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Sammanfattning  
 
Titel: Spökar det i företaget? – En studie om internrevision som 

åtgärd mot ljusskygga siffror och filurer. 
 
Författare: Pettersson, Johan och Wisdahl, Peter 
 
Handledare: Gabrielsson, Åke 
 
Nyckelord: Internrevision, Intern kontroll, Svensk kod för 

bolagsstyrning, SOX, ekobrott, förebygga metoder 
 
Problemformulering: Hur fungerar internrevisionen i aktiebolag noterade på 

Stockholmsbörsen för att förebygga ekonomisk 
brottslighet? Vilka skillnader finns mellan företag som 
enbart tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från de 
företag som också tillämpar Sarbanes-Oxley Act? 

 
Syfte: Utifrån studiens frågeställning är huvudsyftet att beskriva 

hur internrevisionen motverkar ekonomisk brottslighet. 
Samt få en bild av internrevisionens variationer i de 
undersökta företagen 

 
Metod: Studien är utformad efter ett kvalitativt metod. Genom fyra 

intervjuer har ett empiriskt material samlats in. Det 
empiriska materialet tolkas senare i en analys och 
diskussion. Vid intervjutillfället användes en intervjuguide 
som formats av flera olika vetenskapliga artiklar, böcker, 
rapporter och Internet källor. 

 
Slutsats: De företag på Stockholmsbörsens Large Cap lista som även 

är noterade på amerikansk börs och därför måste följa 
Sarbanes-Oxley Act ligger före i utvecklingen av 
internrevisionen. Med stöd av teorin och studiens empiriska 
material har flera faktorer identifierats som orsak. Dels är 
Sarbanes-Oxley Act mer komplext och detaljerat vilket 
ställer krav på hur internrevisionen ska utformas. Dels ett 
resultat av att Sarbanes-Oxley Act funnits sedan 2002 
medan Svensk kod för bolagsstyrning började gälla 2005. 
Detta har gett längre tid för att utveckling vilket också syns 
på medvetenheten i företagen, där företagen i större 
utsträckning stödjer utvecklingen. Företag som tillämpar 
Sarbanes-Oxley Act visar ett mer välutvecklat arbete för att 
förebygga ekonomisk brottslighet 
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1. Bakgrund 
””Om människor vore änglar skulle ingen styrelse vara nödvändig. Om det vore 
änglar som styrde människorna skulle varken inre eller yttre kontroll av styrelsen 
vara nödvändig” 
 
James Madison, 1751-1836, Förenta Staternas fjärde president och en av 
upphovsmännen bakom den amerikanska konstitutionen”1 
 

1.1 Ekobrott och näringslivsskandaler 
Om någon skulle nämna Enron eller Skandia tänker nog många personer på den sida 
av företagsvärlden som inneburit skandaler och ekonomisk brottslighet. Ekobrott 
(ekonomisk brottslighet) är inget nytt fenomen men den tar sig nya former och följer 
utvecklingen av nya lagar och regler. Det finns gott om tillfällen och belöningen för 
ekonomisk brottslighet kan tyckas vara enorm jämfört med risken att bli upptäckt. 
Dessutom är nyttjandet av den vida straffskalan, åtminstone i Sverige, relativt lindrigt 
jämfört med andra traditionella brott. Straffen blir sällan högre än vad som anges i de 
lägre straffvärdena. Vidden av den ekonomiska brottsligheten är inte känd, 
mörkertalen är alldeles för höga för att en verklighetstrogen uppskattning skall kunna 
göras. Däremot är de alla överens om att ekonomisk brottslighet är den enskilt största 
brottsrelaterade kostnaden i Sverige. Flera undersökningar har visat på att den kan 
kosta samhället mellan 10-35 gånger så mycket som den traditionella brottsligheten2. 
Enligt en undersökning utförd av PWC uppger en tredjedel av svenska bolagen att de 
blivit utsatta för ekonomisk brottslighet den senaste tvåårsperioden och den 
genomsnittliga kostnaden för dessa uppskattas till ca 3,5 miljoner SEK. 3   
 
Det finns många olika definitioner av ekobrott. Traditionellt sett har ekonomiska 
brottsligheten i Sverige beskrivits som företagens brottslighet, där företagen har en 
ekonomisk vinning av det utförda brottet, eller bara näringslivets brottslighet. Något 
som försummats i den svenska diskussionen är yrkesbaserad ekobrottslighet. Alltså 
när brottet begås av en person som med grund i sin ställning inom organisationen 
utnyttjar denna position för att tillskaffa sig ekonomiska fördelar. Denna typ av 
brottslighet riktar sig oftast mot det egna företaget. Definitionsmässigt sett är det 
personer som befinner sig inom ramen för den egna organisationen som har 
ekonomisk vinning av brottet. Det kan handla om anställda eller uppdragstagare som 
arbetar i företagets regi eller i företagets direkta närhet. I första hand innefattar den 
yrkesbaserade brottsligheten förskingring och andra trolöshetsbrott.4 
 
När PWC gjorde sin världsomspännande undersökning 2005 frågade de företagen 
vilken typ av ekonomisk brottslighet de uppskattar vara den mest frekvent 
                                                 
1 Hayes et al., Principles of Auditing; a international perspective, (London: McGraw-Hill, cop. 1999), s 
9 
2 Emanuelsson Korsell, Lars, Förebyggande metoder mot ekobrott: en antologi, 
(Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2003), s 15 
3 Global economic crime survey 2005, PriceWaterhouseCoopers, 2005, s 1-4, hämtad 2008-05-20 
tillgänglig på 
<http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/c00e32494219f79b80257026004e490b> 
4 Emanuelsson Korsell., Lars, Ekobrott: Utvecklingen av några centrala brottstyper, (Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet: 2002), s 10 
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förekommande. De svenska företagen rankade ”vilseledande bokföring” på första 
plats i undersökningen, på andra plats rankades ”förskingring och trolöshetsbrott”. I 
motsats till vad som uppskattats visade undersökningen att hela 77 procent av 
företagen blivit drabbade av ”förskingring och trolöshetsbrott” medan endast 31 
procent drabbats av ”vilseledande bokföring”. Förskingring och trolöshet mot 
huvudman är en del av den yrkesbaserade brottsligheten och har med andra ord en 
större del av brottsligheten än vad de flesta svaranden väntat sig.5  
 
Företagens ekonomiska kostnader till följd av ekonomisk brottslighet är i sig ett stort 
problem, men det är inte det enda. Ett ekonomiskt system bygger i på förtroendet 
mellan de verkande parterna och ekonomisk brottslighet rubbar detta förtroende varje 
gång en skandal uppdagas. Arbetet mot ekonomisk brottslighet är därför av största 
vikt för att upprätthålla förtroendet för ekonomin.6  

1.2 Revision och brottsbekämpning? 
Ekobrott är i de allra flesta fall så kallade ”spaningsbrott”, vilket menar att det behövs 
en kontrollfunktion för att upptäcka brottet. Det är inte sällan diffusa brottsoffer, ofta 
är det staten, skattebetalarna eller någon annan stor grupp som brottet riktas mot. 
Även när det gäller yrkesbaserade ekobrott kan det vara svårt att utskilja något direkt 
brottsoffer, utan ofta är det företaget eller aktieägarna som direkt eller indirekt tar 
skada av handlingen. Brottet upptäcks därför sällan av den drabbade, och någon 
anmälning kommer därför aldrig in till myndigheterna.7  
 
Vikten av internrevision i privata företag har visat sig många gånger genom historien. 
Ett av de mest aktuella och betydande fallet är WorldComs konkurs 2002. Bedrägeriet 
omfattade hela 9 Miljarder USD och banade väg för den första nya amerikanska lagen 
inom redovisning på 76 år (Sarbanes-Oxley Act). Det enorma bedrägeriet upptäcktes 
när den interna revisionsgruppen började misstänka oegentligheter och omarbetade 
den externa revisionen från 2001. Tack vare den interna revisionsgruppens initiativ 
avslöjades flera personer i den högsta ledningen, dels för att ha ansvarat för företagets 
bokföringsbrott och dels för att ha tjänat stora summor pengar på optioner som 
realiserats till fördelaktiga kursnivåer.8  
 
Kollapsen av WorldCom och Enron i USA skadade förtroendet för redovisningen 
kraftigt, och nya metoder var tvungna att utarbetas. I Sverige har vi i modern tid flera 
uppmärksammade fall som skadat förtroendet, däribland Skandia, Trustor & Sida m 
fl. Många av dessa skandaler har haft sin grund i bristande regler för corporate 
governance. Framförallt ledande personers beroendeställningar i företagen har 
ifrågasatts, även om inga klara regler för dessa fanns. Diskussionen tog fart och de 
senaste åren har vi sett resultaten av dessa.  
 
I Sverige infördes svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med svensk kod för 
bolagsstyrning är densamma som för Sarbanes-Oxley Act; att beskriva och förklara 

                                                 
5 Global economic crime survey 2005, PriceWaterhouseCoopers, 2005, s 1-4, hämtad 2008-05-20 
tillgänglig på 
<http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/c00e32494219f79b80257026004e490b> 
6 Emanuelsson Korsell, Lars, Förebyggande metoder mot ekobrott: en antologi, s 14 
7 Emanuelsson Korsell., Lars, Ekobrott: Utvecklingen av några centrala brottstyper, s 11 
8 Hayes et al., Principles of Auditing; a international perspective, (Harlow : Financial Times Prentice 
Hall, cop. 2005) , s 1-3 
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den interna kontrollen och corporate governance i bolaget. Detta för att minska risken 
för utnyttjade beroendeställningar av olika slag. Skillnaden är att den svenska 
motsvarigheten är betydligt mindre detaljerad. En av de troligaste förklaringarna till 
det komplexa regelverket i USA är risken för att bli stämd, vilket genererar ett 
tyngande krav på exakthet. Svensk kod för bolagsstyrning är dessutom mer princip än 
regelbaserad vilket är i linje med den klassiska svenska synen på redovisning.  
 
I PriceWaterhouseCoopers rapport om ekobrott från 2005 undersöktes flera faktorer. 
Det konstaterades att nära 50 procent av alla upptäckter gjorts av en slump eller av en 
s.k. whistle-blower-funktion. Dessa är upptäckter som inte företaget i sig inte råder 
över. Av de etablerade kontrollfunktionerna visade sig internrevisionen vara 
överlägset störst med 25 procent av upptäckterna. Detta är siffror som motsvarar de 
globala genomsnitten och därför kan antas vara rättvisande.9 
 
Att hälften av alla upptäckter sker genom en slump ger en fingervisning på hur svårt 
det är att komma åt den här typen av problem. Men som motsats kan de lyckade 
upptäckterna som gjorts av kontrollfunktionerna tyda på att det finns möjligheter för 
utveckling. Dock är det viktigt att inse att internrevision är frivilligt för privata företag 
och existerar i lika många olika former som det finns antal. Anledningarna till varför 
ett företag använder sig av internrevision är många. Det kan vara kostnadsrelaterade, 
förtroenderelaterade, beslutsunderlagsrelaterade eller en blandning av olika faktorer. I 
många fall handlar det om att kontrollera den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen på uppdrag av styrelsen alternativt företagsledningen. Detta 
är dock en arbetsuppgift bland många andra och det är viktigt att skilja på de olika 
professionerna intern och extern revision. Båda yrkesgrupperna är viktiga hörnstenar i 
den moderna synen på corporate governance, men internrevisorn har ett mer flexibelt 
arbetssätt och därigenom fördelar och nackdelar gentemot den externa revisorn. 10  
 
Internrevision är ett yrke under utveckling i Sverige. Internrevisorer har historiskt haft 
en stämpel som ”företagets poliser”, denna förutfattade mening är idag långt ifrån hela 
sanningen. Samtidigt som mycket större resurser hos företagen läggs på 
internrevisionen har även arbetsuppgifterna breddats.11 
 
Ur ett agent/principalperspektiv finns det stor anledning att se internrevision som ett 
sätt för ägarna att känna förtroende för företaget och bör därför vara angelägna om hur 
deras kapital förvaltas och att detta sker utan oegentligheter som skadar företaget. Via 
lagstiftning har den externa fått ett större ansvar som mottagits med blandade 
reaktioner i yrkesgruppen men resultaten hoppas visa sig efter det pågående normativa 
generationsskiftet. Behovet av internrevision för de bolag som ännu inte har en 
utvecklad sådan, skall enligt svensk kod för bolagsstyrning, numera utvärderas årligen 

                                                 
9 Global economic crime survey 2005, PriceWaterhouseCoopers, 2005, s 1-4, hämtad 2008-05-20 
tillgänglig på 
<http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/c00e32494219f79b80257026004e490b> 
10 Remissvar på utkast till vägledning för tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning gällande 
styrelsens rapportering beträffande intern kontroll avseende finansiell rapportering, (Stockholm: 
internrevisorerna, 2005), s 2 tillgänglig på www.internrevisorerna.se 
11 www.ey.com, Intern kontroll: Strategisk sparringpartner, hämtad 2007-11-13, tillgånglig på  
>http://www.ey.com/global/content.nsf/webSearchView_New?searchView&Query=intern%20kontroll
%20AND%20Field%20Site=Sweden&NQuery=intern%20kontroll&SearchOption=31&SiteName=Sw
eden#< 
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av styrelsen.12 Och möjligtvis kommer ytterligare förändringar efter slopandet av den 
lagstiftade revisionen.  Vi vill med vår studie bidra med kunskap om 
internrevisorernas syn på deras arbete för att minska risken för viss ekonomisk 
brottslighet och medvetna fel i redovisningen.  
 
Vi vill tolka vilken betydelse regelverket har för internrevisionens utformning. Vi 
anser att det finns goda skäl för att titta lite extra på internrevision som 
brottsförebyggande verktyg, både på den nationella och internationella marknaden. På 
PriceWaterhouseCoopers hemsida för USA finns bland annat uppgifter om att 
internrevision är ett underskattat verktyg för bolagsstyrning13. Forskningen på 
området förebyggande och upptäckandet av ekobrott manar till att revisionsområdet 
har mycket kunskap att lära av bland annat forskning inom kriminologi.14  
 
Resultatet kan användas av företag som vill implementera internrevision i 
organisationen. Men även existerande internrevisionsfunktioner kan använda 
resultatet som ett underlag för att utveckling av den egna verksamheten. Studien 
baseras på praktiken och de yrkesverksamma internrevisorernas roll i organisationen. 
  
Sammanfattningsvis: 

• Många skandaler har skakat världen, Enron, WorldCom m.fl. 
• Många fall har handlat om s.k. yrkesbaserad brottslighet, Skandia, Trustor 

m.fl. 
• Vedertaget är att endast en liten del av alla brott upptäcks 
• De flesta fall upptäcks genom en slump, faktorer som ligger utanför företagens 

kontroll  
• De yrkesbaserade brotten tycks mer utbredd än vad företagen är medvetna om 
• Av de kontrollfunktioner som finns är internrevision den som står för flest 

upptäckter 
• De olika regelverk som påverkar utformningen av internrevisionen skiljer sig 

åt 
 

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Frågeställning 
Hur fungerar internrevisionen i aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen för att 
förebygga ekonomisk brottslighet? Vilka skillnader finns mellan företag som enbart 
tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från de företag som också tillämpar 
Sarbanes-Oxley Act?  

                                                 
12 Svensk kod för bolagsstyrning, § 3.7.3, 2004, hämtad 2008-05-25, tillgänglig på 
<http://bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp>   
13 Global economic crime survey 2005, PriceWaterhouseCoopers, 2005, s 1-4, hämtad 2008-05-20 
tillgänglig på 
<http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/c00e32494219f79b80257026004e490b> 
14 Hillison William, Pacini Carl, Sinason David, The internal auditor as a fraud-buster, (Emerald: 
Managerial Auditing Journal, 1999), s 353  
14 Krambia-Kapardis Maria, A fraud detection model: A must for auditors,( Journal of Financial 
Regulation and Compliance, 2002), s 266 
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1.3.2 Syfte 
Utifrån studiens frågeställning är huvudsyftet att beskriva hur internrevisionen 
motverkar ekonomisk brottslighet. Samt få en bild av internrevisionens variationer i 
de undersökta företagen. 
 
Huvudsyftet har sedan brutits ner i följande delar där vårt syfte är att: 
 

- tolka hur företagen arbetar för att förebygga ekonomisk brottslighet 
- tolka de yrkesverksammas bild av bolagsstyrningens påverkan på 

internrevisionen 
- tolka hur väl internrevisionen i de undersökta bolagen uppfyller IIA:s 

grundläggande principer för internrevision  

1.3.3 Avgränsning 
Avgränsningar har gjorts till internrevisorer i bolag noterade på Stockholmsbörsens 
Large Cap-lista. Dessutom har avgränsningar gjorts till yrkesbaserad brottslighet, i 
synnerhet förskingring och trolöshet mot huvudman. Avgränsningar görs för att 
begränsa accessproblemen på grund av ämnets känslighet.  
 
1.4 Definitioner 
Detta är de definitioner som vi har valt att använda oss av i uppsatsen. Många av dem 
kan ha flera olika definitioner så därför anser vi det viktigt att redan här redogöra för 
läsaren hur vi har valt att tolka dessa ord.  
 
Bolagsstyrning – En svensk term för engelskan corporate governance, vilket innebär 
att de som leder företaget ska göra det efter ägarnas intresse.15 
 
Ekobrott – ett samlingsbegrepp för bokföringsbrott, skattebrott, förskingring, 
insiderbrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott.16 Studiens fortsatta definition av 
ekonomisk brottsligheten syftar till förskingring och trolöshet mot huvudman. 
 
Internrevision – Internrevisions definieras som den funktion som ansvarar för 
revisionen av den interna kontrollen, revisionen av operationella verksamheten eller 
som strategisk sparringpartner åt företagsledning och styrelse. Författarna har inte för 
avsikt att på förhand begränsa begreppet och därmed är uppsatsens definition av 
internrevision öppen för den betydelse som respondenterna ger den. 
 
Intern kontroll – Intern kontroll är en direktöversättning från engelskans Internal 
Control och definieras bäst som intern styrning och kontroll. Detta leder inte sällan till 
missförstånd och vi vill därför uppmärksamma läsaren om att begreppet även 
innefattar ekonomisk styrning. 
 
Whistle-blower – Ett systemverktyg som används för att anställda skall kunna lämna 
anonymt tips.  
 

                                                 
15 www.bolagsstyrning,se, hämtad 2008-05-25, tillgänglig på  
<http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp,> 
16 www.bra.se , hämtad 2008-05-26, tillgänglig på 
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=12,  

 7



 

1.5 Disposition 
1. Bakgrund till studien: I studiens första kapitel förbereds läsaren för 

problemets relevans och uppkomst. Tanken är att detta ska bilda en plattform 
för studiens utformning. 

2. Studiens förutsättningar: Vi redovisar och förklarar här för studiens 
utformning och motiverar varför vi väljer det angreppssätt vi valt.  

3. Studiens teoretiska ramverk: Här presenterar vi viktiga regelverk och teorier 
för att säkerställa att en förståelse för studiens problem bakgrund. Detta görs 
för att en intervjumanual senare formas till att den mest relevanta 
informationen samlas in.  

4. Genomförandet av studien: Vi presenterar här en genomgång av när, var och 
hur den praktiska empirin har insamlats och behandlats. Kapitlet avslutas en 
utvärdering av tillvägagångssättet och på så sätt underlätta förståelsen för 
viktiga brister och styrkor i arbetets slutgiltiga resultat.  

5. Empiri: Tanken med detta kapitel är att i huvuddrag presentera den 
information vi samlat in genom intervjuer och vi väljer här ut de delar som 
kommer att analyseras vidare i studien. 

6. Resultat: I denna del av studien kopplar vi tillbaka den presenterade empirin 
till teorin för att stärka vår argumentation inför den avslutande delen i studien. 

7. Avslutande diskussion: Detta kapitel avslutar studien. Avsnittet innehåller 
våra reflektioner och ger en återkoppling till problemformuleringen samtidigt 
som vi besvarar denna. 
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2. Studiens förutsättningar  
Detta kapitel presenterar de utgångspunkter författarna har för studien, så att läsaren 
kan följa den logiska utvecklingen av arbetet. Kapitlet introduceras med författarnas 
förförståelse till ämnet, följt av en redogörelse för författarnas synsätt på kunskapen 
som produceras och hur författarna närmar sig ämnet samt avslutningsvis en 
redogörelse av de sekundära källor som använts. 

2.1 Förförståelse 
Förförståelse är numera ett begrepp som spelar stor roll oavsett kunskapssyn. Vad 
våra sinnen registrerar påverkas av hur vi tolkar situationen.17 Våra värderingar har 
många gånger stor inverkan på vår förståelse av det vi uppfattar.18 När tidigare 
kunskaper och föreställningar möter ny information, är förförståelse avgörande för 
tolkningen av den nya informationen.19All kunskap som påverkar tolkningen av 
information klassas som förförståelse20. Förförståelse innefattar mer än unika och 
högst personliga erfarenheter som vi har sedan barnsbenen. Även teoretiska 
utbildningar som finns via universitet och högskolor hör till förförståelse, denna 
förförståelse kallas andrahandsförförståelse.21 
 
Vi har båda förstahandsförförståelse från ekonomisk rapportering i yrkeslivet. 
Skillnaden ligger i att förförståelsen härstammar från olika arbetsuppdrag och 
marknader. Peter har jobbat med ekonomisk rapportering, momshantering, 
lagervärdering och kontroll av svinn i dagligvaruhandeln och Johan har jobbat med 
ekonomisk rapportering av dagskassor på olika restauranger och arrangemang, 
mestadels består rapporteringen av kontanter och betalkort. Skillnaden mellan de olika 
marknadernas ekonomiska rapporteringar är inte nämnvärd, dock ger den en 
gemensam grund för vår förförståelse för vidden av den problematik som kan uppstå 
vid ekonomisk rapportering. 
 
