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Sammanfattning 

Bakgrund: Under senare år har det i media uppmärksammats flertalet fall av ekonomisk 
brottslighet i företag. Bland annat har Enron-skandalen lett fram till utveckling av lagar och 
regelverk inom bolagsstyrning och intern kontroll för att på så sätt motverka ekonomisk 
brottslighet i företag. Enligt undersökningen Economic Crime Survey utförd av PriceWa-
terhouseCoopers där 5400 ledande befattningshavare tillfrågades har majoriteten av svens-
ka storbolag utsatts för ekonomisk brottslighet. 

Syfte: Uppsatsen syftar till att öka kunskapen om huruvida större svenska företags interna 
kontroll anses som god eller avvikande. Vidare syftar uppsatsen till att presentera var inom 
den interna kontrollen risken är störst för förskingring samt var större svenska företag bör 
utveckla sin interna kontroll.  

Metod: I vår studie har vi valt att använda oss av en deskriptiv, kvalitativ studie med en 
abduktiv metod. Huvudfokus ligger på djupgående semistrukturerade intervjuer. 

Teoretisk referensram: Uppsatsen har sin utgångspunkt i bolagsstyrning och intern kon-
troll. Bolagsstyrningen beskrivs med ett fokus på agent-principal förhållandet samt de kost-
nader som kan uppstå vid detta förhållande. Vidare beskrivs relevanta lagar och regleringar 
inom bolagsstyrning och intern kontroll med ett fokus på COSO’s ramverk för hur en in-
tern kontroll kan struktureras. Vidare presenteras även kritik mot detta ramverk. 

Empiri: I empirin sammanställs den information som samlats in genom de djupgående in-
tervjuer som genomförts med Sveriges ledande konsult- och revisionsbyråer, Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG samt Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 

Analys: I analysen matchas och granskas den empiriska datan med den teoretiska referens-
ramen. Företagens interna kontroll analyseras utifrån COSO’s ramverk för att på så sätt be-
stämma huruvida den interna kontrollen är god eller avvikande. 

Resultat/Slutsats: Vår studie visar att det inte finns någon enskild, universell definition av 
god intern kontroll samt att (intern) kontroll är ett komplext och paradoxalt ämnesområde. 
Emellertid utgör kontrollmodellen COSO - vilken tar sin utgång i den amerikanska och 
anglosaxiska synen på bolagsstyrning - en internationell standard vad det gäller hur en god 
intern kontroll skall utformas. Studien identifierade fem kriterier i COSO’s modell som in-
dikerar god intern kontroll. Vi finner att större svenska företag inte når upp till COSO’s 
kriterier på tre av fem punkter; riskbedömning, kontrollaktiviteter samt information och 
kommunikation. Emellertid ser vi att större svenska företag generellt har en god intern 
kontroll med hänsyn till den goda kontrollmiljön, den svenska företagskulturen, de låga in-
citamenten till förskingring samt de kulturella förutsättningar som råder i Sverige. Vi finner 
att den svenska interna kontrollen är kostnadseffektiv på grund av de höga personalkostna-
derna för intern kontroll samt värdemaximerande ur ett företagsperspektiv. 
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Abstract 

Background: In recent years several cases of accounting scandals and fraud have been re-
vealed in Media. In particular, the Enron scandal resulted in politicians and business life 
agreed on taking actions to strengthen corporate governance and internal control mechan-
isms in order to prevent fraud and future scandals. According to the Economic Crime Sur-
vey presented by PriceWaterhouseCoopers in 2004, where 5400 people with leading posi-
tions within large companies participated, it came evident that a vast majority of large Swe-
dish companies have been exposed to fraud due to insufficient internal control.  

Purpose: This thesis aims to increase the knowledge of whether large Swedish companies’ 
internal control, in general, can be considered as acceptable. Moreover, the thesis aims to 
present how the companies may strengthen their internal control by identifying processes 
within their internal control that are exposed to high risk, in particular fraud, and suggest 
recommendations for improvement.  

Method: For the research process we apply a descriptive, qualitative study with an abduk-
tiv approach. Moreover, in -depth, semi structured interviews are conducted to gather em-
pirical data. 

Theoretical framework: At the very end, this thesis is about corporate governance and in-
ternal control. The corporate governance theory is presented with a distinct focus on the 
principal –agency relationship and its implications. Furthermore, relevant laws and financial 
regulations affecting internal control are presented. The widely recognized COSO -
framework, suggesting how internal control should be structured, is closely reviewed, how-
ever critics of the COSO –framework is also presented. 

Empirical data: In the empirical findings section the data gathered from the four in -
depth interviews conducted with the “Big 4” leading audit- and consulting firms Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG and Öhrlings PriceWaterhouseCoopers are presented.  

Analysis: In the analysis section the empirical data is matched and analyzed with the theo-
retical framework. The company’s internal control are being reviewed and critically ex-
amined against in particular the COSO –framework and its critics in order to determine 
whether the internal control mechanisms can be seen as acceptable or not. 

Conclusions: We conclude that large Swedish companies do not fully comply with the 
COSO –framework which has its roots in the US where an Anglo-Saxon perspective on 
Corporate Governance exist. However, with respect to Swedish conditions, corporate cul-
ture, social standards, incentives to conduct fraud and costs, we conclude that the internal 
control is acceptable and from the companies’ point of view, value –maximizing. 
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1 Introduktion 

 
I det inledande kapitel ges en bakgrund till uppsatsen. En kort överblick av de skandaler som lett fram till 
de regelverk som reglerar bolagsstyrning och intern kontroll presenteras. Vidare behandlar kapitlet kort in-
tern kontroll, ekonomisk brottslighet samt revisorns roll vid intern kontroll. En diskussion rörande dagens 
situation i Sverige gällande bristande intern kontroll leder in på uppsatsens problemformulering och syfte. 
Kapitlet avslutas med avgränsningar och en disposition av uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers (PWC) rapporterar om hur de under 2008 uppdagade 
ett fall av grov förskingring vid ett utländskt dotterbolag till ett på Stockholmsbörsen note-
rat större bolag, vilket framkom efter ett tips från en anställd vid företaget. En organiserad 
förskingring med både lokalanställda och externa personer hade medfört att ca 7 miljoner 
USD saknades. Vidare identifierades en skatteexponering om drygt 3 miljoner USD samt 
ett stort skadat förtroende hos intressenter (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2009a). 

Enligt undersökningen Economic Crime Survey utförd av PWC där 5400 ledande befatt-
ningshavare tillfrågades har majoriteten av svenska storbolag utsatts för ekonomisk brotts-
lighet. I undersökningen uppger man att svenska företag är eftersatta vad det gäller mer 
kvalificerade kontroller och till för stor del förlitar sig på uppförandekoder. Vidare visar 
man på att de drabbade företagen förlorar miljonbelopp samt att oegentligheterna indirekt 
ger långsiktigt negativa konsekvenser (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2007).  

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp där flertalet olika ekonomiska brott ingår. 
Den vanligaste formen är skattebrott och bokföringsbrott och strax därefter kommer för-
skingring på en tredjeplats (Brottsförebyggande rådet, 2009). Senaste åren har det i media 
uppmärksammats flertalet fall där företag uppvisat bristande intern kontroll och utsatts för 
ekonomisk brottslighet. Det kanske mest kända fallet av ekonomisk brottslighet är hur den 
amerikanska energijätten Enron vars bristande interna kontroll och felaktiga tolkning av 
gällande redovisningsprinciper fick till följd att företaget kraftigt övervärderades för att se-
nare gå i konkurs (Cunningham & Harris, 2006). 

Till följd av Enron och andra skandaler presenterades regelverket Sarbanes-Oxley Act 
(SOX) i USA under 2002. SOX reglerar hur ansvaret i bolagsstyrelser ska fördelas, där en 
av de viktigaste punkterna är att VD och ekonomichef personligen måste intyga att redo-
visningen visar en rättvisande bild av företaget. Vidare ligger det ett stort fokus på intern 
kontroll där syftet är att säkerställa ett företags interna processer (Cunningham & Harris, 
2006). Efter införandet av SOX i USA kom länder världen över att stärka sina regler för 
bolagsstyrning och intern kontroll. I Sverige introducerades, för att minimera risken för oe-
gentligheter bland företagen, Den Svenska koden för bolagsstyrning i december 2004. 
(SOU 2004:130) Vidare har den svenska koden genomgått en revidering som kom att gälla 
från den 2 juli 2008. Syftet med den svenska koden är att se till att bolagen sköts på ett så 
effektivt sätt som möjligt för aktieägarna. Genom att komplettera lagstiftning och andra 
regler för bolagsstyrning och intern kontroll ska koden skapa ett förtroende för de bolag 
som tillämpar den. Vid användandet av den svenska koden måste ett företag följa alla de 
regler som är skrivna i koden eller tydligt motivera varför de ej följs. Företagen som är 
skyldiga att tillämpa koden är företag som är noterade på en svensk reglerad börs (Svernlöv, 
2008). 
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Under början av 1990-talet utvecklades det i USA en modell som definierar, föreslår en 
struktur samt ger en beskrivning av de komponenter som ingår i intern kontroll. Modellen 
presenterades av The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission (COSO) benämnd Internal control – Integrated framework. Genom att följa ramverket 
kan ett företag uppnå en utförlig och bra strukturerad intern kontroll. COSO’s modell är 
generell och applicerbar inom såväl privat som offentlig sektor samt på små eller stora or-
ganisationer. Vidare har det efter skandalerna i bland andra Enron lett fram till att COSO 
under 2004 publicerade rapporten Enterprise Risk Management – Integrated Framework som där 
det framgår att ramverket från 1992 fortfarande gäller. Rapporten påvisar däremot att före-
tagsledningen bör ha ett bredare verktyg för styrning i företaget där intern kontroll ska ingå 
(Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). Enligt COSO definieras intern kontroll som; ”… 
en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen 
är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadsef-
fektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm” (Haglund et al, 2005).  

Ett ansenligt intresse i företags goda interna kontroll och skötsel har institutionella krafter 
såsom banker och kreditinstitut, myndigheter, politiska institutioner och lagstiftare. En 
bristande intern kontroll innebär ökad risk för banker och kreditinstitut då det höjer företa-
gets risk för bristande återbetalningsförmåga vilket i sin tur ligger till grund för banker och 
kreditinstituts beslut om utlåning och kreditvillkor (Smith, 2006). 

Vad det gäller myndigheter så har först och främst skattemyndigheten ett stort intresse i fö-
retags goda interna kontroll då bristande intern kontroll medför lägre vinster och minskade 
skatteintäkter (Smith, 2006). Även lagstiftarna har ett intresse i att företag har en god intern 
kontroll och att företag inte tar onödiga risker samt följer aktuella lagar och regler. Vidare 
har politiska institutioner såsom näringslivs- och arbetsgivarorganisationer samt politiker 
ett stort intresse i att företags interna kontroll är tillfredsställande. Bristande intern kontroll 
ökar företagets risk att gå omkull och att arbetstillfällen skall gå förlorade vilket i sin tur kan 
drabba anställda, leverantörer, kunder och hela orter hårt (Sevenius, 2007). 

Sist men inte minst, så har företagets kanske främsta intressent, ägarna, ett stort intresse i 
att deras satsade kapital skall förvaltas på bästa sätt och ge dem avkastning. Således kan 
bristande intern kontroll leda till att ägarnas satsade medel riskeras (Smith, 2006).  

Vad det gäller risken för ekonomiska oegentligheter inom företag spelar revisorn en bety-
dande roll då han/hon skall granska företagets processer som ligger till grund för den fi-
nansiella rapporteringen. Således kommer revisorn att från företag till företag bedöma vart 
risken inom företaget för väsentliga fel är som störst för att kunna koncentrera sin revision. 
Bevisligen är bedömningen svår, komplex och en fråga om tid och pengar. Att ingående 
granska företagets alla funktioner och transaktioner skulle inte bara vara väldigt tidskrävan-
de utan även kostsamt. Däri ligger behovet av att som yrkesverksam revisor i Sverige, veta 
generellt vart svenska företag brister i sin interna kontroll samt risken för fel och oegentlig-
heter är som störst för att på så sätt kunna fokusera sin granskning (Moberg, 2006). 

1.2 Problemdiskussion 

Trots senaste årens skandaler och skärpta regelverk väsentligt har ökat kraven på intern 
kontroll och de processer som ligger till grund för den finansiella rapporteringen får svens-
ka företags otillräckliga interna kontroller anses vara väldokumenterade. I ett internationellt 
perspektiv anses de alltjämt inte tillhöra de mest kvalificerade och hamnar klart efter exem-
pelvis tyska företag (Krüger & Rijpma, 2008).  
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Problemet med otillräckliga interna kontroller och ekonomiska oegentligheter åskådliggjor-
des medialt så sent som i slutet av 2008 då det framkom hur en controller vid Stockholms-
företaget PayNova under flera års tid förskingrat mångmiljonbelopp. Genom att falskeligen 
fakturera välrenommerade institutioner och företag såsom bland andra SEB, hade han 
kommit över 5 MSEK som kommit att spenderas på ett utsvävande lyxliv (Hermele, 2008).  

Ekonomiska oegentligheter är en ständigt aktuell fråga då dess konsekvenser påverkar före-
tagets samtliga intressenter och ökar transaktionskostnaderna samt motverkar omsättning-
ens intresse. Att företag kontinuerligt måste säkerställa att de interna processerna stödjer 
företagets mål var därför huvudanledningen till att Ekobrottsmyndigheten under 2008 bil-
dade ett forensiskt råd som syftar till att analysera utvecklingen inom näringslivet och iden-
tifiera nya riskområden för ekonomisk brottslighet (Ekobrottsmyndigheten, 2009).  

Den snabba utvecklingen inom informationssystem och informationsteknologi innebär nya 
möjligheter till ökad effektivitet av kontrollfunktioner inom företag. I synnerhet den admi-
nistrativa bördan bland svenska företag har mildrats avsevärt de senaste årtiondena. Vidare 
förenklar den nya tekniken möjligheten att kontrollera företag genom att bygga in kontrol-
ler av olika slag i affärssystemen. Emellertid medför den snabba utvecklingen att vi  
ständigt får nya outforskade riskområden (Haglund et al, 2005).  

Det föreligger ett tydligt samband mellan ekonomiska oegentligheter och rådande konjunk-
tur. I en lågkonjunktur ökar risken för ekonomiska oegentligheter och förskingring väsent-
ligt som en följd av starkare motiv bland anställda; pressen på och inom företag ökar i en 
lågkonjunktur (Krüger & Rijpma, 2008). Inte desto mindre tenderar företag till en följd av 
effektiviseringar vara bättre på att upptäcka oegentligheter i lågkonjunkturer. Detta faktum 
är högst relevant för vår studie då vi i skrivande stund befinner oss i början av en recession 
och många företag ser sina marginaler dramatiskt minska och måste vrida och vända på 
varenda krona. Då ekonomiska oegentligheter är associerade med kostnader och riskerat 
varumärke kan en enstaka förskingring således vara skillnaden mellan överlevnad eller ej. 
Således finns det goda skäl att företag kontinuerligt skall arbeta för att förbättra sin interna 
kontroll; veta vad som utgör en god intern kontroll, veta hur den upprättas samt veta inom 
vilka delar av sin verksamhet risken för fel och oegentligheter är som störst.  

Ekonomiska oegentligheter och förskingring är inte ett statiskt område utan i ständig för-
ändring i takt med ekonomiska, rättsliga, kulturella och tekniska förändringar (Haglund et 
al, 2005). Därav ämnesområdets ständiga relevans och behov av uppdatering.  

1.3 Problemformulering 

Uppsatsen behandlar större svenska företags interna kontroller och deras arbete för att mi-
nimera risken för förskingring.  

Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi valt följande frågeställningar;  

 Vad är kriterierna för en god intern kontroll? 

 Avviker större svenska företag från att uppnå en god intern kontroll enligt revisorer?  

 Var i sin verksamhet kan revisorer se att större svenska företag bör stärka sin interna kon-
troll i syfte att uppnå de kriterier som ställs för en god intern kontroll? 
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1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att öka kunskapen om huruvida större svenska företags interna kon-
troll anses som god eller avvikande ur en revisors perspektiv. Vidare syftar uppsatsen till att 
presentera var inom den interna kontrollen, enligt revisorn, risken för förskingring är som 
störst samt hur större svenska företag kan stärka sin interna kontroll.  

1.5 Avgränsningar 

Vi har i uppsatsen valt att fokusera på förskingring som är en del av ekonomisk brottslighet 
och således kommer skattebrott och bokföringsbrott inte att behandlas i uppsatsen. Vidare 
ligger fokus på större svenska företag där större företag definieras enligt Årsredovisningsla-
gen (1995:1554) (ÅRL). Definitionen av större företag finns i ÅRL 3§. Ett större företag 
ska uppfylla mer än ett av nedanstående krav: 

”… a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 
till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 25 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 50 miljoner kronor,” 

Förutom de kriterier som nämns ovan, klassificeras ett företag som är noterat på börsen all-
tid som ett större företag.  

 



 Introduktion 

 
5 

1.6 Disposition 

Nedan presenteras dispositionen som vi har valt att använda oss av i resterande del av upp-
satsen.   
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Analys 

 

Slutsats 

I uppsatsens metodkapitel motiveras valet av forskningsmetod och da-
tainsamlingsmetod. Vidare motiveras de personliga intervjuerna samt 
valet av sekundärdata i uppsatsen.  

