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Förord 
 
Efter tio veckors intensivt arbete är vi äntligen klara. Det har varit en lärorik och 
krävande resa och vi är nöjda med att nu nått vårt mål. Vi har framförallt fått en 
god inblick i vad vår framtida yrkesroll som revisor kommer att innebära.  
 
Vi vill tacka samtliga revisorer som ställt upp på våra intervjuer, det har varit 
mycket intressant att få ta del av era åsikter. Ett särskilt tack till den revisor som 
gav oss titeln på uppsatsen och till den revisionsbyrå som tillhandahöll oss med 
material. 
 
Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare, Tony Edman. 
 
 
Tack! 
 
 
 
Karlstad, juni 2006 
 
 

 
 

_________________________  _________________________ 
Matilda Berggren    Charlotta Blomberg 

 
 
 
 

_________________________ 
Marcus Holmlund 

 



 
Sammanfattning 
 
Intern kontroll innebär att företaget har system för kontroll, så att risken att det 
förekommer omedvetna fel och oegentligheter minskas. Systemet byggs oftast upp 
genom införandet av attestregler, rapportsystem samt en strukturerad ansvars- och 
arbetsfördelning i verksamheten. En avvägning måste alltid göras mellan kostnaderna 
för den interna kontrollen och de fördelar den är avsedd att ge företaget. Revisorns 
uppgift är att granska den interna kontrollen i ett företag, kontrollera om den fungerar 
och är anpassad efter verksamheten, med syfte att uppnå de mål och den lönsamhet 
som företaget eftersträvar. 
 
Mot bakgrund av att det inte fanns någon tidigare forskning på området, tyckte vi att det 
vore intressant att undersöka revisorers syn på god intern kontroll samt revisorns roll vid 
granskning av intern kontroll och om den interna kontrollen i Sverige har påverkats av 
den internationella utvecklingen på området. Vi valde även att studera om det 
förekommer intern kontroll i mindre bolag.   
 
För att besvara vår problemformulering genomförde vi, parallellt med litteraturstudier, ett 
antal personliga intervjuer med auktoriserade revisorer. Vi utgick ifrån en kvalitativ 
metod då vi ville rikta in oss på att få en djupare förståelse för ämnet och inte sökte att få 
några generella svar på vår undersökning. 
 
Efter genomförd studie, konstaterar vi att intern kontroll är av stor betydelse för både 
företag och revisorer. Enligt de revisorer vi intervjuade innebär god intern kontroll hos 
kunden, en betydligt effektivare revision än om den interna kontrollen skulle visa sig vara 
bristfällig eller avsaknad. God intern kontroll innebär enligt revisorerna, förenklat 
revisionsarbete och därmed ett lägre revisionsarvode för kunden. I mindre bolag är den 
interna kontrollen dock så gott som obefintlig då intern kontroll bygger på kontroll i flera 
led.  
 
Vår studie visade även att en viktig aspekt i sammanhanget är den internationella 
utvecklingen som under de senaste åren har medfört att intern kontroll kommit i 
blickpunkten tillföljd av de bolagsskandaler som inträffade i USA. Även i Sverige har det 
skett förändringar i och med ersättningen av revisionsprocessen (RP) med 
revisionsstandard i Sverige (RS), som är en anpassning till europeiska 
revisionsstandarder (ISA) med syfte att uppnå gemensamma riktlinjer inom 
revisionsområdet. Införandet av svensk kod för bolagsstyrning kommer också att 
påverka den interna kontrollens utveckling även om den i dagsläget saknar tydliga 
riktlinjer för revision. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intern kontroll i Sverige är 
ett område under utveckling och med största sannolikhet kommer svenska 
revisionsdirektiv att harmoniseras mer med de internationella inom en snar framtid. Dock 
är det svårt att spekulera i framtidens påverkan på området, då det fortfarande råder 
delade meningar om hur betydelsen av intern kontroll skall värderas och bedömas. 
 
 
 



 
Abstract 
 
Many people argue that the Enron inspired law, Sarbanes-Oxley Act of 2002, was an 
overreaction to a few corporate scandals. Despite the costs and difficulties, executives 
increasingly see benefits, especially stronger internal controls. 
 
Internal control is designed to provide reasonable assurance regarding a company’s way to 
achieve their goals by minimizing operational problems. Effective internal control also helps 
in managing change to cope with shifting demands and priorities.  
 
It is really important that auditors obtain a sufficient understanding of the client’s internal 
control structure. The auditor’s decision must be made in every part of the organisation, if 
they can rely on the client’s control or not. If the client’s internal control cannot be trusted, the 
auditor may have to apply direct substantive tests to the account balances. A crucial 
component of the reliance decision is the assessment of the risk that may cause 
misstatement in financial reports. The auditors should then evaluate the risk assessment 
process.  
 
The purpose with the essay was to investigate auditors’ view of internal controls. The 
research is done by using a qualitative method, seven auditors were interviewed.  
 
We found that most of the respondents had a clear definition of what internal control is. An 
internal control that works well result in an effective audit at the same time as it improves the 
risk identification. All respondents agreed that international influence has had a great impact 
on Swedish auditing standards and Sweden will probably be even more influenced by 
international audit recommendations in the future.  
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INLEDNING 

1. Inledning 

I vårt inledande kapitel ger vi läsaren en bakgrund till problemet, problemformulering och 
syfte. I problemformuleringen redovisar vi de frågeställningar vi skall besvara för att 
uppnå syftet. 

 

1.1 Problembakgrund 
 
God intern kontroll är något de flesta företag strävar efter. Avsikten med intern kontroll är 
att minska risken för att fel och oegentligheter uppkommer i årsredovisningen eller i 
övriga finansiella rapporter. Vilket i sin tur leder det till att företaget undviker olönsamma 
beslut som kan åstadkomma förluster för företaget.1

 
De redovisningsskandaler som inträffat i USA på senare år, har lett till att kraven på 
intern kontroll förstärkts. Till följd av skandalerna tvingades amerikanska myndigheter att 
arbeta fram en ny lagstiftning, Sarbanes-Oxley Act of 2002, (SOX). Huvudsyftet med 
lagen är att skydda investerare genom att förbättra trovärdigheten och tillförlitligheten i 
företagens ekonomiska rapportering.2

 
EU-kommissionen har också betonat betydelsen av intern kontroll genom att framhålla 
krav på rapportering av den interna kontrollen med syfte att minska risken för fel och 
oegentligheter i företagets redovisning. I Sverige anger Svensk kod för bolagsstyrning, 
att det är styrelsens uppgift att årligen rapportera om hur den interna kontrollen sköts.3

 
Revisionsstandard i Sverige (RS) är revisionsdirektiv som är framtagna utifrån 
europeiska revisionsstandarder men är anpassade efter svensk lagstiftning på området. 
RS ges ut av FAR och innehåller rekommendationer och riktlinjer angående hur revisorn 
skall gå till väga vid granskning och bedömning av ett företags verksamhet. Revisorn 
skall utifrån egen kunskap och erfarenhet bedöma företagets finansiella rapporter, vilket 
kräver en strukturerad arbetsgång med noggrann planering, genomförande, rapportering 
och dokumentation. Revisorn skall bedöma inom vilka områden som han/hon anser att 
det kan föreligga störst risk för väsentliga fel, utifrån dessa antaganden bestäms 
inriktningen på arbetet. Riskerna som diskuteras i revisionssammanhang är inneboende 
risk som definieras som ”risken för att ett väsentligt fel uppkommer i redovisningen eller 
vid handläggningen av förvaltningsfrågor”, kontrollrisk vilket definieras som ”risken för att 
ett väsentligt fel eller missförhållande inte upptäcks och tas hand om av bolagets interna 
kontrollsystem” och slutligen upptäcktsrisken vilken definieras som ”risken för att 
revisionsåtgärderna inte uppdagar väsentliga fel och missförhållanden”: Dessa tre 
riskkomponenter utgör tillsammans den så kallade revisionsrisken.4

 

                                                 
1 FAR, Testa den interna kontrollen och redovisningen, (2001) 
2 http://files.findlaw.com/news.findlaw.com/cnn/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf, (2002) 
3 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp  
4 Artsberg, (2005) 
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Målet med revision är att revisorn efter noggrann granskning av årsredovisning, 
bokföring och företagsledningens förvaltning skall bedöma och uttala sig om hur 
företaget upprättat de finansiella rapporterna enligt svensk god revisionssed.5  
 

1.2 Problemformulering 
 
Ovanstående problembakgrund har resulterat i följande frågeställningar: 

 
 Vad innebär god intern kontroll för revisorn? 
 Skiljer sig den interna kontrollen åt mellan små och stora bolag? 
 Har revisorerna märkt av någon förändring av synen på intern kontroll till följd 

av internationella påtryckningar? 
 Hur ser revisorn på utvecklingen av intern kontroll i framtiden? 

 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka revisorns syn på intern kontroll i Sverige och om revisorns 
granskning av intern kontroll har påverkats av de förstärkta reglerna internationellt. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Intern kontroll kan ses utifrån två perspektiv. Dels är det företagsledningens ansvar att 
se till att det finns en god intern kontroll medan det är revisorns uppgift att granska och 
bedöma den. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att endast undersöka 
revisorns syn på intern kontroll samt att intervjua auktoriserade revisorer.  
 
När vi nämner små företag i uppsatsen, syftar vi till de företag som består av maximalt 
två personer. Stora företag är med andra ord de företag som utgörs av tre anställda eller 
fler. Anledningen till att vi har valt att använda oss av den här storleksdefinitionen är för 
att läsaren enklare skall se skillnaden vid tillämpningen av intern kontroll, relaterat till 
storleken på företaget. 
 

1.5 Disposition 
 
För att ge läsaren en klar bild över ämnet och för att tydligt kunna följa den röda tråden i 
arbetet, har vi valt att strukturera arbetet med en teoridel som belyser den interna 
kontrollens område samt kopplingen till risken att fel och oegentligheter kan uppstå. I 
teoridelen inleder vi med grundläggande information för att läsaren skall få en förståelse 
för ämnet. Kapitlet fortsätter med en redogörelse av intern kontroll, dess definition och 
betydelse, internationell påverkan samt skillnaden med intern kontroll i små och stora 
bolag. Teorin avslutas med en redogörelse av olika risker som kan förekomma i ett 
företag som har påtagliga brister i den interna kontrollen samt en beskrivning av 
revisorns granskningsprocess och dokumentation av den interna kontrollen.  För att 

                                                 
5 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
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sedan knyta an teorin till verkligheten, intervjuade vi ett antal revisorer för att få deras 
syn på saken. Svaren från respondenterna presenteras i kapitlet, empiri, där vi har 
sammanställt svaren från intervjuerna men utelämnat namn, då vi ansåg det som mest 
etiskt riktigt. Under avsnittet analys kopplar vi sedan empirin till teorin och diskuterar 
eventuella avvikelser. I slutdiskussionen hittar läsaren våra egna reflektioner, förslag på 
framtida forskningsinriktningar inom ämnet intern kontroll samt en trovärdighets 
diskussion angående uppsatsens utfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 3 -



INLEDNING 

1.6 Dispositions schema 
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2. Metod 
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1.7 Begreppsförklaringar 
 
ABL   Aktiebolagslagen. 

ASB:  Accounting Standards Board. Brittiskt svar på FAR. Deras främsta uppgift 
är att sätta standarder inom redovisning. 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants. USAs svar pål FAR.    
 
Balans Tidskrift som ges ut av FAR.  
 
COSO Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. En 

amerikansk definition av intern kontroll som implementerades 1985. 
 
FAR Föreningen för Revisionsbyråbranschen i Sverige. Tidigare Förening för 

Auktoriserade Revisorer. 
 
FI Finansinspektionen. 
 
FRC Financial Reporting Council. Ett oberoende organ i Storbritannien som 

utfärdar boksluts och revisionsstandarder.  
 
IAS  International Accounting Standards. Standarder utgivna av IFAC. 
 
IASB  International Accounting Standards Board. Ersatte ISAC 2001. 
 
IASC International Accounting Standards Board Committee. Privat organisation 

som arbetar med att förbättra och harmonisera redovisningen i världen. 
 
IFRS  International Financial Reporting Standards. Standarder utgivna av IASB. 
 
ISA International Standards on Auditing. Standarder utgivna av IFAC. RS 

innehåller översättningar av deras standarder. 
 
OECD             Organisation for Economic Co-operation and Development.                               
 
RS Revisionsstandard i Sverige, infördes 1 Januari 2004 och ersatte 

revisionsprocessen (RP). 
 
RP  Revisionsprocessen 
 
SAS Statement of Audit Standards. Standarder utfärdade av ASB (Accounting 

Standard Board). 
 
SEC Securities and Exchange Commission. Statlig övervakningsmyndighet av 

de amerikanska börserna. 
 
SOX Sarbanes-Oxley Act of 2002. Ny amerikansk lagstiftning på redovisning 

och revisionsområdet, lagen infördes 2002. 
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METOD 

2. Metod 
 

I kapitlet som följer beskriver vi olika metoder och tillvägagångssätt som sedan ligger till 
grund för valet av metod i vår uppsats. Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri 
(data) om verkligheten och därmed ett hjälpmedel för att beskriva empirin.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Det har inte varit enkelt att bestämma ett ämne för uppsatsarbetet inom revision 
eftersom vi ville hitta något som det inte tidigare skrivits allt för mycket om. Vi började 
vårt arbete med att via universitetsbiblioteket söka information om ämnet, i databas efter 
vetenskapliga artiklar, inom lagar, standarder samt förordningar skrivna av framförallt 
FAR. Internet och deras sökmotor Google6 har använts för att söka efter intern kontroll, 
revision, revisionsrisk, riskbedömning, riskhantering. För att få ett aktuellt svenskt 
perspektiv har vi använt artiklar ur den inte vetenskapliga tidskriften Balans, som utges 
av FAR förlag.  
 
All information som samlats in kallas sekundärdata dvs. data som redan skrivits om 
ämnet.7 Det är alltid viktigt att vara kritisk vid val av sekundärdata, då den oftast har 
skrivits för ett annat ändamål än vårt. Att avgöra källornas trovärdighet innan de används 
är väsentligt för att inte dra fel slutsatser av sitt arbete menar Jacobsen.8 Information 
som inte funnits att tillgå på universitetets bibliotek, exempelvis FAR, har vi fått låna av 
en revisionsbyrå.  
 