Vår andrahandsförförståelse grundar sig på de företagsekonomiska och juridiska 
kurser vi läst genom Umeå universitet. Inom civilekonomprogrammet har vi inriktat 
oss mot redovisning och revision. De juridiska kurserna har givit oss en insyn i olika 
krav ställda från aktiebolagslagen och komplikationer med brott mot huvudman.  
 
Vi har en gemensam uppfattning att ekonomisk brottslighet inte alltid syns i rapporter 
och resultaträkningar. Vi har kunskap om redovisning, framför allt i teorin, och anser 
att det är möjligt att under kortare perioder manipulera resultat och dylika rapporter 
för att få det önskade resultatet. Bland annat har en av författarna under en 
anställningsperiod på en restaurang kommit i kontakt med skattebrott, vilket innebar 
att resultat och skatt undanhållits företag och stat för egen vinning genom 
vilseledande bokföring. En tvist som i skrivande stund är under utredning. Vår 
förutfattade inställning till hur framgångsrik en internrevisor är på att upptäcka och 

                                                 
17 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, ( Stockholm: Liber, 2003), s 53 
18 Ibid., s 56 
19 Ibid., s 60 
20 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande; från kunskapsteori till metodteori, 
(Lund: Studentlitteratur, 2004), s 191 
21 Johansson-Lindfors., Maj-Britt, Att utveckla vetenskap; om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund : Studentlitteratur, 1993), s 76 
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förebygga ekonomisk brottslighet är att den är beroende av hur mycket tid som kan 
avvaras. Men även i mera komplicerade fall en fråga om spetskompetens. Vi tror 
därför att det finns en balansgång i internrevisionsyrket mellan kostnadseffektivitet 
och investering i kunskap. Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter kan 
påverka analysen av det empiriska materialet, men vi tror inte det har påverkat 
undersökning i någon negativ riktning, utan det ger undersökningen spets. 

2.2 Perspektiv 
När forskaren redogör för sitt perspektiv förklarar forskaren från vilken vinkel som 
forskaren ser på problemet och verkligheten. Forskarens val av perspektiv får 
naturliga konsekvenser för var tyngden av studien hamnar.22 Syftet med studien är att 
se hur internrevisorer arbetar för att förebygga ekonomisk brottslighet. Vi skulle 
kunna välja ett perspektiv som utgår från ledning eller styrelse, men eftersom 
internrevision ska vara fristående eller så oberoende som möjligt väljer vi att se på 
problemet utifrån internrevisorns vinkel. Vi vill skildra internrevision utifrån 
internrevisorns egna värderingar och uppfattning om deras arbete.  

2.3 Kunskapssyn 
Det finns vanligen två stora skolor om hur kunskap produceras. Ena är positivism som 
i grunden är naturvetenskaplig och söker objektiva sanningar. Andra skolan som 
presenteras är hermeneutik som förstår omvärlden med relativitet och sammanhang.23 
Positivism bygger sin kunskap på iakttagelser och logik. En logisk dragen slutsats är 
alltid sann, men iakttagelser kan vara illusioner.24 Positivister ser människan som 
styrd av regler. Dessa regler är uppsatta utanför objektets inverkan. Hermeneutik 
menar å andra sidan att vi är i ständigt samspel med omgivningen och självständigt 
skapar eller åtminstone påverkar reglerna.25   
 
Vi kan inte sympatisera med positivismens syn på människan. Vi studerar 
internrevisorernas arbetstillvägagångssätt. Internrevisorn jobb är i och för sig delvis 
styrt av regler. Men reglerna är inte detaljstyrda och ger utrymme för mycket egna 
tolkningar. Enligt interpretativimen så går det inte att, i ett socialt sammanhang, dra 
en positivistisk slutsats om det undersökta objektet styrs av ett subjektivt handlande26. 
Vi kan därför inte, med bakgrund av problemformuleringen formulera en positivistisk 
slutsats.  
 
Hermeneutik förknippas vanligen med en förklaring eller förståelse för en människas 
handling27. Genom att föröka se ur det undersökta subjektets synvinkel försöker 
författaren förklara eller förstå de sociala interaktioner som påverkar de val som styr 
det undersökta objektet. Hermeneutiken menar att forskaren får in rikare förståelse för 
ett handlande om forskaren ser subjektivt på handlandet. 28  

                                                 
22 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer,( Lund: 
studentlitteratur, 1999) s 62-63 
23 Thurén, Torsten, , Vetenskapsteori för nybörjare, s 14-16 
24 Ibid, s 15-18 
25 Johansson-Lindfors, Maj-Britt,  Att utveckla vetenskap; om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, s 41-43 
26 Bryman, Alan. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Malmö: Liber AB, 2005), s 29 
27Alvesson, Mats, Sköldberg, kaj, Tolkning och reflektion; vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
(Lund: Studentlitteratur, 2008) s 26 
28Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s 46 
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Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse om hur internrevisorer jobbar för att 
förebygga ekonomisk brottslighet. Studien faller inom ramen för hermeneutikens 
kunskapssyn eftersom vi vill förstå och förklara hur internrevisorerna resonerar kring 
sina arbetsuppgifter. Syftet med studien är att tolka internrevisionens arbetsgång i 
olika organisationer. Internrevisionen är anpassad efter de förhållanden som finns i de 
olika organisationerna. Vi tror därför att tolkandet av internrevisionen måste 
analyseras i förhållande till den övriga organisation och de regelverk som mer eller 
mindre formar verksamheten för att studien ska vara ändamålsenlig. 
Interpretativismens argument stödjer hermeneutiken då syftet är att förstå ett socialt 
fenomen och vi anser att hermeneutiken ger oss en rikare plattform att utveckla 
förståelse för internrevisorns handlande. För att stödja den interpretativistiska och 
hermeneutiska kunskapssynen tar vi det undersökta subjektets synvinkel. Att inta en 
subjektiv synvinkel gör att tolkningen av internrevisorernas handlande rikare. Vår 
uppfattning är att det är mycket i de olika internrevisorernas arbeten som präglas av 
egen förmåga att fatta beslut och det är därför en synvinkel som måste intas för att få 
en rimlig uppfattning och kunna tolka deras beteende. 

2.4 Angreppssätt 

2.4.1 Induktion och deduktion  
Forskaren väljer att angripa den verklighet som ska studeras med deduktiv, induktiv 
eller ett mixat angreppssätt. Deduktion innebär teoriprövning och förknippas ofta med 
naturvetenskaplig forskning. Induktion går ut på att teorigenerera och/eller skapa 
begrepp för att förklara händelser. Ofta är inte forskaren pionjär och kan därför inte 
heller bortse från tidigare forskning utan måste göra en blandning. Avgörandet för om 
tyngden hamnar på induktion eller deduktion kommer från kunskapssynen.29 För och 
nackdelar med ett angreppssätt måste vägas mot varandra och det sätt som gynnar 
syftet med uppsatsen bäst ska tillämpas med hänsyn till författarnas uppfattningar.30  

2.4.2 Deskriptiv och normativ 
Vid regeltillämpning inom redovisning och revision uppstår ofta problem med 
tolkningen av den verklighet som styr vilka regler som ska tillämpas, det problemet 
kan minimeras med deskriptiva teorier31. Deskriptiv forskning innebär att forskaren 
efter förmåga gör så detaljerad och korrekt bild av det observerade objektet som 
möjligt.32 All fakta som används skall kategoriseras så att läsarna lätt ska kunna följa 
urvalet. Deskription passar särskilt bra på forskning som syftar till att ge ett 
helhetsperspektiv av en viss företeelse33 Arbetsgången i en deskriptiv och induktiv 
studie är att via insamlad data och observationer fånga ett perspektiv. Anledningen är 
att beskriva och tolka resultatet i begrepp eller modeller. Studiernas syfte är ofta att 
svara på varför vissa lösningar valts.34  

                                                 
29 Lindfors-Johansson Maj-Britt, , Att utveckla vetenskap; om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, s 54-60 
30 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, översättare Björn Nilsson, (Lund: Studentlitteratur, 
1995), s 33 & 115 
31 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori; - policy och –praxis, (Malmö: Liber ekonomi, 2003), s 24-25 
32 Lindfors-Johansson Maj-Britt, , Att utveckla vetenskap; om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, s 23 
33 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 2003) s 32 
34 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori; - policy och –praxis, s 33-34 
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2.4.3 Författarnas val av angreppssätt 
Vi använder ingen renodlad variant av deduktion eller induktion som angreppssätt. 
Den teknik som används ligger närmast induktion. Den teoretiska referensramen 
används för att skapa en bredare förståelse för internrevisorer och de faktorer som 
påverkar deras arbete. Den förståelse som skapas av det teoretiska ramverket ligger 
till grund för utformningen av intervjuguiden. 
 
Vi anser att ett deskriptivt angreppssätt bäst besvarar vårt syfte med uppsatsen. 
Anledningen till detta är att vi inte har för avsikt att generalisera eller testa den 
befintliga teorin. Vi kommer i stora drag forma vår studie snarlikt arbetsgången i 
deskriptiva och induktiva studier. Vi kommer i första hand beskriva internrevisorernas 
bild av sin egen arbetsgång och avslutningsvis eventuellt tolka detta med begrepp 
eller modeller av normativ karaktär. Blir resultatet av studien en normativ teori är det 
inte vår primära avsikt med studien.  

2.5 Litteratursökning 
Data som samlats in och sammanställts av någon annan kallas sekundärkällor35. 
Vetenskapliga tidskrifter och kurslitteratur kan antas att ha omsorgsfullt granskats och 
att publicisten kontrollerat uppgifterna36. Användning av sekundärkällor är 
resurssparande för forskaren37. Forskare bör därför med fördel använda sig av 
sekundärkällor så mycket som möjligt. Sökmetoden för insamlingen av sekundära 
källor bör utformas efter syftet med arbetet38. Innan sökning påbörjas skapar 
forskaren en sökprofil som består av olika tematiska ord inom det område som ska 
undersökas39. Via Internet får forskaren tillgång till enorma mängder information. 
Lundahl & Skärvad nämner årsredovisningar och utredningar som särskilt lämplig 
empiri att inhämta från Internet.40 
 
Teoriavsnittet byggs på sekundära källor. Sekundärkällor har vi funnit genom Umeå 
Universitetsbiblioteks sökmotorer ALBUM, samsök, Emerald Fulltext och Business 
Source Premier. Genom ALBUM har vi funnit facklitteratur och rapporter. Via 
samsök, Emerald Fulltext och Business Source Premier har vi funnit vetenskapliga 
artiklar. I vissa fall har rapporter och statistik hämtas direkt från utgivaren. IASB, 
Finansinspektionen, Ernst & Young, KPMG, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
Internrevisorerna och Brottsförebyggande rådet har varit viktiga i detta fall. Vid 
sökandet av artiklar har vi använt oss av följande sökprofil: internrevision, upptäcka 
bedrägeri, fraud, ekonomisk brottslighet, förebygga ekonomisk brottslighet, ekobrott, 
internal audit, internal controll, kod för bolagstyrning, accounting theory, 
riskhantering med mera. Resultatet av sökprofilen var ett stort antal träffar, med en 
uppsjö av artiklar. Samtliga begrepp har söks i kombinationer om två Samtliga artiklar 
har skummats igenom ibland ingående ibland bara abstract.  
 

                                                 
35 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, s 102 
36 Ibid. s 16 
37 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.231 
38 Eriksson Eriksson Lars Torsten., Wiedersheim-Paul Finn., Att utreda, forska och rapportera, 
(Stockholm: Liber ekonomi AB, 1997), s 65-66 
39 Ibid. S.81 
40 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: studentlitteratur, 
1999) s 137 & 141 
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Urvalsprocessen för litteratur som behandlar bolagsstyrning har baserats på 
internrevisorerna, vetenskapliga artiklar, BRÅ och FAR. Vi fann många källor 
angående bolagsstyrning, så vi valde att basera valet utifrån vad teorin kan erbjuda 
studien. Valen av de olika källorna skiljer sig därför åt. Internrevisorerna valdes för att 
få en grundläggande inkörsport i studien utifrån studiens valda perspektiv. De 
vetenskapliga artiklarna är återkommande i arbetet och skapar en röd tråd. BRÅ 
förmedlar ett förhållningssätt till bolagsstyrning som fokuserar på brottsförebyggande. 
Slutligen valdes även FAR eftersom de är bland de mest förtroliga och kunniga i 
Sverige när det gäller redovisning och revision.  
 
Urvalet för ekobrott baseras på Korsell samt Dahlqvist & Holmquist. Teorier 
angående ekobrott är många och goda men större delen av teorierna baseras på andra 
länder än Sverige och därför irrelevanta för studien. Mängden litteratur som behandlar 
ekobrott i Sverige är smal och präglas främst av litteratur från BRÅ. Författarna vill 
här visa vilka kriterier som krävs för att ekonomiskt brott skall uppkomma. Detta för 
att bättre förstå vilka faktorer internrevisorerna jobbar mot och är därför viktiga för 
läsaren att förstå helheten av arbetet. 
 
Urvalet av teorier och litteratur som behandlar förebyggande av ekonomisk 
brottslighet baseras uteslutande på teorier från vetenskapliga artiklar. Vi har endast 
använt oss artiklar innehållande modeller som lämpar sig för analysering.  

2.5.1 Kritik till val av litterära utgångspunkter 
Vid en kritisk bedömning av källor kan forskare använda sig av samtidskravet, 
tendenskritik och beroendekritik. Samtidskravet behandlar hur aktuella källorna är. 
Tendenskravet behandlar hur författaren tenderar att visa en särskild inställning till 
ämnet. Beroendekritiken är aktuell om olika källor baserar sina svar på samma 
grund.41 De vetenskapliga källor som finns inom ramen för vårt problem är 
huvudsakligen anglosaxisk och därför skrivna på engelska. Vi anser oss själva ha 
goda kunskaper i engelska men en viss risk för missuppfattningar är oundviklig. Vi 
har inte funnit någon indikation på att författarna till teorierna i arbetet skulle ha 
någon särskild inställning till, eller vara partiska i, ämnet. Merparten av den svenska 
forskningen inom ämnet sker av statliga myndigheter vilket kan minska mångfalden 
och objektiviteten.   
 
Träffsäkerheten i de teorier som finns är generellt ganska dålig inom vårt område. 
Kombinationen av ekonomisk brottslighet och internrevision är väldigt sällsynt vilket 
har gjort urvalet väldigt svårt. De källor som träffsäkert behandlar vår 
problemformulering har därför använts i arbetet utan särskild källkritik, detta kan ha 
påverkat studiens nyansering. Bristen på alternativa källor och de artiklar som 
specifikt behandlar studiens områden kan möjlig ha påverkat våran tolkning mer än 
vad den skulle ha gjort med fler alternativ. Det finns ingen uppenbar koppling mellan 
de artiklar som valts ut och därför är ingen beroendekritik skälig. Samtidskravet kan 
och bör ifrågasättas när över tio år gamla teorier används men med hänseende till att 
inga nyare teorier har presenterats på området anser vi att åldern på källorna är 
irrelevant för studiens reliabilitet. Viktigt att påpeka är också att studien till stor del 
grundas på empiri och inte enbart på den teoretiska referensramen.  
 

                                                 
41 Eriksson & Wiedersheim, Att utreda, forska och rapportera, s 153-4 
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Källkritik ska behandla hur sekundärkällor förhåller sig till kriterierna äkthet, relevans 
och tillförlitlighet.42 När det gäller teorier för att förebygga ekonomisk brottslighet 
kan artikeln The internal auditor as a fraud-buster nämnas. Det är den av modellerna 
vi använt oss mest av i studien. Tillförlitlighet och äkthet får antas vara bekräftat 
tackvare den välkända utgivaren Emerald publicerat artikeln i Managerial Auditing 
Journal. Den publicerades 1999, men det är inget som gjort den mindre relevant. Det 
är en lättapplicerbar modell som är svår att misstolka. Dess värre kan vi inte använda 
den till fullo eftersom vissa delar av modellen ligger utanför studiens syfte. Integritet 
hos ekonomiska brottslingar är inte aktuellt för denna studie. Vi tror inte det har 
någon avgörande effekt på studien eftersom studien fokuserar på internrevisorerna 
och deras arbete. Den del av det teoretiska ramverket som behandlar bolagsstyrning är 
hämtad från FARSRS (tidigare FAR), Internrevisorerna, revisionsbyråer och 
facklitteratur. FARSRS är ett av de mest etablerade varumärkena inom redovisning 
och revision. FARSRS har ett naturligt intresse i en fungerande intern kontroll och 
internrevision, det ser vi som en stark indikation på att information som hämtats 
därifrån håller hög äkthet, relevans och tillförlitlighet. Internrevisorerna är en 
intresseförening bestående av internrevisorer och är anknuten till IIA. Information 
hämtad från internrevisorerna, facklitteratur, artiklar och revisionsbyråer skulle kunna 
var vinklad för att förstora betydelsen av internrevision, eftersom det finns ett 
ekonomiskt intresse, men vi har inte funnit något som skulle vara otillförlitlig eller 
vinklad.  
 

                                                 
42 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 224 
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3. Ramverk för studien 
I denna del kommer vi att ingående förklara de begrepp, regelverk och teorier som är 
nödvändiga för studien samt de teorier som analysen kommer att bygga på. Kapitlet 
är indelat i olika segment för att särskilja teorier inom ekobrott, förebyggande 
åtgärder samt revision och internrevision. 

3.1 Revision och bolagsstyrning 
Revision dök officiellt upp i Sverige för första gången i samband med 1895 års 
aktiebolagslag (ABL 95). Revision kommer från det latinska ordet revidere och 
betyder att se tillbaka.43 Begreppet revision har idag en vidare mening och det FAR 
definierar begreppet som:44  
 

”Revision är att kritiskt granska, bedöma och ge utlåtande om redovisning och 
förvaltning.” 

 
Revisionens roll har i mångt och mycket ändrats över tidens gång. Regelverken har 
utvecklats, dels på revisionen i sig men även på de områden dit revisionen riktas. 
Normalt delas revisionen upp i två huvudtyper; extern och intern revision. 
Externrevisionen kommer endast att behandlas ytligt medan internrevision och intern 
kontroll förklaras mer ingående. Inledningsvis kommer begreppen corporate 
governance (bolagsstyrning) och intern kontroll att utvecklas för att underlätta 
kopplingen mellan analysen till det empiriska materialet.  

3.1.1 Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning (Corporate Governance) har på senare år blivit en allt större del av 
företagens agenda. Problemen om separationen av ägande och kontroll har varit känt 
länge. Redan Adam Smith uppmärksammade problematiken i boken The Wealth of 
The Nation från 1776 då den industriella revolutionen satte fart i England.45 
Problematiken är densamma idag som när Adam Smith upptäckte problemet, men 
omfattande forskning har lett till att den teoretiska grunden är mycket bredare idag. 
Denna kunskap har visat sig nödvändig för att effektivt kunna driva och organisera ett 
företag mot långsiktiga ekonomiska mål. Det har blivit allt viktigare att beskriva hur 
företaget styrs och hur denna styrning följs upp och kontrolleras. Sverige har sedan 
2004 Svensk kod för bolagsstyrning (se kap 3.2.2) och motsvarigheter till denna finns 
numera i de flesta länder (bl.a. Sarbanes-Oxley Act i USA och Combined Code i 
Storbritannien).  
 

                                                 
43 Moberg, Krister, Bolagsrevision;  oberoende, ansvar, sekretess, (Stockholm: Norstedts 
juridik, 2006), s 33  
44 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs Revisionsbok, (Stockholm : Föreningen Auktoriserade 
revisorer (FAR), 2000), s 11 
45 Michael C. Jensen,  A theory of the firm: Governance, Residual Claims, and Organizational Forms 
,(Harvard University Press, 2000), s 83 
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De fyra viktiga grundstenarna för bolagsstyrning46  
 
         Figur 1 Modell av Bolagsstyrning, uppdelning 

Styrelse Ledning 

Externrevision Internrevision 
 
De delar som ingår i Figur 1 är de absolut viktigaste byggstenarna för en effektiv 
bolagsstyrning.  47Av dessa finns tre reglerade i ABL. En styrelse, ledning och extern 
revisor är varje aktiebolag tvungna att ha, medan internrevision till stor del är 
frivilligt. De flesta stora företag har ändå en väl utvecklad internrevision. Fördelarna 
har visat sig i flera undersökningar samtidigt som kraven har ökat (främst genom 
koden). Genom att hjälpa den externa revisionen anses ekonomiska fördelar 
uppkomma48 och en ökad och effektivare intern kontroll anses motivera 
användningen av internrevision49. Även kraven från omvärlden ökar, främst 
investerare visar ett stort intresse för internrevision, då det anses förbättra kvalitén på 
den finansiell ra 50pportering . 

                                                

3.1.2 Svensk kod för bolagsstyrning  
2004 sällade sig Sverige, till den grupp av Europeiska länder som har en nationell kod 
för ”corporate governance”. I Sverige valde utredningsgruppen, den så kallade 
”kodgruppen”, anförda av Erik Åsbrink, att kalla den ”Svensk kod för 
bolagsstyrning”. Corporate governance innebär styrning och kontroll av ett företag 
och får allt större vikt i bolagsrapporteringen. 51  
 
Syftet med svensk kod för bolagsstyrning är att skapa:52 

• förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll 
• maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning 
• tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan olika lednings- och 

kontrollorgan 
• likabehandling av ägare 
• transparens gentemot ägare, marknad och det allmänna. 