I den teoretiska referensramen förklaras kontroll inom företag, bolags-
styrning och bakgrunden till Intern Kontroll. Huvudfokus ligger på in-
tern kontroll i sin helhet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av eko-
nomiska oegentligheter. 

I uppsatsens fjärde kapitel sammanställs det empiriska materialet in-
samlat genom intervjuer på fyra olika revisionsbyråer i Jönköping. 

I uppsatsens femte kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån 
den teoretiska referensramen. I synnerhet används COSO’s ramverk i 
syfte att utvärdera den svenska interna kontrollen. 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som har dra-
gits utifrån uppsatsens analys med syfte och problemformulering i fo-
kus. 
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2 Metod 

 
I metodkapitlet redogörs för hur det empiriska materialet samlats in och analyserats. Valet av forsknings-
metod motiveras, där fördelar och nackdelar diskuteras. Vidare motiverar vi valet av intervju som metod 
för att samla in primärdata samt valet av intervjurespondenter. Kapitlet avslutas med en beskrivning av va-
let av sekundär datainsamling samt en diskussion om uppsatsens trovärdighet.  
  

2.1 Forskningsfilosofi 

Vad det gäller forskningsfilosofier inom företagsekonomi finns det generellt tre filosofier 
som dominerar; positivism, interpretavism och realism (Saunders Lewis & Thornhill, 2003).  

Positivism syftar till ett naturvetenskapligt förhållningssätt till forskning där man söker att 
arbeta med en socialt åskådbar verklighet från vilken man kan dra generella slutsatser. 
Forskaren tar således en distanserat objektiv roll där han gör generaliseringar fria från vär-
deringar. Vidare ligger fokus på kvantifierbara observationer från vilka man kan granska 
och analysera objektet som skall studeras. Interpretavism, å andra sidan, syftar till den 
forskningsfilosofi som menar på att den företagsekonomiska världen är alltför komplex för 
att generaliseras och analyseras statistiskt. Nästan alla affärshändelser är komplexa och uni-
ka samt är funktioner av sociala interaktioner mellan individer. Således måste man som 
forskare söka förstå den komplexa och den ständigt förändrande företagsekonomiska värl-
den för att kunna granska, analysera och dra slutsatser om den (Saunders et al, 2003). 

Vidare bygger realism på idén att det finns en verklighet som är oberoende av människors 
tankar och värderingar. Det finns emellertid starka sociala samhällsinfluenser som påverkar 
människors beteende utan att vi nödvändigtvis behöver vara medvetna om det. Således på-
verkas människor av sociala fenomen och forskare bör söka förstå människors socialt kon-
struerade värld och subjektiva bedömningar (Saunders et al, 2003). 

Olika forskningsfilosofier är olika lämpliga beroende på vad för slags studie man önskar 
genomföra. Emellertid faller de flesta företagsekonomiska undersökningar under positi-
vism, interpretavism eller någons stans mitt i mellan (Saunders et al, 2003).  

Vår studie följer huvudsakligen den interpreativistiska filosofin då vi anser att den företags-
ekonomiska världen är i högsta grad komplex och en funktion av sociala interaktioner mel-
lan specifika omständigheter och individer. Vidare bedömer vi att studiens ämnesområde, 
intern kontroll och minimerandet av risken för förskingring, vara något väldigt beroende på 
faktorer unika för varje företag såsom anställda, företagskultur, bransch, storlek, rådande 
konjunktur etc.  

2.1.1 Forskningsstrategier 

Det finns inom företagsekonomin flertalet undersökningsstrategier, likväl utgör utforskan-
de, deskriptiva och förklarande studier de vanligaste. På samma sätt som en studie kan ha 
flera syften så kan den använda sig av flertalet strategier (Saunders et al, 2003). 

Utforskande studier söker att finna vad som pågår, söka nya insikter och undersöka feno-
men på ett nytt sätt, samt är användbart då man önskar klargöra sin förståelse för ett pro-
blem. Vidare är det en adaptiv och flexibel strategi. Å andra sidan används en deskriptiv 
forskningsstrategi när studien strävar efter att beskriva och förklara varför ett fenomen är 
som det är. Deskriptiv strategi syftar till att illustrera och ge en riktig bild av personer, hän-
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delser eller situationer (Saunders et al, 2003) samt lämpar sig vid frågeställningar av mycket 
allmän art och av översiktlig form. Deskriptionen är i sig rent empirisk men kan ha värde-
rande skäl såsom exempelvis en önskan om att reducera personalkostnader (Ejvegård, 
2003). Slutligen finns den förklarande strategin som syftar till att etablera kausala förhållan-
den mellan variabler genom att studera specifika situationer. Exempelvis kan kvantitativ 
data och statistiska tester på ett företags defekta produkter sägas följa en förklarande strate-
gi (Saunders et al, 2003). 

I uppsatsen kommer huvudsakligen en utforskande och deskriptiv strategi tillämpas då 
uppsatsen syftar till att söka förstå och beskriva vart svenska företag brister i sina interna 
kontroller, vart risken för ekonomiska oegentligheter är som störst samt beskriva hur pro-
cessen skulle kunna förbättras. 

2.2 Forskningsmetod 

Vid val av forskningsmetod bör undersökningens kunskapssyfte, problemställning objekt-
område vara avgörande. Kan man exempelvis inte formulera relevanta talmässiga beräk-
ningar av det ena eller det andra slaget, ska man naturligtvis inte göra det. Vidare, är en stor 
del av organisationer och deras funktion socialt konstruerad och således kan det vara svårt 
att ställa upp förklaringar och formulera kausalt determinerade förklaringar som redogör 
för orsakssamband till alla sorts händelser (Andersen, 1998). 

Med en deduktiv metod, söker man använda existerande teorier för att anpassa, analysera 
och ge mening åt ens kvalitativa data (Andersen, 1998). Inom redovisning innebär detta att 
utgår från teorier samt konventioner och bygger redovisningen på dessa (Hendriksen, 
1982). En deduktiv metod karaktäriseras således av en låg grad av tolkande och ett relativt 
strukturerat tillvägagångssätt. Många företagskonsulter arbetar på detta sätt när de försöker 
applicera sin generella kunskap inom företagsekonomi på det enskilda företaget (Andersen, 
1998).  

Med en induktiv metod, å andra sidan, söker man först samla in kvalitativ data för att sedan 
se vilka frågor man skall undersöka närmare. Vidare söker man härleda slutsatser från erfa-
renheter och verkliga händelser samt bygga en teori som är väl grundad i ens kvalitativa 
data och relevanta fall (Saunders et al, 2003). Inom redovisning sker detta genom att man 
gör undersökningar i verkligheten och drar slutsatser av de observationer som görs under 
undersökningarna och med hjälp av dessa bygger man upp redovisningen (Hendriksen, 
1982). En induktiv metod karaktäriseras således av en hög grad av tolkande och relativt 
ostrukturerat tillvägagångssätt. Då man väljer en induktiv metod kan det fortfarande vara 
fördelaktigt och hjälpsamt att försöka relatera och knyta ens arbete med den existerande lit-
teraturen och teorierna på området. Dessutom kan det för oerfarna forskare vara svårt att 
följa en induktiv metod då den förutsätter att du har god kännedom om ämnesområdet. 
Det här tillvägagångssättet är vanligt vid så kallade explorativa undersökningar och fallstu-
dier inom företagsekonomi (Saunders et al, 2003). 

Man bör dock se hur de induktiva och deduktiva metoderna vid fallstudier och samhälls-
ekonomiska projekt kan vara svåra att skiljas åt eftersom de ofta är invävda i varandra och 
försiggår under hela processen. Man pratar då om en abduktiv metod. Den abduktiva me-
toden är likartad den induktiva metoden men utgår ifrån en mindre mängd data (Andersen, 
1998). 

Vi har valt att använda en abduktiv metod då vårt intresse för ämnet uppstod från sådana 
händelser som beskrevs i uppsatsens introduktion och inte efter någon teori. Då intresset 
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för intern kontroll och förskingring som ämne hade väckts läste vi in oss på ämnet för att 
därefter genomföra djupgående intervjuer för att samla in kvalitativ data. Slutligen använde 
vi oss av existerande teorier för att analysera det empiriska materialet för att därefter dra 
slutsatser om studien. Vi menar att vi således har använt oss både av en induktiv och de-
duktiv metod, alltså en abduktiv metod, i uppsatsen. 

2.3 Val av datainsamlingsmetod 

2.3.1 Fallstudier 

Vid användandet av fallstudiemetoden identifierar forskaren en företeelse eller ett fall som 
denne syftar till att förklara och förstå (Bell, 2006). Vanligt är att empiriska studier av orga-
nisationer utgörs av en fallstudie, vilket är nödvändigt att studera organisationer i deras be-
fintliga omgivning för att kunna beskriva, förklara och förstå vad som sker. För att ha möj-
lighet att göra detta är det vanligt att forskaren undersöker ett fåtal undersökningsenheter 
på djupet där flertalet variabler spelar in (Andersen, 1998).  

Fallet som undersöks i denna uppsats är hur och var svenska företag brister i sin interna 
kontroll. För att förstå denna företeelse har vi genomfört djupgående intervjuer med revi-
sorer vilket också är det vanligaste sättet att genomföra en fallstudie (Bell, 2006). 

Vi använder fallstudiemetoden för att samla data till vår studie genom djupgående intervju-
er med 4 representanter för Sveriges ledande konsult- och revisionsbyråer Deloitte, 
KPMG, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och Ernst & Young. Vår studie genomförs 
alltså inte av ett djupgående fall, utan vi använder oss bara av själva metoden.  

2.3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Inom samhällsvetenskapen kan det urskiljas två huvudformer av metoder, den kvalitativa 
samt den kvantitativa (Holme & Solvang, 1997). Gemensamt för dessa två metoder är syf-
tet att skapa ”… bättre förståelse för det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och in-
stitutioner handlar och påverkar varandra.” (Holme & Solvang, 1997, s.76). Utöver detta gemen-
samma syfte skiljer sig den kvantitativa och den kvalitativa metoden åt .” (Holme & Sol-
vang, 1997). 

Vid användande av en kvalitativ metod ligger fokus på att skapa förståelse för forsknings-
ämnet (Holme & Solvang, 1997), och lämpar sig bättre för att besvara frågor samt förklara 
hur och varför de uppstår samt att få en djup förståelse för det inträffades sammanhang 
(Saunders et al, 2003). Ett kvalitativt angreppssätt syftar till att förklara en specifik företeel-
se eller upplevelse samt beskriva hur olika faktorer hänger samman.  Då processen är i fo-
kus och man söker förstå vad som egentligen sker så ter det sig naturligt att söka upp män-
niskor, ta del av deras upplevelser samt söka förstå hur de tolkar skeendet.  Följaktligen 
måste man utgå från en mindre, dock mer specifik mängd data vilket ger ett tydligare och 
mer specifikt fokus (Bryman & Bell, 2005). 

Studien i denna uppsats söker svaren på relativt komplexa frågeställningar rörande indivi-
duella interna kontrollsystem och hur företag kan minimera risken för att drabbas av eko-
nomiska oegentligheter ser vi behovet av en individuellt anpassad undersökning. Företags 
interna kontrollsystem ser olika ut beroende på en rad faktorer såsom exempelvis storlek 
och bransch samt inte desto mindre är faktorerna bakom ekonomiska oegentligheter långt 
från universala. Därmed har vi uppfattningen att en kvalitativ metod med utforskande ap-
proach lämpar sig för att besvara de komplexa frågeställningar och processer som uppsat-
sens studie berör.   
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Å andra sidan finns den kvantitativa metoden där fokus istället ligger på att ge förklaringar 
(Holme & Solvang, 1997). Kvantitativ data tar formen av siffror och kan produceras av 
flertalet forskningsmetoder där de vanligaste utgörs av enkätundersökningar (Denscombe, 
2009). Metoden syftar till att samla en större mängd data för att senare analysera och tolka 
med hjälp av olika statistiska tekniker. Således lämpar sig en kvantitativ metodansats bäst 
för att klarlägga samband mellan olika variabler samt bestämma hur mycket olika faktorer 
spelar in. (Holme & Solvang, 1997).  

Vi är av den uppfattningen att frågan om bristande interna kontroller och ekonomiska oe-
gentligheter inte primärt är en fråga om rena siffror utan snarare en ”mjukare” aspekt av 
företagsekonomi. Problemet, lösningarna samt de bakomliggande faktorerna är många och 
komplexa och därför lämpar sig med all sannolikhet en kvalitativ metod bättre än att samla 
data i stora mängder och finna samband mellan olika variabler.  

2.3.3 Tidsram 

En studie kan ha olika tidsramar och perspektiv beroende på tiden som forskarna har till-
gänglig och typ av studie man önskar genomföra. Emellertid är forskarnas tidsperspektiv 
oberoende av vald undersökningsstrategi. En studie kan syfta till att ge en ögonblicksbild 
av ett fenomen vid ett specifikt tillfälle, s.k. snapshot-approach och är lämplig när forskarna 
har begränsat med tid och gör en fallstudie av ett projekt. Om å andra sidan forskarna öns-
kar undersöka en förändring över längre tid så fordrar det att de tar en dagboksapproach 
och söker exempelvis följa ett företags utveckling under en längre tid (Saunders, 2003). 

Uppsatsens söker ha en snapshot-approach då vi söker beskriva hur svenska företags inter-
na kontrollsystem ser ut vid början av 2009 samt hur de kan förbättras och minimera risken 
för ekonomiska oegentligheter. För att skapa sig en bild av detta tror vi att djupgående in-
tervjuer med branschspecialister är ett bra sätt att få fram relevant information inom ämnet. 

2.4 Intervju 

Att använda sig av intervjuer för att samla in data innebär både för och nackdelar. En stor 
fördel är att en personlig intervju är anpassningsbar och flexibel. Vid en intervju finns möj-
ligheten att följa upp idéer som uppkommer under intervjun, svaren kan tolkas utifrån ton-
fall, kroppsspråk och pauser i svaren vilket inte är möjligt vid skriftliga svar. Vidare kan 
man under intervjun komma med följdfrågor till svaren, samt att svaren kan utvecklas och 
fördjupas (Bell, 2006). Skulle man i ett senare skede behöva kompletterande information el-
ler förtydliga den information som insamlats anses denna teknik så pass flexibel att man 
kan kontakta undersökningspersonerna ytterligare (Holme & Solvang, 1997).  

En nackdel med att genomföra intervjuer är att dessa är tidskrävande då de vanligtvis tar 
mellan en och tre timmar att genomföra. Vidare är det även tidskrävande att sammanställa 
och analysera informationen som blivit insamlad under intervjuerna (Holme & Solvang, 
1997). Trots tidsaspekten som även tagits i beakt vid valet av metod anser vi att intervjuer 
passar bäst in för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Genom att utföra intervjuer ger vi in-
tervjudeltagarna möjligheten att fritt få berätta om sina erfarenheter, tankar och syn på in-
terna kontrollsystem och ekonomiska oegentligheter i Sverige snarare än att oengagerat fyl-
la i ett formulär med frågor. Vi anser att den personliga interaktionen är viktig för att kunna 
förmedla de specifika organisationerna och omständigheterna som omger de bristande in-
terna kontrollerna samt möjligheterna till ekonomiska oegentligheter och förskingring. 

Vid en intervju finns två ytterligheter på hur intervjun kan vara utformad. Å ena sidan fin-
ner vi den helt ostrukturerade intervjun och å den andra den strukturerade. Vanligast är att 
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intervjun hamnar någonstans mitt emellan dessa två ytterligheter. Viktigt är att lämna en 
frihet till respondenten så att denne ges möjlighet att diskutera vad han eller hon tycker är 
viktigt, dock så måste det finnas en viss struktur i intervjun så att intervjuaren får svar på de 
frågor som är viktiga för uppsatsen (Bell, 2006). Vi har valt att använda oss av en intervju 
metod där strukturerade frågor ges till respondenten men ett stort utrymme ges till denna 
att prata om sina åsikter runt om frågorna och även att komplettera med ytterligare relevant 
information på ämnesområdet. Detta för att garantera att de ämnesområden vi är intresse-
rade av täcks, men även för att inte gå miste om värdefull information inom ämnet som re-
spondenterna besitter.  

Under intervjuer finns det alltid en risk för bias, helt enkelt för att både intervjuaren och re-
spondenterna är människor och inte maskiner. Tolkningar sker därför av det som sägs och 
hur respondenternas kroppsspråk och tonläge uppfattas. För att minska risken för bias bör 
författaren vara insiktsfull och kritisk när det gäller tolkningen av datan och därmed vara 
medveten att risken för bias finns. Vidare bör det eftersträvas en hundraprocentig objekti-
vitet, dock är detta extremt svårt att uppnå (Bell, 2006). Vi erkänner att det i uppsatsen 
finns en viss skevhet då denna inte helt går att eliminera. Både respondenten och vi som 
författare är människor och inte maskiner och kommer alltid att tolka saker och ting på vårt 
eget sätt. Inte bara har vi tolkat respondentens ordval utan även dennes kroppsspråk och 
tonfall under intervjun för att på så sätt ge ett helhetsintryck. Dock har vi i uppsatsen haft 
dessa punkter i åtagande då vi sammanställt det empiriska materialet och därefter analyserat 
det.  