Utifrån den kunskap som samlades in om ämnet utvecklades vår problemformulering, 
som anses vara det viktigaste steget i en undersökning. 9  Vi anser att vårt val av 
problemformulering ringar in de mest intressanta områdena inom vårt ämne. 
 
Första steget i metoden handlar om att på bästa sätt att samla in kunskap om 
verkligheten.  Det finns två strategier kallade deduktiv eller induktiv ansats. Den 
deduktiva ansatsen kan kallas för bevisandets väg10 och bygger på att först samla in 
kunskap i teorin om hur omvärlden ser ut och sedan hämta in empiri för att se om det 
som antagits stämmer överens med verkligheten. Forskaren går med andra ord från 
teori till empiri. Nackdelen med den deduktiva ansatsen är att forskaren kanske endast 
söker efter information som han/hon kan knyta till de antaganden som han/hon utgick 
ifrån. På så sätt kan forskaren förbise annan väsentlig information om ämnet.11  
  
Induktiv metod, vilket även kan kallas för upptäckandets väg12 är den andra ansatsen. 
Det innebär att forskaren först söker information i verkligheten för att sedan anknyta en 

                                                 
6 http://www.google.se  
7 Artsberg, (2005) 
8 Jacobsen, (2002)  
9 Darmer & Freytag, (1992) 
10 Patel & Tebelius, (1987) 
11 Jacobsen, (2002)  
12 Patel & Tebelius, (1987) 
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eller flera teorier till sin data. I motsats till den deduktiva ansatsen går forskaren från 
empiri till teori.  
 
Det mest optimala här är om forskaren har så få förväntningar på verkligheten som 
möjligt för att sedan formulera teorier utifrån den nya kunskapen utan att påverkas av 
tidigare egna tankar. Kritiker mot den induktiva ansatsen menar dock att det är omöjligt 
att med ett helt öppet sinne, samla in information utan att avgränsa sig eller påverkas av 
vad han/hon anser vara relativa data eller inte.13  
 
Den induktiva ansatsen är bäst lämpad för vår uppsats då vi inte, innan vi gjort vår 
undersökning, vet vad vi kommer att få fram för resultat. På detta sätt kan vi inte styra 
datainsamlingen på samma sätt som om vi hade ett sökt efter en viss slutsats av 
undersökningen. 
 
Efter att ha samlat in sekundärdata måste primärdata för den empiriska delen av 
uppsatsen samlas in. Primärdata är de data som forskaren själv samlar in genom att 
göra olika typer av datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, observationer eller 
frågeformulär.14  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in sekundärdata så måste vi veta i vilken form vi vill få fram kunskapen, 
siffror eller ord. Det finns två sätt inom metoden, kvantitativ eller kvalitativ ansats. Vilken 
som används beror till störst del på vilken typ av undersökning forskaren vill genomföra.  
 
Den kvantitativa riktar in sig på att förklara problemformuleringen med hjälp av 
kvantitativa data (siffror). Forskaren använder ofta ett frågeformulär med fasta 
svarsalternativ, där svaren ges via givna svarsalternativ. Insamlingen av data är därmed 
starkt strukturerad.15 Metoden kan präglas av att forskaren har ett avstånd till datakällan. 
Ibland kan en person utan anknytning till utformningen av frågeformuläret/intervjumallen 
genomföra datainsamlingen16.  
 
Den kvalitativa metoden hör samman med en induktiv ansats, att förstå, med fokus på 
beskrivningar och subjektiva upplevelser, kvalitativ data. Datainsamlingen sker ofta som 
ett öppet samtal mellan respondenten och forskaren. Med öppen avses här att forskaren 
inte försöker att styra respondenten för att inte påverka hans svar och för att hitta data 
som inte är förväntad. 17 Efter datainsamlingen sorterar forskaren upp data i olika 
kategorier samt variabler som knyts an till varandra.18 Kvalitativa datainsamlingsmetoder 
kallas intensiva, då de går på djupet med ett fåtal undersökningsenheter.19

 

                                                 
13 Jacobsen, (2002) 
14 Ibid  
15 Ibid  
16 Darmer & Freytag, (1992)  
17 Notter & Hott, (1994)  
18 Jacobsen, (2002)  
19 Ibid  
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Valet av kvalitativ eller kvantitativ metod hänger samman med graden av strukturering.20 
I vår uppsats vill vi att datainsamling skall vara öppen. En kvantitativ ansats som metod 
lämpar sig därför inte.:
 
Nästa steg var att bestämma vilken typ av kvalitativ datainsamlingsmetod vi skulle 
använda oss av. Det är viktigt för forskaren att välja rätt typ av datainsamlingsmetod till 
sin problemställning eftersom valet påverkar vilken information som kommer med i 
resultatet. De alternativ som finns för att samla in data med hjälp av den kvalitativa 
metoden är:21

 
• Den individuella, öppna intervjun 
• Gruppintervju 
• Dokumentundersökning.  

 
Vi beslutade att individuella intervjuer med ett antal respondenter skulle vara ett relevant 
val utifrån vårt problemområde och syfte med uppsatsen. 
 

2.3 Intervjumetod 
Den individuella, öppna intervjun används för att samla in data inom den kvalitativa 
metoden. Den är till en viss grad strukturerad med en förberedd intervjumall. Forskaren 
vill få fram den enskilde individens synpunkt på ett fenomen. En nackdel med metoden 
är att den är tidskrävande, själva intervjun kan ta upp till en och en halv timme och dels 
att sammanställa datamaterialen är resurskrävande då detta oftast är omfattande.22

 
Forskaren kan välja mellan att genomföra intervjun som en besöksintervju eller en 
telefonintervju med respondenten. Fördelen med telefonintervju är att de är mindre 
resurskrävande än en besöksintervju och även den så kallade intervjuareeffekten kan 
minska, det vill säga att intervjuaren omedvetet inverkar på intervjun. En besöksintervju 
har dock fördelen av att den kan skapa en förtrolig relation mellan intervjuaren och 
intervjuade, t ex vid känsliga frågeställningar kan detta vara av betydelse.23

 
För oss var besöksintervjumetoden mest lämplig Det kändes viktigt att kunna skapa ett 
bra samtal emellan oss för att få ut mesta möjliga information från våra respondenter. Att 
använda bandspelare under intervjun rekommenderas, men först måste respondenten 
informeras och tillfrågas om han/hon går med på att bli inspelad. Nackdelen kan vara att 
det är resurskrävande att lyssna av och skriva ut intervjun ordagrant för att kunna 
sammanställa datamaterialet. Fördelen är att all data under intervjun registreras och att 
forskaren kan gå tillbaka och lyssna på intervjun igen för att inte gå miste om eller 
missuppfatta vad som sägs. 

                                                 
20 Jacobsen, (2002)  
21 Ibid  
22 Ibid  
23 Ibid 
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2.4 Urval 
 
När forskaren utgår från en kvalitativ ansats styrs urvalet av målet med undersökningen. 
Urvalet bör vara ändamålsorienterat vilket betyder att forskaren skall styra sitt val av 
informanter efter vilken information han/hon vill få fram. Därefter måste han/hon 
bestämma hur många informanter som skall ingå. Det handlar inte om att eftersträva ett 
representativt urval eftersom kvalitativ ansats riktar sig mer till att fånga det unika och 
speciella, inte att uttala sig om det generella.24  
 
Antalet revisorer är stort. Vi kontaktade och tillfrågade sju auktoriserade revisorer, som 
arbetade på fyra av de stora revisionsbyråerna, om att delta. Majoriteten av dem har 
lång erfarenhet av revision. Vi gjorde därför ett så kallat informationsurval urval som 
baseras på tidigare personlig kännedom om de tilltänka respondenterna (auktoriserade 
revisorer med kunskap av ämnet). 25  Revisorerna kontaktades via e-post. Ett 
presentationsbrev med uppsatsens syfte (se bilaga 1) samt frågeguide (se bilaga 2) 
bifogades. Vi informerade att intervjun beräknades ta ca en timme. Vi bad dem att lämna 
besked om intresse av att delta samt vid intresse lämna förslag på tid och plats för 
intervjun. Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta. 
 

2.5 Intervju 
 
Utifrån vår problemformulering och de sekundärdata vi samlat in om ämnet formulerades 
en frågeguide (se bilaga 2). 
 
Två av respondenterna arbetar på andra orter i landet vilket omöjliggjorde 
besöksintervjuer. Vi beslutade, eftersom vi var positiv till deras deltagande (stor 
erfarenhet av ämnet), att de skulle besvara frågeguiden skriftligt via e- post. 
Telefonintervjuer hade här varit ett alternativ. De personliga intervjuerna med 
revisorerna i Karlstad, med två av oss var närvarande, ägde rum på respektive 
informants arbetsplats. Fyra av de fem intervjuerna spelades in på band. Vid en av 
intervjuerna antecknades svaren ner, eftersom vi vid intervjun inte hade tillgång till 
bandspelare. Vid samtliga bandinspelade intervjuer gjordes noggranna anteckningar för 
att underlätta sammanställningen av datamaterialet.  
 
Respondenterna är anonyma. Vi bedömer det ur etiskt synpunkt bäst gentemot våra 
respondenter trots att ämnet egentligen inte är av så känslig natur. Samtliga tillfrågades 
inledningsvis i samband med intervjun/frågeguiden utskickades om de önskade vara 
anonyma vilket några önskade att vara. 

                                                 
24 Jacobsen, (2002)  
25 Ibid  
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2.6 Bearbetning av datamaterial 
 
Bandinspelningarna var ett komplement till de anteckningar som genomfördes under 
intervjun. Att skriva ut en hel intervju är en mycket tidsödande uppgift och genom att 
komplettera med anteckningar sparades mycket tid.  Efter att den insamlade data 
bearbetats till ett hanterbart material sammanställde vi resultaten i empiriavsnittet. För 
att läsaren lätt skulle kunna följa den röda tråden i arbetet presenterade vi 
respondenternas svar utifrån frågeguiden och resultat av särskilt intresse belystes med 
citat.  
 
En fråga ”Skiljer sig formen för den interna kontrollen åt mellan olika branscher och om i 
så fall på vilket sätt” (se bilaga 2) kanske kunde ha omformulerats då vi fick 
uppfattningen om att denna fråga tolkas olika av respondenterna. Avsikten med frågan 
var att få reda på om det fanns branscher där intern kontroll var mer eller mindre viktigt 
och i så fall vilka dessa branscher kunde tänkas vara.  
 

2.7 Trovärdighetsdiskussion 
 
Det är viktigt för forskaren att hålla distans till det han/hon studerar och att inte påverka 
fenomenet i någon riktning utan låta verkligheten själv ge svaren. Målet med en 
undersökning är att den skall vara reliabel, att den är trovärdig. Det vill säga att om en 
annan forskare genomför samma undersökning skall resultatet av den bli det samma 
som för den första undersökningen. Överensstämmer resultaten tyder det på bra 
stabilitet i undersökningen.26 Kritiken säger att en undersökning aldrig kommer att bli fri 
från forskarens egen påverkan, på vilket sätt undersökningen än genomförs och att det 
nästan omöjligt att få fram samma resultat två gånger.27

 
Om någon skulle genomföra vår undersökning, vid ett annat tillfälle och med andra 
respondenter skulle de kanske få ett annat utfall. Vi har intervjuat en mycket liten del av 
populationen så är det omöjligt att uttala sig generellt för revisionsbranschen. 
 
Validitet innebär att forskaren mäter det han/hon avser att mäta, att det som undersökts 
uppfattas som relevant och generellt. Validiteten kan delas upp i en intern del och i en 
extern del. Intern giltighet och relevans handlar om ifall vi mäter det vi tror att vi mäter. I 
vissa fall kan det vara så att vi drar felaktiga slutsatser på grund av att vi misstolkar 
källan till resultatet. Det kan alltså vara andra faktorer än det vi tror som orsakat 
utgången av resultatet. Extern giltighet och relevans talar om i hur stor utsträckning 
resultatet kan ses som ett generellt resultat för flera olika områden. För att kunna 
använda resultatet i ett annat område än det vi undersökt måste det finnas en koppling 
mellan dessa två områden.28

 
Det är svårt att uttala sig om vår uppsats validitet då vår undersökning är liten i 
förhållande till revisorspopulationen i Sverige men vi anser ändå att validiteten är god då 
vi undersökt det vi avsett att undersöka.  

                                                 
26 Patel & Tebelius, (1987)  
27 Jacobsen, (2002)  
28 Ibid  
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2.8 Sekundärkällornas trovärdighet 
 
En faktor som kan påverka vår studies resultat är att vi i vår teori del har använt oss av 
icke vetenskapliga artiklar. Det har varit svårt att hitta svenska, vetenskapliga artiklar. 
Sekunddata har därför till största delen hämtats från tidskriften Balans, vi motiverar det 
med att den har ett gott anseende och anses vara en seriös tidskrift av deras läsare, 
revisorerna. 
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3. Teori 
 

I följande avsnitt har vi för avsikt att presentera den teori som ligger till grund för att vi 
skall kunna besvara de frågeställningar som vår undersökning berör. I kapitlet beskriver 
vi även omkringliggande teorier för att ge läsaren en tydligare helhetsbild av ämnet. 
Teorin har vi sammanställt utifrån fakta hämtad från lagstiftning, artiklar, vetenskapliga 
artiklar, elektroniska källor samt litteratur. 

 

3.1 Vad är revision? 
 
Revision innebär att revisorn skall inta en professionell skeptisk inställning när det gäller 
att planera, granska, bedöma samt uttala sig om årsredovisning, bokföring och 
förvaltning. Målet med revision är att revisorn lämnar en revisionsberättelse, där revisorn 
uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen samt om styrelsen och VDs förvaltning. I de 
fall då revisorn påträffar en avvikelse från normerna skall han/hon rapportera till 
styrelsen och om det är en allvarlig anmärkning uttalas det i revisionsberättelsen, det blir 
då en så kallad oren revisionsberättelse. 29  Revisionsberättelsen utgör ett 
beslutsunderlag för bolagsstämman samt övriga intressenter.30

 
Lagstiftningen inom revision skiljer sig beroende på företagets juridiska form. I 
aktiebolag utses revisorn av bolagets ägare på bolagsstämman med syfte att utföra en 
granskning för ägarnas samt andra intressenters räkning.31. 
 
Revision av svenska företag skall utföras enligt god revisionssed och god revisorssed. 
De lagar och normer som skall följas för att uppfylla begreppen är bland andra:32

 
- Aktiebolagslagen och motsvarande lagar för andra associationsformer 
- Revisorslagen 
- Revisorsförordningen 
- Revisorsnämndens revisorsföreskrifter 
 

För FARs ledamöter gäller även: 
 
- FARs stadgar 
- FARs rekommendationer i revisionsfrågor  
- FARs regler till vägledning för ledamöternas skyldighet att följa god 

revisorssed. 
 