 
Syftet med svensk kod för bolagsstyrning är alltså att minska problemen som 
uppkommer genom förhållandet mellan agenten och principalen. Tanken är att en god 
bolagsstyrning leder till ett välskött företag. Dessutom anses resultatet främja 

 
46 Remissvar på utkast till vägledning för tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning gällande 
styrelsens rapportering beträffande intern kontroll avseende finansiell rapportering, (Stockholm: 
internrevisorerna, 2005), s 1-3  
47 ibid 
48 Morrill Cameron & Morrill Janet, Internal Auditors and the External Audit: A Transaction Cost 
Perspective, 2003, s 490 
49Hillison et. al., “The Internal Auditor as a Fraud-buster”, 1999, s 351  
50 ibid., s 351 
51 Skog Rolf, En svensk kod för bolagsstyrning : vad är det för något och vad innebär den? , 
(Stockholm : Jure, 2005), s 11-17 
52 Blix, Clas, Thorell, Per, Effektiva revisionsutskott,(Ernst & Young, 2005) hämtad 2008,01,14, 
tillgänglig på 
<http://www.ey.com/Global/Assets.nsf/Sweden/Revisionsutskott/$file/Revisionsutskott.pdf> 
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förtroendet för svenskt näringsliv och därigenom eventuellt underlätta för företagen 
att attrahera kapital. 53  
 
Svensk kod för bolagsstyrning bygger i stort på den brittiska motsvarigheten 
Combined Code som utvecklades under 90-talet.  Sverige är internationellt sett sena 
med den här typen av regelverk för bolagsstyrning. Det finns ett par regler i koden 
som är av stort intresse för den här uppsatsen: 54 
 

• En särskild rapport från styrelsen ska lämnas om hur den interna kontrollen 
fungerar. Revisorn ska avge en särskild granskningsberättelse över denna 
rapport. 

• Om företaget saknar egen internrevision ska detta årligen utvärderas och 
motiveras.  

• Krav uppställs på inrättande av revisionsutskott, inkl. regler för 
sammansättning och arbetsuppgifter. Särskilda regler gäller för bolag med en 
mindre styrelse. 

 
Värt att notera är att koden bara är obligatorisk för bolag noterade på A-listan och för 
större bolag på O-listan.  

3.1.3 Sarbanes-Oxley Act 
Sommaren 2002 signerade George W. Bush the Sarbanes-Oxley act of 2002 (SOX). 
SOX gäller för samtliga bolag som är noterade på någon börslista i USA. SOX 
innebar stora förändringar för de berörda bolagen.  Förändringar medförde för 
bolagsstyrningen bland annat nya regler gällande ansvarsområde för ledningen och 
bolagens interna rapporteringssystem.55. Resultatet bedöms i dagsläget vara ökad 
transparens i den finansiella rapporteringen och ökat oberoende bland de externa 
revisorerna56.  
 
Även om SOX har fått stark genomslagskraft är den komplicerad och väldigt 
detaljerad. IIA har givit ut en guide för hur 1 av de 11 sektioner som tillsammans 
bildar SOX bör tillämpas. Guiden som IIA givit ut omfattar nästan åttio sidor, vilket 
är en talande fingervisning på hur detaljerad SOX är. I guiden behandlas section 404. 
Section 404 innefattar intern kontroll. Ledningen är alltid ytterst ansvariga för interna 
kontrollen. CFO eller revisorer externa som interna kan aldrig bära det yttersta ansvar 
för den interna kontrollen.57   
 
Starka säkerhetsåtgärder har även fastslagits i SOX för att framför allt skydda de så 
kallade whistle blowers. Det framgår tydligt i SOX att företagen får inte röra dem och 
skulle den anställda förlora en eventuell rättegång eller liknande måste den anställda 

                                                 
Skog Rolf, En svensk kod för bolagsstyrning : vad är det för något och vad innebär den?, s 11-17 
54 Blix, Clas, Thorell, Per, Effektiva revisionsutskott,(Ernst & Young, 2005) hämtad 2008,01,14, 
tillgänglig på 
<http://www.ey.com/Global/Assets.nsf/Sweden/Revisionsutskott/$file/Revisionsutskott.pdf> 
55 Lander, Guy, ”what is the Sarbarnes-Oxley Act?”, (McGraw-Hill Trade, 2003), s 1 
56 Baker, C. Richard, Ideological reactions to Sarbarnes-Oxley, (ScienceDirect, Accounting forum, no 
32, 2008) s 114 
57 Sarbanes-Oxley act section 404, A guide for management by internal control practitioners, (the 
institute of Internal Auditors, 2nd edition, 2008), s 9, hämtad 2008-05-26 tillgänglig på  
< http://www.theiia.org/download.cfm?file=31866> 
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få behålla sitt jobb. SOX listar en mängd olika ersättningar som en whistel-blower har 
rätt till. Åtgärder från företagets sida för att hämnas på en anställd som använt whistle-
blower funktionen kan resultera i böter och upp till tio års fängelse58 
 
SOX kräver en revisionskommitté bestående av styrelsemedlemmar59. 
Revisionskommitténs syfte är bland annat att identifiera, dokumentera och behandla 
finansiella risker. Revisionskommittén ska kontinuerligt förbättra det finansiella 
systemet. Revisionskommittén ska även föra en öppen kommunikation mellan interna 
revisorer, externa revisorer, ledningen, styrelsen, revisionskommittén och övriga 
anställda.60 
 
Interna revisorer har oftast bättre möjligheter att upptäcka bedrägerier inom företaget 
än vad de externa revisorerna har, ändå är det lagstadgat sen 2002 i USA att de är de 
externa revisorernas ansvar att finna fel i den finansiella rapporteringen. Finansiella 
fel definieras som bedrägeri eller misstag.61 Vi anser att det viktigt för studiens syfte 
att klargöra ansvarsförhållandet mellan externa och interna revisorer när det gäller 
bedrägeri.  
 
SOX fastslår även att årsredovisningen skall innehålla en rapport om den interna 
kontrollen. Rapporten ska innehålla ledningens ansvar för att upprätta och underhålla 
den interna kontrollen samt en bedömning av den interna kontrollens effektivitet. 
Rapporten ska verifieras av den externa revisorn.62  

3.1.4 Intern kontroll 
I en publikation från statens offentliga utredningar, SOU 1983:36, ges en definition av 
vad intern kontroll innebär:  
 
”Med intern kontroll menas alla de metoder och åtgärder som används inom ett 
företag för att säkerställa att de avsiktliga eller oavsiktliga fel som kan komma att 
begås i verksamheten inte leder till fel i redovisningen eller förluster för företaget.”63 
 
Målet med intern kontroll ges av COSO-rapporten och översätts bäst som:64  
 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
3. Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 
Det är styrelsen som ansvarar för den interna kontrollen men som FAR beskriver det 
är intern kontroll en process, ett i verksamheten integrerat medel för att nå vissa mål, 
inte ett mål i sig. Det är ingen toppstyrd process som enbart kan styras genom 

                                                 
58 Lander, Guy, what is the Sarbarnes-Oxley Act?,  s97-99  
59 Baker, C. Richard, Ideological reactions to Sarbarnes-Oxley, s 115 
60 Moeller, Robert R., Sarbanes-Oxley and the new internal Auditing rules, (New Jersey, John Wiley 
& sons, 2004), s 60 
61 Moeller Moeller, Robert R., Sarbanes-Oxley and the new internal Auditing rules, s 220-223 
62 Baker, C. Richard, Ideological reactions to Sarbarnes-Oxley, s 115-116 
63 Krister Moberg, Bolagsrevision, s 35 
64 Haglund et al,. Intern kontroll – Ett flerdimensionellt ledningsverktyg, s 24-25 
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regelverk, utan är en process som inkluderar medarbetare på alla nivåer i 
organisationen.65  
 
1998 rapporterade Peter Maverick från KPMG i en internationell Fraud Survey att 
sextio procent av de upptäckta brotten ansågs bero på bristande intern kontroll. 
Mycket har hänt på området sedan dess, främst tack vare stor uppmärksamhet i media 
och med införandet av Sarbanes-Oxley Act i USA och Svensk kod för bolagsstyrning 
i Sverige.  
 
Intern kontroll är en komplex process som ständigt behöver ses över. Vem som sköter 
detta i företaget är inte alltid solklart. Många företag använder sig av internrevision 
för att kontrollera dessa funktioner och den pågående processen, även om detta blir ett 
delat revisionsobjekt mellan den externa och interna revisionen så har flera 
undersökningar, bland annat Morrill & Morrill66 och Michael B. Adams67 har kommit 
fram till slutsatser som visar på att det finns många fördelar genom att utveckla ett 
gott samarbete mellan den interna och externa revisionen.  

3.1.5 Externrevision 
Externrevision är den form av revision som oftast syftas på när begreppet revision 
nämn. Denna form av revision blev lagstadgad i och med ABL 1895 och har sedan 
dess varit ett krav för samtliga aktiebolag.68  
 
Externrevisorn tillsätts av bolagsstämman och har som uppgift att granska företagets 
förvaltning och finansiella rapportering. Enligt 9 kap 3§ Aktiebolagslagen skall 
revisorn i den omfattning god redovisningssed bjuder kontrollera bolagets 
årsredovisning, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning.69 För att kunna göra en effektiv revision läggs numera stor vikt på 
utvärderingen av den interna kontrollen. Anledningen är att en god intern kontroll 
minskar risken för både oavsiktliga och avsiktliga fel i redovisningen. Detta i sin tur 
ger en effektivare revision av bolaget.  

                                                 
65 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Testa den interna kontrollen, (Stockholm : FAR förlag,  2006), 
s 7 
66 Morrill Cameron & Morrill Janet, Internal auditors and the external audit: a ttransaction cost 
perspective, (Emerald, Managerial Auditing Journal, volume, 18, Issue 6/7,  2003), s 490 - 504 
67 Adams, Michael B.,  Agency Theory and the Internal Audit, 1994, s  8-12 
68 Krister Moberg, Bolagsrevision, 2006, s 33 
69 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), 8 – 9 kap, 2006  
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3.1.6 Internrevision 
”En internrevisor inom Försvarsmakten uttryckte revisorns uppgift på ett mycket kort 

och kärnfullt sätt:70 
 

”Ta reda på svaren på följande frågor: 
1. Vet folk vad dom ska göra? 

2. Gör dom det dom ska? 
3. Vet dom vad dom gör? 

4. Vad har dom för sig med pengarna? 
Om du hittar bra svar på alla frågorna, får du Mer Pang för Pengarna!”” 

 
En engelsk definition 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.” 71 
 

Det är svårt att ge en generell förklaring till vad en internrevisor gör. Det är beroende 
av det individuella företagets behov. Som nämns ovan i IIA:s definition ges att 
internrevisorn har en självständig, objektiv roll i organisationen för att tillföra någon 
form av värde till företaget. Sägs inget annat menas i vanligaste fall värde för ägarna 
(förutsatt att det generella målet för företaget är att generera vinst åt ägarna).  
 
Internrevision är ingen ny företeelse i privata företag. I den klassiska synen på 
internrevision har den två egentliga syften:72 
 

• Ansvara för revision av den interna kontrollen 
• Ansvara för revision av operationella verksamheten 

 
Med revision av den interna kontrollen menas att pröva om systemet fungerar på det 
sett som det är avsett. Exempelvis prövas om rapportering sker på ett önskvärt sätt 
eller att beslut tas på det sätt som organisationen avser. Den operationella revisionen 
handlar om att utvärdera resultatet av uppsatta mål. Att kvalitén på verksamheten når 
upp till de krav som företagsledningen önskar. Andra uppdrag kan vara att utvärdera 
de finansiella rapporteringssystemen och att se till att lagar och regler efterföljs.  
 
När man ser till definitionen av ordet revision, e.g. revidere, så blir internrevisionens 
roll än mer otydlig. Att revidera något är att granska det som redan hänt. Detta går väl 
i linje med den klassiska synen på internrevision. Under senare år har dock 
internrevisionens arbetsuppgifter utökats. När Thomas Bergh skrev sin rapport om 
                                                 
70 www.internrevisorerna.se hämtad 2008-05-27, tillgänglig på  
<http://www.internrevisorerna.se/internrevision/att_vara_internrevisor/vad_gor_en_internrevisor> 
71 www.theiia.org, hämtad 2007-05-26, tillgänglig på 
<http://www.theiia.org/guidance/standards-and-practices/professional-practices-framework/definition-
of-internal-auditing/> 
72 Bergh, Thomas, Internrevision och controllerarbete: organisation och ansvarsfördelning större 
företag, (Stockholm: Sveriges mekanförbund 1981), s 24 
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likheterna mellan internrevision och controllerarbete så var de flesta respondenterna 
frågande och förstod inte alls kopplingen.73 När Johan Adolphson (1998) beskriver 
dessa två yrkesroller så påpekar han att controllerns roll har utvecklats och att den 
tydliga gräns som fanns tidigare inte längre finns. Lika mycket som controllern tagit 
över många av internrevisionens arbetsuppgifter så har internrevisorn utvecklats till 
en kompetensmässig spjutspetts i organisationen.74 
 
Därför bör det läggas till en punkt i internrevisionens syfte:75 
 

• Ansvara för revision av den interna kontrollen 
• Ansvara för revision av operationella verksamheten 
• Strategisk sparringpartner åt företagsledning och styrelse 

 
Det är inte helt ovanligt att internrevisorns plats eller roll i organisationsstrukturen är 
svårdefinierad, då de ofta har sin plats vid sidan om organisationen samtidigt som de 
jobbar med omfattande delar av företaget. Det finns två huvudalternativ för hur det 
löses organisatoriskt:76 
 
 

  Figur 2: Schema över internrevisionens placering i organisationen, Wisdahl & Pettersson 

Outsoursat till externt bolag Styrelse 

VD 

Internrevision alt 1 

Internrevision alt 2 Ekonomichef  

Internrevision alt 3 

 
Det finns för och nackdelar med båda lösningarna och Michael B Adams77 hävdar att 
valet bör grunda sig i hur komplext företaget är. Ett stort företag som täcker många 
specialområden bör använda sig av en direktanställningsmetod med anledningen att 
det dels är svårt att sätta sig in i hur företaget jobbar och dels att det ger det en 
grogrund för vidareutveckling av funktionen som helhet, något som saknas om den 
interna revisionen outsoursas till ett externt bolag. Dock har de externa bolagen ofta 
fördelar i form av stor sakkunskap om själva revisionen i sig vilket kan vara en fördel 
i enklare fall.  

3.1.7 Riktlinjer för internrevision78 
Alla medlemmar anslutna till IIA har genom sin ansökan accepterat och förbundit sig 
                                                 
73 Ibid. 
74 Adolphson, Johan, Strategi för intern redovisning, (Malmö: Liber ekonomi, 1998), s 121-124 
75 Citat, Klas Schöldström, generalsekreterare Internrevisorerna, hämtad den 27 maj 2008, tillgänglig 
på 
< http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Home_Intern_kontroll_Scholdstrom_Strandh> 
76 Morrill C & Morrill J, Internal auditors and the external audit: a transaction cost perspective, 2003, 
Managerial Auditing Journal, s 490-504 
77 Michael B. Adams, Agency Theory and the Internal Audit, 1994,  Managerial Auditing Journal, s 8-
12 
78 Riktlinjer för yrkesmässig internrevision, Internrevisorernas förening, Stockholm, 2006 
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till att följa "standards for the professional practice of internal auditing (standards) 
and code of ethics", detta är ett kvalitetssäkringsverktyg för internrevision. Den 
närmaste svenska motsvarigheten till det engelska uttrycket benämns av 
Internrevisorerna som Riktlinjer för Yrkesmässig Internrevision (Riktlinjerna) och 
yrkesetisk kod. Den svenska översättningen reserverar sig för att det svenska språket 
inte alltid stämmer korrekt överens med det engelska språkets motsvarighet. Därför 
bör dokumenten läsas och användas tillsammans. Riktlinjerna delas upp i tre 
kategorier:  
 

• Riktlinjer för egenskaper  
• Riktlinjer för utförande 
• Yrkesetisk kod  

 
Aktuellt för vårat arbete är beskrivningarna av kompetens och vederbörlig 
yrkesskicklighet inom riktlinjerna för egenskaper samt huvuddragen i riktlinjer för 
utförandet. Kompetens och vederbörlig skicklighet behandlar området för ekobrott 
och bildar en förväntan på internrevisorn. Riktlinjerna för utförandet motiveras med 
ambitionen att förstå hur internrevisorer arbetar för att vara en effektiv 
ekobrottsupptäckare.  

3.1.7.1 Riktlinjer för egenskaper 
En internrevisors syfte, befogenhet och ansvar ska finnas beskrivet i ett dokument 
som godkänts av styrelse eller ledning. Internrevisorsarbetet ska rapporteras till en 
nivå inom organisationen som inte på något sätt kan hämma internrevisorns 
objektivitet eller oberoende. Internrevisorn ska själv bestämma omfattning, 
genomförande och rapportering för att förbli oberoende. En neutral och opåverkad 
attityd skall vidhållas för att undvika intressekonflikter så att objektiviteten inte störs. 
Skulle något av objektivitet eller oberoendet begränsas ska det redovisas.  En 
internrevisor ska således inte heller bedöma eller ge råd till de enheter den tidigare 
ansvarat för. Säkringstjänster som revisionschefen ansvarat för ska granskas av någon 
utanför internrevisionsenheten.  
 
Kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet 
Internrevisionsenheten ska ha de färdigheter som krävs för att kunna utföra arbetet. 
Finns de inte ansvarar internrevisionschefen för att de skaffas.  
 "Internrevisorn ska ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera tecken på 
bedrägeri, men förväntas inte ha samma djupa kunskap som någon vars huvudsakliga 
ansvar är att upptäcka och utreda bedrägeri." 
Vederbörlig yrkesskicklighet betyder inte att internrevisorer är ofelbara, utan att de 
gör och handlar som det förväntas av en internrevisor. Detta görs genom att 
internrevisorn bedömer arbetsinsatsen för åtagandet, betydelsen av det som säkras i 
arbetet, riskhanteringen och styrningens lämplighet och effektivitet, risker samt 
ekonomisk lönsamhet. En internrevisor ska kontinuerligt utveckla sina kunskaper. 
 
Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringsprogram 
Internrevisorschefen ska upprätta ett program som garanterar utveckling och 
förbättring i hela internrevisionsverksamheten genom övervakning och 
kvalitetsbedömning. Internrevisionsverksamheten ska kontinuerligt bedöma 
effektiviteten hos programmet. Vart femte år skall en extern part granska programmet, 
internrevisionschefen ska rapportera den externa partens resultat till ledningen och 
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styrelse. 

3.1.7.2 Riktlinjer för utförandet 
Leda internrevisionsverksamheten 
Internrevisionschefen ansvar för att internrevisionens effektivitet och att den tillför 
organisationen värde. Internrevisionschefen ska prioritera den leda verksamheten efter 
organisationens uppsatta mål och risker. Riskbedömningen ska ske årligen. 
Internrevisionschefen ansvarar för att internrevisionen får de resurser som krävs, att 
de är tillräckliga och att det används i avsett syfte. Internrevisionschefen ansvar för att 
det finns principer och metoder för att vägleda internrevision. Internrevisionschefen 
ska regelbundet rapportera internrevisionens arbete till styrelse och ledning. 
 
Arbetets beskaffenhet 
Internrevisorernas arbete är att systematiskt utvärdera och bidra till förbättringar inom 
riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. 
Internrevisionsverksamheten (IRV) ska övervaka och bedöma organisationens 
riskhanteringssystem. IRV ska utvärdera sina kontroller och ständigt försöka förbättra 
dessa med utgångspunkt från riskbedömningen gå igenom tillförlitligheten och 
fullständigheten, ändamålsenlighet och effektivitet, hur tillgångar skyddas och att 
lagar och överenskommelser följs. Ledningen sätter de kriterier som ligger till grund 
för internrevisorernas kontroller och om internrevisorn inte anser att kriterierna är 
tillräckliga ska nya tas fram i samarbete med ledningen.  
 
Planerande av åtagande 
För varje åtagande en internrevisor gör skall planering göras av resursanspråk, 
målsättning, omfattning och vid vilken tidpunkt åtagandet sker. Internrevisorn ska vid 
planeringen av åtagande ta hänsyn till verksamhetens målsättning, hur den styrs, vilka 
är de största risker för verksamheten och hur de kontrolleras. Internrevisorn ska göra 
en riskbedömning av verksamheten innan själva granskningen påbörjas. Detta ska 
ligga till grund för internrevisorns målsättningar för åtagandet. Vid upprättandet av 
målsättningar ska internrevisorn även väga in möjligheter för väsentliga fel, 
oegentligheter och liknande aktiviteter.  
 
Genomföra åtaganden 
Internrevisorn ska samla in, analysera och utvärdera tillräckligt med information för 
att nå målsättningarna. Den insamlade informationen ska vara relevant och tillförlitlig. 
När målsättningarna är nådda ska resultatet dokumenteras. Accessen till den 
dokumenterade informationen ska vara begränsad om inget annat krävs av styrelse 
eller ledning. Internrevisionschefen ansvarar för förvaringen av den dokumenterade 
informationen.  
 
Kommunicera resultatet 
Hela internrevisorns genomförande ska rapporteras jämte rekommendationer. 
Kommunikationen ska genomföras objektivt, tydligt och fullständigt. 
Internrevisionschefen ansvarar för att resultatet sänds till alla berörda parter.  
 
Övervaka process och resultat 
Internrevisionschefen ansvarar för att det finns ett fungerande system för att övervaka 
de resultat som kommuniceras till ledningen. Internrevisionschefen ansvarar även för 
att ett system finns som övervakar att de förslag som ledning gjort implementeras eller 
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att vissa risker accepteras. 
 
Uttalande rörande ledningens riskacceptans 
Om internrevisorn anser ledningen har en felaktig riskacceptans, som kan skada 
organisationen, ska en överläggning göras mellan internrevisorn och ledningen. Fattas 
inget gemensamt beslut ska ärendet rapporteras till styrelsen.  