Vidare i syfte att undvika bias antecknade vi båda två ner de svar vi fick av respondenterna. 
Under intervjun fokuserade en person på att ställa huvudfrågorna och den andra personen 
på att ställa kompletterande frågor eller förtydliga något som ansågs oklart. Under intervju-
erna antecknade vi ner vad som sagts och baserar vår empiri på detta. Vi är medvetna om 
att vi på så sätt kan ha missat något eller misstolkat vad respondenterna menade i sina svar. 
Optimalt hade varit att spela in intervjuerna dock så hade inte någon av oss tillgång till nå-
gon inspelningsapparat. Vi har tagit detta i beaktande och har därför skickat vår samman-
ställda empiri tillbaka till respondenterna i syfte att se till att vi inte missuppfattat något eller 
om respondenterna vill klargöra eller komplettera något av sina svar. Samtliga av respon-
denterna har godkänt empirikapitlet. 

2.4.1 Intervjuer med branschspecialister 

Då uppsatsen är av förklarande karaktär har vi valt att genomföra fyra stycken intervjuer 
med revisorer och konsulter från Sveriges ledande revisions- och konsultbyråer. Vi söker 
på så sätt samla en, i så stor mån som möjligt, objektiv och primär information om för-
skingring och svenska företags interna kontrollsystem samt söker se hur de kan förbättras. 
Det är vår uppfattning att de valda branschspecialisterna besitter god kännedom om svens-
ka företags interna kontrollsystem samt har god erfarenhet från företag med bristande in-
terna kontroller som varit utsatta för ekonomiska oegentligheter. En annan viktig anledning 
till att vi valt att låta intervjua revisorer och konsulter är deras oberoende och, oss till synes, 
inte har lika starka incitament till att vilja mildra omständigheterna kring företags bristande 
interna kontrollsystem på samma sätt som företagsledare och andra representanter och in-
tressenter har. Vi gör således bedömningen att bristande intern kontroll och ekonomiska 
oegentligheter utgör frågor som företags intressenter inte gärna talar vitt och brett om. Va-
let att inte intervjua representanter från svenska företag har varit medvetet, dels på grund 
ovanstående motivering, men även på grund av att det redan finns en bred forskning med 
den vinklingen.  
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Av framförallt praktiska skäl har vi valt att begränsa oss till det geografiska området Jönkö-
ping vilket bland annat beror på tidsaspekten samt möjligheten att lättare kunna planera in 
när intervjuerna ska utföras. Vidare har de respondenter vi träffat arbetat med främst större 
lokala företag men även haft erfarenhet av större företag från övriga Sverige och i viss mån 
även erfarenhet från internationell redovisning och revision. 

Vi har valt att koncentrera intervjuerna till fyra olika revisionsbyråer, Deloitte, Ernst & Yo-
ung, KPMG samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Dessa revisionsbyråer har valts då de 
är de fyra största aktörerna inom revision både på den svenska marknaden men även 
globalt. De innehar därmed influenser från övriga världen vilket medför att de ligger i 
framkant inom revisionsområdet men även inom området intern kontroll. Det är vår upp-
fattning, samt allmänt vedertaget, att de nämnda konsult- och revisionsbyråerna vad det 
gäller intern kontroll besitter en spetskompetens samt god kännedom om huruvida större 
svenska företags kontroll får ses som god.  

Vid urval av specifika respondenter inför kvalitativa intervjuer, sker dessa val inte tillfälligt 
men inte heller slumpmässigt. Valen sker utifrån medvetet formulerade kriterier som med-
för ett systematiskt urval av respondenterna (Holme & Solvang, 1997). Vid urvalet av re-
spondenter till uppsatsen valde vi att kontakta de valda revisionsbyråerna via telefon. Initi-
alt pratade vi med respektive studentansvarig på byråerna som slussade oss vidare till en 
lämplig respondent utefter de krav vi angav. Dessa krav var som sagt att respondenten 
skulle arbeta med större företag samt vara väl insatt i intern kontroll. Innan intervjuerna ut-
fördes skickade vi via e-post de intervjufrågor vi har valt att använda oss av i uppsatsen (Bi-
laga 1). Syftet med detta var att respondenterna skulle kunna få en bra inblick i vad vi ville 
ha ut av intervjun och på så sätt kunna förberedde sig på bästa sätt inför denna och därmed 
kunna lämna så utförliga svar som möjligt.  

2.5 Valet av Sekundärdata 

För att få en bakgrund till ämnet har vi valt att läsa artiklar och litteratur som berör ämnet 
bristande intern kontroll och förskingringar. Bland annat har vi läst artiklar från KPMG 
och Öhrlings PWC. En viktig undersökning vi har läst är Economic Crime Survey utförd 
av Öhrlings PWC. Vidare har vi inhämtat information från Jönköpings Högskolebiblioteks 
olika databaser för artiklar och tidsskrifter där sökord varit bolagsstyrning, intern kontroll, 
COSO och förskingring. I stor utsträckning har vi även använt oss av relevant litteratur på 
området som vi i huvudsak har lånat på högskolebiblioteket. Vi anser att litteratur från Jön-
köpings Högskolebibliotek är trovärdig då denna annars ej skulle ha varit tillgänglig på ett 
högskolebibliotek. Vidare har vi använt oss av COSO’s egna sammanfattningar av deras 
utgivna ramverk som bas när dessa har behandlats i den teoretiska referensramen. Dessa 
anser vi vara mycket trovärdiga då COSO själva beskriver de ramverk som de producerat 
samt COSO är en bland revisorer, långivare, stat osv. internationellt erkänd och respekte-
rad.  

2.6 Uppsatsens trovärdighet 

2.6.1 Tillvägagångssätt 

Vid en kvalitativ undersökning finns risken för att forskarbias uppstår till följd av att det 
ingår ett personligt moment vid insamlingen och bearbetningen av informationen i under-
sökningen. Det är därför viktigt att som författare vara självkritisk till sitt tillvägagångssätt 
och själv inte skapa mönster som inte finns i den information som blivit insamlad (Ander-
sen, 1998). Vi anser det vara en fördel att vara två vid framställandet av denna uppsats då 
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det finns en möjlighet att, utöver att kritiskt granska sitt eget arbete som individuell förfat-
tare, även granska medförfattaren. Vi har valt att dela upp delarna i uppsatsen och på egen 
hand skriva olika delar och stycken. När ett stycke har varit klart har det granskats kritiskt 
av den andra författaren för att på så sätt minska risken för forskarbias. Genom hela upp-
satsskrivandet har vi diskuterat olika idéer om vilken information som ska ingå i varje 
stycke och avsnitt. Detta för att vi ska vara delaktiga genom hela uppsatsen på samma sätt 
som om uppsatsen inte varit uppdelad mellan oss. De avslutande kapitlen i uppsatsen 
skrevs gemensamt utav oss då de krävde mycket analys och diskussion.  

2.6.2 Reabilitet och validitet  

Då en undersökning skall fullbordas bör författarna till undersökningen ta hänsyn till in-
formationskällornas reabilitet (tillförlitlighet) och dess validitet (giltighet). Skulle författarna 
till en undersökning få fram samma resultat vid olika tillfällen under samma typ av omstän-
digheter anses undersökningen vara tillförlitlig (Bell, 2006). Vid användande av en metod 
som använder sig av intervjuer med specifika personer är det svårt att få fram samma resul-
tat i en senare studie då vi anser det vara väldigt svårt att göra en likadan intervju vid ett se-
nare tillfälle. Vid en av intervjuerna var bara en av oss närvarande på grund av sjukdom vil-
ket vi ser kan ha påverkat tillförlitligheten till en viss grad då svaren lättare kan ha misstol-
kats. Dock har vi bett respondenterna att klargöra om det är något vi misstolkat eller missat 
i vår sammanställning av det empiriska materialet. I övrigt anser vi att, då vi båda varit när-
varande vid intervjuerna, detta har minskat risken för tolkningsfel av respondenternas svar 
vilket ökar tillförlitligheten i uppsatsen. Vidare har vi använt oss av en relativt strukturerad 
form av intervju där vi även har tillhandahållit frågorna till respondenterna i förväg, vilket 
vi anser göra det möjligt för liknande svar i en framtida studie under liknade omständighe-
ter.  

Emellertid har det under intervjuerna tillkommit följdfrågor och kommentarer baserade på 
de svar som vi fått vilket får anses som svåra att uppnå i en framtida undersökning. Även 
själva intervjufrågorna har svarats på i olika utsträckning av respondenterna beroende på 
deras personliga erfarenhet och intresse. Vissa av respondenterna har besvarat vissa frågor 
väldigt ingående medan andra respondenter har besvarat samma frågor något sparsammare 
men varit mer detaljerade vad det gäller andra frågor. Vi har vägt in det faktum att de olika 
respondenterna svarar på frågorna i olika utsträckning, samt enligt vår uppfattning besitter 
olika mycket kunskap och erfarenhet av intern kontroll senare i vår presentation av det 
empiriska materialet, analysen samt de slutsatser vi drar. Således tolkar vi den insamlade da-
tan objektivt samt fokuserar på den humana realibiteten snarare än den statistiska. Exem-
pelvis besvarar två av respondenterna att de s.k. ”whistle blower” – funktionerna är goda 
medan två beskriver dem som undermåliga. Emellertid har vi valt att tolka detta som att 
nämnda ” whistle blower” – funktioner är undermåliga då de två respondenterna som gjor-
de det gällande, i sin helhet, bedöms som trovärdigare.  

Vidare sker det hela tiden en utveckling på marknaden vad det gäller dels revisorers sätt att 
arbeta men även hur företagen tillämpar intern kontroll vilket minskar sannolikheten att få 
exakt samma svar vid en framtida undersökning. Det bör tas i åtanke att revisorerna repre-
senterar revisionsbranschen som en instutition vilket medför att deras åsikter är färgade av 
deras yrkesroll och kan därför inte ses som helt objektiva. Emellertid är revisorerna ano-
nyma i uppsatsen vilket vi tycker påverka deras svar positivt där de inte påverkas i så stor 
grad av att de företräder en instutition. 

I övrigt kan man ifrågasätta tillförlitligheten på uppsatsen då vi endast har intervjuat fyra 
respondenter från det geografiska området Jönköping med omnejd, och inte från hela Sve-
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rige. Således kan vi inte med absolut säkerhet dra några slutsatser för hela Sverige. Vi anser 
emellertid att våra resultat, om än inte med absolut säkerhet, ger en god fingervisning om 
hur verkligheten torde föreligga. Respondenterna besitter en mångårig gedigen erfarenhet 
från revision av större svenska företag.  

När man pratar om giltighet i en uppsats relaterar man till huruvida svaret på en viss fråga 
speglar det svar frågan var avsedd att ge och om svaret är detsamma som frågeställaren har 
kunnat förvänta sig att få (Bell, 2006), vilket innebär att det är viktigt att de frågor som ut-
formas inför intervjun är välformulerade och därmed medger hög giltighet. Intervjufrågor-
na vi har utformat (Bilaga 1) är baserade på den sekundära information som finns i den teo-
retiska referensramen. Avsikten med detta var att på bästa möjliga sätt kunna besvara upp-
satsens problemformulering samt syfte. Således anser vi intervjufrågorna vara väl utforma-
de eftersom, de oss veterligen, har besvarat vår problemformulering, uppfyllt vårt syfte 
samt givit oss förväntade svar. 
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3 Teoretisk referensram 

 
Uppsatsen behandlar intern kontroll, därav börjar den teoretiska referensramen med att generellt beskriva 
vad en kontroll är i ett företag. Vidare ges en historisk bakgrund till uppkomsten av redovisning och bo-
lagsstyrning. Bolagsstyrningen belyses närmare med en fokusering på förhållandet mellan agent och principal 
och hur agenten, ägarna kan kontrollera sin investering i företaget. Bolagsstyrning avslutas med en kort 
överblick över de viktigaste regleringarna inom bolagsstyrning samt begreppet earnings management. Däref-
ter ges en beskrivning av intern revision och uppsatsens huvudämne, intern kontroll där stort fokus ligger på 
det ramverk för hur en intern kontroll kan struktureras och de anställda i ett företag kan kontrolleras. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av ekonomiska oegentligheter och hur de kan förhindras. 
 

 

3.1 Kontroll 

Kontroll är en processen för att se till att ett företags aktiviteter utförs i syfte att uppnå fö-
retagets mål. För att uppnå en god kontroll använder sig företag av olika typer av kontrol-
ler, både kontroller inom redovisning samt kontroller utanför redovisning. Kontroller är 
alltså metoder som styr anställda att uppnå företagets mål. De kontroller som ligger utanför 
redovisning delas in i tre olika kategorier; handlingskontroller, personliga och kulturella 
kontroller, samt resultatkontroller (Drury, 2004). 

Handlingskontroller innefattar de kontroller som finns för att kontrollera själva handlingen. 
Kontrollerna används av företagsledningen när de vet vilka handlingar som är önskvärda 
eller vilka som ej är önskvärda i syfte att kontrollera de anställda att de utför eller ej utför 
dessa handlingar. Exempelvis kan dessa kontroller vara lösenord till datorer för att se till att 
endast rätt personer har tillgång till viss information och beloppsgränser för inköp där före-
tagsledningen måste godkänna belopp över vissa tröskelvärden (Drury, 2004). 

Personliga och kulturella kontroller innefattar att skapa en företagskultur där anställda kän-
ner ett starkt engagemang till företaget och dess mål, vilket kännetecknas av den höga gra-
den av anställdas disciplin där normer och värderingar är viktiga. För att uppnå en god fö-
retagskultur kan företagsledningen exempelvis använda sig av uppförandekoder och 
gruppbaserade belöningar (Drury, 2004). 

Resultatkontroller handlar om att samla in information om hur en anställd presterar. Med 
hjälp av informationen bestämmer man hur en anställd ska prestera för att göra ett bra 
jobb. Resultaten kan mätas i både monetära termer såsom nyckeltal, men även i ickemone-
tära termer såsom produkter sålda. Vidare ska anställda, eller företagsledning, ha vissa mål 
som de ska uppnå i form av resultat och uppnås dessa mål ska vederbörande belönas för 
detta genom exempelvis bonusar, löneökningar eller befordringar (Drury, 2004). 

Redovisning har i många tusen år använts som ett verktyg för kontroll (Artsberg, 2005). Till 
följd av detta har vi valt att presentera en historisk bakgrund för att visa hur redovisning 
har fungerat som ett kontrollverktyg under åren. Fokus ligger på den utveckling som har 
skett under 1900-talet och fram tills idag.  
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3.2 Historisk bakgrund 

Redovisning är ett gammalt begrepp som man kan relatera tillbaka redan till 3000 år före 
Kristus. Redovisningen var dock då väldigt outvecklad och såg inte alls ut som idag (Riahi-
Belkaoui, 2000). Redovisningens syfte var länge att fungera som en minnesanteckning för 
köpmän och olika typer av företag för att på så sätt bevaka deras intäkter och kostnader. 
Genom minnesanteckningarna kunde köpmännen kontrollera att de fick betalt av sina 
kunder. Då den industriella revolutionen började kom redovisning mer och mer att handla 
om kontroll över företagens resultat men även om att förse företagets olika intressenter 
med information (Artsberg, 2005). Under 1900-talet kan man se fyra olika faser för vilka 
som hade kontroll över redovisningens utveckling och dess användande (Riahi-Belkaoui, 
2000). 

3.2.1 Utveckling av redovisningsprinciper 

Ungefär under perioden 1900-1933 fanns en stark påverkan från företagsledare på hur re-
dovisningsprinciper utformades. Anledningen var att aktieägares inflytande minskade i takt 
med att antalet aktieägare i företagen ökade samt att stora industrialiserade företag blev mer 
och mer dominerande och starka företagsledningar växte fram. Följaktligen utnyttjade de 
starka företagsledarna den kontroll de fick genom redovisning vilket resulterade i att de re-
dovisningsprinciper som utvecklades saknade ett teoretiskt perspektiv. De syftade främst 
till att kontrollera det skattemässiga resultatet där fokus låg på att minska inkomstskatten 
och därmed få en så hög vinst som möjligt. Vidare utvecklade olika företag olika principer 
för ett och samma problem vilket ledde till att institutionella krafter började påverka samt 
att ett missnöje växa fram gällande aktieägare skulle få ett bättre skydd (Rihai-Belkaoui, 
2000). 

Under perioden introducerade bland annat C.E. Sprague 1908 ägarteorin inom redovis-
ningen som säger att ett företags redovisning skall ha sin utgångspunkt i ägarnas intressen. 
Vidare kom William Patton (1922) att lägga fram en alternativ teori, enhetsteorin inom re-
dovisning (Gaffikin, 2008). Enligt enhetsteorin är det kort sagt företaget istället för ägarna 
som ligger i fokus för redovisningen. Företaget äger resurserna i rörelsen och är ansvarig 
mot såväl ägarnas som borgenärernas krav (Rihai-Belkaoui, 2000). Vidare betonar Patton 
hur redovisning är starkt kopplat till ett företags förändring och dynamiska miljö samt hur 
intressekonflikter mellan å ena sidan ägare och å andra sidan företagets ledning och övriga 
intressenter blir signifikant i takt med företaget växer och spelar en allt viktigare roll i sam-
hället. Således menar anhängare av enhetsteorin att det är centralt att företagets redovisning 
har sin utgångspunkt i företaget som en enhet där ägarna bara utgör en av alla företagets in-
tressenter. Följaktligen skall företagets redovisning reflektera ekonomiska förhållanden sna-
rare än juridiska för att spegla företagets betydande roll i samhället (Gaffikin, 2008). 

