?

För att överskådliggöra våra resultat kommer vi i punktform att presenterna de variabler som 
var signifikanta i vår studie. Dessa variabler driver behovet av en intern revisionsfunktion.
Alla variabler nedan var signifikanta inom en 5%-ig nivå förutom antal kommittémöten och 
antal länder som endast var signifikanta inom en 10%-ig nivå. 

 Nettoomsättning visade på ett starkt samband med om företaget hade en intern 
revisionsfunktion. Företag med en förhållandevis hög nettoomsättning hade i större 
utsträckning en funktion vilket kan förklaras av att de har mer pengar i omlopp vilket 
fordrar mer kontroll av bolagets finansiella data. 

 Antal anställda var signifikant, då bolag med fler antal anställda i större utsträckning 
hade en funktion. Detta kan förklaras av att dessa bolag kan behöva mer omfattande 
kommunikationskanaler och mer ”övervakning” i form av uppföljning och riktlinjer. 

 Totala tillgångar är ytterligare en storleksvariabel som driver behovet av en funktion. 
Mer tillgångar kräver en högre grad av kontroll. 

 Cap- notering var en förklarande variabel. Bolagen på Large Cap, dvs. bolagen med 
ett högre börsvärde hade i större utsträckning en funktion än bolagen på Mid Cap. 
Detta kan delvis förklaras av att bolagen på Large Cap anser att nyttan av en funktion 
överväger kostnaden. 

 Revisionskommitté visade på ett samband, då majoriteten av de bolag med en intern 
revisionsfunktion också var de bolag som hade en kommitté. De skärpta reglerna för 
bolagen genom den svenska koden kan leda till att flertalet av bolagen valt att ha en 
revisionskommitté som hjälper till att utvärdera och kvalitetssäkra bolagets finansiella 
rapportering. Som en ytterligare åtgärd för att säkerställa den finansiella 
rapporteringen kan bolagen i ett senare led även inrätta en funktion. 

 Ägarfördelning var en förklarande variabel då sannolikheten att bolagen har en intern 
revisionsfunktion ökade om bolaget har fler mindre aktieägare. Detta för att det är 
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viktigt att bolagen har en god intern kontroll som gör att aktieägarna kan lita på den 
finansiella informationen. 

 Antal kommittémöten var fler om företaget hade en intern revisionsfunktion. En 
förklaring till detta kan vara att kommittén ofta ansvarar för att koordinera den externa 
och interna revisionen, vilket leder till att fler möten hålls om bolaget har en funktion. 

 Antal länder indikerade på ett svagt samband då bolag som var verksamma i fler 
länder i större utsträckning hade en intern revisionsfunktion. Detta kan förklaras av att 
multinationella bolag är mer komplexa och behöver en mer organiserad struktur för att 
få information och rapporter att nå de olika områdena. 

Nedan presenteras de faktorer som inte var signifikanta:

Variablerna som inte visade på ett signifikant samband till om bolaget har en intern 
revisionsfunktion är branschtillhörighet, skuldsättningsgrad och likviditet. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning

 Jämföra den svenska koden för bolagsstyrning med regelverken i andra nordiska 
länder och redogöra för om reglerna för internrevision skiljer sig åt, och i sådana fall 
på vilket sätt. Samt genom intervjuer undersöka vad ledningen och styrelsen i de olika 
länderna anser om funktionens tillämpning och nytta. 

 Göra en jämförelse över tid om hur bolagens inställning till den interna 
revisionsfunktionen ser ut. Förslagsvis jämföra utfallet år 2006 med efterföljande år 
för att se om funktionen blivit mer utbredd. 

 Studera bolagen som följer den svenska koden för bolagsstyrning, och göra en 
riskanalys av samtliga bolag för att därefter utreda om risk är förknippat med om 
företaget har en intern revisionsfunktion. 

 En förlängning på vår studie skulle kunna göras genom att undersöka hur många av de 
svenska bolagen som omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning som outsourcar den 
interna revisionsfunktionen och varför de väljer att göra det.
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Bilaga 1: Sökord

Faktorer Sökord
Intern revisionsfunktion ”intern revision”, ”internrevision”, 

”revision”, ”funktion”, ”internal audit”, 
”internal audit function”

Revisionskommitté ”revisionskommitté”, ”revisionsutskott”, 
”audit committe” ”revision”

Antal kommittémöten ”möte”, ”möten”, ”meetings”

Poster i balans- och resultaträkningen ”nettoomsättning”, ”intäkter”, ”sales”, 
”totala tillgångar”, ”total assets”, ”summa 
eget kapital”, ”total equity”, ”summa 
skulder”, ”total liabilities”, ”summa 
kortfristiga skulder”, ”summa långfristiga 
skulder”, ”current liabilities”, ”non-current 
liabilities”, ”summa 
omsättningstillgångar”, ”total current 
assets”

Antal anställda ”antal anställda”, ”anställda”, 
”medarbetare”, ”employees”

Länder ”antal länder”, ”länder”, ”countries”

Ägarfördelning ”ägare”, ”aktieägare”, ”största 
aktieägarna”, ”ägarstruktur”, ”owners”

Annan reglering ”Sarbanes”, ”SOX”