 
 
 

                                                 
29 Lönnqvist, (2002)  
30 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, (2005) 
31 Lönnqvist, (2002)  
32 FAR, Regler om Revisorer och Revision, (1999) 
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3.1.2 Svenska normgivare  
 
Den äldsta privata normgivaren är Föreningen för Revisionsbyråbranschen (FAR) och 
från början hade FARs styrelse bland annat hand om att ge ut 
redovisningsrekommendationer.33 FAR är en intresseförening för auktoriserade revisorer, 
godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister som arbetar med revision. 
Syftet med FAR är att upprätthålla en yrkesskicklig revisionskår, främja kvalitet, etik och 
effektivitet i yrkesutövningen.34  Fram till 1998, då Redovisningsrådet (RR) bildades, var 
FAR även engagerad i normbildandet inom områdena redovisning och revision. 35

 
Enligt professor Sten Jönsson på Handelshögskolan i Göteborg, anses FAR vara en 
betydelsefull organisation och normgivare, förklaringen till det goda anseendet är 
sannolikt organisationens sakkunniga medarbetare. FAR har även en viktig uppgift 
genom utgivningen publikationen av tidningen Balans som anses vara den viktigaste 
tidskriften för revisions- och redovisningsdebatt i Sverige.36

 
RR svarar för normer och vägledning av noterade bolag. RR styrs av Föreningen för 
utvecklande av god redovisningssed, en förening där FAR, Stockholms Fondbörs och ett 
antal branschorganisationer är medlemmar. RR ger ut rekommendationer, som först 
publiceras som utkast och därefter har remissbehandlats. Den viktigaste källan RR har 
vid skapandet av nya rekommendationer, är de internationella rekommendationer som 
utges av International Accounting Standards Committe (IASC).37

 

3.1.1  RS - Den nya standarden för revisorer 
 
Revisionsprocessen (RP) togs fram 1991 och ansågs vara FARs grundläggande 
revisionsrekommendation. Med åren har den anpassats och kompletteras i takt med 
utvecklingen inom revision som redovisning. År 1998 beslutade dock FARs styrelse att 
ersätta revisionsprocessen med Revisionsstandarder (RS). RS motsvarar de 
internationella revisionsstandarderna, International Standards on Auditing (ISA) som ges 
ut av International Federation of Accountants (IFAC), dock med en nödvändig 
anpassning till svensk lagstiftning. De nya svenska revisionsstandarderna började gälla 
från och med januari 2004 men kommer även i fortsättningen att kompletteras av FARs 
revisionskommittée.38  
 
ISA och därmed RS förbättrar revisionsmetodiken jämfört med RP. Den ökade 
tydligheten i normsättningen bidrar det till ökad enhetlighet i utförande av revisionen 
samt medför till en kvalitetshöjning.39  
 
RS beskriver god revisionssed och anger de grundläggande principerna och viktiga 
tillvägagångssätten för revisionen. Riktlinjerna ligger till grund för hur revisorn skall 

                                                 
33 Artsberg, (2005) 
34 FAR, FARs Samlingsvolym 2005 Del 2, (2005)  
35 Lönnqvist, (2002) 
36 Artsberg, (2005) 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Danielsson & Larsson, (2004) 
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planera och genomföra revisionen, med beaktande av att det kan finnas omständigheter 
som gör att årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. De revisionsåtgärder 
som revisorn bedömer vara nödvändiga för att uppnå revisionens mål, enligt god 
revisionssed, skall revisorn grunda på RS riktlinjer.40

 

3.1.2  Oegentligheter 
 
En omarbetad ISA 240 ligger till grund för en ny anpassad RS 240 angående 
oegentligheter och fel, som infördes i januari 2006. Den nya standarden ger revisorer 
tydliga riktlinjer beträffande det ansvar som revisorn har när det gäller att beakta den risk 
att oegentligheter och fel kan förekomma i verksamheten.41

 
Företagsledningen har det fulla ansvaret för att oegentligheter och fel inte skall uppstå. 
Genom ett effektivt användande av redovisningssystem och system för interna kontroller 
samt en noggrann och fortlöpande uppföljning av kontrollernas resultat, förväntar sig 
företagsledningen att det leder till minskad risk att fel och oegentligheter uppstår.42

 
Revisorn har inget ansvar i frågan om att förhindra uppkomsten av oegentligheter och fel 
i verksamheten, däremot är det revisorns uppgift att bedöma om eventuella fel och 
oegentligheter som förekommer i verksamheten är av väsentlig betydelse.43  
 

3.3 Vad är intern kontroll? 
 
Intern kontroll är ett verktyg som har använts under lång tid bland annat inom 
redovisning och revision. En god intern kontroll kan förhindra att fel och oegentligheter 
uppkommer i verksamheten. Felaktigheter i beslutsfattandet kan leda till olönsamma 
beslut eller förluster för företaget. Det är styrelsen och VDs ansvar att den interna 
kontrollen fungerar, till ägarens nytta. Intern kontroll består av en organisation av rutiner 
som syftar till att göra redovisningen korrekt och fullständig. En viktig del med intern 
kontroll är att ansvars- och arbetsfördelningen fungerar. En bra sådan innebär att 
samma person inte skall hantera allt i en transaktionskedja, exempelvis i en lönerutin. 
Det innebär att det är viktigt att attest- och rapportsystem skall vara ändamålsenliga och 
fylla sin funktion.44

 
Kunskap om intern kontroll är en av de grundläggande kompetensområdena för en 
revisor. Intern kontroll i sig är dock inte revisorns ansvarsområde utan deras uppgift är 
att kartlägga, granska, bedöma och slutligen rapportera till företagsledningen om hur 
företagets interna kontroller fungerar.45   

                                                 
40 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
41 FARs Revionskommitté, Med oegentligheter i bakhuvudet, (2004)  
42 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
43 Ibid 
44 FAR, Testa den interna kontrollen och redovisningen, (2001) 
45 Hubbard, (2003) 
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Med ABL som utgångspunkt definierar FAR intern kontroll som: 46

 
”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som 
säkerställer: 
 

- att redovisningen blir riktig och fullständig samt 
- att bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuell 

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

 
Tidigare var granskningen och bedömningen av företagets interna kontroll en del av 
revisionsprocessen men det fanns inga krav på offentlig rapportering. De nya 
revisionsstandarderna i och med införandet av RS och efterfrågan på rapporter har 
förändrat situationen och har inneburit att behovet av interna kontroller i företags rutiner 
prioriterats av revisorer, företagsledning samt övriga intressenter.47

  
Företagsledningen är ansvarig för etablering av den interna kontrollen som en av 
grundpelarna för riskhanteringen. Det är även deras uppgift att bevaka så att den interna 
kontrollen fungerar så effektivt som möjligt.48 I uppgiften innebär även att designa och 
införa system för intern kontroll av den finansiella rapporteringen (exempelvis 
kvartalsrapporter, prognoser och årsredovisningar). Ledningen skall kunna basera 
utformningen utifrån en lämplig och erkänd modell, exempelvis genom att använda 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) modellen 
som utgångspunkt.49  
  
Nyttan med intern kontroll är att minska risken för såväl avsiktliga som oavsiktliga fel 
som kan uppstå i verksamheten och som i sin tur leder till fel i redovisningen. Den 
interna kontrollen kan dock inte garantera att alla fel fångas upp, dessutom innebär det 
en kostnad för företaget. Kostnaden för kontrollen måste alltid ställas mot den fördel 
företaget får av den i form av minskad risk.50

 
Målet med att införa interna kontroller är att hjälpa företaget att hantera riskerna i 
verksamheten så att det uppnår de mål som de strävar efter. Användandet av intern 
kontroll förväntas försäkra företaget om att de har tillgång till trovärdig finansiell och 
verksamhetsbaserad information för både interna och externa användare samt att den 
besitter en viss integritet. Företaget skall också sträva efter att uppnå effektivitet och 
tillfredsställande resultat. Tillgångar skall vara säkrade och handlingar och beslut skall 
fattas efter lagar, regler och kontrakt.51  
 

                                                 
46 FAR, Revision - En Praktisk Beskrivning, (2005) 
47http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Perspectives%20on%20Internal%20Control%20Reporting%

281%29.pdf, (2004) 
48 http://www.theiia.org/download.cfm?file=80917, (2005) 
49http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Perspectives%20on%20Internal%20Control%20Reporting%

281%29.pdf, (2004) 
50 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, (2005) 
51 http://www.theiia.org/download.cfm?file=80917, (2005) 
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Har företaget en bristfällig intern kontroll kan det leda till att risken för att fel och 
oegentligheter ökar. Det kan inträffa när exempelvis ägare, ledning eller övrig personal 
missbedömer företagets tillgångar. Det kan även inträffa när företaget arbetar efter en 
omodern marknadsstrategi, har en ineffektiv affärsstrategi eller innehar bristande 
information som ligger till grund när interna beslut skall fattas. Det är många parter; 
företagsledning, ägare, revisorer, kunder, investerare och kreditgivare, som är positiva 
till att kvalitetskontroller av företagets interna kontrollsystem genomförs för att försäkra 
sig om att företaget arbetar med att förhindra riskernas uppkomst.52  
 

3.3.1 Intern kontroll i små bolag - förekommer det?  
 
I mycket små företag förekommer inte intern kontroll i samma utsträckning som för större, 
privata eller börsnoterade företag. I små företag ansvarar oftast ett fåtal personer för den 
administrativa funktionen vilket innebär att ansvars- och delegationsordningen kan vara 
bristfällig. 53  Däremot förekommer det ofta kontroller i redovisningssystemet för att 
förhindra att fel och misstag görs. Revisorns uppgift, i ett mindre bolag, är att skapa sig 
en förståelse för hela verksamheten samt en försäkran om att företagsledaren deltar 
aktivt i redovisningsarbetet och strävar efter att förhindra uppkomst av fel. 54  I de fall 
revisorn saknar tillförlitliga och tillräckliga revisionsbevis innebär det att han/hon måste 
genomföra en substansgranskning för att få fram de bevis som behövs. Med 
revisionsbevis menas de underlag och dokument revisorn behöver i sin granskning för 
att kunna uttala sig i revisionsberättelsen. 55

 
Svårigheten med en enhetlig definition och användandet av intern kontroll beror på att 
storleken på företaget är en viktig aspekt när det gäller tillämpningen av kontrollsystem. 
Den interna kontrollen skiljer sig åt mellan olika företag och är beroende av företagets 
verksamhet, storlek, ledning, med mera. Oavsett om det är ett stort eller litet företag så 
måste revisorn försäkra sig om att företagets årsredovisning, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning är korrekt och infordra revisionsbevis som stärker 
uttalandet om årsredovisningen. 56

 

3.3.2 Internationell påverkan på svensk intern kontroll 
 
Den internationella utvecklingen inom revision går mot att fler länder blir mer beroende 
och påverkade av varandra inom revisionsområdet. Den internationella 
revisororganisationen International Federation of Accountants (IFAC) har en 
övergripande uppgift att utveckla och stärka revisionskåren över hela världen, målet är 
att alla länder skall arbeta efter god revisionssed och hög kvalitet i revisionen. För att 
uppfylla dessa mål har IFACs Council inrättat International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) och tillsammans arbetar de med att utveckla och utfärda 
standarder för revision. Strävan är att deras revisionsstandarder, ISA, skall bli de 
standarder som gäller för revision, runt om i världen.57

                                                 
52 Kinney, (2000) 
53 FAR, FARs Samlingsvolym 2005 Del 2, (2005) 
54 FAR, Revision - En Praktisk Beskrivning, (2005) 
55 FAR, FARs Samlingsvolym 2005 Del 2, (2005) 
56 Ibid 
57  FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
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2.3.2.1 Sarbanes-Oxley Act 
 
Enron (Enron Corporation) var i början av 2001 ett av USAs största och mest 
framgångsrika företag, värderat till 700 miljarder kronor. Under hösten 2001 redovisade 
dock Enron en förlust på 1 miljard dollar vilket var början till slutet för företaget. 
Företagsledningen erkände att man övervärderat vinsten med 600 miljoner dollar sedan 
1997 och konkursen var då ett faktum.58 Fler företag gick samma väg som Enron året 
efter, vilket resulterade i att investerare miste förtroendet för såväl företag som deras 
revisorer. Händelserna ledde till en ny amerikansk lagstiftning, Sarbanes-Oxley Act of 
2002 (SOX), inom redovisning och revision. Syftet med den nya lagen var att skapa 
strängare regler och kontroller för företag och revisorer och att inte ge företagsledningen 
mer makt än nödvändigt.59  
 
Lagen ger tydliga riktlinjer när det gäller revision och redovisning och SOX understryker 
att informationssystemet spelar en viktig roll genom att efterfråga styrelsens och 
ledningens bedömning av effektiviteten i kontroller, inkluderande kontrollprocessen och 
den årliga rapporteringen.60 Revisorernas krav på hur revisionsarbetet skall utföras har 
blivit strängare sedan införandet av SOX restriktion 404, som syftar till en mer 
självständig revision och effektivare granskning av interna kontroller. 61  SOX har fått 
betydande konsekvenser för bolag i USA men även svenska företag som har en 
anknytning till amerikanska bolag påverkat av de nya revisionsreglerna. 
Tillämpningsområdet för den nya lagen sträcker sig nämligen utanför USAs gränser. 
Enligt SOX skall alla bolag som är noterade på den amerikanska börsen, lyda under 
lagen och i samtliga fall även dotterbolag till dessa bolag. 62

 
Lagen strävar efter att återställa investerares förtroende på kapitalmarknaden samt att 
garantera att innehållet i företagens finansiella rapporter är korrekta. Syfte skall uppnås 
genom att fyra huvudsakliga åtgärder beaktas. De innebär strängare krav på redovisning 
och information till aktiemarknaden, högre krav på revisorers oberoende och 
professionalism, krav på interna strukturer för revision och informationslämning till 
marknaden samt strängare straff för brott mot lagen.63

 
Den amerikanska motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen (FI) är Securities 
and Exchange Committee (SEC), som har utfärdat tillämpningsföreskrifter för ett antal av 
lagens bestämmelser. Dessa restriktioner anger bland annat att företaget måste tillsätta 
oberoende revisionskommittéer samt kräva att VD och ekonomichef intygar 
redovisningens tillförlitlighet.64  
 