Den institutionella fasen (1933-1959) utmärks av bildandet av institutionella krafter och de-
ras ökade roll av kontroll i framställandet av redovisningsprinciper. Bland annat bildades 
Security and Exchange Commission (SEC) i USA vars roll bland annat var att administrera 
flertalet lagar inom finansiella investeringar. Vidare utgav Commitee on Accounting Proce-
dure (CAP) 18 rapporter med syfte att eliminera tvivelaktiga redovisningsprinciper. Instuti-
tioner kom mer och mer att inneha kontroll genom de redovisningsprinciper de stiftade 
(Rihai-Belkaoui, 2000). 

A.C. Littleton (1950) kom under denna period att lägga fram sin transaktionsteori som un-
derstryker redovisningens betydelse för samhället, där ett företag bygger på framgångsrika 
transaktioner med samhället för att kunna attrahera kapital och arbetskraft samt kunna sälja 
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sina produkter och tjänster. Littleton menar att det är oerhört viktigt att redovisningen 
främjar samspelet och kommunikationen mellan företaget och samhället samt kommunice-
rar till dess intressenter hur man nyttjar samhällets resurser. Således skall redovisning re-
flektera och främja transaktionsutbytet mellan företaget och dess intressenter såsom exem-
pelvis leverantörer och anställda så att de kan avgöra huruvida de ska engagera sig i företa-
gets verksamhet eller ej (Littleton, 1952). 

Under den tredje fasen (1959-1973) skiftades ansvaret att utveckla redovisningsprinciper 
från instutitioner till yrket i sig självt, det vill säga till revisorer och andra yrkesverksamma. 
Dock kom ett missnöje att riktas över detta vilket fick till följd att ansvaret över utvecklan-
det av redovisningsprinciper övergick till att mer och mer påverkas av politiska processer 
vilket karaktäriserar den fas vi befinner oss idag (1973-idag). Fasen präglas av en generellt 
accepterad syn på redovisning som påverkar ekonomiskt uppförande vilket innebär att re-
dovisnings regler borde bli fastställda av politiker. Politiker använder alltså idag redovisning 
som ett kontrollverktyg för att se till att företagen följer de lagar och regler som finns samt 
att generera skatteintäkter. Vidare anses fastställandet av standarder vara ett socialt beslut 
där standarder innebär restriktioner på beteende vilket i sin tur indikerar att de måste ac-
cepteras av de olika intressenterna av redovisning. Således fastställer utav samhället politiskt 
valda olika redovisningsprinciper (Rihai-Belkaoui, 2000). 

3.3 Bolagsstyrning 

I uppsatsen har vi valt att beskriva bolagsstyrning med ett fokus på agent-principalteorin ef-
tersom bolagsstyrning ligger till grund för den interna kontrollen där agent-principalteorin 
beskriver förhållandet mellan aktieägarna och företagsledningen. Bolagsstyrningen är alltså 
ett verktyg som används av ägare för att kontrollera att företagsledningen handlar i deras 
intressen.  

Den svenska kodgruppens definition från 2004 definierar bolagsstyrning som; … styrning av 
bolag på ett sätt som gör att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och där-
igenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt (Sevenius, 2007, s 53). Syftet med bo-
lagsstyrning var från början, och är än idag, att skydda aktieägarnas intresse med hjälp av 
lämpliga redovisningsprinciper och rättvisande redovisningsrapportering. Dock har syftet 
utvecklats till att innefatta även övriga intressenters intressen såsom anställda, samhället 
och ekonomin i sin helhet. Viktigt är också att företaget inte bara ska se till sina intressen-
ters intressen utan även till sina egna, det vill säga att företaget ska försäkra sig om sin fort-
satta existens och välmående (Sanjay, 2007). 

Inom bolagsstyrning finns det två olika synsätt på vilka intressenter som ska prioriteras, det 
angloamerikanska fokuserar på aktieägarnas intressen medan det kontinentaleuropeiska 
även koncentrerar sig på alla intressenter. Vilken syn på bolagsstyrning ett företag har varie-
rar, men till grund för bolagsstyrning ligger alltid aktieägarnas krav på avkastning på det ka-
pital de investerat (Sanjay, 2007). 

Bolagsstyrning knyts ofta till agent-principalteorin, som beskriver relationen mellan princi-
palen (aktieägaren) och agenten (företagsledningen) (Sevenius, 2007). För att se till att före-
tagsledningen ser till aktieägarnas intressen väljer dessa en bolagsstyrelse vars uppgift är att 
styra och kontrollera företaget och dess ledning. Styrningen och kontrollen, inom vilken 
bland annat intern kontroll regleras, baseras på policys framtagna av aktieägarna, externa 
revisorers krav samt lagar och regleringar. Några av bolagsstyrelsens uppgifter förutom att 
styra och kontrollera företaget och dess ledning är att se till att företaget möter både sina 
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långsiktiga och kortsiktiga mål, ta fram de långsiktiga målen, övervakning och val av VD, 
samt att kommunicera med aktieägarna (Sanjay, 2007). 

Viktigt för aktieägarna när de väljer styrelsemedlemmar är att se till att man väljer styrelse-
medlemmar som ser till aktieägarnas bästa och inte är ja-sägare som hela tiden går med på 
de beslut företagsledningen gör utan att se till aktieägarnas intressen (Sanjay, 2007). Som ett 
led i att försäkra sig om att bolagsstyrelsen sköter sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt 
har det stiftats lagar om krav på dokumentation av styrelsens arbete, relation till företags-
ledningen samt den ekonomiska rapporteringen (Sevenius, 2007).  

3.3.1 Agent-principalteorin 

Agent-principalteorin behandlar det förhållande som uppstår när en uppdragsgivare (prin-
cipal) överlåter makten av handlande till en uppdragstagare (agent) vilket ofta relateras till 
då aktieägare (principal) delegerar förvaltningen av ett bolag till en företagsledning (agent) 
som förväntas att prestera i linje med aktieägarnas intressen och rapportera sin prestation 
tillbaka till aktieägarna (Figur 1) (Sevenius, 2007). 

 

Figur 1 Principal och agent (Sevenius, 2007) 

Under 1930-talet uppmärksammade Berles och Means en växande klyfta mellan ägandet i 
ett bolag och förvaltningen av bolaget. Stora företag kom alltmer att ägas av passiva aktie-
ägare medan bolagen förvaltades av kunniga starka företagsledare och det uppstod en sepa-
ration mellan ägande och kontroll. Både agenter och principaler förväntas att försöka max-
imera sin egen ekonomiska vinning så länge som deras handlingar och beteende inte är 
bundet utav ett kontrakt, en lag eller andra normer vilket innebär att företagsledningen för-
väntas utföra handlingar av eget intresse för att maximera sin egen vinning. Den passiva ak-
tieägaren har oftast mindre information och kunskap än den kunniga företagsledaren vilket 
gör det både svårt och kostsamt att styra och kontrollera företagsledningen och företaget 
(Sevenius, 2007). 

När aktieägarna anlitar en företagsledning för att förvalta deras företag uppstår det kostna-
der som syftar till de pengar som aktieägarna förlorar genom att inte styra bolaget själva 
(Sanjay, 2007). Relationen mellan agenten och principalen brukar vanligtvis sammanfattas 
av tre typer av kostnader (Sevenius, 2007). 

1. Övervakningskostnader; De kostnader som uppstår för att övervaka att agenten agerar 
på ett sätt som motsvarar principalens målsättningar och intressen. En sådan typ av 
kostnad kan vara kostnaden för revisionen där revisorn granskar att företagsled-
ningens förvaltning överensstämmer med aktieägarnas mål och intressen. 

2. Samordningskostnader; De kostnader som uppstår för att upprätthålla och samordna 
relationen mellan agenten och principalen. Incitamentsprogram för företagsled-
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ningen med syfte att motivera denna att arbeta i linje med aktieägarnas intressen är 
ett exempel på samordningskostnader. 

3. Residualkostnader; De kostnader som uppstår till följd av förluster trots övervakning 
och samordning på grund av att agenten inte ser till principalens intressen. En så-
dan kostnad kan vara när företagsledningen trots incitamentsprogram och revision 
begår brott såsom förskingring eller trolöshet mot huvudman (Sevenius, 2007). 

3.3.1.1 Selektionsrisk och oakstamhetsrisk 

Vid val av en agent uppstår två typer av risker. Den första är en selektionsrisk, det vill säga 
risken att välja fel agent; där fel agent är en agent som inte handlar utifrån principalens in-
tressen på ett lika bra sätt som en annan agent skulle ha gjort vilken uppstår innan förhål-
landet mellan principalen och agenten uppstår. Således är det viktigt att rätt agent väljs där 
personliga egenskaper såsom riskattityd, skicklighet och erfarenhet vägs in. Den andra ris-
ken är en oaktsamhetsrisk där agenten använder sin kontroll över företaget för att skaffa sig 
förmåner som innebär en nackdel för principalen, samt uppstår efter det att avtalet mellan 
principalen och agenten har ingåtts. Risken uppstår därför agenten har direkt kontroll över 
principalens egendom och att principalen har en begränsad insyn i sin egendom. För att 
minska oaktsamhetsrisken kan principalen enligt agentprincipalteorin försöka att motivera 
agenten att arbeta i linje med principalens intressen genom till exempel incitamentsprogram 
eller genom att övervaka agentens förvaltning av bolaget (Sevenius, 2007).  

3.3.1.2 Kostnader vid felaktig förvaltning 

När en företagsledare handlar på ett sätt som inte ligger i aktieägarnas intressen och mål-
sättningar uppstår de stora kostnaderna inom bolagsstyrning vilka kan delas in i två olika 
kategorier. Den första kategorin av kostnad, konsumtion, är den kostnad som uppstår när 
en agent utnyttjar sin direkta kontroll över egendomen som principalen har gett honom rätt 
att förvalta för att ge sig själv fördelar som inte är tillåtna enligt avtalet dem emellan. I de 
mest extrema fallen har agenten tillförskaffat sig fördelar genom olika brott såsom stöld, 
förskingring samt trolöshet mot huvudman. Vidare kan agenten tillförskaffa sig olika typer 
av löneförmåner såsom tjänstebilar, resor och representationsmiddagar. När en företagsle-
dare skaffar sig dessa olika typer av fördelar påverkar detta principalens avkastning då den-
na blir mindre än vad den egentligen skulle ha varit (Sevenius, 2007). 

Vidare är den andra kategorin av kostnader som uppstår när agenten inte agerar i linje med 
principalens intressen så kallat investeringsbias vilken uppstår när företagsledningen gör 
felaktiga investeringar. Även om de kostnader som uppstår vid den första kategorin kon-
sumtion kan innebära stora belastningar på företagens resultat är de generellt sett små jäm-
fört med de kostnader som uppstår vid en felinvestering. I sitt förvaltande av företaget kan 
ibland företagsledningen fatta beslut som är påverkade av någon form av bias vilket innebär 
att de beslut som fattas kan vara föremål för företagsledningens egna intressen istället för 
aktieägarnas vilket bland annat kan inkludera investeringar som inte finns med i företagets 
verksamhetsplan, men även investeringar som ingår i denna men som anses som mer risk-
fyllda än var aktieägarna anser rimligt för företaget att göra. Skälen till att investeringsbias 
uppstår kan bland annat vara att företagsledningen överskattar sin egen förmåga, har be-
gränsad kunskap eller att de har byggt upp en intressegemenskap med anställda och samar-
betspartners om företagets utveckling istället för att se till aktieägarnas krav på avkastning 
(Sevenius, 2007). 
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3.3.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen är en företagsekonomisk teori som belyser vilka aktörer som har ett in-
tresse i ett företags redovisning. Många gånger är deras intressen gemensamma men de kan 
också stå i strid med varandra. Intressentmodellen säger att ett företag ska ta hänsyn till 
sina omgivande aktörer och intressenter någon eller något som påverkas av ett företags 
verksamhet. Ett företags viktigaste intressenter utgörs ofta av ägare, borgenärer, kunder, 
anställda, leverantörer och staten, (Smith, 2006). Varje grupp av intressenter har olika in-
tressen i företaget och har därför även olika syften och former för sin påverkan på företa-
gen för att få igenom sina specifika intressen. Olika intressenter har möjlighet att påverka 
företaget i olika utsträckning. Aktieägare och borgenärer kan ständigt göra sina intressen 
hörda och kan genom lagar och regler få igenom sina krav på företaget. Ser man till den ur-
sprungliga intressentmodellen handlar den om att intressenter bidrar i någon form till före-
taget och i sin tur får något tillbaka. Det är viktigt för företaget att hitta en balans mellan 
bidrag och belöningar vilket naturligtvis är relaterat till med vad en hur intressent bidrar. 
En aktieägare kan till exempel vänta sig ett större bidrag än en kund (Sevenius, 2007). 

Vidare har ägarna ett intresse i redovisning och intern kontroll för att söka beslut om huru-
vida styrelsen skall få kvarstå sin post samt för att ta beslut om de skall köpa/sälja aktier i 
bolaget. Den första frågan är i synnerhet intressant om företagsledning och ägare är två 
skilda funktioner då ägarna önskar försäkra sig om företagets effektivitet och risk för oe-
gentligheter. Den andra frågan rör framtida utdelning och värdestegring på aktierna vars 
bedömning till stor del utgår från tidigare balansräkningar och årsredovisningar (Smith, 
2006). 

Företagets anställda å sin sida har ett intresse av att företagets ekonomiska utveckling är 
god vilket bestämmer deras anställningstrygghet. Likaså har de ett intresse av att företagets 
lönsamhet är god då det ger dem en indikation på nivån i lönsamheten och utrymmet för 
löneökningar. Även leverantörerna och kunderna har ett stort intresse i att veta huruvida 
företaget kan infria sina betalningsförpliktelser, i synnerhet kunder som betalat sina pro-
dukter i förskott. Leverantörer och kunder har dock ett mer långsiktigt intresse av företa-
gets ekonomi eftersom de ofta har investerat i relationen och bundit upp sig i fråga om 
produkter, produktionsutrustning eller distributionskanaler. Vidare har staten ett intresse i 
redovisningen då man driver in skatter och således önskar man se att det skattepliktiga re-
sultatet har beräknats i enlighet med god redovisningssed. Kommunen å sin sida har ett in-
tresse i att företagets ekonomiska utveckling är god för att lokala arbetstillfällen inte skall 
försvinna vilket kan ha förödande konsekvenser för små kommuner (Smith, 2006).  

3.3.3 Regleringar inom bolagsstyrning 

Vi har valt att beskriva några av de regleringar som finns inom bolagsstyrning och som 
därmed reglerar hur den interna kontrollen i ett företag skall utformas. Regleringarna är en-
dast gällande för börsbolag och därmed behöver alltså inte bolag som ej är noterade på 
börsen följa dessa (Svernlöv, 2008). Vi har, trots detta, valt att beskriva dessa i uppsatsen 
för att påvisa skillnaden i den interna kontrollen mellan ett stort företag som ej är börsnote-
rat samt ett företag som är noterat på börsen. De regleringar vi har valt att beskriva är den 
svenska koden för bolagsstyrning som gäller för bolag noterade på den svenska börsen, 
OMX Nordic Exchange Stockholm (OMXS), samt Sarbanes-Oxley Act som är gällande för 
de företag som är noterade på någon av de amerikanska börserna Dow Jones och Nasdaq 
(Svernlöv, 2008). 
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3.3.3.1 Svensk kod för bolagsstyrning 

I Sverige introducerades det i december 2004 ett regelverk benämnt Den svenska koden för 
bolagsstyrning. Koden kom att gälla från och med 2005 men under 2008 genomgick den en 
revidering med syfte att gälla för alla svenska bolag noterade på en svensk reglerad marknad 
(Svernlöv, 2008). Koden som är framtagen genom ett samarbete mellan Förtroendekom-
missionen och svenskt näringsliv, bygger på Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) med influen-
ser från EU (Sevenius, 2007). Koden bygger på principen om comply or explain, det vill 
säga följa eller förklara. Principen innebär att bolagen antingen ska följa de regler som finns 
i koden eller förklara och motivera de avvikelser som görs från dessa regler. (Svernlöv, 
2008). Syftet med koden är att bidra till att de svenska företagens styrning förbättras (Seve-
nius, 2007) och på så sätt se till att företagen styrs på ett så effektivt sätt som möjligt för ak-
tieägarna. Vidare ska koden komplettera lagstiftning och andra regler för bolagsstyrning 
och intern kontroll och på så sätt skapa ett förtroende för de bolag som tillämpar koden 
(Svernlöv, 2008). Den utveckling som sker utav bolagsstyrningen i de bolag som tillämpar 
koden ska ses som en förebild gentemot andra bolag för att på så sätt sprida sig till dessa 
företag och då stärka näringslivets effektivitet (Sevenius, 2007).  