3.1.7.3 Yrkesetisk kod 
Den yrkesetiska kodens syfte är att internrevisorn ska behålla sin objektivitet och sitt 
oberoende. IIA delar upp yrkesetiska koden i två delar, principer och 
uppföranderegler. Principer relevanta för utövandet av yrket. Uppförandereglerna är 
normer om hur en internrevisor förväntas agera. Normerna ses som en vägledning för 
principerna. 
 

Princip Uppföranderegler 

Integritet 
Internrevisorn ska vara ärlig, noggrann, följa de lagar som finns och inte 
medvetet delta i omgivningar som kan missgynna förtroendet för företaget 
eller internrevisionstjänster. 

Objektivitet Internrevisorn ska inte medverka i någon aktivitet eller ta emot något som 
skulle kunna påverka objektiviteten 

Förtrolighet Information ska skyddas av internrevisorn och inte heller ska den användas 
för egen vinning 

Kompetens De tjänster som internrevisorn utför ska stämma överens med riktlinjerna för 
yrkesmässig internrevision. Internrevisorn ska aktivt fördjupa sina kunskaper. 
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3.2 Ekobrott 
”En allmänt accepterad definition av ekonomisk brottslighet finns inte idag. Men i det 
övervägande antalet eko-brottmål finns förhållanden som är särskiljande, och det är 
att brotten begåtts i näringsverksamhet och syftat till i var fall ekonomisk vinning.”79 

3.2.1 Revisorernas anmälningsskyldighet 
Sedan 1999 har svenska revisorer enligt lag skyldighet att anmäla misstänkta 
oegentligheter till åklagare. Detta var och är fortfarande en kontroversiell lag och 
missnöjet bland revisorer är stort. Anledning till lagens uppkomst och utformning är 
däremot baserat på väl utvecklade och allmänt accepterade teorier om maktdelning. 
Maktdelningsteorierna utgår från att ett delat ansvar minskar möjligheterna för 
maktmissbruk. Anmälningsskyldigheten är tänkt att ge revisorn rollen som tredje part 
mellan dömande part och brottslingen. Lagstiftaren hoppades därmed fylla ut rollen 
som polisen har i övriga samhället, men som har stora svårigheter att patrullera 
innanför väggarna på företagen. 
 
Revisorn i ett aktiebolag har inget egenintresse i att anmäla brott och har heller ingen 
undersökningsplikt. Detta har resulterat i att reglerna tillämpats med försiktighet. 
2003 hade ca sex procent av revisorerna lämnat in en anmälning till åklagare80. Och 
det finns anledning att anse anmälningsskyldigheten som ett misslyckande. Den 
lagstadgade externa revisionen står fortfarande för en ytterst marginell andel av det 
totala antalet anmälningar.  
 
Även om anmälningsskyldigheten av många ses som ett misslyckande så har den 
lämnat stort avtryck i debatten om ekobrottsbekämpning.   

3.2.2 Vad är ekonomisk brottslighet? 
Det finns många olika typer av ekonomisk brottslighet vilket leder till problem vid 
klassificering av brottet. Som nämnts i citatet ovan har ekobrott begåtts i 
näringsverksamhet och syftat till ekonomisk vinning. Detta är den klassiska svenska 
definitionen på samlingsbegreppet ekonomisk brottslighet. Dessa brott går att 
regelmässigt klassificera och ges i följande tabell: 
  
 Tabell 2 Brott som regelmässigt räknas till ekobrott81 

Svindleri 9 kap. 9§ Brottsbalken 
Brott mot borgenärer 11 kap. Brottsbalken 
Brott mot skattebrottslagen Skattebrottslagen (1971:69) 
Brott mot aktiebolagslagen Aktiebolagslagen (2005:551) 
Brott mot lagen om förbud mot Förbud mot yrkesmässig 
yrkesmässig rådgivning rådgivning i vissa fall m.m. (1985:354) 
Brott mot insiderlagen Insiderlagen (1990:1342) 

     
Av dessa brott kan flera enbart bli aktualiserade inom näringsverksamheten. Brott mot 
aktiebolagslagen kräver att det finns ett underliggande aktiebolag för att brottet skall 

                                                 
79Kronqvist Christer et al., Vad är ekobrott?, (Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 1997), s 8 
80 Larsson, Bengt, Revisorernas anmälningsskyldighet; en forskning om ekonomisk brottslighet, 
Stockholm: (Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2004), s 21 
81 Ibid., s 8 
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finnas. Även bokföringsbrott och brott mot arbetsmiljölagstiftningen kan enbart begås 
av någon som är bokföringsskyldig.82 Men även om brott mot 
arbetsmiljölagstiftningen är ett brott inom näringsverksamheten bör den inte klassas 
som ekonomisk brottslighet.  
 
Den klassiska svenska synen på ekobrott har fått kritik under senare tid. I 
Ekobrottsutredningens betänkande Effektivare ekobrottsbekämpning (Ds 1996:1) 
framhölls att den enskilt viktigaste delen i en definition bör vara det faktiska krav på 
specialkompetens hos de personer som utreder brottet måste uppfylla.83 Även Lars E. 
Korsell menar att den klassiska definitionen av ekobrott är för snäv och otillräcklig. 
Det Korsell främst syftar på är att den missar s k. yrkesbaserade brott vilket är ett 
annat perspektiv på ekonomisk brottslighet. Båda dessa perspektiv på ekonomisk 
brottslighet finns dessutom i många andra länder.84  
 
Skillnaden mellan dessa perspektiv är att yrkesbaserade brott ofta tillhör 
förmögenhetsrätten. Vilket betyder att det nödvändigtvis inte behöver finnas någon 
form av näringsverksamhet för att dessa brott skall aktualiseras.85 När 
anmälningsplikten för revisorer infördes 1999 har anledningen till att bredda 
definitionen av ekonomisk brottslighet stärkts. Det syfte som anmälningsplikten har är 
brottsförebyggande och i detta avseende gäller ekonomiska brott begångna av 
verkställande direktör eller styrelseledamot. De brott som vilar under 
anmälningsskyldigheten är även sådana som inte innefattas i det klassiska 
perspektivet, exempelvis förskingring och annan trolöshet.86  

3.2.3 Yrkesbaserad ekobrottslighet 
Yrkesbaserad brottslighet är en grupp av brott som ofta inte inkluderas i 
ekobrottsdiskussionen. Under senare år har incitamenten för att inkludera även dessa 
brott ökat. Främsta anledningarna för anses vara revisorns anmälningsskyldighet och 
den specialkompetens som krävs för att utreda dessa brott. Vilket har visat sig i bland 
annat fallet Skandia. Vad som skall klassas som yrkesbaserad ekonomisk brottslighet 
är oklart men både förskingring och trolöshet mot huvudman får anses falla under 
rubriceringen.  
 
Förskingring (BrB, 10 kap, 1§): ”Om någon, som på grund av avtal, allmän eller 
enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet 
att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller 
annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, 
dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för 
förskingring till fängelse i högst två år.” 
 
Förskingring är även omnämnt som ringa (2§) och som grovt (3§) med straffskala upp 
till sex år. 
 

                                                 
82 Dahlqvist, Anna-Lena & Holmquist, Rolf, Brotten i Näringsverksamheten, (Stockholm: Nordstedts 
Juridik, 2004), s 23-24 
83 Kronqvist C et al., Vad är ekobrott?, Brottsförebyggande rådet, 1997, s 8 
84 Emanuelsson Korsell Lars, Ekobrott: Utvecklingen av några centrala brottstyper, 
Brottsförebyggande rådet, 2002, s 10 
85 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i Näringsverksamheten, s 24 
86 Emanuelsson Korsell Lars, Revisorernas anmälningsskyldighet, s 23 

 26



Endast den som har fått anförtrodd egendom87 i sin besittning kan göra sig skyldig till 
förskingring. Den som fått egendom i sin besittning av misstag kan inte dömas för 
förskingring. För att egendomen skall räknas som anförtrodd ska gärningsmannen ha 
fått tillgång till den via ”avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning”88. 
Praktiskt räcker det att på grund av sin anställning ha tillgång till företagets egendom 
för att kunna dömas till förskingring.  Det som skiljer förskingring från stöld är 
gärningsmannens förtroendeställning gentemot uppdragsgivaren.  
 
Det mest upplysande exemplet är när en ekonomiansvarig betalar ut pengar till sig 
själv och sedan bokför detta med hjälp av falska fakturor eller vilseledande bokföring. 
I domen NJA 1997 s.652 blev gärningsmannen dömd till grov förskingring, efter att i 
två fall, som ekonomiansvarig, betalat ut sammanlagt 189 000 kr till sig själv och dolt 
detta med falska fakturor och vilseledande bokföring.89 
 
Förskingring kan även gälla mellan företag men detta faller enligt studiens syfte bort 
från den yrkesmässiga brottsligheten.  
  
Trolöshet mot huvudman (BrB, 10 kap, 5§): ” Om någon, som på grund av 
förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet 
eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av 
sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom 
skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i 
högst två år.” 
 
Även trolöshet mot huvudman finns i som grövre brott med straffskala upp till sex år. 
Dessa brott sträcker sig utanför definitionen av ekobrott given ovan; det krävs inte 
specifikt ekonomisk vinning för att brottet skall rubriceras som trolöshet mot 
huvudman. Vilket också gör att brottet ej tidigare klassats som ekobrott. Med detta 
följer att dessa brott inte utreds av Ekobrottsmyndigheten utan av Polismyndigheten, 
vilket avviker från de klassiska ekobrotten. Behovet av specialkompetens för 
utredarna skiljer däremot inte alltid mellan brotten. Något som beskrivs i flera 
undersökningar är bristen på den närhet som krävs för en effektiv utredning och 
kontroll. Främst är det Åklagarmyndigheten samt Polismyndigheten/EBM som 
framfört denna kritik.90 Ett av målet var att öka denna närhet till brottet när 
anmälningsskyldigheten för externa revisorer infördes.  
 
För att förstå brottet trolöshet mot huvudman måste begreppet förtroendeställning 
utredas. En förtroendeställning uppstår när en person fått i uppgift att åt annan 
person:91 

• Sköta eller övervaka skötseln av en ekonomisk angelägenhet eller 
• Självständigt handha eller övervaka skötseln av en kvalificerad 

teknisk uppgift eller 
• Sköta en rättslig angelägenhet av något slag (även sådant som inte är 

av ekonomisk eller teknisk art) 
                                                 
87 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i Näringsverksamheten, Nordstedts Juridik, 2004. s 188 
88 Ibid. 
89 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i Näringsverksamheten, s 189-190 
90 Emanuelsson Korsell Lars, Ekobrott: Utvecklingen av några centrala brottstyper, 
Brottsförebyggande rådet, 2002, s 11 
91 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i Näringsverksamheten, s 193 
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Dessa former av förtroendeställningar är väldigt vanliga i ett aktiebolag. Speciellt 
tydligt blir det i relationen mellan ägare och ledning där oftast samtliga kriterier för en 
förtroendeställning uppstår. Men även på lägre nivåer i företaget kan dessa 
förtroendeställningar uppstå, även om den generella lojalitetsplikten som uppstår i ett 
vanligt anställningsavtal inte räknas som en särskild förtroendeställning. 92 En vanlig 
arbetstagare kan därför enbart bli dömd för trolöshet mot huvudman om det inte skett 
under en särskild förtroendeställning. Men eftersom det är upp till en domstol att 
avgöra huruvida det finns en särskild förtroendeställning eller inte går vi inte in 
närmare på det. Det är det förebyggande åtgärderna som är intressanta, inte 
domstolens utfall då skadan redan är skedd.  

                                                 
92 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i Näringsverksamheten, s 194 
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3.3 Modeller för upptäckt av ekobrott 
Det finns många olika modeller för att upptäcka och förebygga brott. Merparten av 
dessa kommer från forskningen inom kriminologi, psykologi och sociologi. Både 
Hillson et. al.93 och Krambia-Kapardis94 visar på att det finns ett behov av att 
överföra kunskap från denna forskning till revisionen. Det krävs grundläggande 
kunskaper inom dessa områden för att utveckla möjligheterna att begränsa 
skadeverkningarna av ekobrott i näringslivet. Särskilt viktigt är att de bakomliggande 
faktorerna hos en ”vanlig” förövare förstås.   
 
Att förstå bakgrunden och kunna identifiera utövaren av ekobrott är bara en del i ledet 
mot en effektiv kamp mot ekobrott i organisationen.  
 
Den andra delen är att förstå och kunna tolka signaler i organisationen efter att brottet 
är utfört. Många forskare har utvärderat, kategoriserat och rangordnat de vanligaste 
felen och situationerna som bör resultera i varningsflagg. Mycket av denna forskning 
är ämnad för revisorer och grundar sig på redovisningsteori. Framförallt grundar sig 
detta på jämförelsetal och relationer mellan olika redovisningsposter.  

3.3.1 The Fraud model95 
Figuren är ursprungligen en modell 
av Cressey som menar att ett brott 
vanligen kräver samtliga av de tre 
faktorer som nämns i modellen. 
 
Press, (Pressure), i det här fallet en 
ekonomiskt pressad situation, är 
ofta förhållanden som inte alltid är 
synliga för tredje man. Exempelvis 
räknas hit: girighet, att leva över 
sina tillgångar, tristess, eventuella 
missbruk och missnöje med sitt 
arbete som förhållanden vilka 
påverkar den blivande 
gärningsmannen. Detta är 
förhållanden som arbetsgivaren 
ofta vill få reda på, men som har 
blivit hårt kritiserade med hänsyn 
av den personliga integriteten.     Figur: the fraud model  
   
Tillfälle (Opportunity) kan uppstå när en person blir väl anförtrodd genom sin 
anställning, den interna kontrollen är bristande eller inte alls. En person med 

                                                 
93 William Hillison, Carl Pacini och David Sinason, The internal auditor as a fraud-buster, (Emerald, 
Managerial Auditing Journal,  issue 14/7, 1999), s 353  
94 Krambia-Kapardis Maria, A fraud detection model: A must for auditors, (Emerald, Journal of 
Financial Regulation and Compliance, volume 10, 2002) s 266 
95 William Hillison, Carl Pacini and David Sinason, The internal auditor as fraudbuster, s 353-355 
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tillräckligt högt anseende kan dock undgå den interna kontrollen tackvare sin 
auktoritet eller sitt förtroende. Dessa möjligheter kan påträffas på grund av utebliven 
redovisningsuppföljning, brist på information om regler, olämplig dataaccess etc.  
 
Integritet (Rationalizations/Integrity) alla som medvetet begår ett brott rättfärdigar det 
utifrån sina egna moraliska och etiska värderingar. En ekobrottsling handling kan vara 
ett resultat av en känsla av att inte få den ersättning personen tycker sig förtjäna, 
dåligt självförtroende eller att söka hämnd. För företaget är detta den svåraste av de 
tre sektionerna i modellen att bedöma. 
 

3.3.2 Let them know someone is watching 
I artikeln Let them know someone’s watching behandlas problematiken med att vissa 
tjänster, exempelvis högre positioner i en företagsledning, har kunskap och access till 
att begå ekonomiska brott. Särskilt problematisk kan det bli om det finns ekonomiska 
fördelar i form av högre ersättning om ett visst resultat uppnås. Artikeln tar sikte på 
dessa positioner som där de förebyggande åtgärderna inte når fram eller räcker till. 
Avgörande för om brottet kommer att genomföras är om brottslingen tror att brottet 
kommer att upptäckas eller inte. Vikten av att visa upp sig som internrevisor 
poängteras. Det bästa skyddet är när potentiella brottslingar tror att de kommer bli 
ertappade, så att de aldrig genomför något brott. Artikeln anser vidare att någon form 

av press är en förutsättning 
för att en brottslig tanke ska 
ta form.96 Vi tolkar artikeln 
som att när 

internrevisionsverksamheten 
inte kan förebygga brott, så 
ska internrevisionen 
avskräcka förövare att begå 
brott. Vissa positioners access 
av naturliga skäl inte 
begränsas, Wells menar då att 
det är av yttersta vikt med 
kommunikation för att öka 
medvetandet om risken för att 
bli upptäckt.  
 
 
Figur 4 How fraudsters think 

 

                                                 
96 Joseph T. Wells, “Let them know someone’s watching”, (Journal of accountancy, may 2002), s 106-
110 
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3.3.3 Checklista för internrevisorer i jakten på ekobrott97 
I artikeln ”The internal auditor as fraudbuster” argumenterar Hillison, Pacini och 
Sinason för att internrevisorn ska assistera den externa revisorn för att underlätta 
upptäckten av oegentligheter. I Artikeln listas följande åtgärder med hänvisning till 
Association of certified fraud examiners (nästa sida). Även Wells & Gill kommer i 
artikeln ”Assessing Fraud Audit” fram till liknande slutsatser även fast författarna inte 
nödvändigtvis har riktat sig till internrevisorer utan behandlat revision i allmänhet98. 
Med detta finns ingen anledning att tro att forskningen av Hillison et al. skulle vara 
inaktuell. 

                                                 
97 William Hillison, Carl Pacini and David Sinason, The internal auditor as fraudbuster, s 356 
98 Wells, Joseph T., Gill, John D., Assessing fraud risk, (AICPA, Journal of Accountancy, oct., 2007) 
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Utöka användningen av 
trendanalyser  

Företag uppmanas öka användningen av sina analysmetoder, en internrevisor kan 
behöva analysera flera år av finansiella rapporter samt växla mellan olika tekniker 
för att identifiera ett ekonomiskt brott. Konton som är manipulerade kan ha en 
oväntad relation till ett konto eller ingen alls till ett annat. Internrevisorn behöver gå 
tillbaka i redovisningen flera år för att kunna identifiera mönster i redovisningen 
som indikerar ett bedrägeri. Konton kan jämföras mot budgeten, vertikalt eller 
horisontellt. Vertikalt innebär att jämförelse med normalfallet. Horisontellt innebär 
en analys av trenden för kontot. 

Granska kontrakt 

Kontraktsgranskning är nödvändig för att identifiera oegentligheter i företaget som 
skulle kunna resultera i intressekonflikter eller att någons trångmål skulle kunna 
utnyttjas. Bedrägerier som möjliggjorts av kontrakt är när ena parten har starkare 
förhandlingssituation än motparten och använder den situationen för olaglig 
verksamhet eller som en konspiration av företagets egen personal och företagets 
leverantörer eller olika försäljare. Vid kontrakt genom budgivning bör internrevisorn 
titta på indikatorer som vem la sista budet, vem la lägsta budet och vem fick 
kontraktet, för att finna omotiverade tilldelade kontrakt. Internrevisorn bör även 
undersöka eventuellt hos beslutsfattande personer. 

Göra en riskbedömning 

Göra en riskanalys över vilka tillgångar som är och hur de skulle kunna bli utsatta 
för illgärningar. Analys bör fokusera på att identifiera de största risk bärarna. De 
risker som lyfts fram bör elimineras, minimeras eller åtminstone kontrolleras. 
Företaget bör även konsultera en extern part att göra en analys av företagets och dess 
bedrägeri risk. Tekniken bygger på förebyggande göra något åt problemet innan fel 
person gör det. 

Skapa och underhålla en 
ekobrottspolicy 

Företaget bör upprätta och bibehålla en ekobrottspolicy som är frånskild code of 
conduct.läses igenom av nyanställda som skriftligen accepterar och signerar samt 
årliga seminarium för anställda. 

Jobbrotation  

Genom att rotera personer med känsliga arbetsuppgifter så kan den interna 
kontrollen förstärkas. Dels för att möjligheten att värka ostört minskar och dels för 
att pågående oegentligheter kan upptäckas i samband med att nya personer får 
ansvar över en viss arbetsuppgift.  

Underlätta för anonyma 
tips 

Företaget ska kunna tillhandahålla möjligheten att anonymt lämna uppgifter om 
bedrägeri eller liknande. Anställda kan i annat fall dra sig för att rapportera om brott 
då de räds repressalier. Möjlighet till anonyma tips är en av de mest 
kostnadseffektiva metoderna mot ekobrott. Ärliga människor ser ofta överträdelser 
av olika former men vet sällan hur de ska hantera situationen. Anonyma tips 
fungerar även i preventivt syfte.  

Se över arbetsrutiner 

Internrevisorn kan ta två steg för att stärka den interna kontrollen. Internrevisorn kan 
stärka den internkontrollen genom att vissa högriskspositioner måste ta minst två 
veckors sammanhängande semester över ett bokslut. Även bör ett rotationsprogram 
utvecklas så att anställda har liten eller ingen access till datafiler eller dokument från 
föregående jobb. Dessa steg försvårar att nya bedrägerier inleds och tvingar vissa 
gamla till ytan. 

Bakgrundsundersökningar 
vid anställning 

Granska anställningsreferenser så att ingen med tidigare känt register som 
ekonomisk brottsling anställs. Tas det för givet kan en tidigare bedragare begå 
samma brott igen. I CV för arbetssökande bör inte tas för givet att uppgifter som 
personliga referenser och telefon nummer går till rätt person, utan företaget som 
anställer bör se över dessa. Även bör tid ges till tidigare arbetsplats för att upptäcka 
eventuella brott. 

Skydda 
informationssystemen 

Genom informationssystem kan bedragare genom att använda falsk information, 
stjäla information eller rent av direkt stjäla pengar genom att öresavrunda nedåt och 
sedan skicka öresavrundningen till ett privat konto. Dessa brott undviks lättast 
genom att skydda informationssystem med lösenord, krypteringar, virusskydd och 
backup. Företaget bör även spåra misslyckade inloggningsförsök samt hålla en 
loggbok över inloggningar. 

Slumpmässiga revisioner 
Företagen uppmanas att göra oanmälda och slumpmässiga besök för att minimera 
risken att personer skall kunna förstöra bevis, men även i syfte att avskräcka 
personer att begå brott. 
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3.4 Sammanfattande modell för studien 

 
 
Den sammanfattade modellen ska ge läsaren en övergripande bild av studien och bör 
följa med läsaren genom studien. Det är en grundläggande kategorisering av de 
organisationer som senare analyseras. Grupp A är alla företag som styrs av svensk 
kod för bolagsstyrning men inte av SOX. Grupp B å andra sidan styrs av både svensk 
kod för bolagsstyrning och SOX. 