Många argumenterar att SOX var en överreaktion efter ett flertal bolagsskandaler men 
trots att kostnaderna som det innebär att följa SOX så är det inte många som ignorerar 
lagen. Den nya lagen som infördes 2002 har medfört att det har blivit svårare att felaktigt 
utnyttja fördelaktiga bidrag och avdrag vilket innebär att det har blivit en säkrare 

                                                 
58 http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_2050416.asp, (2002) 
59 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_6039324.asp, (2003)  
60 Bedard m.fl, (2005)   
61http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Perspectives%20on%20Internal%20Control%20Reporting%

281%29.pdf, (2004)  
62 Blomberg & Svernlöv, (2003) 
63 Ibid 
64 Ibid 
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investering för aktieägare. Samtidigt menar många företag att de har fått en starkare 
företagsstruktur på grund av mer effektiva interna kontroller efter lagens inträdelse.65  
 

3.3.2.2 Influenser från Europa 
 
Svensk normgivning har länge påverkats av internationella influenser och kommer med  
att påverkas av dem även i framtiden. Det är framförallt Tyskland och USA som har 
influerat svensk redovisning. Efter Sveriges inträde i EU har Sverige fått anpassa svensk 
lagstiftning i enlighet med EUs redovisningsdirektiv som framförhandlades långt innan 
Sveriges medlemskap accepterades. Ett skäl till att reglera redovisningen på 
internationell nivå är för att harmonisera företagens redovisningar i olika länder och 
därmed öka likformigheten och jämförbarheten.66

 
Till skillnad från den amerikanska marknaden så har EU ett flertal kulturer att anpassa 
sin reglering efter. EU har därför mött stark kritik för att inte lyckas ta fram tillräckligt med 
underlag för att skapa enhetliga normer. Dessutom har medlemsländerna tolkat 
direktiven på olika sätt och i somliga fall har särskild praxis utvecklats i enskilda 
medlemsländer. År 2002 beslutade därför Europaparlamentet om en förändring i 
harmoniseringsarbetet och gav EU-kommissionen i uppdrag att ta fram ett regelverk 
som bygger på International Accounting Standards Board (IASB) normer. 
Redovisningsdirektiven har ändrats på ett par punkter och dessa ändringar 
implementerades i medlemsländernas lagstiftning från och med 1 januari, 2004, med 
syfte om att anpassa sig fullt ut efter International Accounting Standards (IAS). EUs 
medlemsländer strävar hårt för att efterleva ett antal punkter som tydliga 
redovisningsstandarder, aktuella tolkningar, lagstadgad revision, övervakning av 
tillsynsorgan och effektiva sanktioner.67

 
Statements Acounting Standars (SAS), är standarder som ges ut av Accounting Board 
Standards (ABS). ABS är i sin tur en del i Financial Reporting Council (FRC) som är ett 
oberoende organ i Storbritannien som utfärdar boksluts och revisionsstandarder. 68   
SAS No.94 har klassificerat intern kontroll i fem samordnande kategorier med hjälp av 
COSO. COSO är en standardmodell utvecklad i USA för intern kontroll inom revision.69

 

3.3.2.3 COSO 
 
Begreppet intern kontroll förekommer på flera områden inom ett företag, alltifrån 
miljöfrågor till redovisningsperspektiv. För att undvika missförstånd tog en kommitté, 
Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission’s (COSO), i USA, 
bestående av revisorer, ekonomer och företagsrepresentanter, fram en definition av 
intern kontroll. Definitionen uppkallades efter kommittén, COSO-definitionen. Den 
beskriver intern kontroll som en process angående objektens trovärdighet i den 

                                                 
65 Taylor, (2005) 
66 Artsberg, (2005) 
67 Ibid 
68 http://www.frc.org.uk/about  
69 Bedard m.fl, (2005) 
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finansiella rapporteringen samt hur den tillmötesgår lagar, regler för att uppnå effektivitet 
i verksamheten.70

 
En effektiv intern kontroll involverar engagemang från alla parter i en organisation 
oavsett på vilken nivå i företaget de arbetar på. Syftet med COSO är att det skall 
underlätta för företag och revisorer att genomföra granskningar av interna kontroller.71 
Den amerikanska definitionen är vidare utformad än FARs och har fått stark 
genomslagskraft internationellt.72 ’ 
 
Den svenska översättningen av COSO-definitionen av intern kontroll lyder:73

 
”Intern kontroll är en process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan 
personal skaffar sig rimlig säkerhet om att företagets mål uppnås på följande områden”. 
 
Enligt COSO-definitionen är intern kontroll en process där företagsledningen, försäkrar 
sig om att styrelse, VD och övriga medarbetare, tillsammans strävar efter att uppnå 
företagets mål. Målen enligt COSO är:74

 
• att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv 
• att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig  
• att företaget följer föreskrivna lagar och förordningar. 
 

Definitionen av COSO beskriver fem element när det gäller intern kontroll. Det kan 
förklaras som en kontrollpyramid som förutsätter att alla inom organisationen är aktiva 
och att företagsledningen innehar god intern kontroll. Första elementet i pyramiden är 
kontroll av företagsmiljön vilket inkluderar både informell kontroll så som etik, integritet, 
företagsledningens filosofi, samt mer formella kontroller exempelvis organiserad struktur, 
tilldelning av roller och ansvarsområden. Företagets arbetsmiljö och infrastruktur 
kontrolleras av anställda vilket innebär att enkäter eller intervjuer med anställda är ett 
effektivt verktyg för revisorn för att kunna granska och bilda sig en uppfattning om 
företaget. Andra elementet är att bedöma risker vilket innebär att företagsledningen 
identifierar och analyserar risker för att kunna bilda sig en uppfattning som ligger till 
grund när beslut skall fattas angående hantering av riskerna. Revisorernas utvärderar 
därefter riskbedömningen. Revisorernas uppgift i sammanhanget är att träna ledning och 
anställda på att bli mer uppmärksamma på förekomsten av risker med hjälp av olika 
mättekniker.75 Det tredje elementet i sammanhanget handlar om risk. Alla beslutsfattare 
vill förbättra riskbedömningen genom att införa interna kontroller och kvalitetskontroller. 
76 Kommunikation utgör det fjärde elementet och kan förklaras som det fria flödet av 
information både på internt och externt i organisationen. Det översta elementet i 
modellen beskrivs som ett övervakningselement som innebär att ledning, revisorer och 
andra översynsgrupper kontrollerar och granskar företagets interna kontrollsystem.77

                                                 
70 Hubbard, (2003) 
71http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Perspectives%20on%20Internal%20Control%20Reporting%

281%29.pdf, (2004) 
72 FAR, Revision - En Praktisk Beskrivning, (2005) 
73 Ibid 
74 Kinney, (2000) 
75 Hubbard, (2003)  
76 Kinney, (2000)  
77 Hubbard, (2003) 
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3.3.2.4 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning växte fram i början av 1990-talet med 
utgångspunkt från den brittiska utvecklingen samt vissa delar från Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Europeiska Unionen (EU) och ett 
flertal andra länders koder. Under senare år har den svenska koden påverkats av 
direktiv från EU. Men i grund och botten bygger den dock på ABL och svenska 
traditioner för bolagsstyrning.78

 
I december 2004 presenterades den slutliga versionen av Svensk kod för bolagsstyrning. 
Den behandlar olika frågor av intresse för revisionen, framförallt regler gällande finansiell 
rapportering, intern kontroll, internrevision samt frågor angående redovisning och 
revision. Koden är ett resultat av ett närliggande samarbete mellan det privata 
näringslivet och den statliga förtroendekommissionen så kallade kodgruppen. Koden 
gäller för samtliga svenska börsbolag på A-listan samt för svenska bolag på O-listan 
med ett marknadsvärde på över 3 miljarder kronor. Stockholmsbörsen började tillämpa 
den nya koden 1 juli, 2005. Den syftar till att förbättra bolagsstyrningen i svenska 
börsnoterade bolag. Koden kompletterar ABL och andra tvingande regler genom att 
utöver lagens minimikrav ange en norm för vad som i allmänhet kan anses vara god 
bolagsstyrning.79

 
Bolagsstyrningens regler för intern kontroll syftar till att styrelsen ansvarar för att 
övervaka att företaget har en god intern kontroll och att de ständigt utvärderar och 
förbättrar företagets system för intern kontroll.80

 
Definition av intern kontroll enligt Svensk kod för bolagsstyrning:81

 
”Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda 
ägarnas investering och bolagets tillgångar. 
 
3.7.1 Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 
 
3.7.2 Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del 
den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat 
under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor.” 
 

3.4 Väsentlighetsbegreppet 
 
Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna 
kring utelämnandet eller felet. Informationen är väsentlig om ett utelämnande eller en 
felaktighet kan påverka de beslut som intressenten fattar på basis av informationen i de 
finansiella rapporterna. Det är revisorns uppgift att avgöra vad som är väsentligt utifrån 

                                                 
78 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp
79 Ibid 
80 Svernlöv, (2005) 
81 http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Svensk_kod_for_bolagsstyrning.pdf, (2004) 
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egen erfarenhet och kunskap. 82 Till sin hjälp i bedömningsfrågan har revisorn FARs 
riktlinjer, i övrigt är det relativt svårt att hitta närmare direktiv om hur väsentlighet 
bedöms i olika situationer enligt svenska revisionsnormer. Dock har det skett en del 
förändringar och kompletteringar de senaste åren efter det att RS 320 har påverkats av 
internationella standarder.83 I rekommendationen RS 320, som behandlar väsentlighet 
vid revision, framgår det att revisorns främsta uppgift inom området är att beakta 
väsentlighet och dess samband med revisionsrisken när revisionen genomförs. 84  
 

3.5 Riskbedömning 
 
I alla organisationer finns risker. Svårigheten ligger i att upptäcka dem samt identifiera 
och undersöka om de utgör en väsentlig risk eller inte. Det är ledningens uppgift att se 
till att riskhantering blir en del av det vardagliga arbetet samt att integrera 
problemsökningen i organisationen.85

 
Internationell revisionsforskning har delat upp riskbedömningen i tre huvudkategorier: 86

 
• Första kategorin analyserar revisorns identifieringsproblem när det gäller 

riskerna. 
 
• Andra kategorin behandlar om det föreligger något beroendeförhållande mellan 

de olika riskkomponenterna, det vill säga inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäcktsrisk. (Revisionsrisk = Inneboende risk x Kontrollrisk x Upptäcktsrisk).  

 
• Tredje kategorin syftar till att placera riskanalysen i ett mer övergripande 

perspektiv med fokusering på revisorns strukturering och mervärde vilket 
innebär att revisorn överför sin kunskap till klienterna till exempel om hur man 
internt kan förbättra identifieringen av risker och genomförandet av intern 
kontroll.  

 
Revisorns uppgift är att kontrollera redovisningsobjektens egna interna kontroller och att 
utföra en granskning för att försäkra sig om att årsredovisningen är korrekt. Det innebär 
att revisorn skaffar sig information om företaget och branschen, för att uppnå målet med 
god revisionssed. 87   
 
Definitionen av revisionsrisk enligt svensk revisionsstandard: 88

 
”Risken för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i revisionsberättelsen. Revisionsrisken 
har tre komponenter inneboende risk, kontrollrisk och upptäckts risk”.  
 
Att upptäcka risker är en bedömningsfråga som revisorn vid varje revision måste ta 
ställning till. En revisor kan inte kontrollera alla saldon eller transaktioner som ett företag 
                                                 
82 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
83 Olsson & Öhman, (2003)  
84 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
85 http://www.theiia.org/download.cfm?file=80917, (2005) 
86 Bengtsson, Nilsson, (2003) 
87 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
88  Ibid 
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gjort under den aktuella perioden. Det krävs viss erfarenhet, branschkännedom och 
noggrannhet för att på ett effektivt sätt upptäcka risker.89

  
När revisorn skall bedöma ifall det föreligger någon risk att fel och oegentligheter 
förekommer i årsredovisningen, så skall han/hon först ta ställning till vad som är 
väsentligt att granska samt huruvida revisionsmässiga urval och analytiska granskningar 
skall användas. Det här underlaget ligger sedan till grund när revisorn ska besluta vilka 
granskningsåtgärder som bör tillämpas för att revisionsrisken skall minskas.90

 

3.6.1 Inneboende risk 
 
Enligt svensk revisionsstandard definieras inneboende risk:91

 
 “Inneboende risk är benägenheten hos ett saldo eller transaktionsslag att innehålla en 
felaktig uppgift som, enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i andra saldon eller 
transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig, om man bortser från eventuell tillhörande 
internkontroll”.  
 
Inneboende risk beskriver fel som kan uppstå i företagets årsredovisning eller brister i 
förvaltningen hos ett företag. Det rör sig ofta om svåra bedömningar vid värdering av 
tillgångar, skulder eller komplexa transaktioner och invecklade IT system. Det är under 
dessa förhållanden som den inneboende risken befaras vara som störst.92  
 

3.6.2 Kontrollrisk 
 
Vid en första bedömning av kontrollrisken ska revisorn utvärdera hur effektivt företagets 
redovisningssystem och system för intern kontroll är för att kunna upptäcka, justera eller 
förhindra felaktiga uppgifter av väsentlig grad. Eftersom varje redovisningssystem och 
system för interna kontroller innehåller inneboende begränsningar och eventuella risker 
så föreligger det därmed alltid en viss kontrollrisk.93

 
Enligt svensk revisionsstandard definieras kontrollrisk som: 94

 
”Risken för att en felaktig uppgift som skulle kunna förekomma i ett saldo eller 
transaktionsslag och som, enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i andra 
saldon eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig inte förhindras eller upptäcks 
och rättas i tid via redovisningssystem och system för intern kontroll.”  
 