3.3.3.2 Sarbanes-Oxley Act 

Under 2002 introducerades lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA efter flera uppseende-
väckande skandaler däribland Enron-skandalen. Lagen gäller för alla bolag som är noterade 
på någon av de amerikanska börserna samt för bolag med fler än 300 aktieägare i USA vil-
ket innebär att flertalet svenska bolag måste följa SOX däribland Volvo, Ericsson och Stora 
Enso (Sevenius, 2007). Syftet med lagen är att skydda aktieägare genom att säkerställa att 
den finansiella rapporteringen är rättvisande (Sanjay, 2007). Lagen som består av 11 olika 
avdelningar behandlar flertalet aspekter i bolagsstyrningen, bland annat revisors oberoende, 
förbättras finansiell information samt bolagsstyrelsers ansvar (Sevenius, 2007).  

I SOX finns tre paragrafer som har blivit mycket omdiskuterade, paragraf 201, 302 och 
404. Enligt paragraf 201 får revisionsbyråer inte utföra flertalet konsulttjänster i samma bo-
lag som de reviderar, däribland bokföring, värdering och internrevision. Vidare ska VD och 
ekonomichefen enligt paragraf 302 i den finansiella rapporteringen försäkra med en legalt 
bindande underskrift att informationen i rapporteringen är såvitt de vet sann och ingen vä-
sentlig information är utelämnad. Slutligen så ska årsredovisningen enligt paragraf 404 in-
nehålla en rapport om företagets interna kontroll där företagsledningen ska säkerställa en 
lämplig struktur för den interna kontrollen och de processer som används vid den finansiel-
la rapporteringen. Vidare ska företagsledningen även beskriva och utvärdera effektiviteten 
av den interna kontrollens struktur och processerna som använts vid den finansiella rap-
porteringen under året. Paragraf 404 har fått mycket kritik då den anses medföra onödigt 
stora kostnader för företagen (Sevenius, 2007).  

3.3.4 Earnings management 

Intäkter är essentiellt vad det gäller ett företags redovisning och bör ge en tydlig signal till 
investerare huruvida de skall investera sina medel i företaget eller ej. Vidare är företagets 
aktievärde nuvärdet av framtida intäkter vilket innebär att ökade intäkter innebär ett ökat 
värde av företaget medans minskade intäkter innebär ett minskat värde utav företaget. Följ-
aktligen är det vitalt att intäkter rapporteras korrekt i redovisningen. Det är därför väsent-
ligt att ledningen förstår konsekvenserna av deras val av redovisning samt välja principer 
som följer lagar, regleringar och skapar värde för företagets intressenter (Mohanram, 2003). 
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När företagsledningen gör val som inte är av strategisk natur utan istället har avsikten att 
ändra företagets intäkter pratar man om earnings management. Således avser Earnings Ma-
nagement avsiktliga förvrängningar av intäkter vilket leder till ett resultat som inte stämmer 
överens med verkliga förhållanden (Mohanram, 2003). 

Det finns många anledningar till att en företagsledning väljer att använda sig av Earnings 
Management, men oftast är det relaterat till företagsledningens löner, bonusar och kom-
pensation är knuten till företagets vinst och aktiepris. Incitamentsprogrammen kan således 
ge företagsledningen skäl framställa företaget i bättre dager än vad som i verkligheten är fal-
let. Vidare kan en sjunkande aktiekurs innebära att missnöjda aktieägare byter ut företags-
ledningen. Slutligen kan Earnings Management ha som syfte att redovisningen ska visa att 
företaget överensstämmer med de krav borgenärer har på företaget, vilka är vitala för före-
tagets fortsatta krediter och fortlevnad (Mohanram, 2003).  

Vidare finns det en rad olika metoder för earnings management; 

 Framtida planering: Genom att planera när framtida investeringar eller försäljningar 
av tillgångar ska ske kan företaget se till att resultatet stiger i en jämn takt. 

 Erkännande av intäkter: Företaget kan ändra sina policys för att erkänna intäkter och 
på så sätt erkänna tidigare eller senare än vad som i verkligheten är fallet.  

 Kapitalisering av rörelsekostnader: Företaget kan klassificera kostnader såsom rörelse-
kostnader eller finansiella kostnader då reglerna för hur dessa skrivs av är olika och 
på så sätt påverkar resultatet olika. 

 Avskrivningar: Genom att till exempel förlänga perioden för avskrivningarna kan fö-
retaget påvisa ett positivt resultat istället för ett negativt. Vidare kan företag välja 
göra en stor avskrivning av en tillgång under en period för att i framtiden kunna 
påvisa positiva resultat. 

 Reserveringar: Företag kan använda reservering på olika sätt, exempelvis till att göra 
större avsättningar för osäkra kundfordringar än vad som i verkligheten är fallet. 
Företaget kan även välja att inte göra avsättningar för osäkra kundfordringar och 
därmed kunna påvisa ett högre resultat (Damodaran, 2002). 

3.4 Internrevision 

Internrevision syftar till att säkerställa att företag följer lagar och regler, lämnar ifrån sig 
korrekta rapporter, att arbetet sker effektivt samt att man når de mål och syften som verk-
samheten har. Internrevision syftar således till att förbättra effektiviteten, granska lednings-
processer och ge förslag på förbättringar. För att skapa värde åt företaget bör internrevi-
sorns vara objektiv och oberoende i sin yrkesroll. Internrevisorer bör analysera nya tekno-
logier, utföra omvärldsanalyser och kommunicera sina omdömen (Internrevisorerna, 2009). 

The Institute for Internal Auditors (IIA), en global förening som arbetar med att utbilda 
och förmedla internrevision definierar ämnet som följande:   
 
”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and 
improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a syste-
matic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and go-
vernance processes” (Internrevisorerna, 2009). 

 
 
Vidare säger IIA att det är ledningen som ansvarar för den interna kontrollen medan det är 
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upp till internrevisorn att bedöma hur väl den fungerar och hur den kan förbättras.  
Internrevisorn kan skapa värde åt företag genom att utifrån erfarenhet och nya tekniker ge 
en objektiv synvinkel på förslag på förbättringar (Internrevisorerna, 2009). 
 

3.5 Intern kontroll 

Uppsatsens huvudfokus ligger på att beskriva den kontroll som företagsledningen utför i 
syfte att kontrollera de anställda. I avsnittet har vi, för att få en bra förståelse för vad intern 
kontroll är och hur den används i företag av företagsledningen för att kontrollera de an-
ställda, valt att först presentera några av de definitioner som finns på marknaden av intern 
kontroll. Vidare beskriver vi vad den interna kontrollen har för användning och syfte. För 
att få en bra bild om hur företag kan tillämpa den interna kontrollen beskriver vi det ram-
verk som COSO har tagit fram, Internal Control – Integrated Framework. Avslutningsvis har vi 
även valt att presentera den kritik som finns gentemot ramverket. 

3.5.1 Definition 

Intern kontroll skiljer sig från revision genom att revision är en extern granskning av före-
taget medan intern kontroll är en intern process. Revisionsbyråbranschens organ Förening-
en för auktoriserade och godkända revisorer FAR-SRS definierar intern kontroll som;  

”Kontrollen över att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt omfat-
tar 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 eventuella bolagsstämmodirektiv dispo-
neras i enlighet med styrelsens och VD’s intentioner” (Haglund et al, 2005). 

Den av Commitee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
så kallade COSO-modellen har å sin sida, en bredare definition av intern kontroll som kan 
sägas vara allmänt accepterad bland företag och organisationer; 

”intern kontroll är en process där ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att 
med rimlig säkerhet kunna uppnå; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med 
mera” (COSO, 2004). 

Vidare definierar den så kallade Turnbull-rapporten som riktar sig till företag listade på 
London Stock Exchange intern kontroll som; 

”i första hand ett stöd för att kunna styra verksamheten och i andra hand ett system för kontroll och till-
syn. Den interna kontrollen ska omfatta verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av 
efterlevnad av regler och beslut samt finansiell kontroll” (Haglund et al, 2005). 

Gemensamt för både COSO och Turnbull-rapporten är att de primärt utvecklats med när-
ingslivet som utgångspunkt och finansmarknadens önskan i att få en bättre kunskap om fö-
retagens interna styrning i syfte att säkrare kunna bedöma företags vinst- och tillväxtmöj-
ligheter. Intern kontroll utgörs alltså av processer vars syften är att säkerställa att aktieägar-
nas mål uppnås och är alltså inget självändamål i sig själv (Haglund et al, 2005). 
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3.5.2 Varför intern kontroll? 

Det finns flera positiva effekter av skärpt intern kontroll såsom bättre förutsättningar för 
bättre beslutsunderlag, ökad möjlighet för att nå målen, färre överraskningar genom för-
bättrad omvärldsanalys, bättre möjligheter till förändringar, ökade möjligheter till priorite-
ringar samt mindre tid avsatt för ”brandbekämpning”. Vidare fungerar intern kontroll som 
en styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beteende och beslut i rikt-
ning mot önskat resultat. Detta sker oftast genom olika dokument såsom exempelvis IT-
policy, inköpspolicy etc. (Haglund et al, 2005). 

COSO gör gällande att intern kontroll kan hjälpa ett företag att nå sina verksamhets- och 
lönsamhetsmål samt minska risken för förlust av företagets tillgångar. Dessutom kan intern 
kontroll hjälpa företag att följa lagar och förordningar samt att skydda sitt varumärke 
(COSO, 1992). 

Utveckling av den interna kontrollen är en ständigt pågående process och de interna kon-
trollsystemen måste kontinuerligt uppdateras i takt med att verksamheten/organisationen 
förändras såsom exempelvis när nya rutiner, lagstiftning och/eller ny teknik implementeras 
(Haglund et al, 2005). 

Intern kontroll angår samtliga anställda, inte bara ledning och ekonomer. Personalens erfa-
renhet, kompetens, engagemang, medvetenhet och arbetssätt är därför mycket viktiga fak-
torer i ett effektivt internt kontrollsystem. Likaså är effektiviteten beroende av huruvida de 
övergripande målen har brutits ner till verksamhetsmål för att man ska kunna följa upp må-
len. På motsvarande sätt förbättras implementeringsfasen om målen klart och tydligt kom-
municeras mellan de olika nivåerna inom organisationen samt att man talar samma ”språk” 
(Haglund et al, 2005). 

3.5.3 Cost- Benefit analys  

Uttrycket ”med rimlig grad av säkerhet” som används av FAR-SRS syftar till det faktum att 
kontrollkostnaderna inom en organisation måste hållas på en skälig nivå i förhållande till 
verksamhetens art och omfattning. Således bör en bedömning och prioritering av ett före-
tags kontrollaktiviteter ta sin utgångspunkt i en väsentlighets- och skälighetsanalys (Hag-
lund et al, 2005). 

3.6 Internal Control – Integrated Framework 

COSO söker genom sin rapport Internal Control – Integrated Framework från 1992 ge en 
gemensam definition av intern kontroll samt ge en standard som företags intressenter kan 
använda sig av. Internal Control – Integrated Framework utgörs av fem överlappande bestånds-
delar (Haglund et al, 2005). 
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Figur 2 Internal Control - Integrated Framework (Journal of Accountancy, 2007). 

 

1. Kontrollmiljö: Ett företags kontrollmiljö omfattar dess organisation, medlemmars 
handlande samt disciplin och struktur. Faktorer som påverkar kontrollmiljön inklu-
derar integritet, etiska värderingar, ledningens och chefers ledarskap och ansvars-
fördelning, personalpolitik samt styrelsens uppmärksamhet och arbete. Vilken 
kompetens finns i organisationen? Hur ser de sociala relationerna ut? Tillåter klima-
tet en öppen dialog om problem? Hur hanteras oegentligheter? Tystas de ner eller 
informeras personalen om dem? (COSO, 1992). 

Kontrollmiljön kan sägas utgöra grunden på vilka övriga komponenter vilar och så-
ledes är det svårt att uppnå en god intern kontroll om kontrollmiljön brister 
(COSO, 1992).  

2. Riskanalys: Alla företag exponeras mot interna och externa risker som måste iden-
tifieras, analyseras och hanteras. Externa risker utgörs av omvärldsrisker, finansiella 
risker, legala risker och it-baserade risker. Interna risker å andra sidan utgörs av 
verksamhetsrisker, redovisningsrisk och IT- baserade risker. En förutsättning för 
framgångsrik riskidentifiering och hantering är att företaget har klara och tydliga 
mål. Vidare, måste det finnas goda mekanismer för att identifiera och behandla nya 
risker då branscher, lagar och förutsättningar för företaget ständigt förändras (Hag-
lund et al, 2005). 

Om en god riskanalys sker kan kontrollprocesserna effektivt fokuseras på områden 
där risken för oegentligheter är högre. Således måste vid kartläggningen av företa-
gets interna och externa risker en kritisk väsentlighets- och riskbedömning tydliggö-
ra vart företaget skall koncentrera sina begränsade resurser. Kontrollkostnaderna 
måste vägas mot eventuella konsekvenser (COSO, 1992) En god riskanalys skall 
alltså identifiera potentiella risker eller felkällor samt bedöma konsekvenserna och i 
vilken grad riskerna kan kontrolleras. Risker kan exempelvis utgöras av att en obe-
hörig person beställer varor, fakturans uppgifter manipuleras, avtal tillämpas felak-
tigt eller attestreglemente används felaktigt (Haglund et al, 2005). 

3. Kontrollaktiviteter: Kontrollaktiviteter omfattas av ett företags regler och policys 
som söker säkerställa att företagsledningens beslut når fram och att företaget identi-
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fierar risker som kan hindra att verksamhetens syfte uppnås. Kontrollaktiviteterna 
är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller eliminera risker 
samt bör utformas i förhållande till befintlig kontrollmiljö. Vidare bör kontrollakti-
viteterna omfatta en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsför-
delning, tydliga och mätbara mål samt regelverk och dokumenterade rutinbeskriv-
ningar (COSO, 1992). 

Kontrollaktiviteter inkluderar processer såsom muntliga och skriftliga godkännan-
den, attestering av fakturor, beloppsgränser för inköp, verifikationer, avstämningar, 
resultatuppföljning, ansvarsfördelning och kontroll av tillgångar (Haglund et al, 
2005). 

4. Information och kommunikation: Informations och affärssystem spelar en cen-
tral roll inom intern kontroll då de producerar verksamhets-, finansiella rapporter 
och information om avvikelser samt gör det möjligt att driva och kontrollera verk-
samheten. Viktig information måste identifieras, samlas och kommuniceras till rätt 
människor inom organisationen (COSO, 1992).  

Kommunikationen måste medge ett säkert flöde av information, om till exempelvis 
misstänkt förskingring, upp, ner och tvärsöver organisationen. Vidare är den exter-
na kommunikationen viktig för en god intern kontroll då företagets affärsmässiga 
beslut är beroende av korrekt information om externa händelser och förhållanden 
med externa parter såsom exempelvis leverantörer (COSO, 1992). 

Vidare, måste ett företags personal förstå sin roll i det interna kontrollsystemet samt 
förstå sina ansvarsområden. Således bör företagsledningen fråga sig om relevant in-
formation om verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet anländer till rätt 
mottagare i rätt tid, samt om systemen är aktuella och kontinuerligt uppdaterade 
(COSO, 1992). 

5. Tillsyn och övervakning: Den femte komponenten i COSO’s ramverk syftar till 
att företags interna kontrollsystem måste kontrolleras samt systemets kvalité med 
jämna mellanrum tryggas. Den snabba förändringen i omvärlden kräver en konti-
nuerlig omvärdering av alla system och företagets verksamhet. Eventuella brister i 
någon del av företagets verksamhet skall rapporteras upp för att lämpliga åtgärder 
skall kunna vidtas. Omfattningen och intensiteten av kontrollen skall ha sin ut-
gångspunkt i bedömningen av risker och hur effektiv företagets verksamhet är 
(COSO, 1992). 

3.6.1 Roller och ansvarsområden 

COSO definierar i Internal Control – Integrated Framework företagets lednings, styrelses, in-
ternrevisorers och övrig personals roller och ansvarsområden vid den interna kontrollen. 
Man understryker att i princip alla medlemmar av en organisation har någon form av an-
svar för intern kontroll, dock varierar ansvaret i stor grad beroende på vilken funktion man 
innehar (COSO, 1992).  

VD’n är enligt COSO den som slutändan bär ansvaret för den interna kontrollen och antas 
”äga” systemet. VD’n är den som genom sitt ledarskap sätter ”tonen” i företaget som bland 
annat påverkar integriteten och etiken bland de anställda och högt anställda som i sin tur är 
viktiga faktorer i intern kontroll. Hur noggrann VD’n är i sin granskning och feedback av 
högre chefer smittar i slutändan av sig på underordnade och hur de fullföljer sina arbets-
uppgifter (COSO, 1992).  
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Företagsledningen rapporterar i sin tur till styrelsen som står för översikt, feedback och 
styrning. Kompetenta styrelseledamöter bör enligt COSO vara insatta i företagets verksam-
het och omvärld samt objektiva, handlingskraftiga och frågvisa. Vidare bör de ha den tid 
som krävs för att kunna sköta sitt styrelseuppdrag. En kompetent styrelse i samverkan med 
ett gott informationssystem där information om potentiella risker effektivt kommuniceras 
upp är grundläggande för en god intern kontroll (COSO, 1992).  