 

 

Sarbanes Oxley-act 
(SOX) 

Svensk kod för 
Bolagsstyrning 

 
Internrevision 

Internrevision baserad på 
svensk kod för 
bolagsstyrning. Grupp A 

Figur 6: Wisdahl & Pettersson

Internrevision baserad på 
både SOX och svensk kod 
för bolagsstyrning. Grupp B 
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4 Studiens genomförande 
Det här kapitlet beskriver förberedelser och genomförandet av 
primärdatainsamlingen. Dessutom visar vi hur det empiriska materialet behandlas 
och vilka åtgärder som tagits för att förbättra validiteten och reliabiliteten i 
undersökningen. Vi redogör för metodval och urval av respondenter. 

4.1 Metodval 
Inom forskningen skiljer författare på kvantitativ och kvalitativ forskning.99 
Kvantitativa metoder avser att mäta ett samband mellan orsak och verkan. Frågor 
besvaras ofta i eller med hjälp av siffror. Kvantitativa metoder har en stark historisk 
koppling till naturvetenskap. Kvalitativa metoder är alla metoder som inte är 
kvantitativa. Forskaren söker kunskap för att förstå en företeelse genom att skapa 
empati för det som ska undersöks. De båda metoderna innehåller ofta ett naturligt 
inslag av varandra i sig.100 Att försöka förstå och tolka resonemang eller reaktioner 
gör en kvalitativ studie lämplig. Valet av metod ska ske utifrån frågeställningen.101 
Fördelar med kvalitativa metoder är att kan visa en helhetsbild för att öka förståelsen 
för olika processer och sammanhang. Kvalitativa metoder möjliggör en mer detaljrik 
uppfattning om just det undersöktas säregna situation, även kallad aktörsperspektivet, 
till skillnad från kvantitativa metoder där forskaren systematiskt och objektivt 
observerar utan möjlighet till dialog.102 Vi avser med vår studie att tolka och förstå de 
karaktäristika som förknippas med kvalitativa studier. En kvalitativ ansats stämmer 
därför väl överens med denna uppsats syftet att beskriva hur internrevisorer arbetar 
för att motverka ekonomisk brottslighet.  
 
Ytterligare en skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att forskaren 
försöker i kvalitativa metoder skaffa en subjektiv uppfattning, medan den kvantitativa 
metodiken arbetar för ett objektivt förhållande mellan forskaren och det som 
undersöks.103 Syftet vår uppsats är att förstå och tolka hur internrevision används för 
att förebygga ekonomiska brott i företaget. Vi kommer därför att inta en subjektiv 
uppfattning om hur internrevisorer arbetar, baserat utifrån deras uppgifter. 
Aktörsperspektivet är utgångspunkten i vår primärdatainsamling. Vi anser att de som 
har bäst information om hur internrevisionsfunktion i företagen är internrevisorerna 
själva. 

4.2 Primärkällor 
En kvalitativ forskningsintervju används lämpligen då forskaren vill se problemet ur 
det studerades vinkel.104 Syftet är att kunna måla upp en bild av en viss händelse105.  
Studiens syfte är att se hur internrevisorer arbetar utifrån deras synvinkel. Studien har 
kvalitativt karaktär och för att kunna tolka och reflektera över internrevisorernas 
                                                 
99 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Malmö: Liber AB, 2005), 
s 39 
100 Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas, Varför vetenskap?, (2a uppl., studentlitteratur lund, 
2002), s 114-15 
101 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, (3e upplagan, Lund, studentlitteratur, 2005) s 14-15 
102 Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie, Kunskapens former, ( Stockholm : Liber, 2002) ,  s 78-79 
103 Svensson PG & Starrin B., Kvalitativa studier i teori och praktik,  ( Lund, studentlitteratur, 1996), s 
19 
104 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskning intervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s 170 
105 Svensson PG & Starrinm B, Kvalitativa studier i teori och praktik, s 54,  
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situation måste en dialog upprättas. Genom dialogen kan vi skapa en bild av hur 
internrevisorerna ser på sin omgivning. Därför är den kvalitativa intervjun ett logiskt 
val.  

4.2.1 Urvalskriterier 
För att finna de primärkällor som studien kräver ska forskaren söka i miljöer för det 
område som studien behandlar. Det kan röra sig om offentliga företag, privata företag 
eller frivilliga organisationer. När institutioner ringats in bör forskaren söka inom 
varje institutionen efter den person som sitter inne med mest relevant information.106 
Ett kvalitativt urval med utgångspunkt i problemställningen eller teorin utgår 
forskaren från region till en viss bransch och inom branschen en viss storlek på 
företaget. Vissa kriterier för valda företag bör diskuteras och vara centrala utifrån 
problemställningen. För att undvika ensidigt resultat bör forskare söka de källor med 
mest kännedom om ett visst fenomen, samtliga källor skall kritiskt individuellt 
granskas. 107  
 
Vi har utgått från att söka efter internrevision i de områden där det är mest troligt att 
finna dem. För att internrevision ska vara aktuellt och lönsamt krävs en viss storlek på 
företaget. Eftersom svensk kod för bolagsstyrning är lagstadgat för de bolag som är 
noterade på stockholmsbörsens Large Cap-lista antog vi att det skulle vara den lista 
med högst frekvens internrevisionsverksamheter. Samtliga företag noterade på Large 
cap gicks igenom. Genomgången bestod av en granskning av företagets verksamhet, 
under denna genomgång beslöt författarna utesluta investmentbolag. 
Investmentbolagen uteslöts eftersom deras verksamhet inte är lämplig för 
internrevision. De återstående företagen på listan kontaktades via mail. Mailet 
adresserades till ansvarig för internrevision med en förfrågan om att vara med i 
studien och göra en telefonintervju. Mailet fick hög svarsfrekvens men oftast med ett 
avböjande innehåll. Det var när en av respondenterna föreslog att vi kunde göra 
intervjun underförutsättningen att det skedde via mail, som vi uppmärksammade den 
möjligheten. Vi erbjöd i de resterande förfrågningarna mail jämte telefon som 
kommunikationskanalen för intervjun. Vi har på detta vis lyckats komma i kontakt 
med den mest kunniga på området internrevision i varje för studien representerat 
företag. 

4.2.2 Inför intervjuerna 
Forskare som använder intervjuer rekommenderas utforma en intervjuguide, hur 
intervjuguiden utformas och hur strikt den bör efterföljas bestäms av studiens art. En 
för fast struktur kan låsa forskaren och respondentens interaktion, vid intervjuer där 
forskaren vill fånga respondentens perspektiv kommer en för fast struktur i 
intervjuguiden motverka studiens syfte. Intervjuer under sådana omständigheter 
riskerar att missa kontextens innebörd. Dock kommer forskaren utan en struktur samla 
in en massa av information som inte har något värde för studien.108 Innan en intervju 
genomförs bör forskarna tänka över strategin för intervjun. Strategin kan innebära 
forskaren gör en prioritering av frågeområden, funderar på vad respondenten faktiskt 
kan svara på, göra en intervjuguide och kritiskt granska den.109  
                                                 
106 Ryen., Anne , Kvalitativ intervju: Från vetenskapsteori till fältstudie, (Liber: Malmö, 2004), s73-74 
107 Ibid. 79-80 
108 Ibid. 44 
109 Ekholm, Mats & Fransson, Anders, ”Praktisk intervjuteknik”,(Göteborg Norstedts förlag, 1992): s 
61-67 
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Genom att göra en tankekarta vill vi förklara hur vi tänkt under förberedelserna till 
intervjuerna. Det teoretiska ramverket delas upp i tre teman för att försäkra oss om att 
samtliga delar kommer att behandlas under intervjuerna. De tre teman vi koncentrerar 
oss på är; ekobrott, bolagsstyrning och förebyggande metoder. Alla tre är viktiga för 
att skapa en helhetsbild av internrevisorernas arbete.    

 
• Temat ekobrott är avdelat för att skapa en bra kommunikation med 

respondenten och säkerställa att det blir ett samförstånd mellan 
respondenten och oss i de efterföljande frågeställningarna.  

• Temat förebyggande metoder behandlar vilka olika metoder som 
respondenten anser vara viktiga förebygga ekonomisk brottslighet, 
dessa frågor är helt öppna och fördelas mellan allmänna riktlinjer och 
egna metoder. 

• Temat bolagsstyrning skall förklara hur de olika metoderna används 
och hur det påverkar organisationen. Hur har regelverken för 
bolagsstyrning påverkat. 

 
En intervjumall av halvstrukturerad art kvalitetssäkrar att intervjun kommer behandla 
de mest lämpliga uppslag frågor anslutna till teman110 Mallen skall tillföra studie svar 
som är kunskapsgenererande och god relation mellan forskare och respondent.111 Vi 
har valt den semi-strukturerade varianten av intervjuer. Vi bygger intervjun på några 
huvudfrågor som respondenten talar runt. Huvudfrågorna stöds och backas av 
följdfrågor som säker ställer att aktuell information kommer fram. Respondenten har 
tillåtits fritt tala, även om vi har försökt styra in respondenten på studiens område, 
med hjälp av olika huvudfrågor. 
 
Vi har dels själva kritiskt granskat frågorna genom att testa intervjumanualen på 
försökspersoner och gjort justeringar, men även fått matnyttiga kommentarer och 
funderingar av vår handledare. Vi har samlat frågorna kring två huvudämnen 
bolagsstryrning och förebyggande av ekonomisk brottslighet. Dessa förgrenas sedan 
ut till olika frågor och delområden. 
                                                 
110 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskning intervjun, 1997, s 117 och 122 
111 Ibid., s 121 
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Företag Respondent och titel Kommunikation Grupp 
Bolag A Adam, ansvarig för redovisning och skatter Telefon (42 min ) A 
Bolag B Bertil, affärscontroller Mail A 
Bolag C Ceasar, ansvarig internrevision region Europa Telefon (37 min ) B 
Bolag D David,  internrevisor, Business Process auditor (löpande kontakt Mail 

över tre veckor)  B 

 
Respondenterna gavs vid intervjutillfället möjlighet att v en av 

spondenterna önskade anonymitet. Vi har ändå valt att anonymisera namn på 

enomförandet av intervjun 
träda en vägledanderoll, utan att för den 
ment till intervjuguiden har en modell för 

Modifierad trattmodell 
I  Presentation av studien och respondenten 

s till respondenten kring huvudämnen 
   ombeds 

 
V Intervjun utas 

 

.2.4 Muntliga intervjuer 
s via telefon. Telefonintervjuer är 

låter sig inte påverkas av yttre faktorer som ålder, kön 

                                                

ara anonyma. Ing
re
respondent och företag. Det gör vi eftersom att vi inte anser att namn tillför studien 
något.  

4.2.3 G
I kvalitativa intervjuer bör intervjuaren in
delen ställa ledande frågor112.  Som komple
genomförandet av intervjuerna tagits fram. Med modellen vill forskarna visa på vilket 
sätt frågorna ställts under intervjun, för att läsarna ska kunna få en bild av forskarnas 
roll i intervjun. Punkt II, III och IV är grundläggande för varje fråga i intervjuguiden. 
Modellen är en reviderad version av trattmodellen113 som anpassats för att passa 
studien. Punkt IV har lagts till för att komplettera modellen. En följdfråga medför 
automatisk en tolkning av svaret114. Det är en punkt som lagts till för att säkra 
studiens resultat. Följande modell illustrerar hur frågorna och intervjuerna 
genomförts: 
  

II.  Öppna frågor ställ
III Precisering av svar genom att respondenten

exemplifiera 
IV  Följdfrågor ställs, återgång till punkt II med ny fråga.

avsl

4
De muntliga intervjuerna har genomfört
kostnadseffektivt och forskaren 
och klass115. Vi har genomfört två telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes i ett 
rum på Ålidhem. Respondenterna har sina arbetsplatser långt ifrån Umeå och långt 
ifrån varandra därför har intervjuerna skett via telefon.  Intervjuerna spelades in, 
vilket gjort att vi kunnat koncentrera oss på själva dialogen. Det har även hjälpt oss att 
bearbeta resultatet. De muntliga intervjuerna har genomförts med stöd av den 
modifierade trattmodellen och intervjuguiden. 

 
112 Trost Jan, Kvalitativa Intervjuer, (Lund: studentlitteratur, 2005, s 54 & 62 
113 Kylén, Jan-Axel, Att få svar: intervju, enkät, observation , (Stockholm : Bonnier utbildning, cop. 
2004), s 31-39 
114 Lantz, Annika, Intervjumetodik, (Lund : Studentlitteratur, cop. 2007),  s 87 
115 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga Forskningsmetoder, s128-129 
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4.2.5 Skriftliga intervjuer 
Onlineforskning innebär att information har uppstått genom kommunikation över 

116 tet liknar på många sätt de problem som uppstår vid 
n. Forskare behöver tänka över hur tillit skaffas och 

t äga rum på grund av 
ötesproblematik.119 Internet är ett forum som underlättar respondentens 

munikation. Vi anser att de fördelarna som kommer med 
ailintervjuer väger tyngre än nackdelarna. Att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk 

tt respondenten får fri betänketid att formulera sig och besvara frågorna underlättar 

                                                

Internet . Att intervjua över nä
den vanliga traditionella intervju
hur frågor bäst ska formuleras så att svaren ska kunna användas för att fylla studiens 
syfte. En nackdel med kommunikation över ett nätverk är att forskaren inte kan tolka 
kroppsspråk, betoningar, leende eller rastlöshet.117 Kommunikationen över Internet är 
särskilt lämplig när forskare söker en sällsynt population118.  
 
En fördel med att använda skriftlig kommunikation som datainsamlingsverktyg är att 
då möjliggörs intervjuer som annars inte skulle ha kunna
m
anonymitet120. Vi har ett begränsat urval av potentiella respondenter. Vi valde 
skriftliga intervjuer för på så sätt få med de respondenter som annars skulle ha tackat 
nej till intervju. Vi tror att erbjudandet av anonymitet och eliminering av 
mötesproblematiken gjort att vi har fått fler intervjuer än vad vi skulle ha fått med 
bara muntliga intervjuer.  
 
Vi är fullt medvetna om att vi går miste om värdefull information som kroppsspråk 
och annan ickeverbal kom
m
är det viktigaste redskapet för att nå studiens syfte. Vid de skriftliga intervjuerna 
används samma intervjuguide som i de muntliga med enda skillnaden att punkt III & 
IV i den modifierade trattmodellen fick kompletteras genom ytterligare mail. Själva 
intervjudelen gick till rent praktiskt enligt följande: vi mailade intervjuguiden (se 
bilaga 1), utifrån de svar som erhölls skickades följdfrågor eller så ombads 
respondenten om precisering eller exemplifiering i sina svar. Beskrivet utifrån den 
modifierade trattmodellen senarelades punkterna III & IV i de skriftliga intervjuerna. 
 
En annan fördel med skriftliga intervjuer är att respondenten får tid att tänka över 
frågan och samla in information så att ett så utfylligt svar som möjligt kan lämnas121. 
A
även transkriptionen.122. Informationen i svaren är inte konfidentiell men ämnet som 
sådant är känsligt ändå. Svaren vi fått in från de muntliga intervjuerna är fylliga och 
välformulerade, vi tror det beror på att respondenterna tagit sig god tid att fundera ut 
svar på frågorna.   

 
116 Ryen Anne, ”kvalitativ intervju” – från vetenskapsteori till fältstudier, s -195 
117 Ryen Anne, ”kvalitativ intervju” – från vetenskapsteori till fältstudier. s 197 
118 Steiger, Stefan & Reips, Ulf-Dietrich, Dynamic Interviewing Program (DIP): Automatic online 
interview via the instant messenger (ICQ), (Mary Ann Liebert Inc., CyberPsychology & behavior, Vol. 
11, No. 2, 2008), s 201  
119 Ryen Anne, ”kvalitativ intervju” – från vetenskapsteori till fältstudier, s 197 
120 Steiger, Stefan & Reips, Ulf-Dietrich, “Dynamic Interviewing Program (DIP): Automatic online 
interview via the instant messenger (ICQ)s”, s 201 
121 Ibid. s 197 
122 Kitto, Richard J., Barnett, John, “Analysis of thin online interview Data: Toward a sequential 
hierarchical language-based approach”, (Sage publications; american journal of evaluation, no. 28), s 
357  
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4.2.6 Bearbetning av intervjumaterialet 
Efter de muntliga intervjuerna har vi transkriberat materialet för att finna centrala 
delar i internrevisorernas arbete dessa centrala delar kategoriserades sedan. Enheterna 
kännetecknas av att det förklarar ett visst skede i det studerades kontext123. En 
liknande process har gjorts med de skriftliga intervjuerna. Bearbetningen av samtliga 
intervjuer har inneburit koncentration av uttryck. Koncentrationen görs för att 
forskaren försöker fånga det viktigaste som sägs och korta ner volymen på det 
uttalandet. Klassifikation av uttalanden används för att ge stringens åt arbetet. I vissa 
fall försöker man läsa mellan raderna på vad som sagts.124  Transkriptionen har 
underlättat vårt arbete att klassificera och koncentrera intervjun.  

4.2.7 Kritik mot intervjumaterialet 
Kvalitén på en intervju bedöms av hur långa svar som fåtts från respondenten, svarens 
innehåll, tydlighet och relevans, samt att forskaren lyckas bevisligen tolka eller förstå 
respondenten.125 Vi anser oss ha genomfört muntliga intervjuer med god kvalité i 
samtliga fall. Båda intervjuerna pågick i över tretio minuter, svaren har grundligts 
bearbetas eftersom allt som sagt har varit mer eller mindre relevant. För att styrka vår 
tolkning har respondenterna fått ta del av det empiriska materialet som motsvarar 
respektive respondentens intervju. En av respondenterna uttryckte det att vi förstått 
och tolkat respondenten rätt, med några mindre ändringar.  
 
De skriftliga intervjuerna har resulterat i blandat resultat. Totalt har fyra skriftliga 
intervjuer genomförts. Två av dessa anses hålla tillfredställa nivå av empiriskt 
material. Dessa två intervjuer anses vara lyckosamma eftersom det svar som erhållits 
ur dem motsvarar den mängd som erhållits ur de två muntliga intervjuerna. De två 
skriftliga intervjuer som inte blev lyckade beror på missförstånd. Kontakten med 
dessa respondenter etablerades via mail. Via mail avtalades om att respondenterna 
skulle ingå i studien, frågorna sändes ut med god svarstid. När svaren slutligen 
erhållits visade dem sig vara knapphändiga, följdfrågor och uppmaningar till 
exemplifiering sändes då till respondenterna i enlighet med den reviderade 
trattmodellen. Svaren på följdfrågorna och illustrationen av exemplifieringen blev inte 
som vi hoppats på och svarens innehåll, tydlighet och tolkningar av respondenterna 
gjorde att kvalitén i dessa intervjuer bedömdes vara för låg. Detta är ett 
kommunikationsproblem som kanske kunde ha undvikits med en muntlig kontakt. Vi 
anser dock att valet av mailintervjuer är befogat eftersom vi med stor sannolikhet 
annars gått miste om två mycket bra intervjuer.  
 
Svaren i de fyra intervjuer som bildar empirin har varit tydliga och relevanta för 
studiens syfte.  Även om svaren varit tydliga är det vanligt med begrepp och engelska 
termer som saknar perfekt motsvarighet i det svenska språket. Det blandade 
språkbruket är särskilt förekommande i Bolag C och D. Vi har oftast valt att behålla 
originalformuleringarna eftersom ordvalet är en viktig del i tolkningsprocessen. Vi har 
fått varierande svar på de frågor vi ställt, detta tror vi inte beror på att frågorna som 
ställts tolkats annorlunda. Skillnaden i svaren beror på att företagen och 
internrevisionsfunktionen ser annorlunda ut i olika företag. Dock finns det varierande 
detaljnivå på svaren hos respondenterna, ibland kan ett ämne även ha undvikits att tala 

                                                 
123 Ryen Anne, ”kvalitativ intervju” – från vetenskapsteori till fältstudier, s 109 
124 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskning intervjun, 1997, s 176 
125 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskning intervjun, 1997, s 134 
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om. Frågorna ställdes på ett sätt att vi bara kan uttala oss om vad internrevisorer gör, 
det vill säga vi kan inte säga vad internrevisorerna inte gör. Det är även möjligt att 
respondenterna bara givit ett svar bland flera alternativ på vissa frågor. Ämnet och 
perspektivet behandlar en profession och det har inte alltid varit lätt att dra en tydlig 
gräns på vilken information som är relevant för studien.  

4.2.8 Access 
Accessen har varit god hos samtliga respondenter med undantag för de två skriftliga 
intervjuer som bedömdes som dåliga. Svaren vi erhållit från de övriga bedöms 
generellt som goda eftersom respondenterna uppfattas som villiga att dela med sig av 
information. Respondenterna har givit generella svar på frågorna som ställts och 
detaljnivån på exemplifieringen har varit god. Dessvärre har inte accessen om IIA:s 
riktlinjer varit lika god som på det övriga områden vilken kan ha sin förklaring i att 
enbart en respondent använde sig av riktlinjerna i sin verksamhet. För de övriga 
respondenterna var det svårt att förklara dessa under intervjutillfällena. Samtliga 
respondenter bedöms dock ha god kännedom om studiens problemområde. Efter 
genomförd intervju har materialet gåtts igenom och en bedömning har gjorts huruvida 
materialet utvecklar studien eller inte. Det var vid en sådan genomgång beslut fattades 
att två av intervjuerna bedömdes som misslyckade.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenterar vi det empiriska materialet från undersökningen. Vi har 
valt att presentera empirin företagsvis i den här delen. Anledning är att det tydligt 
visar de skillnader och likheter som analyseras i nästa kapitel. Varje företag inleds 
med en presentation för att ge nödvändig bakgrundsinformation. Läsaren bör vara 
medveten om att det används många branschtermer i detta kapitel. Vi har gjort vårat 
bästa för att undvika dessa så långt det går.   