Efter att revisorn har bildat sig en uppfattning om företagens redovisning och 
kontrollsystem, kan han/hon bedöma hur stor kontrollrisken förväntas vara i varje 

                                                 
89 Bengtsson & Nilsson, (2003) 
90 FAR, FARs Samlingsvolym 2005 Del 2, (2005) 
91 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
92 FAR, Revision - En Praktisk Beskrivning, (2005) 
93FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002)  
94 Ibid 
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väsentligt saldo eller transaktionsslag. I de företag där den interna kontrollen brister i 
information anser ofta revisorn att kontrollrisken är hög.95

 
Revisorn skall skapa sig en översiktlig bild av redovisningssystemet och interna 
kontroller för att få förståelse hur det är uppbyggt. Revisorn skall även kunna se var i 
systemet svagheterna ligger, vilket är en viktig aspekt för att slutligen kunna göra en 
bedömning om kontrollrisken.96  
 
Kontrollrisken bedöms oftast i liknande sammanhang som den inneboende risken. Om 
dessa två risker är höga krävs mer omfattande granskningsinsatser för att kunna 
bedöma redovisningen.97

 

3.6.3 Upptäcktsrisk 
 
Storleken på upptäcktsrisken beror på de två tidigare nämnda riskerna samt sambandet 
med revisorns substansgranskning. Revisorns bedömning av den inneboende risken 
och kontrollrisken påverkar karaktären och omfattningen av substansgranskningen som i 
sin tur genomförs för att reducera upptäcktsrisken vilket kan leda till betydligt reducerad 
revisionsrisk.98

 
Upptäcktsrisk definieras enligt RS som: 99

 
”Risken för att en revisors substansgranskningsåtgärder inte upptäcker en felaktig 
uppgift i ett saldo eller transaktionsslag och som, enskilt eller tillsammans med felaktiga 
uppgifter i andra saldon eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentliga”. 
 
När revisorn har inskaffat alla information som behövs för att kunna genomföra 
revisionen så har han/hon en uppfattning om var de väsentliga felen kan tänkas finnas. 
Upptäcktsrisken hänger ihop med granskningens inriktning och omfattning.100

 

3.7 Granskning 
 
När all dokumentation om revisionen har blivit insamlad utförs en genomgång av den 
och en bedömning om risknivån är hög eller låg görs. Bedömningen vilar helt på 
revisorns omdöme.101  
 
Med den kunskap som revisorn har samlat ihop skall en första bedömning av 
verksamhetens interna kontroller göras. Där skall revisorn bedöma vart det råder högst 
sannolikhet att verksamhetens egna redovisningssystem och system för intern kontroll 

                                                 
95 FAR, FARs Samlingsvolym 2005 Del 2, (2005) 
96 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
97 FAR, Revision - En Praktisk Beskrivning, (2005) 
98 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
99 Ibid 
100 Ibid 
101 More & Ng, (2000) 

 - 23 -



TEORI 

verkar ha brister. 102 God revisionssed kräver att granskningen skall vara både ingående 
och omfattande.103

 
Utformningen av granskningen av ett företag bestäms på basis utifrån hur god intern 
kontroll företaget har och hur stor risken för väsentliga fel är. Granskningen fokuserar på 
de områden där risken för väsentliga fel är som störst och granskningsprogrammet är 
uppbyggt utifrån insamlad data och de områden som revisorn valt att koncentrera sig på 
med hänsyn till riskbedömningen. Revisorn väljer granskningsmetod efter de områden 
som han/hon valt att prioritera och därefter vilka granskningsåtgärder som behövs för att 
skaffa sig tillräckligt med kunskap för uttalanden i revisionsberättelsen.104

 
Kvaliteten på den interna kontrollen avgör vilken granskningsmetod som revisorn väljer. 
Syftet är att välja den metod som uppfyller granskningen på det mest effektiva sättet. De 
olika granskningsmetoderna utgör främst granskning av kontroller, substansgranskning 
eller en kombination av dessa. Om företaget har en väl fungerande intern kontroll där 
sannolikheten att redovisningen är fullständig och korrekt, är den vanligaste 
bedömningen att revisorn endast granskar kontrollernas funktion. Substansgranskning 
är ett angreppssätt som antingen används som ett komplement till kontrollsystemen eller 
som en egen del i de fall då intern kontroll brister i information eller tillförlitlighet. 
Skillnaden mellan dessa två granskningsmetoder är att granskning av kontroller innebär 
en verifiering av att företagets interna kontroller fungerar som de skall medan 
substansgranskning är en granskning som fokuserar på innehållet av olika resultat- och 
balansräkningsposter.105

 

3.7.1 Kontrollgranskning    
  
Revisorn startar sitt granskningsarbete genom att göra en preliminär bedömning av den 
interna kontrollen med bakgrundsfakta om verksamheten och företagets system för att 
redovisa och rapportera. Den interna kontrollen måste bekräftas vilket kan ske på olika 
sätt. Revisor kan exempelvis göra en rutingranskning där han/hon kartlägger och 
bedömer den interna kontrollen i företaget. Han/hon kan också genomföra samtal med 
anställda som kan ge stöd åt verifikationer, avtal eller rapporter som personer inom 
företaget har lämnat som underlag. Även tidigare revisionsdokumentation och tester av 
olika kontrollmoment kan vara effektiva sätt för revisorn att granska trovärdigheten i 
företagets interna kontroll. Alla internkontrollskomponenter som revisorn grundar sina 
beslut på, dokumenteras.106

 

3.7.2 Substansgranskning     
 
Vid substansgranskning skall revisorn granska innehållet i balans- och resultatposter 
samt kontrollera de transaktioner som utgör dessa poster. Substansgranskning innebär 
med andra ord att granska enskilda transaktioner och saldon i verksamheten, så att det 

                                                 
102 FAR, RS Revisionsstandard i Sverige, (2002) 
103 Ibid  
104 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, (2005) 
105 Ibid 
106 Ibid 
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stämmer med den information som samlats in, exempelvis fakturor och avier. Det gäller 
även att kontrollera att saldon och transaktioner överensstämmer med uppgifter från 
företagets intressenter, genom att infodra saldobekräftelser på fodringar och skulder. 
Substansgranskning kan även innebära inventering av lager eller beräkning av 
dagskassor likaväl som att granska prognoser och betydelsefulla nyckeltal. Det 
sistnämnda kallas för analytisk granskning och innebär att revisorn till exempel jämför 
årets redovisade siffror med föregående års siffror samt jämförelser av nyckeltal för olika 
år med syfte att upptäcka väsentliga avvikelser som kan tyda på felaktigheter .107

 

3.8 IT-stöd
 
En förutsättning vid revision är att revisorer innehar en tillräcklig förståelse för klientens 
interna kontrollstruktur. Enligt SAS no.94 så klargör och förtydligas revisorns ansvarsroll 
när det gäller förståelse av informationsteknologi (IT) i klientens affärsområde och hur 
klientens användning av IT påverkar revisionsstrategin.108  
 
International Auditing and Assurance Standars Board (IAASB) har nyligen tagit fram ISA 
315 som beskriver betydelsen av en genomgående förståelse av interna kontroller 
relaterat till revision vad gäller påverkan av IT och intern kontroll.109

 
Revisorn väljer oftast mellan att granska ett antal poster eller att titta på hur företagets 
egna granskningssystem fungerar. För att underlätta revisionen behöver revisorn någon 
form av IT-.stöd till sin hjälp. Exempel på IT-stöd som används är: 110

 
- Kommunikationsprogram som gör det möjligt för klienter och kollegor att 

kommunicera med revisorn oavsett om revisorn befinner sig på jobbet eller i 
hemmet.  

- Kalkylprogram används för beräkningar i revisionen.  
- Ordbehandlingsprogram används som instrument vid dokumentation och 

rapportskrivning.  
- Program för registeranalyser och revisionsanalyser som kan granska olika 

poster och transaktionsslag samt andra funktioner som ger revisorn stöd i sin 
granskning. 

- Planeringsprogram för olika granskningsstrategier och utifrån dessa kan mer 
detaljerade program tas fram för att underlätta granskningen. 

- Revisorer använder även databaser för att få kunskap och erfarenheter med 
andra revisorer och specialister.  

 

3.9 Dokumentation 
 
Revisorns granskning dokumenteras och är en bekräftelse på att revisorn genomfört sitt 
granskningsuppdrag. Dokumentationen bygger på väsentlig fakta som ligger till grund för 
revisorns uttalanden i revisionsberättelsen och som ger bevis för att revisionen utförts 

                                                 
107FAR, Revision - En praktisk beskrivning, (2005)  
108 Bedard m.fl, (2005) 
109 Ibid 
110 FAR, Revision - En Praktisk Beskrivning, (2005) 
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enligt god revisionssed. Dokumentation kan fungera som ett bra underlag för kommande 
års planering och bra dokumentation kan leda till en effektiv granskning i framtiden.111

 

3.10 Aktuell svensk diskussion kring intern kontroll 
 
I tidskriften Balans nr 1, 2006, diskuterar Bertel Enlund, auktoriserad revisor hos Ernst & 
Young i Göteborg, och Tommy Mårtensson, auktoriserad revisor på Deloitte i Stockholm, 
intern kontroll i koden för svensk bolagsstyrning. Båda är överens om att de regler som 
koden föreskriver är relativt enkla verktyg att använda samtidigt som intern kontroll i 
företag beskrivs diffust och att det krävs en viss detaljreglering av den interna kontrollen 
för att uppnå målet med en sådan effektiv granskning som möjligt. Det bör dock påpekas 
att det inte är revisorerna som ställer högre krav på intern kontroll i syfte om att öka sitt 
revisionsarvode, vilket många inom näringslivet verkar tro, upplyser Mårtensson.  
 
Däremot påpekar både Enlund och Mårtensson att svensk kod för bolagsstyrning är bra 
för investerare, ägare och företag. Enlund poängterar dock risken att svensk 
revisionslagstiftning kan glida iväg mot den amerikanska utvecklingen i och med SOX. 
Han menar på att det kan vara svårt att ta fram en egen modell när det redan finns en 
detaljerad och väl utformad lag i USA. 112

 
Vidare i Balans nr 1 2006, förklarar både Enlund och Mårtensson att de som skrev 
Koden, har varit försiktiga i sin beskrivning av rapporteringens utformning vilket har lett 
till förvirring bland företag. Enlund säger att han hoppas att Kodens krav på intern 
kontroll skall ge diskussionen kring uppkomsten av risker, ett kliv framåt. Enlund påpekar 
att han hyser stora förhoppningar om att FAR skall utarbeta en tydligare vägledning när 
det gäller hur revisorn skall granska intern kontroll, Mårtensson fyller i att en definierad 
standard för intern kontroll bör finnas. Han påpekar även att man inte får glömma att den 
interna kontrollen skall ge en effektiv kontrollstruktur och en acceptabel risk i 
slutändan.113

 
Enlund förklarar att han är av den tron att svenska företag har en generellt god intern 
kontroll men att man inte är lika bra att testa och dokumentera det på det sätt som 
COSO föreskriver. Enlund och Mårtensson är överens om att Sverige och FAR bör följa 
utvecklingen i andra EU-länder, där utvecklingen och framarbetet av regelverk inom 
intern kontroll är på frammarsch. De anser att gemensamma internationella standarder 
och regelverk är ett måste inför framtiden.114

 
I tidskriften Balans nr 5, 2005, förklarar Anders Hult, partner i Enterprise Risk Services 
hos Deloitte i Stockholm, svårigheten för svenska bolag att följa de amerikanska 
standarderna. Vilket delvis beror på att skillnaden mellan vad som avses med god intern 
kontroll och den intern kontroll som man tidigare haft, skiljer sig radikalt ifrån varandra. 
Vidare i artikeln beskriver Hult att företagskulturen är ett av problemen, skillnaden mellan 
Sverige och USA är anmärkningsvärd vad gäller arbetets tillvägagångssätt.115

 
                                                 
111 FAR, Revision - En Praktisk Beskrivning, (2005) 
112 Precht, (2006) 
113 Ibid 
114 Ibid 
115 Ibid 
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Björn Wahlborg, finance director och ansvarig för den centrala ekonomifunktionen på 
Astra-Zeneca AB, håller med Hult och betonar att SOX är detaljrikt utformad och 
innehåller många formalia som skall följas vilket innebär att de icke-anglosaxiska 
länderna har svårt att följa de strikta riktlinjerna som ligger till grund för SOX. Wahlborg 
förklarar att skillnaden ligger i arbetsprocessen, Sverige och många andra länder har en 
större översikt och inte lika detaljrikt som de anglosaxiska länderna utför sin process 
på.116

 
För de femton svenska bolag (se bilaga 3) som berörs så innebär SOX inte bara en dyr 
extrakostnad genom implementeringen av intern kontroll i företaget utan det krävs även 
en noggrann uppföljelse av den. SOX innebär stränga krav på systemets innehåll, 
kvalitet och effektivitet och noggrant genomförande av tester, visar det sig sedan att 
någon del i processen inte uppfyller SOX-kraven så måste delen omarbetas. Wahlborg 
påpekar att det oftast krävs en särskild utbildad revisor för att lyckas med arbetet. Han 
poängterar samtidigt vikten av att arbeta in kvalitetssystemet och tillhörande kontroller 
på ett så naturligt sätt som möjligt och belyser särskilt förmågan att hela tiden vara 
medveten om risk- och kontrollaspekten. Samtidigt betonar Wahlborg att en av 
fördelarna med införandet av SOX när det gäller roller och ansvar, har skapat trygghet 
för anställda och lugnare arbetsmiljö.117

 

3.10.1 Negativa aspekter med SOXs införande 
 
I Balans nr 5 2005, förklarar Hult att sektionen 404 i SOX angående interna 
kontrollsystem, är den del som kostat såväl avsevärt med tid och pengar för företagen. 
Det är framförallt i de finansiella rapporterna den största potentialen för förbättring av 
tillförlitligheten och noggrannheten finns. I sin tur innebär det mer arbete för revisorer 
eftersom de företag som måste redovisa enligt SOX ofta anlitar en eller flera 
revisorer/revisionsbyråer. Det merarbete som SOX har inneburit för många företag har 
lett till att revisorer eller revisionsbyråer fått bygga upp interna kontrollsystem i 
samarbete med internrevisorer. Därefter måste ytterligare en revisor/revisionsbyrå 
anlitas för att granska företaget. Somliga företag överväger på grund av dessa 
merkostnader att dra sig bort ifrån den amerikanska marknaden men samtliga företag är 
bundna där på grund av amerikansk finansiering, förklarar Hult.118

 
I en debatt i Balans nr 12, 2005, hävdar Mats Ödman, informationschef på amerikanska 
Autoliv, att problemen med att följa de stränga kraven i SOX medför en ökad byråkratisk 
samordning och försämrad information till aktieägarna. Han påpekar också följderna av  
att skriva under ett felaktigt intyg som i USA kan räknas som ett grövre brott än dråp och 
kidnappning.119

  
 

                                                 
116 Precht, (2005) 
117 Ibid 
118 Ibid 
119 Finforum, (2005) 
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4. Empiri 
 

I det här avsnittet kommer vi att presentera den data som vi själva har samlat in, vilket i 
vårt fall utgörs av intervjuer med ett antal revisorer från olika revisionsbyråer. Under 
intervjuerna utgick vi ifrån en intervjumall. Då vi har lovat våra respondenter anonymitet, 
samt att vi anser att det är mest etiskt mot dem, kommer vi inte att namnge dem i 
uppsatsen. Vi har modifierat frågorna så att det skall bli enklare för läsaren att se den 
röda tråden. Anledningen till att vi i nedanstående sammanställning benämner 
respondenterna maskulint är för att samtliga av dem är män. 