I princip all personal inom ett företag handskas med information eller processer som på-
verkar den interna kontrollen. Därför bör det vara samtlig personals ansvar att kommunice-
ra bristande intern kontroll uppåt. Externa parter som ger företagsledningen och styrelsen 
viktigt information samt har möjlighet att påverka den interna kontrollen (men som inte 
har något direkt ansvar) är lagstiftare, kunder, finansiella analytiker och externa revisorer 
(COSO, 1992). 

3.6.2 Kritik av Internal Control - Integrated Framework 

Internal Control - Integrated Framework har ofta beskyllts för att vara kostsamt att implemente-
ra och inte bara kräva mycket pengar utan framförallt tid, samt medför ytterligare processer 
och kontrollaktiviteter för företaget (Oliviero, 2001). Kritiker hävdar att ramverket är otyd-
ligt och svårt att implementera samt det krävs kompletteringar, förtydningar och förenk-
lingar (Gupta & Thompson, 2006). Vidare brukar företagsledningen uppleva ramverket 
som krångligt att applicera och svårt att kommunicera ut i företaget. Inte minst anses an-
svarsfördelningen av intern kontroll vara oklar och att ramverket i otillräcklig grad definie-
rar vem som bär ansvaret för den interna kontrollen. (Oliviero, 2001). Kritiker menar att 
många företag ser ramverket som omotiverat och ett onödigt ont (Gupta & Thompson, 
2006). Man hävdar att COSO har haft problem att etablera sig som det självklara ramverket 
vad det gäller intern kontroll inom näringslivet. Vidare anklagas COSO's ramverk från 1992 
vara föråldrat och inaktuellt samt ignorerar användarna och ”fotfolket” medan man istället 
endast tar till vara institutionella krafters intressen. (Quinn, 2006).  

“ COSO is like a lifestyle guide for a healthy heart. It's helpful, he says, but specific cholesterol counts 
would be even more useful in determining the exact health of a patient” (Gupta & Thomsson, 2006). 

3.7 Ekonomiska oegentligheter 

Albrecht (1984) hävdar att ekonomiska oegentligheter och förskingring äger rum när det 
finns (1) incitament (2) oegentligt förfarande och förskingring rättfärdigas och accepteras 
samt (3) om anställda ser att det finns möjlighet. Detta kallas för den så kallade ”Bedrägeri-
triangeln” (Albrecht, 1984).   

Incitament syftar till anställdas motivation att begå ekonomiska oegentligheter och för-
skingring som en konsekvens av dålig personlig ekonomi, girighet, personlig kris, spelmiss-
bruk eller någon annan bakomliggande orsak. Rättfärdigande av oegentligt förfarande syftar 
på huruvida anställda upplever det som acceptabelt att begå oegentligheter mot sin arbets-
givare vilket i högsta grad påverkar risken för detsamma. Den tredje faktorn, möjlighet, syf-
tar på huruvida det interna kontrollsystemet medger möjlighet att begå ekonomiska oegent-
ligheter eller ej. Om det interna kontrollsystemet medger möjlighet till förskingring och 
andra oegentligheter så kan det aldrig helt uteslutas att det kommer inträffa (Albrecht, 
1984). 
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Figur 3 Bedrägeritriangeln, (Albrecht, 1984) 

Albrecht (1984) understryker att förekomsten av förskingring och ekonomiska oegentlighe-
ter är ett komplext fenomen som är svårt att generalisera utan att det nästan alltid rör sig 
om enskilda unika fall (Albrecht, 1984). Vidare hävdar Baker (1990) att skydda sig mot för-
skingring och ekonomiska oegentligheter handlar om att skapa en helhet i sin interna kon-
troll. Oegentligheter kan inträffa i de mest rigorösa interna kontrollsystem om det bara 
finns starka incitament hos den anställde att kringgå dem. Likaså behöver inte ett, i mångas 
ögon, bristande internt kontrollsystem löpa högre risk för att drabbas av förskingring om 
den anställde har låga incitament till att begå oegentligheter samt ser det som helt oaccep-
tabelt att begå oegentligheter mot sin arbetsgivare. Kombinationen av incitament till för-
skingring och möjligheten till densamma ökar emellertid risken för att oegentligheter skall 
inträffa väsentligt (Baker, 1990). 

Företag som växer snabbt, i synnerhet företag som från början var familjeägda, har ofta 
sämre interna kontrollsystem och en kultur av centraliserat beslutsfattande vilket även ökar 
risken för att oegentligheter skall inträffa. Således måste företag som växer snabbt vidtaga 
nödvändiga åtgärder vad det gäller sin interna kontroll (MacArthur, Waldrup & Fane, 
2004). 

3.7.1 Hur kan företag minimera risken för oegentligheter? 

Trots en bred ekonomisk forskning föreligger, vad det gäller oegentligheter och försking-
ring, är det svårt att peka ut vart risken oftast ligger och vilka specifika, konkreta åtgärder 
som kan förhindra att oegentligheter inträffar (Holtfreter, 2004).   

Rae & Subramaniam (2008) menar att risken för förskingring är kraftigt beroende av orga-
nisationella faktorer såsom huruvida anställda uppfattar sig som rättvist behandlade eller ej. 
I ett företag där anställda känner sig orättvist behandlade ökar väsentligt risken för at oe-
gentligheter skall begås. Således bör företag, inom ramen för den interna kontrollen, säker-
ställa att människor inte känner sig orättvist behandlade och har incitament till att begå oe-
gentligheter (Rae & Subramaniam, 2008). 

Greenberg (1990) hävdar att lön och ersättningar har en stor inverkan på risken för att oe-
gentligheter skall begås av anställda. När anställda känner sig underkompenserade ersätter 
man detta genom att tillförskansa sig fördelar på företagets bekostnad såsom att exempelvis 
arbeta mindre eller förskingra. Vidare hävdar Greenberg att det därför är viktigt att företa-
get till sina anställda ger skälig kompensation i form av löner och andra förmåner samt 
kommunicerar ut detta i tillräcklig omfattning (Greenberg, 1990). 



 Teoretisk referensram 

 
28 

Få anställda som begår oegentligheter räknar med att åka fast därav är den enskilt mest ef-
fektiva åtgärden att förhindra exempelvis förskingring, att bygga upp en medvetenhet om 
stränga rättsliga påföljder och avsked vid en eventuellt förskingring bland anställda (Buck-
hoff, 2002). Att låta ertappade anställda “bara” tvingas lämna in sin avskedsansökan och 
inte polisanmälas, med risk för dålig publicitet och skadat varumärke riskerar att demorali-
sera de anställda och skapa en acceptans för fel och oegentligheter (Kramer, 2003).  

Vidare är det viktigt att, genom kontrollmekanismer, bland de anställda skapa en känsla och ge 
intryck av att den interna kontrollen är väldigt rigorös för att minimera risken för att anställ-
da ska uppleva att det finns möjlighet att begå oegentligheter (Buckhoff, 2002).  

Kramer (2003) hävdar att fler oegentligheter upptäcks av rena tillfälligheter och från tips 
från anställda än genom revision. I synnerhet tips från anställda utgör en stor anledning till 
att oegentligheter såsom förskingring uppdagas. Revision kommer aldrig att vara tillräckligt 
för att förhindra oegentligheter utan att anställda, kunder och leverantörer måste involveras 
samt kommunicera information om misstänkta oegentligheter till företagsledningen. Före-
taget måste ha ett klart och tydligt program för hur man skall upptäcka oegentligheter ge-
nom att anställda rapporterar vidare misstänkt verksamhet, s.k. “whistle blower” – funktio-
ner. I USA har många företag telefonlinjer som anställda anonymt kan ringa och rapportera 
misstänkt verksamhet (Kramer, 2003).  

Avslutningsvis är det viktigt att företag sållar ut potentiella förskingrare redan i ansöknings-
processen vilket relativt enkelt kan göras genom en gedigen rekryteringsprocess. Företaget 
som rekryterar bör kontakta sökandes tidigare arbetsgivare och kolla skäl för anställningens 
avslutande och eventuella misstänksamheter (Holtfreter, 2004). 

3.8 Den teoretiska referensramen i korthet 

I den teoretiska referensramen som presenteras ovan börjar vi med att definiera kontroll 
där vi delar upp kontrollerna i två delar, kontroller utanför redovisning samt kontroller ge-
nom redovisning. För att få en teoretisk inblick till kontroll presenterade vi utifrån en histo-
risk bakgrund kontroll genom redovisning.  

Vidare gick vi in på hur ägarna kontrollerar företagsledningen genom bolagsstyrning samt 
de olika regleringarna inom bolagsstyrning som ligger till grund för den interna kontrollen. 
Relaterat till bolagsstyrning presenterar vi hur företagsledningen kan manipulera redovis-
ningen för att kontrollera den information som presenteras till aktieägarna. Fokus i kapitlet 
ligger på intern kontroll, hur företagsledningen kontrollerar de anställda, där intern kontroll 
först definierades för att senare gå in på det ramverk, Internal Control – Integrated Framework, 
som är allmänt vedertaget inom intern kontroll. Kapitlet avslutas med en presentation av 
faktorer som motverkar att ekonomiska oegentligheter begås. 
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4 Empiri 

 
I uppsatsens fjärde kapitel, som är indelat i en normativ och en tematisk del, presenteras den insamlade 
empirin. Kapitlet inleds med en kort presentation av de fyra respondenterna som representerar de fyra 
marknadsledande revisions- och konsultbyråerna. Vidare presenteras resultatet av fyra djupgående intervju-
erna med nämnda respondenter där större svenska företags interna kontroll generellt beskrivs, hur den över-
ensstämmer med de av COSO utformade kraven på intern kontroll, utvecklingen på ämnesområdet, vart 
risken för förskingring är som störst samt förslag på hur företagen bör arbeta för att stärka sin interna 
kontroll. 

 

I den tematiska delen, huvuddelen av empirin, presenteras först de fyra ledande revisions- 
och konsultbyråerna som respondenterna företräder i korthet för att på så sätt få en bild av 
vilka aktörer i branschen de företräder. Därefter presenteras huruvida respondenterna ge-
nerellt anser att den interna kontrollen bland större svenska företag får ses som god eller 
avvikande just för att få en bra bild hur den interna kontrollen i Sverige antas vara utifrån 
revisorernas synvinkel. Vidare går vi lite djupare in på hur respondenterna tycker att större 
svenska företag uppfyller de olika komponenterna i det av COSO utformade ramverket för 
intern kontroll, Internal Control – Integrated Framework. Detta för att skapa en bra bild av hur 
de olika delarna i den interna kontrollen antas vara goda eller avvikande. Därpå presenteras 
utvecklingen på området; utvecklingen av regelverk och riskmedvetenhet, branschorganisa-
tioner och andra intressenters påverkan på företagens interna kontroll, den tekniska utveck-
lingens påverkan, samt konjunkturens effekter på större svenska företagens interna kon-
troll. Slutligen i den tematiska delen presenteras respondenternas syn på förskingring och 
ekonomiska oegentligheter. Den tematiska delen avslutas med detta för att på så sätt ge en 
bild av hur den interna kontrollen bland svenska större företag påverkar förskingring. 

I den avslutande normativa delen av empirikapitlet redovisas hur respondenterna tycker att 
större svenska företag bör arbeta för att stärka sin interna kontroll samt konkreta åtgärder 
föreslås av respondenterna. Detta för att vi ser att det faller sig naturligt att empiri kapitlet 
avslutas med förslag på förbättring av den interna kontrollen. 

4.1 Presentation av respondenter 

Nedan presenteras de fyra marknadsledande revisions- och konsultbyråerna i Jönköping 
som vi har intervjuat. De revisorer vi har intervjuat har uttryckt ett starkt önskemål om att i 
uppsatsen få vara anonyma vilket vi också har respekterat. Respondenterna gav oss god-
kännande att presentera byråernas namn men önskade att det i empirin inte skulle vara 
möjligt att relatera till vilken byrå som sagt vad, vilket även har respekterats då det för upp-
satsen inte har någon relevans vilken byrå som sagt vad, utan endast informationen i sig. 
Respondenterna har även betonat hur de önskar att det inte skall gå att se vad en respon-
dent svarar på samtliga frågor samt således se ett samband. Man förklarar detta med att det 
inte finns många revisionsbyråer i Jönköping samt inte så många företag varför det i så fall 
skulle vara lätt för en insatt att röja någon av respondenternas anonymitet.  

Vidare vill vi förtydliga hur empiri kapitlet skall läsas i sitt sammanhang. Många gånger har 
en respondent haft en tydlig åsikt i en men också betonat att det föreligger tydliga motar-
gument. Vi önskar även understryka att empirin är subjektivt skriven med fokus på en hu-
man reliabilitet snarare än en statistisk. Således väger vi, i presentationen av empirin, in de 
olika respondenternas trovärdighet samt uppfattade kunskap gällande de olika frågorna.  
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4.1.1 Deloitte 

Deloitte har bildats genom ett antal samgåenden av olika revisionsbyråer runt om i världen 
och under år 1994 tog företaget namnet Deloitte & Touche. I Sverige är företaget benämnt 
som endast Deloitte och har 1100 anställda fördelade på 37 kontor runt om i landet. På 
kontoret i Jönköping finns 11 anställda.  Globalt har Deloitte 165 000 konsulter anställda i 
142 länder. (Deloitte, 2009)  

4.1.2 Ernst & Young 

Ernst & Young har bildats genom ett flertal olika revisionsbyråers samgående och år 1990 
togs namnet Ernst & Young i Sverige efter den globala organisationen. Revisionsbyrån har 
kontor på ett 70-tal orter i Sverige och har ungefär 1800 anställda. På kontoret i Jönköping 
arbetar ett 50-tal medarbetare. Globalt sett finns Ernst & Young i 140 länder och har 135 
000 anställda (Ernst & Young, 2009) 

4.1.3 KPMG 

KPMG har sin grund i Bohlins revisionsbyrå AB som har startade sin verksamhet i Stock-
holm på 1920-talet. Byrån har utvecklats på egen drivkraft och skiljer sig därför mot de öv-
riga revisionsbyråerna vilka har utvecklats genom sammanslagningar. I slutet av 1980-talet 
inledde byrån ett samarbete med KPMG international och 1993 ändrade byrån namn till 
KPMG Bolins men benämns idag endast som KPMG. I Sverige har KPMG 1500 utförde-
lade på 60 kontor och Jönköping har byrån 34 anställda. Globalt sett har byrån 137 000 i 
144 länder. (KPMG, 2009) 

4.1.4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har sina anor i Storbritannien där man grundades i Lon-
don redan år 1849. Price Waterhouse kom till Sverige 1933 och ett antal sammanslagningar 
med bland annat Lybrand och Öhrlings Coopers resulterade i vad som idag är känt som 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Företaget är idag Sveriges största revisions- och kon-
sultbyrå med sina 3400 anställda fördelade på 125 orter. På kontoret i Jönköping har de ett 
80-tal anställda medan man globalt har ca 153 000 anställda i 155 länder. (PWC, 2009b)   

4.2 Intern kontroll i större svenska företag 

Samtliga respondenter anser att svenska börsnoterade företag har en förhållandevis god in-
tern kontroll till följd av det faktum att de måste följa den Svenska Koden för Bolagsstyr-
ning samt om de har ett amerikanskt moderbolag också måste följa SOX. Vidare pekar re-
spondenterna på att de noterade företagen allt som oftast har personal anställd som ägnar 
sig åt att se till att den interna kontrollen efterlevs och lever upp till lagar och standards. 
Dessutom har cirka 15 procent av de börsnoterade företag en internrevisor som arbetar 
med att oberoende granska den interna kontrollen vilket ytterligare styrker den interna kon-
trollen, betonar två av respondenterna. 

Vad det gäller större onoterade företag anser tre av de fyra respondenterna att man gene-
rellt kan säga att deras interna kontroll är god även om den, naturligtvis, inte är lika god 
som de noterade bolagens interna kontroll. De menar att det i regel är väldigt sällan som de 
stöter på företag med bristande intern kontroll som måste vidtaga omedelbara åtgärder och 
således är den generellt att betrakta som god.  

Emellertid anser en av respondenterna å sin sida att större svenska företag med jämna mel-
lanrum brister i sina interna kontroller. Respondenten tycker inte att större svenska företag 
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kan sägas vara dåliga vad det gäller intern kontroll, men att man i Sverige står sig klart säm-
re än företag av samma storlek och karaktär i exempelvis Tyskland och USA som är klart 
bättre. Vidare menar respondenten att den svenska interna kontrollen är väldigt informell 
och ostrukturerad vilket i sin tur är kopplat till den svenska kulturen som respondenten be-
skriver som väldigt ”litande”, till gränsen på naiv, och har som utgångspunkt att alla är goda 
och hederliga människor.  

Samma respondent menar att det höga löneläget och skatterna i Sverige driver upp kostna-
derna för intern kontroll vilket gör att den svenska interna kontrollen effektiviseras excep-
tionellt. Denna idé är ytterligare två av respondenterna, som generellt beskrev den svenska 
interna kontrollen som väldigt god, inne på.  Respondenten påpekar att den interna kon-
trollen karaktäriseras av ett ”kortsiktigt effektivitetstänk”. De tre respondenterna menar att 
företagen många gånger upplever den interna kontrollen som dyr och överskattad samt är 
ovilliga att låta den få ta mer tid och kosta. Vidare påpekar de att den ”litande” svenska kul-
turen utgör en betydande bakomliggande orsak till detta vid sidan av de höga kostnaderna 
för personal.  