5.1 Bolag A 
Bolag A är ett ledande metallföretag i Europa. Huvudverksamheten bedrivs med hjälp 
av handel med Zink och koppar. Bolag A omsätter mer 30 miljarder kronor per år. 

5.1.1 Respondent 
Bolag A representeras i vår empiri av Adam. Adam är ansvarig för redovisning och 
skatter i koncernen A. Eftersom tjänsten internrevisor som finns i Bolag A under 
intervjutillfället var vakant så ansåg Adam att han kunde svara på våra frågor. Adams 
arbetsuppgifter består av att bland annat upprätta årsredovisningar och 
kvartalsrapporter och han har lång erfarenhet av Bolag A som verksamhet.  

5.1.2 Förebyggande Metoder 
I början av intervjun så påstår respondenten att Bolag A har varit förskonad mot 
ekobrott. Något som senare ändras då respondenten erkänner att det förmodligen ändå 
finns ett visst mörkertal. Det finns enligt respondenten ingen metod för att skydda sig 
helt, men anger att vaksamhet som kanske det bästa och enklaste skyddet.  
  
Adam tycker inte att det finns något i Bolag A:s verksamhet som är särskilt i 
riskzonen för att bli utsatt för ekobrott men något som får anses vara ganska speciellt 
för Bolag A är guldproduktionen. Detta är inte en stor del av verksamheten (ca sex 
procent av försäljningsintäkterna fördelad på 3,6 procent nyproduktion och 2,4 
procent återvinning) men guld är väldigt stöldbegärligt. Adam beskriver 
säkerhetsåtgärderna inom guldproduktionen som väl rigorösa och det sker en 
”dammsugning av alla som går in och ut ur guldverket, där har vi under åren 
etablerat minutiösa kontroller”. Externt fortsätter säkerhetsåtgärderna bland annat 
genom att det är hemligt vart och när t.ex. guldtransporter sker.  
 
Mer allmänt bedömer respondenten att fingerade fakturor i samarbete med 
leverantörerna vara den största risken. När det gäller den här typen av risker förlitar 
sig respondenten på att en bra redovisning ser till att det i slutändan ändå kommer 
fram.   
 
I övrigt har Bolag A inga befintliga modeller för att förebygga ekonomisk brottslighet, 
utan respondenten anser att detta finns integrerat i de andra modeller som styrelse och 
VD har beslutat om. Som exempel kan den finansiella policyn nämnas. Detta är en 
policy som styr alla Bolag As affärer och som är tvingande. Den följs kontinuerligt 
upp för att kontrollera att samtliga anställda efterföljer de regler som finns i Bolag A. 
Policyn innebär bland annat att ensamma personer aldrig får sluta ett avtal. Det måste 
alltid vara två personer vid dessa tillfällen och detta skall dokumenteras och följas 
upp. Idén med detta är att minska risken för de fel och oegentligheter som kan uppstå i 
dessa situationer.  
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När samtalet kommer in på s.k. whistle-blowers utrycker sig respondenten med en 
negativ-inställning:  
 
”Whistle-blower funktionen är ett sätt att visa att man inte har förtroende för sina 
medarbetare.” 
 
Han svarar vidare att denna fråga har diskuterats flera gånger förut och att en sådan 
funktion nu är aktuell igen och förmodligen kommer att implementeras inom en snar 
framtid.  

5.1.3 Bolagsstyrning 
I och med införandet av bolagskoden beslutade Bolag A att inrätta ett revisionsutskott 
med syfte att förbereda frågor rörande internkontroll, internrevision och 
bolagsstyrning. Adam nämner i intervjun att styrelsens syn på ansvarfördelning i allra 
högsta grad har påverkat utformningen av den interna kontrollen och internrevisionen. 
Respondenten är noga med att påpeka att det är syrelsen som, oavsett hur 
bolagsstyrningen ser ut, har ansvaret för att denna fungerar på ett tillfredställande sätt. 
Som en följd av revisionsutskottets inrättande infördes även en internrevision. Syftet 
med internrevisionen är att driva projekt för att utvärdera och förbättra den interna 
kontrollen. För att belysa internrevisorns arbetsuppgifter valde respondenten följande 
förklaring:   
 
”Bolag A använder inte sin internrevision till att åka runt och skrämma anställda med 
revidering.” 
 
Adam förklarar det som att internrevisionen kanske inte ser ut som en traditionell 
internrevision utan att den är anpassad efter Bolag As behov. Han säger 
fortsättningsvis att det finns företag vars sätt att lösa kraven på bolagsstyrning ger en 
sådan stark internkontroll att det inte behövs någon internrevision i traditionell 
mening. Dessa bedömningar sker i samarbete med de externa revisorerna när de 
finansiella riskerna bedöms. Det sker årligen en genomgång av riskerna och Bolag A 
upprättar vad Adam vill kalla en ”riskkarta”. Riskkartan innehåller olika variabler. 
Variablerna varierar över tiden utefter var de största riskerna anses ligga. Adam menar 
på att nyckeln för företagets riskhantering är att de tydligt är medvetna om vilka 
faktorer som innebär exponering för företaget, för tillfället är det framför allt inom 
valuta- och metall marknaderna som de finansiella riskerna finns.  
 
Bolag A bolagsstyrning bygger på en väl fungerande intern kontroll. Adam väljer att 
beskriva det som att samtliga medarbetare i organisationen är ansvariga för att den 
interna kontrollen fungerar och poängterar att detta inte är något som specifikt är 
delegerat till internrevisorn.  
 
Internrevisorn är i Bolag A direkt underställd CFO (chief financial officer) och 
rapporterar därför både till bolagets CFO och till styrelsens revisionsutskott.  
 
Internkontrollen byggs upp i olika steg där avstämningar sker kontinuerligt på alla 
olika nivåer i organisationen. Respondenten menar att det leder till att eventuella 
tokigheter i slutändan syns i resultatet. Exempelvis kan en inventeringsdifferens vara 
en signal på att något är fel. Det rapporteras då hela vägen upp till toppen oavsett om 

 42



felet är avsiktligt (vilket kan tyda på ekonomisk brottslighet) eller oavsiktligt. Adam 
är nöjd med den interna kontrollen men uttrycker noga att den interna kontrollen 
kräver ständig förbättring. Skillnaden från innan införandet av bolagskoden är att 
Bolag As styrelse skall uttala sig om kvalitén i den finansiella rapporteringen. Vilket 
för Bolag A har inneburit att dokumentationen förbättrats. Kontrollaktiviteterna har 
däremot alltid funnits i Bolag A. Adam medger att det finns mycket gott som kommer 
med dokumentation men att det är en avtagande effekt. Därför bör det som 
respondenten utrycker sig ske med måttfullhet.  

5.2 Bolag B 
Bolag B är ett företag i en av världens ledande konstruktionskoncerner. Bolag B 
tillverkar byggnader och infrastruktur i Sverige. Den 23 maj 2008 meddelande 
koncernen att de investerat 350 miljoner i ett kontorsprojekt i Göteborg som beräknas 
vara klart 2010.  

5.2.1 Respondenten 
Bertil är affärscontroller och arbetar med fem av Bolag B:s byggande regioner. Bertil 
är i grunden civilekonom och har jobbat på Bolag B sedan 1979. Bertil ingår i 
ekonomiledningen för Bolag B Sverige och har där ansvaret för intern kontroll. Inom 
avdelningen för intern kontroll är det tre personer motsvarande ungefär två 
heltidstjänster.  

5.2.2 Förebyggande metoder 
På frågan hur Bertil skulle definiera ekonomisk brottslighet svarar han:  
 
”Ur Bolag B:s perspektiv skulle jag definiera ekobrott som att någon/några interna 
eller externa personer/företag tillskansar sig oberättigad vinning av ekonomisk art 
som innebär förlust för Bolag B.”  
 
Vidare förklarar han att det i grunden utmynnar i att en enskild individ försöker berika 
sig själv på andras bekostnad. Detta gäller oavsett om det är personer inom Bolag B 
eller utomstående personer. Ekonomisk brottslighet i företagsform ser Bertil möjligen 
som svårare att upptäcka då det inte lika tydligt finns en enskild person som gynnas.  
 
Genom granskningar av system, rutiner, projekt, fasta anläggningar och andra 
arbetsplatser jobbar Bolag B systematiskt med att minska risken för både oavsiktliga 
fel och oegentligheter. Bolag Bs verksamhet är projektbaserad och därför är det en 
löpande process som hela tiden appliceras på nya projekt. Detta sker oftast i form av 
tester och analyser för att säkerställa att alla instruktioner och planer följs. När tester 
och analyser är klara rapporteras detta uppåt. Särskilt viktigt är det när nödvändiga 
instruktioner saknas då detta kan ses som ett tecken på att den interna kontrollen inte 
fyllt sitt syfte.  
 
Syftet för Bolag B att utvärdera sina projekt på det här viset är flera. Dels är det 
väldigt viktigt att lagar och förordningar följs, både i för att skydda de anställda, 
verksamheten och allmänheten. Men framförallt som ett stöd för ledningen och 
underlätta för ”erfarenhetsåtervinning” som respondenten väljer att beskriva det. 
Genom att dokumentera iakttagelser och utvärdera dessa skall en så kallad ”best 
practice” säkras och breddas. Detta utvecklas hela tiden och behovet av nya 
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utvärderingar är därför hela tiden påtagligt. Under 2007 startades 23 nya projekt (17 i 
Norden författarnas anm.) under Bolag Bs ledning vilket visar vikten av att ha en väl 
fungerande ”best practice” och intern kontroll.  
 
Arbetet med den interna kontrollen innebär, för respondenten, att stor vikt att läggs på 
att stödja Bolag B Sveriges ledning att uppfylla de krav som införandet av Svensk kod 
för bolagsstyrning har inneburit för Bolag B koncernen. Ett gott samarbete med 
Group Staff Internal Audit and Compliance och bolagets externa revisorer är därför 
nödvändigt.  
  
Bertil bedömer att de har en hög grad av självständighet när de utför sitt arbete. Detta 
har sin grund i ledningssystem för att upprätthålla en god internkontroll.  
 
”Vårt arbete innebär till stor del att bedöma hur väl organisationen följer både 
interna och externa normer och riktlinjer. Dessutom ser vi det ytterst viktigt att 
interna rutiner och arbetssätt ger en god egenkontroll.” 
 
Eftersom intern kontroll är något som är hela koncernens angelägenhet anser 
respondenten att egenkontroll för tillfället är det bästa sättet att förhindra fel och 
oegentligheter.  
 
Enligt respondenten har Bolag B idag ett långt delegerat ekonomisk ansvar för 
respektive enhet med en inte oväsentlig rörlig lönedel som baseras på det ekonomiskt 
utfall. Detta är ett resultat av Bolag Bs decentraliserade organisationsstruktur. Detta i 
sin tur gör att organisationen blir mycket uppmärksam på dåliga affärer/resultat. Ur ett 
förebyggande syfte fungerar det som en motivationsfaktor för ett handlande som 
också gynnar Bolag B som koncern. Det finns även ett riskhanteringssystem som 
används bortsett från mycket små projekt.  
 
Bertil medger att det inte finns någon särskild modell som har använts för att 
förebygga ekonomisk brottslighet i Bolag B men att det är något som kan bli aktuellt i 
framtiden. Till exempel kan en sådan modell utvecklas i samarbete med Bolag Bs 
externa revisorer och Group Internal Audit and Compliance. 

5.2.3 Bolagsstyrning 
Den avdelning som respondenten arbetar på heter Internkontroll och ingår i Centrala 
Ekonomifunktionen som är del av Bolag B Sverige. Placeringen i organisationen är 
därmed så neutral som möjligt. Men i och med att Bolag B Sverige är en del av 
koncernen Bolag B ser respondenten även koncernstaben som "överordnade". Inom 
koncernstaben finns den centrala internrevisionen vilken inrättades som en effekt av 
Svensk kod för bolagsstyrning (i början av 2006 enligt årsredovisningen).  Den 
centrala internrevisionen (Group Staff Internal Audit and Compliance) är fristående 
från bolagsledningen och rapporterar enbart till styrelsens revisionskommitté. I övrigt 
så har den samma funktion som respondentens avdelning. Eftersom funktionen är ny 
så har resultaten av denna inte fullt visat sig än men den kommer säkerligen att bidra 
till mycket i framtiden.  
 
Alla granskningar som görs av respondentens avdelning resulterar i rapporter. På 
frågan om vilka som får ta del av rapporteringen svarar respondenten: ”Vilka som 
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erhåller rapporterna kan variera men är normalt granskad enhet och "uppåt". I 
allvarligare frågor även VD och koncernstab.”  
 
Respondenten tycker att Svensk kod för bolagsstyrning och diskussionerna som 
föregick den definitivt har satt intern kontroll i fokus och lett till en del förändringar i 
Bolag B. Mer specifikt har förändringarna inneburit förstärkningar av den interna 
kontrollen både på central nivå (Bolag B AB) och dotterbolagsnivå (Bolag B Sverige). 

5.3 Bolag C 
Bolag C jobbar med säkerhetsrelaterade produkter för bilar. Kärnverksamheten består 
av tillverkning av bilbälten och airbags. Bolaget har 80 dotterbolag fördelade i 30 
länder. Bolaget omfattar 42000 anställda. 80-90% av Bolag C hanteras via New York 
börsen resterande del på stockholmsbörsen. Ceasar beskriver det som en amerikansk 
ägarstruktur med svensk management struktur.  

5.3.1 Respondenten 
Bolag C representeras av Ceasar, ansvarig internrevisionschef för region Europa. 
Ceasar har vid intervjutillfället jobbat på Bolag C i åtta månader. Han har en bakgrund 
som extern revisor och managementkonsult i både Sverige och USA. I USA handlade 
en stor del av arbetet av SOX-relaterade uppgifter.  

5.3.2 Förebyggande metoder 
Bolag C har enligt Ceasar inga direkt ”stöldbegärliga” produkter. I jämförelse är 
krockkuddar och säkerhetsbälten inte så stöldbenäget som guld eller liknande. Därför 
menar han att det inte är ett utbrett problem för Bolag C. Ceasar medger ändå att det i 
vissa lite fattigare regioner kan vara ett större problem. Exempelvis kan de stigande 
metallpriserna leda till ett intresse att stjäla råmetall från produktionen. Detta är inget 
som varit ett problem för Ceasar region (Europa). 
 
För att hantera dessa frågor har Bolag C utformat en code of business conduct and 
ethics. Denna kod ska följas av alla anställda och berör allt från frågor om hur mutor 
ska bemötas till hur en anställd ska uppträda i specifika situationer. Koden bör enligt 
Ceasar liknas vid ett ramverk som också innefattar en whistle-blower funktion. 
Funktionen innebär att anställda anonymt kan ringa till den juridiska avdelningen hos 
Bolag C och anmäla om någon uppträder på oacceptabelt sätt. Exempelvis om det 
gäller chefer som tar emot mutor, anställda som stjäl eller sexuella trakasserier.  
 
Ceasar internrevisionsarbete påverkas av den årliga globala riskbedömningen där 
Bolag C kommer fram till vilka enheter i regionerna som ska vara i fokus det året. 
Ceasar jobb blir sedan att hitta de största riskerna för de enheter som ligger i fokus det 
året. Riskbedömningsprocessen består av ”self assesments” som enheterna själva 
fyller i, men Ceasar tar även hänsyn till resultat från tidigare års internrevisioner och 
intervjuer med de regionala cheferna.  
 
”Vi har en ganska slimmad internrevisionsorganisation inom Bolag C” 
 
Bolag C:s internrevision är som Ceasar beskriver det väldigt kompakt där man 
egentligen använder sig av ett globalt teaming avtal med en konsultfirma. Ceasar är 
därför ensam heltidsanställd internrevisor i region Europa. När det är dags att utföra 
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den egentliga revisionen tar Ceasar kontakt med en global konsultfirma för att sätta 
ihop ett team. Ceasar åker därefter ner till det land som är aktuellt och agerar 
arbetsledare. Anledningen till att lägga upp revisionen på det här viset är att dra nytta 
av de lokala konsulternas kännedom i språket och lokala lagar och regler.  
 
Projekten brukar sedan pågå i ca två veckor. Ceasar ansvarar då för att projektet 
sammanfattas i en rapport som sedan blir underlag för en diskussion med den globala 
internrevisionsdirektören. Målet är att komma fram till rekommendation för åtgärder i 
den reviderade enheten.  
 
Innan enheten lämnas görs en s.k. ”closing conference” där de observationer som 
gjorts presenteras för den lokala ledningsgruppen och förslag på förbättringar läggs 
fram. Innan enheten lämnas ska ett ”agreement letter” undertecknas av chefen för 
respektive enhet som reviderats. I och med detta så bekräftar ledningen för enheten att 
det som observerats är korrekt och tillförlitligt. Vanligtvis får de sedan en vecka på sig 
att komma fram till en handlingsplan för hur de ska åtgärda de uppmärksammade 
problemen. I problemåtgärden ska det finnas namngivet vem som är ansvarig samt en 
tidsram. Därefter är det Ceasar jobb att bedöma rimligheten i handlingsplanen och om 
tidsramen är acceptabel.  

5.3.3 Bolagsstyrning 
Ceasar anser att Bolag C har en mobil och flexibel internrevision. Koncernen omfattar 
42000 anställda, men internrevisionen är liten, totalt fem stycken. Funktionen består 
av en global internrevisionsdirektör som samordnar fyra regionchefer. Totalt använder 
sig region Europa av tio till femton konsulter från olika länder. Ceasar tror att de 
andra regionerna inom Bolag C har motsvarande antal vilket skulle innebära sextio 
konsulter för hela Bolag C. Ceasar tror att detta skulle motsvaras av cirka fyra 
heltidsanställda per region. Ceasar anser detta vara ett bra system då han kan lägga 
mer tid på planering och affärsutveckling än på tid som annars skulle ha konsumerats 
av personalansvar. Varje revision får därför ett skräddarsytt team. Revisionen ska 
utmynna i en preliminär rapport som först diskuteras med Bolag C:s globala 
internrevisionsdirektör. Efter att den preliminära rapporten har godkänts av denne 
skickas den, samt undertecknande agreement letters och den lokala ledningsgruppens 
handlingsplaner, till Europaledningen för överenskommelse. 
 
Den slutliga rapporten går till den lokala ledningsgruppen för det reviderade företaget 
och en kopia skickas till Bolag C:s VD, globala CFO, Europachefen samt 
huvudansvariga partners för externrevisorerna. Resultaten sammanställs för att kunna 
följas upp kvartalsvis. Resultaten presenteras slutligen av den globala 
internrevisionsdirektören till revisionskommittén.   
 
Administrativt ligger internrevisionsfunktionen under den globala finansfunktionen. 
Internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till revisionskommittén. 
Revisionskommittén består av vissa utvalda styrelseledamöter. Revisionskommittén 
rapporterar till den globala CFO 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning har inte haft lika stor påverkan på Bolag C som 
SOX hade när den stadgades. SOX har haft stor effekt på utformningen av 
bolagsstyrningen för Bolag C. Genom SOX menar Ceasar att den interna kontrollen 
blivit bättre eftersom det har ökat medvetandet om internkontroll hos de anställda. 
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Bolag C är ett svenskt-amerikanskt företag och är på vissa sätt mer amerikaniserade 
än många andra svenska storbolag. Ceasar menar att innan koden kom var de flesta 
svenska bolagen inte så formella i sina kontrollstrukturer utan man litade mera på 
varandras ord.  
 
Ceasar poängterar att det krävde en omställning för att få allt som skedde relaterat till 
intern kontroll underskrivet och dokumenterat. Bolag C var aningen mera förberedda 
än andra bolag i och med SOX. Ceasar tror att Bolag C därför påverkats mindre av 
bolagskoden än andra stora bolag.  

5.4 Bolag D 
Bolag D är ett av världens ledande företag inom kraft och automationsteknik. Bolaget 
meddelade den 13 maj 2008 att bolaget vunnit en budgivning ($170 Miljoner) för ett 
projekt i östersjösområdet. Indien, Kina och Mexiko nämns som de länder där bolag D 
kommer fokusera sin verksamhet för de kommande åren. Bolag D bedömer att 
omkring 20000 nyanställningar krävs de närmaste fem årsperioden. 

5.4.1 Respondenten 
David började på Bolag D 1989, har en utbildning inom Analytisk Kemi/Bioteknik. 
Han har jobbat i olika operativa befattningar, från tillverkning, mjukvara utveckling, 
projektledning till försäljning. David är sedan sju år Intern revisor hos Bolag D region 
Norra Europa. Inom region Norra Europa har alla utom två revisorer minst 15 års 
operativ erfarenhet. Fyra av tio är ekonomer, resterande har en teknisk bakgrund på 
minst fyra år universitets nivå. En person har doktors examen.  

5.4.2 Förebyggande metoder 
Enligt respondenten har Bolag D som bolag har ingen gemensam definition av vad 
explicit ekonomisk brottslighet är. Davids personliga åsikt är att det är stöld från 
Bolag D. Om det är en materiell eller immateriell stöld spelar ingen roll enligt 
respondenten. Efter att ha tänkt lite mer på frågan svara respondenten att det även kan 
vara att utsätta Bolag Ds varumärke eller rykte på ett medvetet otillbörligt sätt. Som 
ett exempel på detta säger respondenten att det kan handla om att kringgå regler för en 
attest och godkännande i vissa frågor. Detta är något som kan vara mycket allvarligt 
och som kan skada företaget på flera sätt.   
 