 
 
1.  Hur definierar revisorer intern kontroll? 
 
Majoriteten av revisorerna förklarar att de använder sig av COSO-definitionen. De 
poängterar framförallt vikten av den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet samt 
efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar som COSO förespråkar.  
 
En av respondenterna beskriver COSO som en strukturerad uppbyggd organisation, där 
intern kontroll kan delas in i olika komponenter med tillhörande kontrollmål och 
kontrollaktiviteter för att säkerställa att företagets mål uppnås. En annan revisor 
beskriver det som företagsledningens kontroll av viktiga processer som säkerställer att 
redovisningen är fullständig och korrekt samt att bolagets resurser används på ett sätt 
som överensstämmer med företagsledningens intentioner. 
 
De övriga respondenterna belyser en annan del av intern kontroll; vikten av att bolagets 
interna kontrollsystem följs av rutiner, delegationsordningar, attestsystem samt olika 
behörighetsnivåer både när det gäller ekonomiska delar och dataåtkomst.  
 
En av revisorerna menar att utmärkande för god intern kontroll är att: 
 
”Ett slumpmässigt fel, icke medvetet fel, inte skall kunna inträffa utan att två personer 
handlar fel.” 
 
Revisorn förklarar vidare att ett medvetet fel är lika med ett manipulerat fel. Det får 
medhåll från en annan revisor som poängterar att intern kontroll är till för att fånga upp 
fel i årsredovisningar och finansiella rapporter, att förhindra att fel och oegentligheter 
uppstår.   
 
Samtliga instämmer i att korrekt och viktig redovisning som överensstämmer med 
verkligheten är väsentligt.  
 
”De ekonomiska värdena man har betalt för skall stanna kvar i företaget.” 
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2.  Ställer revisorerna krav på att deras klienter skall ha en god intern 
kontroll?  

 
Svaret på den här frågan var generellt ganska kortfattat men de flesta av revisorerna 
menar att de har krav på god intern kontroll men att storleken på företaget spelar roll. 
Vid mer än en anställd måste företaget ha uppdelat ansvarsområde och 
delegationsordning.  
 
”Ja, det är ett krav enligt aktiebolagslagen som åläggs styrelsen.”  
 
Ytterligare en revisor betonade två intressanta synvinklar på frågan. Dels menar 
respondenten att enligt ABL (aktiebolagslagen) skall styrelsen garantera att det finns en 
god intern kontroll. Ur ett revisionsperspektiv bedömer revisorn då i fall han kan förlita 
sig på den interna kontrollen. Om företagets interna kontroll är tillförlitlig kan man minska 
granskningens omfattning och eventuellt utesluta substansgranskning som ett 
komplement till granskningen av intern kontroll. 
 
En annan respondent menar att han som revisor inte kan ställa krav på att företaget 
skall ha god intern kontroll, däremot så kan han påtala de brister som han anser 
föreligga och därefter anpassa granskningen till bolagets nivå på den interna kontrollen. 
 
 
3.  Skiljer sig formen för den interna kontrollen åt mellan små respektive 

stora bolag och om i så fall på vilket sätt? 
 
Alla respondenter är överens om att det inte existerar någon direkt intern kontroll i små 
företag. Samtliga instämmer med att intern kontroll bygger på flera led där man 
kontrollerar varandra vilket förutsätter att man är minst två personer som arbetar i 
företaget. En av respondenterna myntade nedan en bra beskrivning på dilemmat. 
 
”Fyra ögon ser bättre än två.” 
 
I små bolag finns det ofta bara en person som sköter den administrativa kontrollen, i ett 
litet bolag kan man följa fakturan från registrering till betalning. På så sätt förekommer 
ingen ansvarsfördelning eftersom samma person sköter allt. 
 
”På små bolag är det en företagsledare som har järnkoll på precis allting och skulle 
någonting inte stämma så märker ju han det ganska snart.” 
 
”I mindre bolag består ofta den interna kontrollen av att företagsledaren/ägaren utövar 
kontrollen själv genom att ha kontroll på de flesta transaktioner.” 
 
Flera av revisorerna menar att ju större företag desto mer rutiner. I ett större bolag är det 
flera personer som har hand om en transaktion.  
 
”Den stora skillnaden är att fler personer är inblandade i större företag.” 
 
”I de större bolagen måste man titta på hur rutinen fungerar eftersom man inte kan 
granska alla verifikationer.” 
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I större bolag är det svårare att begå oegentligheter eftersom att arbetsprocessen är 
uppdelad på flera personer samtidigt som att det kan vara svårare att upptäcka 
felaktigheter och det krävs då en mycket effektivare intern kontroll, förklarade en 
respondent.  
 
I jämförelsen mellan stora och små företag så har en större organisation bättre möjlighet 
att uppnå god intern kontroll då de kan göra en uppdelning av ansvar och befogenheter, 
samt arbetsfördelningen. Till skillnad från ett mindre bolag som har sämre förutsättningar 
att skapa en lämplig arbetsfördelning med tillhörande ansvarsfördelning.  
 
 
4.  Skiljer sig formen för den interna kontrollen åt mellan olika branscher 

och om i så fall på vilket sätt? 
 
Majoriteten av revisorerna ansåg att den interna kontrollen inte skiljer sig mellan olika 
branscher, samtliga respondenter påpekade dock att skillnaden på formen av den 
interna kontrollen beror mer på storleken av företaget än, vilket vi har besvarat i tidigare 
frågeställning. 
 
”Branschen spelar mindre roll, storleken har störst påverkan.” 
 
”Ja det kan det göra men normalt är kraven på intern kontroll lika oaktat bransch.” 
 
Revisorn som uttryckte sig enligt ovan, utvecklade sin teori genom att förklara att 
skillnaderna i formen av den interna kontrollen oftast beror på organisatoriska skillnader 
samt verksamhetens art.   
 
Restrerande respondenter anser dock att det skiljer sig mellan vissa branscher och 
särskilt i de fall då det förekommer stora volymer av transaktioner som innebär att man 
sannolikt har större god rutinmässig intern kontroll. Kontantbaserade branscher kräver 
högre intern kontroll och ett skäl till att ha rutiner, exempelvis i de fall då det är andra 
personer än ägaren som sköter transaktionerna. Högre grad av intern kontroll krävs 
också för de branscher där det är lätt att byta ut varan mot pengar eller i de branscher 
där det förekommer mycket tjänsteresor som kan vara svårt för företaget att kontrollera.  
 
En av respondenterna menar att: 
 
”Kontanthantering krånglar till det mer för oss revisorer, lättare att begå oegentligheter i 
dessa branscher.” 
 
Han förklarar vidare att det leder till mer granskning i dessa branscher i vilket i sin tur 
medför högre revisionsarvode för klienten. Exempelvis kan kontantbranscher medföra 
brister i den interna kontrollen då den här typen av försäljning kan vara svår att 
kontrollera. 
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5.  Har revisorerna märkt av att god intern kontroll har underlättat deras 
arbete som revisor? 

 
Samtliga revisorer är överens om att god intern kontroll underlättar revisionsarbetet och 
är att föredra. Det finns en mängd olika checklistor som revisorn använder sig av vid 
granskning av företagets rutiner och interna kontroller. När revisorerna granskar den 
interna kontrollen så bedömer de om den verkar tillförlitlig utifrån om den fungerar väl. 
Gör den det så vill det mycket till om revisorerna inte skall kunna förlita sig på den men 
om revisorernas bedömning säger att den interna kontrollen inte är tillförlitlig så innebär 
det att en substansgranskning bör genomföras.  
 
Två respondenters åsikter angående god intern kontroll i företag: 
 
”De företag som har god intern kontroll har bra ordning och utvecklande rutiner för allting. 
Det är kvalitet rakt igenom, administration, ekonomi, kvalitet i produktion, kvalitet i allt. 
Jag tror att om det slarvas lite här och där så blir det en kultur sätter sig och även i andra 
verksamheter.” 
 
”Att dom har bra rutiner och följer upp saker och ting själva, på ett bra sätt, ger ökad 
tilltro till redovisningen. I praktiken innebär det att din granskningsinsats minskar jämfört 
med ett annat företag där det råder totalt kaos i alla rutiner vilket innebär att du är mer 
skeptisk och har inte samma tilltro till balansräkningen.” 
 
En av respondenterna menar på att det är definitivt kostnadseffektivare för en klient att 
ha god intern kontroll. Han förklarar vidare att revisorer förutsätter i den skriftliga offerten 
att företaget har god intern kontroll samt att deras rutiner fungerar väl. Även om god 
intern kontroll minskar revisionsarvodet så föredrar revisorn en sådan, då det innebär 
förenklat arbete och större tillförlitlighet för revisionsteamet. 
 
 
6.  I vilka fall anser revisorer att endast substansgranskning bör 

genomföras istället för att utgöra ett komplement till granskning av den 
interna kontrollen? 

 
Samtliga respondenter är överens om att i de företag där den interna kontrollen inte 
fungerar så kan revisorn inte förlita sig på den utan måste då göra en 
substansgranskning. Det går dock inte att enbart substansgranska de riktigt stora 
bolagen till skillnad från mindre bolag där revisionen kan genomföras med hjälp av 
substansgranskning.   
 
”Mindre bolag är lika med substansgranskning.” 
 
En revisor förklarar sin syn på substansgranskning och menar att det kan vara ett bra 
komplement i de fall då rutinerna i företaget är bristfälliga. Det kan även vara aktuellt att 
genomföra en substansgranskning när det handlar om ett stort belopp trots att företaget 
har god intern kontroll och väl fungerande rutiner.  
 
Några av respondenterna poängterar vikten av att sträva efter en sådan effektiv revision 
som möjligt för att få ner priset för kunden. Det gäller att skaffa den revisionssäkerhet 
som behövs till minsta tänkbara arbetsinsats.  
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Några av dem uttrycker kopplingen mellan substansgranskning och revisionssäkerhet så 
här: 
 
”I de fall där vi kan uppnå större eller lika stor revisionssäkerhet genom 
substansgranskning med lika stor eller mindre arbetsinsats.” 
 
”I de fall den interna kontrollen inte är implementerad på ett sånt sätt att den kan tjäna 
som underlag till att erhålla revisionsbevis respektive säkerhet.” 
 
 
7.  Har revisorerna märkt någon förändring av synen på intern kontroll, ur 

ett revisionsperspektiv, de senaste åren? 
 
I den här frågan är svaren något splittrade mellan revisorerna.  
 
Två av revisorerna är av uppfattningarna att den interna kontrollen har förändrats som 
en följd av mindre personal, högre arbetstempo och färre personer inblandade. Det här 
talar för att den interna kontrollen har försämrats. 
 
En annan respondent är av en annan åsikt och menar att den interna kontrollen inte har 
genomgått någon förändring.  
 
”I stora företag har det alltid varit ägarnas ansvar att vilja ha god intern kontroll eftersom 
en icke fungerande intern kontroll medför att pengarna rinner ur bolaget. Däremot har 
intern kontroll hamnat i mer fokus utifrån, inifrån har det alltid varit samma. ” 
 
En av respondenterna menade att synen på intern kontroll har förändrats utifrån ett 
revisionsperspektiv eftersom det har implementerats ett krav att revisorn skall bedöma 
internkontrollmiljö och intern kontroll oaktat bolagens storlek. Grunden för den här 
bedömningen utgår från COSOs modellstruktur. Han menar att det kan noteras att vi i 
Sverige har haft ett krav på att genomföra förvaltningsrevision vilket innebär att man 
måste utvärdera den interna kontrollen på ett likartat sätt. Tyvärr har det nog kommit i 
skymundan de senaste 10 åren, varför många upplever de nu klara kraven på 
utvärdering av intern kontroll som helt nya krav, vilket det enligt hans mening inte är. 
 
Ytterligare en respondent har en annan förklaring som innebär att det beror på vilken 
sorts företag som det handlar om: amerikanska bolag, övriga börsbolag och de som inte 
är noterade på någon börs det vill säga; vanliga svenska bolag. Vidare klargör han att 
det inte är någon skillnad med den interna kontrollen för små bolag. För svenska bolag 
så är det Svensk Kod för Bolagsstyrning som gäller vilket innefattar intern kontroll, den 
har dock inte satt sig riktigt och det är lite oklart runt granskning och intyg osv. 
 
”Man har inte riktigt kommit i mål med den frågan ännu och vi får se var det hamnar.” 
 
Däremot så har det blivit skärpta regler och en stor förändring för de amerikanska 
bolagen, efter införandet av SOX. Det är dock mer nackdelar än fördelar eftersom det 
skapar så mycket mer arbete, särskilt för de svenska bolag som är knutna till 
amerikanska bolag.  
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Många av dessa bolag anser att dessa restriktioner blir en konkurrensnackdel eftersom 
de har en oerhört tung administration och en stor ekonomisk börda. 
 
 
8.  Anser revisorerna att utvecklingen av revisionsprocessen till RS 

(Revisionsstandard i Sverige) har förändrat betydelsen av intern kontroll? 
 
Även i den här frågan är meningarna delade. Somliga revisorer menar att det inte alls 
har skett någon förändring och att det fortfarande bygger på en process som länge 
pågått. De som är av den här uppfattningen påpekar dock att det har inneburit mer jobb 
för dem men inte särskilt mycket för den interna kontrollen.  
 
En annan revisor förklarar att han upplever att det har skett en förändring i och med det 
att RS är mer detaljerad. Det har blivit tydligare vad en revisor skall göra och granska för 
den interna kontrollen. Han ser det som en fördel att det är mer detaljerade föreskrifter 
för hur revisorn skall arbeta samt angivet vad en revisor skall kontrollera och vad som 
innefattas av den interna kontrollen.  
 
Samtliga revisor är trots delade uppfattningar om betydelsen av intern kontroll har 
förändrats i och med införandet av RS, av samma mening när det gäller att kravet på 
dokumentation av revisionsarbetet har ökat.  
 
”Man trycker mer på revisionsbevisen nu.” 
 