Samtliga respondenter anser att frågan om intern kontroll alltid föregås av en kostnadsav-
vägning där företagen försöker uppnå så god intern kontroll som möjligt till en viss kost-
nadsgräns. Företagen försöker hela tiden vara så kostnadseffektiva som möjligt och anser 
ofta att pengar går att lägga på viktigare saker än intern kontroll vilket tydligt illustreras i en 
av respondenternas kommentar;  

”Det händer nästan alltid när man till en kund föreslår en åtgärd för stärkt intern kontroll att man får 
till svar att de då måste anställa en gubbe till samt de inte har råd med det.” 

4.3 Intern kontroll – COSO 

4.3.1 Kontrollmiljö 

Vad det gäller kontrollmiljön så anser samtliga respondenter att den interna kontrollmiljön 
bland större svenska företag generellt sett kan sägas vara god. Den, enligt respondenterna 
uppfattade, höga moralen och etiska medvetenheten bland företag och anställda sägs av 
samtliga respondenter vara den viktigaste bakomliggande orsaken. Tre av de fyra respon-
denterna nämner också att den relativt höga levnadsstandarden i Sverige är en kraftigt bi-
dragande orsak till att kontrollmiljön är relativt god, samt generös, då detta medverkar till 
att företagen kan utgå från att sina anställda inte behöver begå oegentligheter för att klara 
livhanken.  

Vidare anser samtliga respondenter att disciplinen bland de anställda, de etiska värderingar-
na, företagsledningens och chefers ledarskap samt integriteten bland företags anställda ge-
nerellt sett är väldigt god. I synnerhet ledarskapet anser respondenterna generellt karaktäri-
seras av en god moral och integritet vilket sprider sig inom organisationerna samt skapar ett 
företagsklimat som motverkar felaktigheter och oegentligheter. 

Vidare menar man att företagskulturen spelar en kritisk roll i ett företags interna kontroll 
och risken för att oegentligheter skall inträffa enligt respondenterna, vilket illustreras med 
hjälp av en respondents kommentar;  

”Svenska företags anställda har generellt sett en väldigt god disciplin och man respekterar vad som är före-
tagets egendom.” 
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Tre av de fyra respondenterna betonar hur en god kontrollmiljö smittar av sig på kunder 
och leverantörer. Respondenterna ser alla att det blir alltmer vanligt förekommande att 
kunder ställer krav på sina leverantörer följer särskilda etiska riktlinjer och policys.    

Respondenterna understryker också att ett företags ägande spelar en betydande roll och på-
verkar kontrollmiljön i allra högsta grad. Ägarledda och familjeägda företag tenderar enligt 
respondenterna ofta att ha väsentligt mer informella kontrollmiljöprocesser och tillåta ett 
större mått av mer frihet under ansvar än vad företag av annorlunda ägarstruktur gör. Två 
av respondenterna påpekar att i företag som från början utgjordes av en familj men alltef-
tersom har växt – ofta inte skärper sin interna kontroll i den utsträckning man bör när en 
organisation växer kraftigt. Att familjemedlemmar litar på varandras integritet och kompe-
tens är inte så konstigt men i takt med att organisationen växer och ett 50 eller 100-tal helt 
nya individer kommer in i organisationen är det önskvärt att den interna kontrollen skärps.  

Två av respondenterna berättar att man anser att det bland svenska företag har börjat in-
troduceras fler och fler policys för att formalisera den interna kontrollen samt säkerställa en 
god kontrollmiljö. Man anger SOX och amerikanska företag som starka influenser till detta 
samt beskriver fenomenet som något positivt som man tror på sikt kan stärka den interna 
kontrollen bland större svenska företag. Således menar man att det har skett en liten för-
skjutning samt hävdar att man börjar gå i lite nya tankebanor när processen har kommit att 
formaliseras. En av de fyra respondenterna menar å andra sidan att den växande tendensen 
med formella policys i mångt och mycket är ett spel för galleriet. Den aktuella responden-
ten säger att hans uppfattning är att det inte spelar någon större roll om man har 1,10 eller 
100 policys som nyanställda måste underteckna vad det gäller risken för att man skall begå 
fel och oegentligheter. 

Vidare poängterar en av respondenterna att ett företags ekonomichef spelar en avgörande 
roll när det gäller kontrollmiljön. Enligt respondenten är det oftast ekonomichefen som sät-
ter ribban för vilka fel och misstag som accepteras inom företaget. Om ekonomichefen ac-
cepterar små misstag och övertramp som exempelvis att man flyger business class på före-
tagets bekostnad i onödan så sprider sig lätt en kultur och känsla av att det inte är så farligt 
om företaget förlorar några kronor. 

4.3.2 Riskbedömning 

Tre av de fyra respondenterna anser att större svenska företag kan bli bättre på att identifie-
ra och bedöma interna och externa risker. De anser att detta i för stor grad sker informellt 
samt att företagen skulle kunna avsätta mer resurser för att identifiera främst externa risker. 
Detta sker i dagsläget i alldeles för stor grad på magkänsla och processen är väldigt infor-
mell. Emellertid anser företagen att det är dyrt och krångligt att formalisera och stärka risk-
identifieringsprocessen och man väljer därför allt som oftast att fortsätta i ”gamla fotspår” 
som en av respondenterna uttryckte det. Tre av fyra respondenter betonar att riskidentifie-
ringen bland företagen ser väldigt annorlunda ut jämfört med den man fick lära sig i skol-
bänken.  

Vidare tycker de tre respondenterna att det bland företagen finns ett glapp mellan interna 
och externa risker. Oftast åvilar de externa riskerna på VD, någon i styrelsen eller högt 
uppsatt chef, medan de interna riskerna åvilar någon på en lägre organisationsnivå exem-
pelvis it-chefen. Detta tolkar de som något negativt och menar på att det borde vara samma 
person. Således menar man att det föreligger en risk för att det uppstår ett glapp mellan den 
som är ansvarig för de interna riskerna och den som fokuserar på de externa riskerna. 
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Därmed ökar risken för att en intern svaghet i kombination med ett externt hot skall drab-
ba organisationen poängterar en av respondenterna. 

Intressant är att en av respondenterna säger att företagen oftast har en väldigt god mag-
känsla för riskbedömning men svårt att sätta fingret på den, samt att processen inte är fullt 
så formaliserad som COSO kanske önskar, men fortfarande väldigt god. Respondenten 
menar att många gånger är företagsledningen mycket kompetent och känner företagets 
värld och risker mycket väl. Emellertid är de kanske inte så formella och strukturerade som 
den akademiska världen föreslår. Respondenten menar dock att de större onoterade företa-
gen börjar bli bättre och bättre på detta samt att det skett en förskjutning där man oftare tar 
hjälp av sin revisor för att formalisera processen. Den svenska koden för bolagsstyrning in-
förande angavs som trolig orsak till förbättringen av intern kontroll samt revisionsbran-
schens påtryckande.   

Den fjärde av respondenterna, som tycker att större svenska företag väsentligt kan förbättra 
sin riskbedömning, säger att man i större utsträckning bör använda sig av externa konsulter 
och att kunskapen inom området bland företagen själva är relativt liten. Respondenten me-
nar att man lätt fastnar i sin egen lilla värld och måste få hjälp att tänka utanför boxen. 
Emellertid tyckte en av de fyra respondenterna att man generellt kan säga att större svenska 
företags riskbedömning är väl fungerande och ytterst sällan lämnar något övrigt att önska.  

Tre av fyra respondenter anger att de höga lönekostnaderna i Sverige hämmar riskbedöm-
ningen då ytterligare personal att identifiera risker och granska processer är förknippat med 
högre lönekostnader. Hade det varit billigare att anställa människor och hyra in externa 
konsulter så hade företagens riskbedömning varit mer utförlig. 

4.3.3 Kontrollaktiviteter 

Vad det gäller kontrollaktiviteter så anser tre av fyra respondenter att större svenska företag 
har väl fungerande system inkluderande två-i-förening, attestinstruktioner och belopps-
gränser som vedertagen praxis. Man kan dock tänka sig att se att man oftare kanske kan 
sänka beloppsgränserna som ofta kanske är lite väl höga. Emellertid poängterar samma re-
spondenter att det är en resursfråga och väldigt tidskrävande med låga beloppsgränser.  

Vad det gäller fakturor tycker tre av fyra respondenter att företagen kunde bli bättre på att 
granska sina fakturor och ifrågasätta siffrorna. Man menar att många gånger betalar man på 
slentrian och att det föreligger en väsentlig risk att man betalar bluff- fakturor samt felakti-
ga fakturor. Detta sammankopplar man med den svenska ”litande kulturen” samt att man 
litar på att alla siffror är korrekta. Vidare nämner två av respondenterna att företagen ibland 
kan vara dåliga på att se till att det inte är samma person som tar emot fakturan som senare 
ska betala den. Detta skapar en konflikt då risken för bluff-fakturor samt felaktiga fakturor 
ökar.  

Viktigt vad det gäller kontrollaktiviteter är att samtliga respondenter säger att det är väldigt 
vanligt förekommande att företagen inte lyckats göra en åtskillnad mellan ”kontroller” och 
”aktiviteter”. Mycket ofta händer det att företagen inte lyckats kommunicera det underlig-
gande syftet med en kontroll ut i organisationen och att kontrollen följaktligen blir en akti-
vitet som genomförs slentrianmässigt utan tanke på varför man gör som man gör samt vad 
det bakomliggande syftet är.  

Vidare, betonade två av respondenterna hur det föreligger en brant ”puckel” som skall 
överkommas när en ny kontrollprocess introduceras i en organisation, en så kallad inlär-
ningskurva.  Det tar mycket tid, kraft och är kostsamt att introducera en ny kontrollprocess 
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i en organisation, inte desto mindre så är det ofta mödan värt när ”puckeln” väl har passe-
rats menar de båda respondenterna. Ovanstående fenomen illustreras väl i en av respon-
denternas kommentar; ”Oftast är det krångligt och tar lång tid att införa en ny kontrollaktivitet. Det 
dröjer ofta ett tag innan den funkar.” 

Vidare anser samtliga respondenter att större svenska företag kan bli mycket bättre på att 
identifiera intressekonflikter bland anställda. Återigen kopplar man detta till den svenska 
kulturen som beskrevs som ”litande” och har sin utgångspunkt i att alla människor är goda 
och hederliga. En av respondenterna ger som exempel att många säljare har provisionsba-
serad lön och själva rapporterar sina försäljningssiffror som i sin tur ofta inte granskas till-
räckligt noggrant.  

Samtliga respondenter poängterar att likvida medel i särklass utgör det område där risken 
för oegentligheter är som högst och detta har företaget god kännedom om. Vad det gäller 
de så kallade Internet – bankdoserna menar de dock att många företag inte hängt med i den 
tekniska utvecklingen samt insett hur en bankdosa kan ge en ensam användare förfogande 
över kanske nära 100 miljoner kronor.  

Vad det gäller kontroller på de olika organisationsnivåerna så anser samtliga respondenter 
att kontrollen oftast är bättre på de lägre nivåerna medan högre uppsatta chefer ofta åtnju-
ter mer frihet och omfattas av färre kontrollaktiviteter. Man betonar att således är oftast 
risken för att oegentligheter inte skall upptäckas högre ju högre upp i organisationsstruktu-
ren man kommer. 

Vidare påpekar tre av respondenterna att de, flertalet gånger varit med om att företag har 
varit bristfälliga på att uppdatera behörigheter och människor som lämnat företaget har be-
hållit exempel bankbefogenhet, passerkort samt behörighet till affärssystem. 

Slutligen nämner tre av de fyra respondenterna att större svenska företag ofta kan bli 
mycket bättre på att kontrollera tillgången till respektive företags prislistor. Relativt ofta har 
onödigt många anställda tillgång till att ändra priset på produkter och tjänster oftast för att 
ge en god vän och tillika kund ett ”bra” pris. Som en av respondenterna yttrar; 

”tillgången till prislistor samt möjligheten att påverka priset på varor är många företag rätt dåliga på. En 
onödig risk de tar eftersom det oftast är enkelt och billigt att fixa och åtgärda.” 

4.3.4 Information och kommunikation 

Vad det gäller information och kommunikation internt och externt tycker samtliga respon-
denter att större svenska företag har en förhållandevis god information och kommunika-
tion inom företaget. Vidare tycker man att kommunikationen med externa parter såsom ex-
empelvis kunder och leverantörer är väldigt god. Man pekar på de sofistikerade affärssy-
stem som de flesta företag använder sig av ger goda möjligheter till att sprida nödvändig in-
formation inom företaget samt med leverantörer, och i vissa fall kunder.  

Vidare menar samtliga respondenter att de flesta större företag ofta har någon form av int-
ranät där information sprids effektivt. Emellertid nämner en av respondenterna att dessa 
kan vara förenade med problem och förordar enkla lösningar som exempelvis anslagstavlor 
eller att helt enkelt samla personalen på golvet eller i lunchrummet för att kunna kommuni-
cera rakt och enkelt. Respondenten säger skämtsamt att ibland kanske tekniken går lite för 
långt. 

Tre av respondenterna säger att man upplevt fall då informationsflödet snarare varit för ge-
neröst och behörigheten alltför vidlyftig. De menar att det händer att människor inom or-
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ganisationen har för god kännedom om verksamheten i form av exempelvis priser och avtal. 
En av respondenterna yttrar följande, illustrerande, kommentar; 

 ”Många gånger är kommunikationen för bra och personalen har onödig kännedom om priser och avtal.” 

Vidare hävdar två av respondenterna att en väsentlig andel av större svenska företag saknar 
ordentliga ”Whistle blower – funktioner” samt säger att de har sett exempel på företag där 
anställda inte lyckas föra fram alarmerande information så effektivt som är önskvärt.  

4.3.5 Tillsyn och övervakning 

Vad det gäller större företags övervakning av deras kontinuerliga aktiviteter så hävdar samt-
liga respondenter att den är god bland de noterade företagen. Även stora onoterade företag 
får också sägas vara mer än klart godkända i detta avseende enligt. Tre av respondenterna 
hävdar också att företagens interna kontrollsystem med hyfsat jämna mellanrum kontrolle-
ras och systemets kvalité tryggas vilket reflekteras i vad den av respondenterna yttrar; 

”Stora företag har nästan alltid koll på tekniska förändringar och känner på sig när det börjar bli läge att 
uppdatera affärssystemet eller byta programvara. Ofta anlitar man expertis som hjälper till med det.” 

Emellertid menar två av respondenterna att man i väldigt hög grad anförtror sin tillsyn och 
övervakning helt åt revisorn samt väldigt sällan initierar skärpt övervakning och tillsyn själv. 
Man säger att detta troligtvis är en fråga om resurser och kompetens. Å ena sidan saknas 
spetskompetens inom intern kontroll och å andra sidan är man inte intresserad av att öka 
antalet processer och dra på sig ytterligare kostnader. Strävan att minimera antalet proces-
ser och bristande intern kompetens nämns även av en tredje respondent. En av responden-
terna betonar att när företag byter eller uppdaterar sitt affärssystem så finner man ofta bris-
ter som man täpper till som kan ha utgjort en stor risk under längre tid. 

4.4 Utveckling 

4.4.1 Regelverk och riskmedvetenhet 

Samtliga respondenter menar att SOX har ökat riskmedvetenheten gällande intern kontroll 
och förskingring bland de företag som tillämpar den. Man nämner också att granskningen 
av revisorerna som görs av revisionskommitén har blivit klart bättre i samband med SOX 
införande. Vidare menar samtliga att rapporteringen till ägare generellt sett har blivit myck-
et bättre. Respondenterna är positiva till SOX effekt på svenska företag samt beskriver re-
gelverket som strukturerat och formellt. Emellertid menar man att SOX kan upplevas som 
krångligt och lite väl tilltagen bland de noterade företagen. Respondenterna understryker att 
det är dyrt för företagen att följa SOX och att man gör det man måste. En av responden-
terna yttrar; 

”jag tror inte företagen är så hemskt förtjusta i SOX utan man gör helt enkelt det för att man måste”  

Vad det gäller den svenska Koden för bolagsstyrning menar samtliga respondenter att den 
har stärkt den interna kontrollen bland större noterade svenska företag. Man beskriver 
dock koden som mer human och inte fullt så tilltagen som SOX är. Följaktligen är den inte 
lika dyr och krånglig för företagen att följa, även om samtliga respondenter fortfarande 
menar att företagen upplever den som onödig och relativt dyr att följa. En av responden-
terna nämner även att det blev en del avnoteringar på börsen på grund av att den svenska 
koden implementerades eftersom den ansågs som för kostsam och onödig. 
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Tre av fyra respondenter anser att det tar tid att lära sig den svenska koden för bolagsstyr-
ning och menar att företagen i början var väldigt skeptiska men allt eftersom kom att 
mildra sin kritik då de lärt sig applicera den mer effektivt. Vad det gäller större företag som 
är onoterade säger två av respondenterna att koden har influerat deras interna kontroll. 
Som en av respondenterna betonar; 

”Koden för Bolagsstyrning har stärkt den interna kontrollen och minskat risken för förskingring bland fö-
retagen. Helt klart.” 