Brott från andra företag förekommer enligt David sällan. Men då det sker är med det 
med få undantag otillbörlig tillskansning av finansiella medel. Han säger vidare att det 
i dessa fall oftast sker en utbetalning av likvida medel till ett externt bolag från Bolag 
D. Det flesta brotten som görs av anställda inom Bolag D är av liknande karaktär. 
Vanligast är att man tillskansar sig pengar genom falska utbetalningar i olika 
omfattning. Men respondenten vill även påpeka att stöld av material, datorer eller 
annan fysisk tillgång kan förekomma. När det gäller brott av externa personer som 
mot Bolag D så är det nästan alltid materialstölder eller IT-brott och stöld av 
information eller kunskap.  
 
För att beskriva hur de gör för att förebygga dessa brott säger David så här:  
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”För att förebygga att vi utsätts för ekonomisk brottslighet jobbar Bolag D med flera 
olika angreppssätt, viktigast är dock tydliga officiella policies och Group 
Directives...”  
 
Med det menar respondenten att den bästa metoden att förebygga ekobrott är effektivt 
styrande uppifrån. Men han beskriver också att den amerikanska lagstiftningen är en 
stor anledning till varför Bolag D jobbar på det här viset. SOX kräver att företaget har 
tydliga ”Entity level controls”, eller med andra ord att klara riktlinjer för hur företaget 
skall styras. Dessa har sedan implementerats i organisationen bland annat genom olika 
utbildningsinsatser och i samarbete med Ernst & Young med flera. Ett exempel är att 
alla chefer fått utbildning inom olika kontrollområden. Men Bolag D använder även 
utbildningar i hur man kan genomföra olika bedrägerier mot Bolag D:  
 
”Vi genomför även utbildning inom t.ex. Fraud Awareness, där vi lär våra chefer vad 
som kännetecknar falska fakturor, hur man kan stjäla pengar genom hantering av 
reseräkningar etc.”   
 
David beskriver det som att detta görs för att vecka uppmärksamhet i frågan.  
 
Bolag D genomför även analyser och tester av olika betaltransaktioner som en del av 
internrevisionsarbetet. För tillfället svarar respondenten att det främst sker på 
inköpssidan. Bolag D har en global process samt centrala verktyg som styr hur Bolag 
D skall genomföra ett uppdrag. Varje process är väl dokumenterad men det praktiska 
genomförandet är respektive audit manager’s ansvar. Både Bolag D’s globala process 
och ”Group Directives” för intern revision följer IIA standards. 
 
Bolag D har direktiv från ledningen vad som gäller om någon blir identifierad med att 
göra något ekobrottsligt.  Detta kommuniceras officiellt i organisationen efter 
utredningen och oberoende av position får personen lämna Bolag D. Alla brott 
polisanmäls. Bolag D genomför även utbildning inom exempelvis Fraud Awareness, 
där internrevisorerna lär Bolag Ds chefer vad som kännetecknar falska fakturor, hur 
man kan stjäla pengar genom hantering av reseräkningar etc. Dessa utbildningar är 
dessutom obligatoriska för alla nya chefer inom Bolag D.  
 
”Vi jobbar även med att ta fram verktyg som hjälper oss att hitta avvikelser som kan 
vara falska utbetalningar.”  
 
Bolag D har tagit fram en ”Audit process” för ”Compliance Audits”(i.e. hur företagets 
regler följs) som bygger på IIA:s riktlinjer. I nuläget håller Bolag D även på att 
utveckla verktyg som kan analysera bland annat SAP/R3126 data på ett effektivt sätt. 
Tanken med dessa verktyg är att hitta avvikelser som bland annat kan vara en följd av 
falska utbetalningar etc. Bolag D menar att deras generella Audit process bygger på 
IIA:s riktlinjer med COSO-modellen i botten.  
 
Arbetsuppgifterna för respondenten består av att genomföra interna revisioner av 
verksamheter inom Bolag D. Vilka enheter som kommer revideras av 
internrevisionsenheten finns beskrivet i ett dokument som kallas revisionsplanen. 
Vilka enheter eller processer som hamnar på revisionsplanen styrs av en kontinuerlig 

                                                 
126 SAP/R3 är ett analyssystem för bland annat fakturor, processer och projekt. 
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Risk Management process, som kvartalsvis rapporteras till Finance and audit 
Compliance Comitee (FACC). Revisionsplanen skall godkännas av FACC innan den 
används som underlag för internrevisionsenheten. Globalt görs alla internrevisioner på 
samma sätt, de rapporteras på samma sätt och styrs av samma Audit Charters.  
 
Varje revisor har ett huvudkompetensområde; exempelvis tillverkning, 
marknadsföring och försäljning, lagervärdering eller Human Resources. Tanken är att 
revisorn för varje område skall vara uppdaterad på vad som händer inom detta 
område. Varje internrevisor skall även ha en erfarenhet som är tillräckligt djup inom 
alla övriga processområden så att internrevisorn skulle kunna genomföra en revision 
under normala omständigheter inom dessa processer.  

5.4.3 Bolagsstyrning 
Internrevisionsfunktionen i Bolag D är placerad direkt under FACC. Detta anses 
stärka oberoendet gentemot de reviderade enheterna. Internrevisorernas officiella 
mandat enligt Group Directives ger dem en stark position att påverka, agera 
oberoende i och hantera olika känsliga frågor. 
 
Internrevisionsfunktionen rapporterar en riskanalys till FACC varje kvartal. Dessa 
risker registreras kontinuerligt under varje genomfört revisionsuppdrag samt under en 
årlig genomgång med alla affärsenheter. Varje revisionsrapport godkänns inom tio 
dagar av den reviderade affärsenheten och distribueras därefter i organisationen, från 
ledningen i Zürich till alla berörda koncernfunktioner samt till våra kontaktpersoner 
på E&Y. I första hand skickas revisionsrapporten till den egna enheten och FACC och 
i andra hand till den reviderade affärsenheten.  
 
Enligt den modell som Bolag D använder sig utav så är den interna kontrollen 
uppdelad på två enheter där Internal Control and Assurance bestämmer hur den 
interna kontrollen ska se ut och internrevisionen övervakar den. Denna uppdelning är 
gjord för att stärka oberoendet de interna revisorernas oberoende.  
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6. Analys och diskussion 
Detta kapitel är indelat i tre delar efter de delsyften som presenterats i 
problembakgrunden. Anledning är att läsaren lätt ska kunna följa diskussionen och 
slutligen förstå de slutsatser som presenteras i nästa kapitel .Bolagen har delats in i 
respektive grupp utifrån studiens sammanfattande modell; de som följer enbart svensk 
kod för bolagsstyrning samt de som följer SOX och svensk kod för bolagsstyrning. 
Den första gruppen innefattar Bolag A och Bolag B de tillhör grupp A medan Bolag 
C och Bolag D representerar gruppen B. Varje delsyfte kommer att analyseras var för 
sig med en efterföljande diskussion. Med detta upplägg avser författarna att skapa 
stringens genom analysen och undvika missförstånd.  

6.1 Delsyften 
I problembakgrunden syftade författarna att: 

 
- beskriva hur företagen arbetar för att förebygga ekonomisk brottslighet 
- ge de yrkesverksammas bild av bolagsstyrningens påverkan på 

internrevisionen 
- få en bild om hur väl internrevisionen i de undersökta bolagen uppfyller IIA:s 

grundläggande principer för internrevision  

6.2 Metoder för att förebygga ekonomisk brottslighet  
Generellt så är företagens metoder för att förebygga ekonomisk brottslighet väldigt 
olika. Hänsyn måste därför också tas till vad företagen faktiskt gör. Samtliga bolag i 

uppsatsen är producerande bolag. Detta är 
den största gemensamma faktorn. Sedan är 
det stor spridning på vad bolagen 
producerar vilket beskrivits kort i empirin. 
Vissa produktioner ställer högre krav på 
ren fysisk säkerhet än vad andra gör vilket 
kan förklara en del av de förebyggande 
metoderna. De förebyggande metoderna 
kommer att främst att analyseras utifrån 
teorikapitel 3.3 Förebyggande metoder så 
långt det går, vi hänvisar läsaren 
framförallt till figur 3127 av Cressey (till 
vänster) och figur 4128 av Wells men vissa 
fria tolkning är svåra att undvika. I gör vi 
att göra gruppvis en avstämning mot 

checklistan (s 24) för att tydliggöra ytterligare skillnader och likheter mellan 
grupperna.  

                                                 
127 William Hillison, Carl Pacini och David Sinason, The internal auditor as a fraud-buster, (Emerald, 
Managerial Auditing Journal,  issue 14/7, 1999), s 353 
128 Joseph T. Wells, “Let them know someone’s watching”, (Journal of accountancy, may 2002), s 106-
110 
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6.2.1 Grupp A 
Bolag A och Bolag B är som företag väldigt olika vilket i sin tur leder till olika 
förebyggande metoder. Bolag A är ett klassikt industribolag med fasta strukturer 
medan Bolag B är en byggentreprenör med en stor del projektbaserad verksamhet.  
 
I Bolag As fall så har de förebyggande metoderna byggts upp under en lång tid och är 
som Adam beskriver det integrerat i den normala verksamheten. Själva 
internrevisionen är ett resultat av Svensk kod för bolagsstyrning och har inte hittills 
haft någon större effekt på Bolag As verksamhet. Den internrevision som finns i 
Bolag A är istället uppdelad på övriga enheter vilket gör det svårt att dra en klar gräns 
mellan vad som kan räknas som internrevision och vad som är controllerarbete.129 En 
viktig skillnad är dock att det inte sker några organiserade revisioner i Bolag A.  
 
Som Adam beskriver det så gör en stark internkontroll en klassisk internrevision 
överflödig. Bolag A har i stället under lång tid successivt minskat riskerna för 
yrkesbaserad och annan genom brottslighet genom att skära ner möjligheterna för att 
genomföra ett brott. Bolag A har stort förtroende för sitt kontrollsystem men medger 
också att det inte är perfekt.  
 
Bolag Bs projektbaserade verksamhet är i ständig förändring och kräver andra typer 
av kontroller. De förebyggande metoderna tillsammans med övrig 
verksamhetsstyrning samlas ihop till ett ”best practice”. Syftet är att underlätta bland 
annat riskhantering, processkontroll och efterlevnad av regler. Den andra delen i det 
förebyggande arbetet baseras på egenkontroll med belöning hellre än restriktioner.  

6.2.2 Grupp B 
Det finns stora skillnader mellan Bolag C:s och Bolag D:s förebyggande metoder. Det 
finns en tydlig skillnad i attityd till problemet. Bolag C har likt Bolag A och Bolag B 
ingen separat behandling för just ekonomisk brottslighet. De har en mer generell 
lösning där de förebyggande åtgärderna vävs in i organisationen. Det mest utstickande 
är whistle-blower130 funktionen som är kopplad direkt till den juridiska avdelningen. 
Bolag C sätter ett högt värde på policyreglerad egenkontroll. Detta gäller dock för 
region Europa och det är enligt respondenten inte säkert att det gäller för hela 
koncernen.  
 
Bolag D har delat upp sin förebyggande verksamhet i flera delar. De är dessutom det 
enda företaget i vår undersökning som jobbar aktiv med att öka kunskapen om 
ekonomisk brottslighet131. De andra delarna är bland annat vanliga revisioner och 
automatiserade kontroller. Internrevisionen är styrd av klara riktlinjer och varje 
internrevisor har ett speciellt ansvarsområde och har inte nödvändigtvis en ekonomisk 
akademisk bakgrund.   
 

                                                 
129 Bergh, Thomas, Internrevision och controllerarbete: organisation och ansvarsfördelning större 
företag, (Stockholm: Sveriges mekanförbund 1981), s 24 
130 William Hillison, Carl Pacini and David Sinason, The internal auditor as fraudbuster, s 356 
131 Joseph T. Wells, “Let them know someone’s watching”, (Journal of accountancy, may 2002), s 106-
110 
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Bolag D vill uppmärksamma hela organisationen om hur de kan vara med och 
förebygga ekobrott genom utbildning. Detta kan tolkas som att de är mycket 
medvetna om det vetenskapliga ramverk som finns på området.  

6.2.3 Checklistan för internrevisorer 
Utifrån checklistan132 för internrevisorer i jakten på ekobrott har vi analyserat det 
empiriska materialet för att gruppvis kunna bocka av vilka delar vi identifierat hos 
företagen. Våra iakttagelser bygger på en samlad bedömning och behöver inte 
nödvändigtvis vara uttryckligen sagt i empirin: 
 

Checklista Grupp A Grupp B 
Utöka användningen av trendanalyser   x 
Granska kontrakt x x 
Göra en riskbedömning x x 
Skapa och underhålla en ekobrottspolicy   x 
Jobbrotation - - 
Underlätta för anonyma tips   x 
Se över arbetsrutiner - - 
Bakgrundsundersökningar vid anställning - - 
Skydda informationssystemen x x 
Slumpmässiga revisioner   x 

       Tabell 3: Analyserad checklista 
 
Ett x markerar att funktionen finns och ett sträck betyder att vi inte kunnat göra en 
bedömning. Är fältet tomt har vi tolkat det som att funktionen inte finns hos något av 
företagen i gruppen. Nedan följer kommentarer och förklaringar markeringarna i 
checklistan. 
 
Utöka användningen av trendanalyser: Denna funktion skiljer sig markant mellan 
grupperna där trendanalyser över huvud taget inte ingår i Grupp As arbetsuppgifter. 
Detta anser vi vara ett resultat av att Grupp A inte aktivt använder internrevisionen till 
att förebygga ekonomisk brottslighet. Grupp B har en annan struktur och det framgår 
klart av empirin att ett kryss här är motiverat. 
 
Granska kontrakt & Göra en riskbedömning: Empirin tydliggör att både företagen i 
Grupp A och Grupp B aktivt använder sig av dessa funktioner och dessutom lägger 
stor vikt vid just att granska kontrakt och göra riskbedömningar. Detta är uttryckligen 
huvuduppgiften för flera av bolagen vilket gott och väl motiverar ett kryss i samtliga 
rutor. 
 
Skapa och underhålla en ekobrottspolicy: Grupp B visar tydligt att de använder sig av 
en ekobrottpolicy. Grupp A använder sig av en code of conduct men det finns ingen 
ekobrottspolicy som är skiljd från denna code of conduct vilket syftet med punkten i 
checklistan är och därför kan denna punkt enbart kryssas i för Grupp B. 
 
Underlätta för anonyma tips: Båda företag i Grupp B har utvecklade whistle-blower 
funktioner vilket vi anser uppfylla kriterierna för denna punkt. Detta var något som 

                                                 
132 William Hillison, Carl Pacini and David Sinason, The internal auditor as fraudbuster, s 356 
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diskuterades hos Grupp A men som ännu inte var uppfyllt vilket gör att denna punkt 
ej kan kryssas i för Grupp A.  
 
Skydda informationssystemen: Alla företag nämnde i intervjuerna vikten av IT-
säkerhet på ett eller annat sätt vilket också i dagens samhälle får anses ett självklart 
inslag i verksamheten. Därför anser vi det som motiverat att kryssa för denna punkt 
för båda grupperna.   
 
Slumpmässiga revisioner: Ur empirin framgår att Grupp A uttryckligen inte använder 
sig av slumpmässiga revisioner, något som Grupp B jobbar aktivt med. Detta är en 
stor skillnad mellan grupperna och motiverar också vårt ställningstagande till denna 
punkt.  

6.2.4 Diskussion   
Det finns stora skillnader mellan de bolag vi har med i undersökningen. Bolag D och 
Bolag C har mycket tydligare strukturer och verksamhetsstyrning. Bolag D är även 
det företag som får anses ha störst medvetande om sina egna förebyggande metoder 
och som också jobbar aktivt för att öka medvetandet. I artikeln Let them know 
someone’s watching förespråkas just den här typen av åtgärder för att effektivt 
förebygga ekonomisk brottslighet. Detta kan jämföras med Bolag As dammsugning av 
personalen på guldverket, men hos Bolag A är åtgärden inget som är genomgående 
för hela verksamheten. Guldhanteringen faller också inom ramen för materiella 
stölder och är i sin natur mycket lättare att upptäcka och hantera.  
 
Bolag A och Bolag B präglas av en naiv inställning till ekonomisk brottslighet och 
litar på att de existerande systemen ger ett fullgott skydd mot både interna och externa 
oegentligheter. Bland annat så fungerar Bolag As punktåtgärder med en policy för hur 
kontrakt ska slutas på minskade möjligheter för ekonomisk brottslighet.  Men det kan 
ifrågasättas om det räcker för att nå upp till ett tillfredställande skydd då vi skulle vilja 
se att ytterligare någon del i Cressey’s modell aktivt begränsas. Bland annat visar 
Bolag A på en negativ inställning till vedertagna funktioner som exempelvis whistle-
blower funktioner, då det anses visa en misstro gentemot de anställda. Den här 
inställningen går rakt emot den amerikanska lagstiftningen och SOX där whistle-
blower funktioner är obligatoriska som ska ses som ett skydd för de anställda. Med 
stöd av lagen ska det finnas möjlighet att anmäla personer i sitt eget företag utan att 
riskera vedergällning och att ett brott mot detta kan resultera i upp till tio års fängelse. 
Skillnaden på den här punkten är därför markant mellan Grupp A och B och kan vara 
anmärkningsvärd och motsägelsefull då både Bolag A och Bolag B är tydliga med att 
samtliga anställda är ansvariga för den interna kontrollen. Att inte ha en whistle-
blower funktion kan också missa viktiga effekter från Wells modell. Modellen baseras 
på att de anställda ska vara medvetna om risken för att bli påkommen, och att en 
högre risk medför lägre antal utförda brott. Det är oklart exakt vilka praktiska effekter 
detta får i väl sammansvetsade grupper men om vi utgår från teorin så bör det ändå ge 
en positiv effekt.  
 
Bolag B har i och med sin projektbaserade verksamhet svårare att utveckla bestående 
kontroller. De trycker på vikten av en fungerande egenkontroll. Detta i kombination 
med ett brett bonussystem syftar till att fördela ansvar vilket är grundläggande för en 
fungerande förebyggande metod. Det är dock viktigt att vara medveten om riskerna 
med ett sådant system. Orättvis behandling kan leda till incitament, press, för att begå 
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brott. Bolag B har därmed ett lite annorlunda tillvägagångssätt för att stävja 
ekonomisk brottslighet, vilket också kan vara ett direkt resultat av deras verksamhet.  
 
Bolag C utför organiserade revisioner utan att vara specifikt inriktade på ekonomisk 
brottslighet. Detta kan i sig ha en förebyggande effekt med Wells modell tanken, men 
eftersom det mesta sker i samförstånd med den reviderade enheten så försvinner en 
del av poängen med modellen eftersom personerna som blir reviderade är medvetna 
om kontrollen i god tid före den utförs och därför har möjlighet att städa upp 
eventuella bevis. Bolaget har dock till skillnad från A och B en juridisk whistle-
blower funktion som kan hjälpa personalen ifall de misstänker intern ekonomisk 
brottslighet. Whistle-blower funktionen är ju en form av modell ”Let them know 
someone is watching” och borde onekligen innebära utifrån modellen att färre begår 
brott ju större risken är att blir påkomna. 
 
Bolag D har som enda företag ett datorsystem som löpande reviderar av transaktioner 
för att urskilja misstänkta bokningar. Detta fungerar också som en förebyggande 
åtgärd då det ökar risken för att åka fast. 

6.3 Bolagsstyrningen roll för internrevisionen  
Analysen för bolagsstyrningen påverkan behandlar dels hur regelverken har påverkat 
den interna kontrollen men också hur de har påverkat internrevisionen i stort. 
 

 Figur 2: Schema över internrevisionens placering i organisationen, Wisdahl & Pettersson 

  Outsoursat till externt bolag Styrelse 

VD 

Internrevision alt 1 

Internrevision alt 2 Ekonomichef  

Internrevision alt 3 

6.3.1 Grupp A 
Svensk kod för bolagsstyrning har påverkat både Bolag A och Bolag B mycket då det 
skapat ett ökat fokus på internkontroll. Bolagskodens krav på revisionskommitté och 
dokumentation av den interna kontrollen har definitivt påverkat utformningen av 
internrevisionen. Internrevisionen är i både Bolag B och Bolag A så ny att effekterna 
inte visat sig fullt ut ännu.133 
 
För Bolag A:s del så har bolagskoden inte lett till några större förändringar i den 
interna kontrollen. De största förändringarna skedde i dokumentationen och det 
administrativa arbetet. Den tjänst som benämns internrevisor i Bolag A är ett direkt 
resultat av bolagskoden och existerade inte innan koden infördes 2005.  
 
Bolagskoden har lett till förstärkningar i den interna kontrollen hos Bolag B. Både när 
det gäller Bolag B Sverige och på koncernnivå. Koncernstaben internrevision 
inrättades 2006 och får nog också ses som ett resultat av bolagskoden.  

                                                 
133 Blix, Clas, Thorell, Per, ”Effektiva revisionsutskott”, (Ernst & Young, 2005) 
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Internrevisionen i Bolag A är en del av finansavdelningen men rapporterar också 
direkt till styrelsen. I modell 2 så är den placerad under ekonomichefen. För Bolag Bs 
del så är den centrala internrevisionen placerad direkt under styrelsen. 