 
9.  Anser revisorerna att införandet av den amerikanska lagen Sarbanes-

Oxley Act har påverkat deras arbete och i så fall hur? 
 
Hälften av respondenterna säger att de inte har märkt av någon förändring i arbetet även 
om branschen i sig har förändrats. 
 
”Påverkat branschen enormt mycket!” 
 
”Indirekt har den medfört att reglerna blivit mer detaljerade och krångligare och inte 
svarar mot rimliga krav för mindre företag.” 
 
Resterande del menar att SOX har påverkat kunder och deras arbete. Kunderna måste 
dokumentera sina rutiner och kontroller, i större mån nu än vad de har gjort tidigare. 
Detta har inburit fler moment för revisorerna särskilt när det gäller de amerikanska 
bolagen som generellt har en god intern kontroll, vilket revisorerna kan dra nytta av.  
 
”Alla viktiga processer i företaget, mynnar ut i att årsredovisningen ändå skall vara rätt.” 
 
En av dessa respondenter menar att revisionskostnaderna har ökat mellan 20-30%. Det 
var Enron skandalen som var orsaken till framtagandet av SOX som i sin tur har lett 
utvecklingen av ISA som därmed har påverkat RS.  
 
En annan respondent menar att han enbart märker skillnad i de fall då han reviderar 
företag som berörs av SOX vilket innebär företag som ägs av ett moderbolag i USA eller 
alternativt företag som är noterade på den amerikanska börsen. I dessa fall har SOX 
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medfört fler omfattande tester av intern kontroll än tidigare, samtidigt som han påpekar 
att när den interna kontrollen fungerar, leder det till mer effektiv revision och minskad 
substansgranskning. Värt att nämnas kan vara att SOX även leder till otroligt mycket 
dokumentation för de företag som involveras av den amerikanska lagen. 
 
”Det har blivit mycket mer fokus i media med dom här bitarna men sen vill jag inte påstå 
att det har förändrat mitt jobb här i Karlstad direkt.” 
 
 
10. Anser revisorerna att det finns några nackdelar med att ett företag har 

god intern kontroll? 
 
Samtliga revisorer menar att det inte finns några egentliga nackdelar med att ha god 
intern kontroll, dock markerar flera av dem, risken med att den interna kontrollen kan 
drivas till för höga kostnader. 
 
”Det kan bli för mycket regler och rutiner till ingen nytta.” 
 
Respondenterna är överens om att det är viktigt att ha en lagom nivå av kontroller, en 
alldeles för utarbetad intern kontroll kan vara hämmande för arbetet.  
 
Det är dock ingen tvekan om att alla respondenter är överens om att god intern kontroll 
är mycket viktigt för företaget. En av respondenterna uttryckte sig enligt följande citat: 
 
”Nej, absolut inte! Det är oerhört viktigt att det finns en intern kontroll och att den 
genomsyrar hela företaget.” 
 
 
11. För vem, anser revisorerna, att den interna kontrollen är till mest nytta 

för? 
 
Samtliga instämmer att den interna kontrollen är till mest nytta för företaget och då 
framförallt för ägarna men även dem som är ansvariga för driften; styrelsen, VD och 
ekonomichefer. Eftersom ändamålet är att se till att det inte uppkommer falsarier i 
bolaget. Meningen är att fel och oegentligheter skall fångas upp av den interna 
kontrollen.  
 
 
12. Hur tror revisorerna att betydelsen av intern kontroll ser ut i framtiden? 
 
En av respondenterna menar att den traditionella interna kontrollen kommer att försvinna. 
Det vi generellt menar med intern kontroll kommer att utvecklas i mer teknisk mening 
men då löper också en större risk: 
 
”Lyckas någon exempelvis knäcka IT-system står ju dörren öppen.”  
 
Risken för bedrägerier förekommer i företag är definitivt mycket större nu. Förskingringar 
och medvetna falsarier har ökat bland anställda vilket innebär att revisorer litar mindre 
på den interna kontrollen. Idag kräver revisorerna att företagsledningen garanterar att de 
lämnat alla uppgifter som de skall, trots att de redan intygat det i årsredovisningen. 
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Det krävs mer av den interna kontrollen idag för att uppnå samma revisionsbevis som 
tidigare. 
 
”Man skall inte förlita sig blint på den interna kontrollen, dessutom skall revisorn inneha 
en professionell skepticism.” 
 
Under en intervju framkom det att en revisor framhävde en teori om att de svenska 
revisionsstandarderna kommer att utvecklas i riktning mot den nya amerikanska 
lagstiftningen SOX (Sarbanes-Oxley Act). Samtidigt som han tror att den amerikanska 
revisionsutvecklingen kommer att tillmötes gå EUs revisionsdirektiv.  
 
”I Sverige kommer man att gå mer mot USA och i USA kommer man att gå mer mot 
Europa/Sverige så att man hamnar mitt emellan. I USA har man gått för långt och i 
Europa har man fortfarande lite att jobba med.” 
 
En annan respondent menar att den interna kontrollen kommer att bli mer och mer 
betydelsefull, till följd av att systemen blir mer och mer komplicerade. Han poängterar att 
efter skandalerna i USA har den interna kontrollen fått ett lyft, en renässans.  
 
En av revisorerna tror att inflytandet av SOX kommer att öka eftersom det har fått en 
sådan stor genomslagskraft. Han anser dock att utvecklingen av SOX har gått lite väl 
fort så han hoppas att implementeringen av SOX i Sverige sker mer gradvis och inte i 
samma utsträckning som i USA. Vidare poängterar han även att trycket på intern kontroll 
kommer öka i och med införandet av den svensk kod för bolagsstyrning. 
 
”Den kommer att accentueras än mer bland annat genom att vi nu får en svensk kod för 
governance frågor som också trycker på intern kontroll.” 
 
Ytterligare en respondent tycker det är svårt att förutse men att den troligtvis kommer att 
se ut som den gör idag. Han är osäker på om den interna kontrollen kommer få en ökad 
betydelse men betonar att betydelsen av den med största sannolikhet inte kommer att 
minskas. Fokuseringen av intern kontroll har nästan blivit hysterisk i och med Enron. 
 
 
13. Har revisorerna något att tillägga i diskussionen kring intern kontroll? 
 
En av respondenterna påpekar att en viktig del med god intern kontroll är att 
riskbedömningen underlättas för revisorn. För företaget är det viktigast att behålla 
värdena inom företaget. 
 
En annan respondent betonar att den interna kontrollen även är till för den enskilde, för 
att undvika att den personen skall bli anklagad för att ha begått falsarier. Det är viktigt att 
alla är införstådda med den interna kontrollens betydelse. 
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5. Analys 
 

 I det här kapitlet skall vi analysera och diskutera de intervjusvar vi fick fram i empirin 
och därefter försöka koppla empirin till den teori som är presenterad i tidigare kapitel. 
Det bör påpekas att eftersom vi endast har intervjuat sju auktoriserade revisorer kan det 
resultat som presenteras inte ses som allmängiltigt. 

 

5.1 Definition av intern kontroll 
 
Enligt empirin uppfattades definitionen av intern kontroll som mångfasetterad eftersom 
revisorerna belyste olika tyngdpunkter inom området. Det stämmer överens med vad 
teorin säger då det inte finns någon självklar definition. Några av respondenterna 
förespråkade den amerikanska definitionen av intern kontroll, den så kallade COSO-
defintionen. Den interna kontrollens syfte enligt ovannämnda modell, är att företagen 
skaffar sig rimlig säkerhet om att deras mål för olika områden uppnås. Ett av områdena 
som dessa respondenter sätter i fokus är den ekonomiska rapportens tillförlitlighet. 
COSO-defintionen har gjort stor internationell påverkan och återfinns även i FARs 
utgivna rekommendationer. 
 

5.2 Vad innebär god intern kontroll för revisorn? 
 
God intern kontroll innebär, för revisorn, förenklat revisionsarbete och underlättad 
riskbedömningen eftersom den medverkar till förhindrandet av uppkomsten av fel och 
oegentligheter i företagets finansiella rapporter. Det handlar om att göra en så effektiv 
revision som möjligt, skaffa den revisionssäkerhet som behövs genom minsta möjliga 
arbetsinsats för att minska kostnaden för kunden så mycket som möjligt. 
Företagsledningen måste dock alltid ställa kostnaden för den interna kontrollen mot de 
fördelar den är avsedd att ge i form av minskad risk för fel.  
 
Vår empiri visar att respondenterna är överens om att de har krav på att företagen har 
god intern kontroll. En av respondenterna påpekade att de har som skriftligt krav i 
offerten till företaget, att de förutsatte att företaget har en god intern kontroll och väl 
fungerande rutiner. Ytterligare en respondent hänvisade till aktiebolagslagen, där 
ansvaret för den interna kontrollen åligger styrelsen.  
  
Visar det sig att företagets interna kontroll är bristfällig eller avsaknad, innebär det 
merarbete för revisorn eftersom de då måste genomföra en substansgranskning, vilket i 
sin tur även i sin tur medför en betydligt större arbetsinsats och därmed en högre 
kostnad för kunden. Enligt samtliga respondenter används substansgranskningen som 
ett komplement när den interna kontrollen är avsaknad eller inte är tillförlitlig. Påståendet 
stämmer överens med de revisionsdirektiv som gäller i Sverige, med hänvisning till FAR. 
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5.2 Skiljer sig den interna kontrollen åt mellan små och stora bolag? 
 
Empirin kring den här frågeställningen knyter an till teorin, då samtliga respondenter 
menar att intern kontroll inte existerar i små bolag eftersom den interna kontrollen 
bygger på att minst två personer kontrollerar varandra. Det är svårt, om inte omöjligt, att 
tillämpa ett internt kontrollsystem med arbets- och ansvarsfördelningar för en egen 
företagare som själv sköter alla transaktioner i sin verksamhet. Eftersom mindre företag 
har sämre förutsättningar att skapa en adekvat arbetsfördelning med tillhörande 
ansvarsfördelning.  
 
Större företag har helt andra organisatoriska förutsättningar med bättre resurser och 
rutiner och möjlighet att fördela kontrollfunktionerna på fler personer. Enligt empirin kan 
det vara svårare att upptäcka fel och oegentligheter i större företag men å andra sidan är 
det även svårare att begå fel eftersom arbetsprocessen är uppdelad på och kontrollerad 
av flera personer.  
 
Enligt empirin och med koppling till teorin, tolkar vi att tillämpningen av intern kontroll och 
dess betydelse varierar mycket beroende på företagets storlek och organisatoriska 
faktorer. Var storleksgränsen går och på vilket tillvägagångssätt god intern kontroll bör 
eftersträvas i företaget ansåg vi dock vara väldigt diffus då revisorerna hade olika syn på 
saken.  
 

5.3 Har revisorn märkt av någon förändring av synen på intern kontroll till 
följd av internationella påtryckningar? 

 
Som vi nämnt i teorin så har händelsen med Enronskandalen med flera, lett till att de 
amerikanska myndigheterna arbetade fram en ny lag, Sarbanes-Oxley Act of 2002 
(SOX). De bolagsskandaler som inträffade i USA och den nya lagstiftning som tillkom, 
har i sin tur påverkat de europeiska revisionsdirektiven. I Sverige trädde de nya 
revisionsstandarderna (RS) i kraft 2004 som en anpassning till de europeiska 
revisionsdirektiven, ISA. ISA är de gemensamma revisionsstandarderna för EU. 
Utvecklingen av Revisionsprocessen (RP) till Revisionsstandard (RS), har enligt några 
av respondenterna förtydligat riktlinjerna angående granskning av intern kontroll.  
 
Ett flertal av våra respondenter hade ingen direkt erfarenhet av SOX eftersom de arbetar 
med mindre bolag som inte berörs av de internationella reglerna. En respondent som 
däremot arbetat med bolag som har amerikansk anknytning, anser att de restriktioner 
som SOX medför blir till en konkurrensnackdel för företaget i fråga. SOX medför en tung 
administration och därmed en ekonomisk börda för företaget. Revisorn måste för att 
kontrollera efterlevnaden av SOX styrka sitt arbete genom att fylla i omfattande och 
tidsödande checklistor men påpekar samtidigt att det största ansvaret ligger hos 
företagets internrevisor. Samma respondent menar vidare att de får mycket mer stöd av 
byråns internationella metodik än vad de får av RS.  
 
Flera av respondenterna trodde dock att det inte kommer ske någon skärpning på 
kraven rörande granskning och rapportering av den interna kontrollen.  
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5.4 Hur ser revisorn på utvecklingen av intern kontroll i framtiden? 
 
Vår empiri visar att respondenternas åsikter om den interna kontrollens framtida 
utveckling, gick isär. Somliga respondenter menade att det inte har märkt av någon 
förändring av synen på intern kontroll ur ett revisionsperspektiv vare sig efter 
implementeringen av RS eller efter införandet av den amerikanska lagstiftningen SOX. 
Majoriteten av respondenterna tror dock att intern kontroll kommer få fortsatt ökad 
betydelse även i framtiden, samtliga av dem påpekade att intern kontroll har förts upp i 
ljuset efter bolagsskandalerna i USA. En av respondenterna uttryckte att den framtida 
utvecklingen av intern kontroll kommer att innebära en renässans på området. 
Respondenterna som talade för den här utvecklingen, påpekade samtidigt att SOX kan 
innebära ett för omfattande arbete i proportion till dess nytta men att Europa och USA 
kommer dras mot varandra är många överens om. 
 
Införandet av SOX har redan satt sina spår på det svenska revisionsområdet, berättade 
en av respondenterna och förklarade att den revisionsbyrå som han arbetar på har ökat 
antalet nyanställda per år efter införandet av SOX. Enligt honom har 
revisionsbyråbranschen tjänat mycket pengar på grund av införandet av SOX i och med 
ökad arbetsbörda. 
 
Enligt empirin framhävde somliga respondenter en teori om att utvecklingen av de 
svenska revisionsstandarderna kommer att gå mer mot den amerikanska lagstiftningen 
SOX . De tror dock samtidigt att USA inom några år kommer att anpassa sig mer efter 
de europeiska revisionsstandarderna i syfte att implementera gemensamma 
revisionsnormer, gällande samtliga länder runt om i världen. 
 
Frågan är hur snabbt utvecklingen av intern kontroll kommer att ske och i vilken 
omfattning som den kommer att påverka svenska revisionsnormer. Svensk kod för 
bolagsstyrning är ett område som är under bearbetning och direktiven för intern kontroll 
kommer säkerligen att påverka revisionsbranschen. 
 