6.3.2 Grupp B 
Bolag C:s och Bolag D:s bolagsstyrning regleras av SOX och detta syns tydligt i 
företagen. SOX kom till fyra år innan den svenska koden för bolagsstyrning så 
effekterna av den är mycket tydligare än för Bolag A och Bolag B. Det vi kan se är att 
styrningen är mer konkret och kanske framför allt att internrevisionen är obligatoriskt. 
SOX reglerar också till stor del hur bolagsstyrningen ska se ut vilket ger stora likheter 
mellan Bolag C och Bolag D. Men vi kan också se en del skillnader.  Framför allt är 
det internrevisionens arbetsuppgifter och organisation som skiljer sig där Bolag D har 
en mycket tydligare struktur, bredare arbetsuppgifter och ett mer detaljerat regelverk 
för internrevisionen. 134 
 
Bolag D:s internrevision är placerad direkt under styrelsen. Lösningen hos Bolag C är 
lite mer komplex. Administrativt är den en del av ekonomifunktionen men de 
rapporterar enbart till styrelsen. Dessutom är internrevisionen delvis outsoursad till 
externt bolag vilket gör den svår att placera i modellen.  

6.3.3 Diskussion 
Som tidigare nämnt är det stor skillnad på SOX och Svensk kod för bolagsstyrning. 
SOX är betydligt mer detaljerad och det visar sig hos de bolag som måste följa SOX. 
Ytterligare en viktig detalj är Svensk kod för bolagsstyrnings övergripande regel, följ 
eller förklara, vilket ger en möjlighet för företaget att inte följa reglerna under 
förutsättning att anledningen till detta specificeras. Särskilt tydligt kan vi se detta när 
det gäller just internrevisionen.  
 
Eftersom SOX redan var implementerad i Bolag C och D vid tillkomsten av Svensk 
kod för bolagsstyrning blev effekten av naturliga anledningar ganska liten då det finns 
det många likheter mellan SOX och Koden. Det flesta regler som finns i Koden har 
motsvarigheter SOX men allt som finns beskrivet i SOX finns inte Koden. Ett 
exempel på detta är revisionskommittén där liknande regler finns, därför har också 
samtliga företag som presenteras i vår undersökning en revisionskommitté.  
 
I samtliga företag rapporterar internrevisionsfunktionen till revisionskommittén. Den 
administrativa positionen är dock en skillnad mellan företagen. Vad detta har för 
inverkan för oberoendet kan vi inte avgöra med det empiriska materialet vi har men 
kan ändå konstatera att det finns skillnader som kan ha betydelse. Anledningen till att 
det empiriska materialet inte räcker till för en bedömning är på grund av partiskheten 
hos respondenterna och frågans känslighet.   

                                                 
134 Lander, Guy, ”what is the Sarbarnes-Oxley Act?”, (McGraw-Hill Trade, 2003), s 1 
134 Baker, C. Richard, ”Ideological reactions to Sarbarnes-Oxley”, (ScienceDirect, Accounting forum, 
no 32, 2008) s 114 
134 Sarbanes-Oxley act section 404, “A guide for management by internal control practitioners”, (the 
institute of Internal Auditors, 2nd edition, 2008), s 9, hämtad 2008-05-26 tillgänglig på  
< http://www.theiia.org/download.cfm?file=31866> 
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6.4 IIA:s grundläggande principer för internrevision 
Eftersom respondenterna har fått prata fritt utifrån våra frågor har vi inte haft 
möjlighet att kontrollera samtliga delar i riktlinjerna. Vissa riktlinjer är dessutom 
omöjliga att undersöka. Därför kommer vi enbart göra en övergripande analys av 
dessa. Först kommer vi presentera en gruppvis analys för att sedan göra en analys 
utefter de tre teman som presenterats i teorin.135 

6.4.1 Grupp A 
Bolag A är det företag vars internrevision mist överensstämmer med IIA:s riktlinjer. 
De enda synliga likheten med riktlinjerna är den årliga riskbedömningen och syftet att 
förbättra den interna kontrollen i företaget. Det sistnämnda är dock inte helt i linje 
med rekommendationerna då det påverkar objektiviteten i bedömningen av den 
interna kontrollen om internrevisorn också är med och utformar den.  
 
Bolag B uppfyller en del av de rekommendationer vi presenterat i teorikapitlet. Bland 
annat så har den process där de systematiskt utvärderar den interna riskhanteringen 
stora likheter med riktlinjerna. Bolag B har också väl fungerande kommunikation 
mellan berörda parter vilket rekommenderas av riktlinjerna.  

6.4.2 Grupp B 
SOX är mer detaljerat i sin utformning och det märks tydligt i medvetenheten hos 
respondenterna. Bolag C:s internrevision är aningen enklare än Bolag D:s vilket också 
resulterar till att lite färre punkter i riktlinjerna kan bockas av.  
 
Bolag C genomför varje år en central riskbedömning och utifrån det resultatet görs 
lokala riskbedömningar för de verksamheter som anses bära störst risk. Detta ligger 
väl i linje med arbetets beskaffenhet. Även planeringen av revisionerna bedömer vi 
stämma bra överens med de rekommendationer som beskrivs i planerande av 
åtagande. Även genomförande, kommunikation och ledning får anses nå upp till 
riktlinjernas rekommendationer.  
 
Bolag Ds internrevisionsverksamhet bygger på IIA:s riktlinjer och får anses nå upp till 
alla de rekommendationer som ges. Bolag D skiljer sig därför ganska mycket från de 
andra företagen. Bolag D är bland annat det enda företag som uttryckligen når upp till 
kompetenskraven i riktlinjerna. 

6.4.3 Analys av riktlinjernas teman 
Med tanke på hur riktlinjerna är utformade och på respondenternas har fått tala fritt 
om ämnet så är det svårt för oss att konstatera några exakta likheter och skillnader hos 
grupperna. Dels beror det på att företagen kan ha dessa funktioner utan at 
respondenten är medveten om det, eller att de utförs informellt och inte kan lätt kan 
observeras. Därför kommer vi att presentera detta övergripligt och godtyckligt. För att 
nå en någorlunda rättvisande bild kommer det också ske tematiserat och inte efter den 
exakta ordalydelsen i riktlinjerna. Av de respondenter vi varit i kontakt med är det 
enbart Bolag D som uttryckligen säger att de använder sig av IIA:s riktlinjer i 
utformandet av internrevisionen.  
 

                                                 
135 Riktlinjer för yrkesmässig internrevision, Internrevisorernas förening, Stockholm, 2006 
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När det gäller den yrkesetiska koden väljer vi att inte uttala oss om denna. Detta har 
flera anledningar, dels så ligger det i gränslandet för studiens syfte, dels så är det 
personliga egenskaper vi inte har grund för att uttala oss i och dels så är vi 
intresserade av företagets internrevision och inte den personliga karaktären hos våra 
respondenter.  

6.4.3.1 Riktlinjer för egenskaper 
I riktlinjerna för egenskaper behandlas internrevisorns kompetens och 
yrkesskicklighet. Detta är svårt att ge en korrekt bild av men ur vår tolkning av det 
empiriska materialet har vi hittat följande saker.  
 
Respondenterna har alla en dokumenterad lång erfarenhet av ekonomiskt arbete. Som 
lägsta erfarenheten av ekonomiskt arbete är sju år.  Den akademiska bakgrunden är 
även intressant i ett kompetensperspektiv. Vanligast är civilekonom men även 
ingenjör som i Bolag D, att en ingenjör valts att anställas av Bolag D grundar sig i 
kännedom arbetsprocesser och liknande praktisk förfarande. 
 
 I Bolag D har varje revisor var sitt huvudkompetensområde, och ansvarar inom 
gruppen för att vara uppdaterad inom detta område. Varje revisor skall även ha en 
erfarenhet som är tillräckligt djup inom alla de övriga processområden så att man kan 
genomföra en revision inom dessa processer. Detta är ett tydligt exempel på hur 
tillräcklig kompens skaffats. Ett annat exempel på hur internrevisionen skaffar sig 
kompetens är att göra som Bolag C. Bolag C outsourcear delar av internrevisionen 
genom ett globalt avtal, så att de i olika länder alltid kan ha spetskompetens angående 
just detta lands normer och regler.   

6.4.3.2 Riktlinjer för utförande 
Leda internrevisionsverksamheten 
Att tillföra organisationen värde är något genomgående för samtliga 
internrevisionsfunktioner i studien.  
 
Samtliga företag och respondenter arbetar med riskhantering. Vanligen görs en 
riskbedömning med kortare intervall än ett år.  
 
Bolag B, Bolag D och Bolag C har alla riktlinjer för sina anställda i allmänhet, som 
kan användas för att vägleda internrevisionen.  
 
Arbetets beskaffenhet 
Samtliga internrevisorer arbetar systematiskt för att förbättra ledningens kontroll, 
styrning och riskhantering. Att övervaka och bedöma organisationens 
riskhanteringssystem kan i praktiken tydliggöras med Bolag C som exempel. 
Internrevisorn åker till fabriken och tittar fabrikens risker utifrån fabrikens utsago men 
kikar även på de risker som fram kommit i den globala riskbedömningen. På så sätt 
kommer även faktorer in i granskningen som ledning eller styrelsen annars skulle ha 
förbisett.   
 
Planerande av åtagande 
Planeringen av åtaganden för internrevisorerna i studien är styrt av den riskbedömning 
som ligger till grund för deras arbete. 
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Genomföra åtaganden + kommunicera resultat 
Bolag C exemplifierar ett tydligt exempel på hur internrevisorn ansvarar för 
rapportering och kommunikation på den information som samlas in för att nå målen 
med revisionen. Revisionen dokumenteras och används vid kommande års planering 
av riskbedömning. Kommuniceringen av resultatet sker i etapper. Först i closing 
conference där revisionen sammanställs av lokala internrevisionsgruppen. Sedan får 
det reviderade företaget chans att kritisera och verifiera revisionen i agreement 
dokument. Internrevisionsgruppen ger nu det reviderade bolaget en vecka att komma 
på lösningar till det som framkommit i closing cconference. Deras svar och lösningar 
skickas tillbaka till internrevisionsenheten i ett dokument som kallas action plan. 
Action plan innehåller lösningsförslag, vem som ansvarar för lösningsförslaget och 
datum för när det skall genomföras. Bolag Cs regionala internrevisionschef får nu en 
möjlighet att bedöma rimligheten i att nå de rekommendationer som föreslagits i 
closing conference. När båda parterna är överens skickas en preliminär rapport till 
koncernen regionala ledningsgrupp, innan den slutgiltiga rapporten ges ut. Den 
preliminära rapporten verifieras av regionala ledningen innan den blir slutgiltig och 
rapporteras till det reviderade bolaget, företagets globala VD och CFO, regionala chef 
och CFO samt externa revisorer och huvudansvariga partner. Åtgärdsplanerna följs 
upp med jämna mellan rum. Dokumenteringsprocessen är omfattande alla berörda 
parter delges den slutgiltiga rapporten.    

6.4.4 Diskussion 
Med tanke på den tyvärr något bristande accessen i frågan är det svårt för oss att föra 
en utförlig diskussion. Kompetens och vederbör yrkesskicklighet borde ha en ganska 
stark relation till hur lång erfarenhet internrevisorn har av yrket. Men en internrevisor 
med kortare erfarenhet måste inte ha mindre kompetens än de som har längre 
erfarenhet. Att en Internrevisor med ingenjörsbakgrund är yrkesverksam i bolag D 
tolkar författarna som ett tecken på att inte bara kännedom om rapportering är viktigt 
för internrevisorer utan även praktisk kännedom om företagets tillverkningsprocesser.  
 
Samtliga internrevisionsfunktioner nämner vikten att tillföra företaget värde. Det kan 
ter sig tämligen självklart att alla organisationer i ett företaget tillför organisation 
något värde mer eller mindre. Intressant är att se hur värde tillförs. Internrevisionen i 
studien tillför värde till organisationen genom att förbättra ledningens kontroll.  
 
Internrevisorerna i studien baserar alla sitt arbete på en riskbedömning men i riktlinjer 
finns det även en del som säger att de ska bedöma riskriskhanteringssystemet. Ingen 
av respondenterna uttrycker sig angående riskbedömningen på ett sätt som skulle 
kunna tolkas som att de ifrågasätter den eller kommenterar den. Den sammanlagda 
uppfattningen är att internrevisorerna styrs i stor utsträckning av riskbedömningen.  
 
I Bolag C framgår det tydligt en planeringsfas av själva revideringen men vad som 
inkluderas i denna fas framgår inte i sin helhet. Det framgår segment av dem, som 
exempelvis tidigare revideringar, men inte hur de påverkar planeringen. 
 
Genomförandet av revisionen och kommunikation av resultatet sker på ett mycket 
tydligt sätt i Bolag C.  
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7 Slutdiskussion  
I detta kapitel kommer vi första att återkoppla till problembakgrunden och diskutera 
vårt problem. Syftet med detta är att skapa förbereda läsaren för de slutsatser vi 
presenterar i kapitlet. Vi kommer att besvara vår problemformulering och vårt syfte 
med en sammanfattande diskussion för att återigen väva samman alla delar till en 
helhet.  

7.1 Frågeställning och syfte 
Efter de stora företagsskandalerna som skett det senaste decenniet har kraven från 
samhället ökat för en mer transparent redovisning och större krav på bland annat 
bolagsstyrning och intern kontroll i företagen. De stora skillnaderna har bland annat 
varit uppkomsten av nya regelverk för bolagsstyrning. De nya regelverken har satt 
nytt fokus på internrevision och intern kontroll vilket ledde oss fram till följande 
problemformulering och syfte: 
 
Hur fungerar internrevisionen i aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen för att 
förebygga ekonomisk brottslighet? Vilka skillnader finns mellan företag som enbart 
tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från de företag som också tillämpar 
Sarbanes-Oxley Act?  
 
Utifrån studiens frågeställning är huvudsyftet att beskriva hur internrevisionen 
motverkar ekonomisk brottslighet. Samt få en bild av internrevisionens variationer i 
de undersökta företagen. 
 
Huvudsyftet har sedan brutits ner i följande delar där vårt syfte är att: 
 

- tolka hur företagen arbetar för att förebygga ekonomisk brottslighet 
- ge de yrkesverksammas bild av bolagsstyrningens påverkan på 

internrevisionen 
- tolka hur väl internrevisionen i de undersökta bolagen uppfyller IIA:s 

grundläggande principer för internrevision  

7.2 Slutsatser 
De företag på Stockholmsbörsens Large Cap lista som även är noterade på 
amerikansk börs och därför måste följa Sarbanes-Oxley Act ligger före i utvecklingen 
av internrevisionen. Med stöd av teorin och studiens empiriska material har flera 
faktorer identifierats som orsak. Dels är Sarbanes-Oxley Act mer komplext och 
detaljerat vilket ställer krav på hur internrevisionen ska utformas. Dels ett resultat av 
att Sarbanes-Oxley Act funnits sedan 2002 medan den Svensk kod för bolagsstyrning 
började gälla 2005. Detta har gett längre tid för att utveckling vilket också syns på 
medvetenheten i företagen, där Grupp B företagen i större utsträckning stödjer 
utvecklingen. 
 
Grupp B företagen visar på tydligare strukturer och ett bredare aktivt arbete för att 
förebygga ekonomisk brottslighet. Grupp B företagen visar också på en 
decentraliserad kontroll för att förebygga ekobrott, medan Grupp A företagen i större 
utsträckning litar på att organisationen tar hand om eventuella problem.  
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I och med detta tror författarna också med stöd av teorin att Grupp A företagen 
underskattar nyttan av internrevision för att förebygga ekonomisk brottslighet. Istället 
ses en rädsla i att skrämma de anställda och en överdokumentering i verksamheten.  
 
Sammanfattningsvis tror författarna att Grupp A företagen har en del kvar att göra för 
att nå upp till de rekommendationer som finns att tillgå från internrevisorernas egen 
intresseorganisation. Men författarna tror även att Svensk kod för bolagsstyrning var 
ett steg i rätt riktning för att, utifrån de modeller som presenterats i teorin, effektivt 
förebygga ekonomisk brottslighet.  
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8 Studiens sanningskriterier 
Här presenteras studiens sanningskriterier och hur studien förhåller sig till dem. En 
genomgång av sanningskriterierna i slutet av uppsatsen gör att läsaren själv kan 
bilda en uppfattning om hur studien förhåller sig till dem. 

8.1 Sanningskriterier i kvalitativa studier 
Studien är kvalitativ och det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer. 
Därför blir sanningskriterierna för studien giltighet, intersubjektivitet och 
överförbarhet.136  

8.1.1 Giltighet 
Giltighet ska visa om tillräcklig mängd data samlats in för studiens syfte. Det vill säga 
att ytterligare information inte skulle tillföra studien något. Studien har då uppnått 
teoretisk mättnad.137 Studiens giltighet uppfattas som tillfredställande. Vi har samlat 
in information från fyra respondenter från fyra väldigt olika organisationer. De fyra 
respondenterna bidrar med olika lösningar på att förebygga ekonomisk brottslighet 
och bolagsstyrning. Ytterligare respondenter skulle kunna bidra med ytterligare 
lösningar. Vi kan därför inte med säkerhet garantera teoretisk mättnad men vi anser 
att tillräcklig information har samlats in för att kunna svara på studien syfte.  

8.1.2 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet är ett trovärdighetskriterium som uppnås om andra kan uppnå 
samma tolkningar som forskarna har gjort i studien. Med andra menas sakkunniga 
eller andra forskare. En metod för att uppnå intersubjektivitet är att låta 
respondenterna ta del av forskarnas tolkningar och på den vägen erhålla en accept att 
respondenterna tolkats rätt. I slutändan är det ändå upp till forskaren att bedöma 
intersubjektiviteten i studien.138 Intersubjektiviteten bedöms som hög. För att uppnå 
intersubjektivitet har vi sänt respondenterna det empiriska material som motsvarar 
deras intervju. Vi har valt att skicka empiridelen eftersom den är transkriberad, 
sammanfattad och kategoriserad. Detta har gjorts för att respondenten då kan 
kontrollera att inga missuppfattningar eller feltolkningar har skett under arbetets gång 
och under behandlingen av intervjumaterialet.  

8.1.3 Överförbarhet 
Denna del behandlar hur väl studiens resultat kan tillämpas utanför studien. Ger 
studien en rättvisande bild av verkligheten utanför studien har överförbarhet 
uppnåtts.139 Vi anser att studien har viss överförbarhet på organisationer och bolag 
utanför studien. Organisationerna i och utanför studien kan lära sig av varandra hur de 
jobbar för att förebygga ekonomisk brottslighet. Speciellt tillämpbar kan studien vara 
för de bolags som inom kort kommer att bli tvungna att följa bolagskoden.  

                                                 
136 Johansson-Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 160 
137 Ibid. s 164-165 
138 Ibid. s 166-167 
139 Ibid. s 167-169 
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9 Förslag till vidare studier 
Jämte studiens gång har frågor relaterade till det studerade väckts. Nedan presenteras 
de i punktform för att tydliggöra dem. 
  

• Vad har bolagskoden inneburit för rapporteringen av ekonomiska brott? En 
kvantitativ undersökning över tid med vem som gör anmälan och hur frekvent. 

• Whistle-blower funktionen som eventuell förebyggande funktion till 
ekonomiska brott. Författarna vill gärna se en fallstudie i de skandalomsusade 
företags personal, hade whistle-blower funktionen gjort någon skillnad på 
kända fall?  
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Remissvar på utkast till vägledning för tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning 
gällande styrelsens rapportering beträffande intern kontroll avseende finansiell 
rapportering, (Stockholm: internrevisorerna, 2005), www.internrevisorerna.se, 2006-
11-25, tillgänglig på www.internrevisorerna.se 
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Sarbanes-Oxley act section 404, “A guide for management by internal control 
practitioners”, (the institute of Internal Auditors, 2nd edition, 2008), s 9, hämtad 
2008-05-26 tillgänglig på  
< http://www.theiia.org/download.cfm?file=31866> 
 
Schöldström, Klas, citat, Generalsekreterare Internrevisorerna, www.ey.com, 2007-
03-14, tillgänglig på 
<http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Home_Intern_kontroll_Scholdstrom_
Strandh> 
 
Svensk kod för bolagsstyrning, § 3.7.3, 2004 hämtad 2008-05-25, tillgänglig på 
<http://bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp> 
 
Intervjuer 
 
Intervju med Adam i Bolag A via telefon, 2008-04-02 
 
Intervju med Bertil i Bolag B via mail, 2008-04-20, 2008-04-27 
 
Intervju med Ceasar i Bolag C via telefon och mail, 2008-04-28 och 2008-05-20 
 
Intervju med David i Bolag D via mail, 2008-04-18 och 2008-04-28 
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10.2 Intervjuguide  

Inledande frågor 
• Berätta lite kort om dig själv och din tidigare karriär. 
• Vad är din nuvarande position i företaget och vad har du för arbetsuppgifter. 
• Hur många är ni som jobbar på din avdelning? 

Ekobrott 
 

• Vad innebär ekonomisk brottslighet för Dig/Er?  
 
- Vilken skillnad finns mellan brott riktade mot respektive gjorda av ett 
företag? 

Förebyggande metoder/Internrevision 
 

• Beskriv övergripande ditt arbete och dina arbetsuppgifter! Vad anser 
Ni vara karaktäristiskt för just ert företag?  

 
- Hur stor inverkan har Ni själv över era arbetsuppgifter? Hur inverkar normer 
och riktlinjer? Motivera!  

 
• Hur arbetar ni aktivt för att förebygga yrkesbaserad ekobrottslighet? Utgår ni 

ifrån någon utarbetat modell och i så fall varför/varför inte? 
 

Bolagsstyrning  
 

• Beskriv hur internrevisionsfunktionen är organisatoriskt placerad i erat bolag?  
 

- Beskriv hur ni kan påverka er situation inom företaget? 
 

• Hur ser rapporteringskedjan ut i ert företag? Vem/vilka rapporterar ni till i 
första hand respektive andra hand? --- Vad är avgörande för vem ni 
rapporterar till? 

• Hur påverkar bolagsstyrningen den interna kontrollen i företaget? 

Avslutande frågor 
 

• Finns det något du vill tillägga? 
• Är det något som du anser att vi har missat att fråga om? 
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