Ett annat område som utvecklats successivt de senaste tio åren är IT. I teorin berör vi 
SAS no.94 som beskriver revisorns roll och ansvar när det gäller förståelsen av kundens 
IT-system samt de olika IT-stöd som revisorn använder sig av för att underlätta 
granskningen. Vi tolkar att orsaken till att bedrägerier har ökat som en följd av minskad 
personal och utökade IT-system, beror på tekniskt avancerade system och komplexa 
dataprogram. Det krävs mer av revisorn för att kunna granska de IT-system som kunden 
använder sig av och det kan bli ett stort problem i framtiden då det förutsätts att revisorn 
är IT-expert för att kunna utför sitt arbete på bästa sätt. Detta kommer att leda till att 
arbetet som revisor får en ändrad karaktär. Tillförlitligheten i den interna kontrollen 
minskar samtidigt som det försvårar för revisorn att granska den. Det här kan oavsiktligt 
leda till krav på substansgranskning och en i så fall betydligt dyrare revisionskostnad för 
kunden. En av respondenterna åsikt är att den interna kontrollen antagligen kommer att 
försvinna utifrån en traditionell synvinkel. Det vi generellt menar med intern kontroll 
kommer att utvecklas i mer teknisk mening vilket innebär att risken för att bedrägerier 
öka. Förskingringar och falsarier har ökat bland anställda vilket innebär att man litar 
mindre på den interna kontrollen.  
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6. Slutdiskussion 
 

 
Nedan följer en diskussion där vi presenterar de slutsatser som vi har dragit utifrån 
analysen. Här kopplar vi samman slutsatserna till problemformuleringen och syftet i vår 
uppsats. För att behålla den röda tråden utgår vi från problemformuleringens fyra 
frågeställningar. 

 

6.1 Vad innebär god intern kontroll för revisorn? 
 
Enligt de intervjuer som vi har gjort har vi fått uppfattningen om att granskningen av 
intern kontroll skiljer sig mellan olika revisorer. Säkerligen beror det på att somliga 
respondenter enbart arbetar med mindre bolag. Det märktes tydligt att det inte finns 
någon enhetlig definition eller standard av intern kontroll. I efterhand kan det tyckas vara 
något förvånande då god intern kontroll är så pass viktig för både företaget och revisorn. 
Trots att revisorernas definition av intern kontroll skiljde sig åt, belyste samtliga vikten av 
ett väl fungerande attest- och rapporteringssystem samt ansvars- och arbetsfördelning. 
Respondenterna själva kan inte ställa krav på kunderna att ha god intern kontroll men 
påpekade att ABL ställer krav på företagsledningen att deras redovisning är korrekt och 
fullständig. En bristfällig intern kontroll kan leda till att fel och oegentligheter uppkommer 
i företaget vilket kan medföra en förlust för företaget och ägarna men även att 
revisionsarvodet ökar eftersom det innebär ytterligare granskning av revisorn. Det är 
styrelsen och VDs ansvar att se till att företaget innehar en god intern kontroll, till 
ägarnas nytta. Revisorns uppgift är att granska och bedöma den.  

 

6.2 Skiljer sig den interna kontrollen åt mellan små och stora bolag? 
 
När vi formulerade problemformuleringen visste vi att det var mestadels större bolag 
som använde sig av intern kontroll. Vi valde dock att ändå undersöka hur revisorer som 
reviderar mindre bolag ställer sig till användandet av intern kontroll. Vi konstaterade 
redan efter första intervjun att intern kontroll i små företag är så gott som obefintlig. Vi 
kunde även konstatera att företagens storlek spelar större roll för utformningen av 
företagets interna kontrollsystem än branschen i sig, men om någon bransch var mer i 
riskzonen än någon annan så var det kontantbaserade branscher och då nämndes 
framförallt taxi- och restaurangbranschen. Det beror på att det är svårare att kontrollera 
transaktionerna i dessa branscher.  

 

6.3 Har revisorn märkt av någon förändring av synen på intern kontroll till 
följd av internationella påtryckningar? 

 
Vi noterade att några revisorer förklarade att det inte märkt av någon förändring av 
synsättet på intern kontroll sedan införandet av RS men sannolikt har det att göra med 
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att de endast arbetar med mindre bolag. Vi tolkade även att några av revisorerna ansåg 
att Sverige länge legat långt fram vad gäller utvecklingen av intern kontroll och att RS 
därmed inte medfört några större förändringar i deras arbete. Ytterligare en anledning till 
den svala reaktionen till införandet RS kan bero på att många av de stora 
revisionsbyråerna använder sig av amerikansk metodik och redan indirekt arbetat med 
RS innan den introducerades i Sverige.  Det här var en nyhet för oss och något som vi 
inte hade förutsett.  
 
Det har även diskuterats en del om utvecklingen av revisionsprocessen har påverkats av 
de amerikanska bolagsskandalerna med Enron i täten (botten?). Oavsett om 
ersättningen av RP med RS är ett resultat av dessa bolagsskandaler eller inte så kan vi 
med hög sannolikhet påstå att fokuseringen på intern kontroll förts upp i ljuset som en 
följd av händelserna.  

 

6.4 Hur ser revisorn på utvecklingen av intern kontroll i framtiden? 
 
Det är alltid svårt att spekulera i hur saker och ting utvecklas i framtiden. Många av 
revisorerna antog att utvecklingen kommer att fortgå och gå mer mot det amerikanska 
synsättet men hoppas att det sker med en viss rimlighet. Kostnaden för kunden att 
anpassa sig till striktare regler ska inte överstiger nyttan med intern kontroll. I dagens 
läge är det svårt att förutse vilken roll revisorn kommer att ha i framtiden bland annat på 
grund av utvecklingen av svensk kod för bolagsstyrning. Vi tycker också att det vore 
märkligt om SOX inte kommer att påverka svenska företag i större utsträckning än vad 
den gör idag, då den fått en sådan stor genomslagskraft i USA. Dock anser vi att de 
stränga kontrollerna som lagen medfört har gått till överdrift och att det kanske bör 
omarbetas om det amerikanska reglerna skall införas i Sverige. Det bör också beaktas 
vilka företag som skall omfattas av lagen. 
 
Vi tror däremot att utvecklingen kommer gå mer emot de amerikanska direktiven och vi 
tyckte att en av respondenten uttryckte sig väldigt träffande när han sa att utvecklingen 
troligtvis kommer hamna mitt emellan Sveriges och USAs direktiv. 
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7. Avslutning 
 

 
Nedan följer en diskussion där vi presenterar våra egna reflektioner angående vår 
problemformulering och vårt syfte, kopplat till empirin. Vi kommer att försöka sätta in det 
empiriska resultatet i ett vidare sammanhang för att sedan komma med ett förslag till 
vidare forskning. Vi vill påpeka ytterligare en gång att eftersom vi endast har intervjuat 
sju auktoriserade revisorer så kan vi inte uttala oss generellt om branschen. 

 

7.1 Egna reflektioner 
 
Vi konstaterade ganska tidigt under arbetets gång att intern kontroll är ett mycket 
omfattande begrepp med många infallsvinklar. Vi valde att inrikta vår undersökning 
utifrån revisorns syn på den interna kontrollen, då det hade blivit ett alldeles för 
omfattande arbete att även delge företagets synvinkel. Även om det har varit intressant 
att skriva om ett ämne som inte tidigare har blivit belyst, hade tidigare forskning på 
området förmodligen underlättat vår studie.  
 
Det var intressant och inspirerande att genomföra våra intervjuer då vi fick uppfattningen 
om att revisorerna inte tidigare blivit tillfrågade om ämnet. Samtliga var pålästa inför dem 
och de svarade engagerat på våra frågor. Genom intervjuerna, insåg vi hur viktig 
granskningen av den interna kontrollen är för revisorer. Vi fick uppfattningen om att den 
interna kontrollen är en viktig grundsten i revisionsarbetet. 
 
Sammanfattningsvis anser vi oss ha uppfyllt syftet med uppsatsen. Vårt syfte var att 
undersöka revisorns syn på intern kontroll i Sverige och om användandet av intern 
kontroll har påverkats av de förstärkta reglerna internationellt. Vår slutsats är att intern 
kontroll är av stor betydelse för revisorn då det underlättar revisionsarbetet och 
bedömningen av riskerna i företaget. De senaste årens förändring på området har 
ändrat revisorns arbete och karaktär, i och med att det krävs starkare revisionsbevis. Vi 
har även kunnat konstatera efter genomförda intervjuer att en utveckling av intern 
kontroll i Sverige med största sannolikhet kommer att gå mer mot de amerikanska 
revisionsdirektiven. 
 

7.2 Trovärdighetsdiskussion 
 
Då vi endast har intervjuat sju auktoriserade revisorer från fyra stora byråer, så kan de 
svar vi har fått fram inte ses som allmängiltiga för hela revisionskåren. Dessutom arbetar 
majoriteten av respondenterna på revisionsbyråer i Karlstad och arbetar mest med 
mindre bolag. Eftersom den interna kontrollen är så gott som obefintlig i små företag 
resulterade det i begränsade svar på vissa frågar men medan somliga frågeställningar 
dock krävde svar från en revisor med småbolagserfarenhet. En av revisorerna uttryckte 
även att den interna kontrollen förmodligen uppfattas annorlunda i större städer.  
 
En av respondenterna påpekade att det kan vara värt att fundera på om vi hade fått 
andra svar i fall vi hade intervjuat revisorer som inte tillämpar amerikansk metodik. Det 
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hade därför varit intressant att inte enbart intervjua revisorer från större revisionsbyråer, 
utan även revisorer på mindre byråer då de förmodligen använder en annan typ av 
metodik än de stora byråerna. 
 
Som vi tidigare har nämnt i metodavsnittet, insåg vi i efterhand att intervjufrågan 
angående intern kontroll i små bolag, borde ha omformulerats då svaren på den 
varierade mellan respondenterna. Det egentliga syftet med frågan misstolkades 
emellanåt samtidigt som vi inte ville leda respondenterna på ”rätt” väg då vi tillämpade 
öppna intervjuer. 
 
Vi anser att validiteten för vår uppsats är god då vi har undersökt det vi avsett att 
undersöka. Det är svårt att uttala sig om uppsatsens reliabilitet men vi tror dock att om 
undersökningen skulle genomföras ytterligare en gång men med andra respondenter så 
skulle slutsatsen förmodligen avvika något. 
 

7.3 Framtida forskningsområden 
 
Det saknas tidigare uppsatser och vetenskapliga forskningsrapporter på området både 
ur ett företags- och ett revisorsperspektiv. Det skulle vara intressant att göra en 
undersökning om hur dagens företagare ser på användningen av intern kontroll och om 
deras syn skiljer sig från revisorns. Ytterligare ett förslag till framtida forskning skulle 
kunna vara att göra om en liknande undersökning om ett par år då det förmodligen har 
skett en utveckling på området. Det skulle även vara intressant att enbart intervjua 
revisorer som arbetar i större städer och med stora börsnoterade bolag. 
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Bilaga 1 
 
 
Presentationsbrev 
 
Karlstad 2006-05-14 
 
 
Hej, 
 
Vi är tre studenter som läser ekonomi med inriktning mot redovisning, vid Karlstads 
universitet.  Vi skriver en c-uppsats inom revision med fokusering på intern kontroll. 
Vårt syfte med uppsatsen är att kartlägga hur intern kontroll fungerar samt belysa 
betydelsen av internkontroll och hur den påverkar risken för att fel och oegentligheter 
uppkommer. Vi undersöker även revisorns roll vid granskning av intern kontroll och 
om synen på den interna kontrollen i Sverige har påverkats av de förstärkta reglerna 
internationellt. 
 
Som en del i vårt arbete kommer vi att intervjua några revisorer. Vi har därför 
sammanställt ett antal frågor som berör ämnet och vore mycket tacksamma om du 
har tid för en intervju så snart som möjligt!  
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Charlotta Blomberg, Matilda Berggren och Marcus Holmlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 
 
Intervjumall  
 
1) Hur definierar du intern kontroll?  
 
2) Ställer du som revisor krav på att dina klienter ska ha en god intern kontroll?  
 
3) Skiljer sig formen för den interna kontrollen åt mellan små respektive stora bolag 
och     om i så fall på vilket sätt?                                
 

4) Skiljer sig formen för den interna kontrollen åt mellan olika branscher och om i så 
fall på vilket sätt?  
 
5) Har du märkt av att god intern kontroll hos dina klienter underlättat ditt arbete som 
revisor?                                                                                                   
 
6) I vilka fall anser du att endast substansgranskning bör genomföras istället för att 
utgöra ett komplement till granskning av den interna kontrollen?                                                        
 
7) Har du märkt någon förändring av synen på intern kontroll, ur ett 
revisionsperspektiv, de senaste åren?  
 
8) Anser du att utvecklingen av revisionsprocessen till RS (Revisionsstandard i 
Sverige) har förändrat betydelsen av intern kontroll? 
 
9) Anser du att införandet av den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act har 
påverkat ditt arbete och i så fall hur? 
 
10) Anser du att det finns några nackdelar med att ett företag har god intern kontroll?  
 
11) För vem anser du att den interna kontrollen är till mest nytta för?  
 
12) Hur tror du att betydelsen av intern kontroll ser ut i framtiden?  
 
13) Har du något att tillägga?  
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
 
Svenska företag som är registrerade hos U.S Securities and Exchange 
Commission: 
 
 
AB Electrolux Sweden – NMS 
 
AB SKF Sweden – OTC 
 
AB Volvo Sweden – NMS 
 
Alfa Laval Special Finance Sweden – OTC  
 
Biacore International AB Sweden – OTC 
 
Biora AB Sweden – OTC 
 
Cancordia Bus AB – OTC 
 
Modern Times Group MTG AB Sweden – OTC 
 
Preem Holdings AB Sweden – OTC 
 
Stena AB Sweden – OTC 
 
Swedish Match AB Sweden – NMS 
 
Tele2 AB Sweden – NMS 
 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Sweden – NMS 
 
TeliaSonera AB Sweden – NMS 
 
 
 
 
NMS – Nasdaq Stock Market – National Market System 
 
OTC – Over the Counter Market; OTC aktier är vanligtsvis aktier och andra aktierelaterade 
värdepapper som inte är listade på NASDAQ, NYSE eller AMEX. 
 
 
(Källa: Precht E, Balans nr 5, 2005, Ändrade arbetssätt med Sarbanes-Oxley Act) 
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