En av respondenterna som var positivt inställd till koden för bolagsstyrning inflikade dock 
att den till mångt och mycket är ett spel för galleriet. 

4.4.2 Intressenter 

Tre av fyra respondenter menar att revisorn och revisionsbranschen är en viktig intressent 
vad det gäller företags interna kontroll. Man menar att många interna kontrollprocesser är 
till enbart för att revisorn så önskar medan företagen inte själva ser det som en nödvändig-
het. 

Vidare menar tre av fyra respondenter att långivare och i synnerhet banker har ett stort in-
tresse i att företags interna kontroll är god. Detta menar man hör ihop med bankernas risk-
bedömning och beslut om lånevillkor.  

Tre av de fyra respondenterna hävdar att företagets intressenter driver på den interna kon-
trollen samt har ett intresse av att den är god. Dock har vissa intressenter ett mycket större 
intresse än andra. Tre av de fyra respondenterna betonade att företagen ser aktieägarna som 
sin viktigaste intressent där de i huvudsak ser den interna kontrollen som ett verktyg för att 
ledningen förvaltar deras investerade kapital på ett bra sätt. Vidare har de anställda ett in-
tresse av att den interna kontrollen är god och att alla anställda har lika villkor och ingen 
gynnas framför andra. Man menar att den svenska så kallade Jante-lagen justifierar den in-
terna kontrollen till en stor grad. 

4.4.3 Teknisk utveckling 

Samtliga fyra respondenter säger sig tycka att svenska företag hänger med väldigt bra i den 
tekniska utvecklingen. Respondenterna, som har erfarenhet av internationella företag och 
revision, säger att svenska företag helt klart ligger i framkant jämfört med många andra na-
tioner och oftast använder sig av de senaste affärssystemen och programmen vilket minskar 
risken för fel och oegentligheter. Emellertid påpekar två av respondenterna, som tycker att 
de svenska företagen ligger i framkant, att de s.k. Internetbankdoserna under några år un-
derskattades och kan utgöra en risk.  

4.4.4 Konjunkturläge  

Tre respondenter ser ett tydligt samband mellan konjunkturläget och ekonomin å ena sidan 
och risken för förskingring och felaktigheter till följd av bristande intern kontroll å andra 
sidan. Man menar att företagen i en lågkonjunktur tvingas se över alla sina kostnader samt 
optimera sina processer samt att det då uppdagas onödiga kostnader och oegentligheter 
som man kanske inte reflekterat över under högkonjunkturen.  

Emellertid argumenterar en av respondenterna för att företagen i en lågkonjunktur istället 
för att stärka sin interna kontroll genom att hyra in en extern konsult nyttjar företagen istäl-
let interna resurser. Man försöker helt enkelt spara in på konsultarvoden i lågkonjunkturer. 
Samtliga respondenter hävdar att incitamenten för att begå oegentligheter och förskingra 
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bland anställda är klart starkare i en lågkonjunktur när osäkerheten kring framtiden och sin 
arbetssituation ökar. Ovanstående illustreras med vad en av respondenterna yttrar; 

”det är först i lågkonjunkturen som man börjar fundera över vissa kostnader och frågar sig vart pengarna 
verkligen tar vägen!” 

4.5 Förskingring och ekonomiska oegentligheter 

Samtliga respondenter säger att generellt har svenskar en bra känsla för vad som är ditt och 
mitt. Dock menar man att när en eller flera personer av någon anledning får för sig att till-
skansa sig något som inte är deras är det väldigt svårt för företagen att stoppa dem. Vidare 
nämner respondenterna att det finns mängder av olika anledningar till att folk får för sig att 
förskingra, exempelvis spelmissbruk, ekonomiska svårigheter, skilsmässa, missbruk av olika 
slag, samt personliga kriser. Man nämner att människor hela tiden kommer på nya sätt att 
kringgå regler och system samt teknikens utveckling bidrar till att nya sätt att förskingra på 
uppstår. Vidare betonar tre av respondenterna att när två personer tillsammans verkligen 
försöker genomföra en typ av förskingring blir det ofta många gånger väldigt svårt för före-
tagen att upptäcka och förhindra dem. Respondenterna menar på att, allt som oftast, är det 
även den mest oväntade personen som förskingrar vilket gör problemet svårt att tackla. 
Som en av respondenterna yttrar; 

”Det spelar ingen roll hur mycket ett företag investerar i intern kontroll. Om två smarta människor ger sig 
tusan på att förskingra så är det ingen omöjlighet.” 

Samtliga respondenter säger att risken för fel och oegentligheter helt beror på vilken 
bransch och företag man pratar om. Dock är det ingen bransch som är säker. Vidare menar 
respondenterna att risken för förskingring och oegentligheter alltid är stor när det gäller lik-
vida medel och att risken för förskingring ökar ju likvidare företagets produkter ter sig. Om 
produkten är lätt att sälja och omvandla till pengar så innebär det en ökad risk för försking-
ring.  

Exempelvis hävdar två av respondenterna att de har erfarenhet av att företag har drabbats 
av förskingring av råmaterial där en av dem nämner i synnerhet koppar. De pekar på det 
höga priset och efterfrågan samt att en relativt likvid råvara inte är svår att omvandla till 
pengar. Ovanstående illustreras med vad en av respondenterna yttrar; 

”Likvida medel är alltid förknippade med hög risk för förskingring. Så enkelt är det.” 

Nämnts är att, generellt, ju högre upp i organisationsstrukturen man kommer desto mindre 
kontrollaktiviteter pågår det. En av respondenterna, som har erfarenhet av VD som miss-
brukar representationskostnader, att det är viktigt att man har tydliga policys för företags-
ledningen. Vidare menar respondenten att det är viktigt att VD’s kostnader gås igenom var-
je år och föreslår exempelvis att styrelseordföranden attesterar VD’s alla kostnader för att 
på så sätt ha en god kontroll över dessa. 

Vidare betonar tre av respondenterna att det är viktigt att kontrollfunktionerna över faktu-
rorna fungerar på ett bra sätt och att inte exempelvis ekonomichefen endast snabbt ögnar 
igenom fakturan utan istället noga kontrollerar att den är riktig och att beloppet som beta-
las iväg stämmer. Det är även viktigt att kontrollera att samma faktura inte betalas flera 
gånger. Samtliga respondenter poängterar dock att det är en resursfråga samt inte rimligt att 
kräva att man dubbelkollar alla betalningar och fakturor. Vidare trycker tre av responden-
terna på att det i Sverige är en väldigt litande kultur vilket i det här sammanhanget gör att 
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personen som kontrollerar fakturan bara ögnar igenom den snabbt och litar på att den är 
korrekt. 

Ett annat exempel på en vanlig typ av förskingring är som två av respondenterna nämner är 
förfalskning av olika typer av dokument. Exempelvis hade ekonomiansvarig vid ett företag 
förfalskat kontoutdragen från banken för att dölja sina uttag från företagets konto och på 
så sätt förskingrat pengar. 

4.6 Hur kan större svenska företag stärka sin interna kon-
troll? 

Som förslag på förbättringar nämndes av respondenterna; införande av kontrollmatriser, 
bättre förmedla underliggande syftet med kontroller ut i organisationen, bli bättre på att 
identifiera intressekonflikter och se över behörighet till prislistor. 

Två av respondenterna nämner att införandet av kontrollmatriser skulle vara ett enkelt sätt 
för företaget att koppla samman kontrollaktiviteter till de identifierade riskerna samt att 
dessa kontrollaktiviteter är anpassade till riskens storlek. Vidare nämner en av dessa re-
spondenter att man även kan införa matriser för attestinstruktionerna för att på så sätt se 
över att rätt personer attesterar och att dessa är dagsaktuella. Bakgrunden till detta är som 
två av respondenterna nämner att företagen ibland kan vara dåliga på att uppdatera attest-
instruktionerna när någon på företaget slutar eller byter position inom företaget. Matriser 
skulle då fungera för att se att rätt person har attesträtt i rätt situation. 

Samtliga respondenter tycker sig också se att noterade och större svenska företag inte till-
räckligt kommunicerar ut det underliggande syftet med sina kontrollaktiviteter. De menar 
att i alldeles för stor utsträckning görs aktiviteterna på slentrian och således går det under-
liggande syftet delvis förlorat. Vidare tycker tre av de fyra respondenterna att företagen kan 
bli klart bättre på att identifiera intressekonflikter bland sina anställda. Emellertid betonar 
man att detta är en komplicerad fråga förknippad med juridiska hinder. 

Tre av respondenterna säger sig kunna se att företagen kan se över sina behörigheter. Två 
av dessa tre respondenter säger att i synnerhet behörigheten till prissättning inom de flesta 
företagen får sägas vara lite väl vid. Man pekar på att det alltid finns risk att någon anställd 
vid företaget ger en god vän ett, på företagets bekostnad, bra pris. Som en av responden-
terna säger; 

”Generellt måste jag säga att jag tycker företagen kan bli bättre på det här med behörigheter.” 

Vidare nämner tre respondenter att antalet kontrollaktiviteter kan bli bättre högre upp i or-
ganisationsstrukturen. Man säger att företagsledningen och högre tjänstemän många gånger 
kan åtnjuta lite väl mycket frihet under ansvar. Vidare är det svårt för anställda att gå emot 
ledningen och ifrågasätta deras handlingar vilket gör att när företagsledningen ibland kan-
ske åtnjuter lite väl stora friheter, accepteras detta under tysthet. 
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5 Analys 

 
I uppsatsens femte kapitel granskas och analyseras det insamlade empiriska materialet från de djupgående 
intervjuerna med Sveriges ledande revisions- och konsultbyråer kritiskt. Vidare sätts det empiriska materi-
alet i relation till den teoretiska referensramen och då i synnerhet det av COSO utformade ramverket för 
intern kontroll; Internal Control – Integrated Framework. 
  

 

                  Kontroll 

Kriterier 

God intern kontroll Avvikelse från god in-
tern kontroll 

God intern kontroll en-
ligt COSO 

Kontrollmiljö God företagskultur med 
hög moral och en etisk 
medvetenhet. Bra ledarskap 
som tas efter av de anställda 
vilket skapar ett bra före-
tagsklimat präglat av hög 
integritet. 

Ägarledda och familjeäg-
da företag har mer in-
formella processer än öv-
riga företag.  

Disciplin och struktur 
inom organisationen och 
dess medlemmar. Fakto-
rer som påverkar är disci-
plin bland anställda, integ-
ritet, etiska värderingar, 
ledning och chefers ledar-
skap. 

Riskbedömning Duktiga på att bedöma fö-
retagets risker. Kompetent 
personal som känner till fö-
retagets värld och risker. 
Använder revisorn till att 
formalisera processen. 

Dålig formell process för 
att bedöma både interna 
och externa risker. Glapp 
mellan interna och exter-
na risker. Använder sig 
för lite av externa konsul-
ter. 

Klara och tydliga mål för 
riskhantering. Goda me-
kanismer för att identifie-
ra och behandla risker. 
God kartläggning av ris-
ker ur ett väsentlighets-
perspektiv.  

Kontrollaktiviteter Väl fungerande kontrollak-
tiviteter med funktioner 
som två-i-förening, attestin-
struktioner, behörigheter, 
samt beloppsgränser.  

Bli bättre på att granska 
fakturor. Dåliga på att 
kommunicera det under-
liggande syftet bakom 
kontrollaktiviteterna. Då-
liga på att uppdatera be-
hörigheter.  

Muntliga och skriftliga 
godkännanden, attestering 
av fakturor, beloppsgrän-
ser för inköp, verifikatio-
ner, avstämningar. Kon-
kreta aktiviteter vars mål 
är att motverka de risker 
som blivit identifierade. 

Information och 
Kommunikation 

God information och 
kommunikation som flyter 
genom företaget och över 
avdelningar. Bra extern 
kommunikation med kun-
der och leverantörer. An-
vänder sig av väl fungeran-
de affärssystem och intra-
nät.  

Ibland för generös in-
formation. Vidare saknas 
det ofta s.k. ”whistle 
blower” -funktioner.  

Viktig information måste 
samlas och kommuniceras 
till rätt personer i organi-
sationen. Flödet måste fly-
ta både vertikalt och hori-
sontellt inom organisatio-
nen. Personalen måste 
förstå sin roll inom intern 
kontroll. 

Tillsyn och övervak-
ning 

God tillsyn av företagens 
kontrollsystem där de kon-
trolleras med jämna mellan-
rum. Systemens kvalité 
tryggas kontinuerligt. 

Förlitar sig till stor grad 
på revisorns övervakning. 
För lite kompetens inom 
företagen angående över-
vakning. 

Kontroll av systemens 
kvalité med jämna mellan-
rum. Kontrollen ska base-
ras på företagets risker 
och hur effektivt företaget 
är. 

Tabell 1 Större svenska företags interna kontroll 



 Analys 

 
40 

Ovan presenteras en tabell där respondenternas svar angående den interna kontrollen 
sammanfattas för att ställas i jämförelse med COSO’s ramverk. Detta för att ge en bra 
överblick över det empiriska materialet och därmed skapa en bättre förståelse för analysen i 
uppsatsen.  

5.1 Intern kontroll i större svenska företag 

Bland svenska börsnoterade företag ser vi att man når upp till vad COSO definierar som 
god intern kontroll. Respondenterna pekar framför allt på att de noterade företagen måste 
följa tuffare regler såsom den svenska Koden för Bolagsstyrning och i en del fall även 
SOX. Vidare ser vi att finansmarknadens önskan om korrekt finansiell rapportering och in-
stitutionella krafters påtryckningar bidrar till att man allokerar mer resurser till den interna 
kontrollen bland noterade företag, främst i form av personal.  

Vi finner att Koden för Bolagsstyrning kompletterar lagstiftning och stärker aktieägarnas 
intressen samt ökar tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. Inte desto mindre ser 
vi att de svenska företagen som följer Koden för bolagsstyrning och SOX, ur ett företags-
perspektiv, synes allokera för mycket resurser till den interna kontrollen vilket vi förklarar 
med institutionella krafters starka påverkan. Vi ser tydligt att företag, såväl som revisorer, 
upplever Koden för bolagsstyrning som både dyr, krånglig och tidskrävande att implemen-
tera samt hellre skulle lägga dessa resurser på exempelvis produktutveckling. Detta är kon-
sistentt med vad Gupta & Thompson (2006) hävdar gällande att den interna kontrollen är 
alltför kostsam och komplicerad. Således finner vi att de noterade företagen, ur ett före-
tagsekonomiskt perspektiv, inte maximerar värdet på företaget även om man till en stor del 
minskar risken för fel och oegentligheter. Koden för Bolagsstyrning och SOX medför att 
institutionella krafters risk- och väsentlighetsbedömming ligger till grund för företaget sna-
rare än dess egna. Således ser vi att man vid svenska noterade företags interna kontroll ut-
går från vad Patton (1922) refererar till som juridiska förhållanden, snarare än ekonomiska.  

Även bland större svenska företag som är onoterade finner vi att den interna kontrollen, 
med COSO’s mått mätt, är god även om vi kan se att den brister på vissa punkter och då i 
synnerhet formalitet och struktur. Emellertid måste den sägas fylla sin huvudfunktion, det 
vill säga den ser till att verksamheten är kostnadseffektiv och att den finansiella rapporte-
ringen är tillförlitlig.  

Vi identifierar bland de onoterade företagen en väldigt tydlig kostnadsavvägning. Å ena si-
dan erkänner man de positiva aspekterna av en god intern kontroll i form av lägre riskex-
ponering och effektivare processer. Å andra sidan upplever man den interna kontrollen 
som något dyrt och mödosamt att implementera. Med tanke på att företag och revisorer 
upplever kontrollmiljön, främst i form av moral och etisk medvetenhet, som god och ris-
ken för förskingring som relativt liten så får det sägas vara skäligt att vara återhållsam med 
kontrollaktiviteter. Detta bekräftas av flera av respondenterna som generellt tycker att 
svenska företag allokerar fullt tillräckligt med resurser till den interna kontrollen.  

Emellertid finner vi att den interna kontrollen bland större svenska företag inte är fullt så 
strukturerad och formaliserad som COSO kräver. Vi finner, å andra sidan, att den interna 
kontrollen lever upp till vad FAR-SRS (2008) definierar som ”med rimlig grad av säkerhet”. 
Således, finner vi att den interna kontrollen bland större onoterade företag generellt sett är 
god, samt är skälig ur ett företagsekonomiskt perspektiv med en önskan att maximera vär-
det på företaget, även om den interna kontrollen inte är fullt så formaliserad som COSO 
föreslår. Detta tror vi hänger ihop med synen på bolagsstyrning. COSO har sitt ursprung i 
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USA och ett angloamerikanskt perspektiv medan vi i Sverige har ett mer kontinentaleuro-
peiskt perspektiv på bolagsstyrning. 

5.2 Intern kontroll – COSO 

5.2.1 Kontrollmiljö 

Bland större svenska företag anses kontrollmiljön som väldigt god bland respondenterna. 
Man pekar på en relativt hög moral och etisk medvetenhet bland företag och anställda, 
samt ett generellt sett föredömligt ledarskap. Vidare menar respondenterna att företagskul-
turen är god och ytterst sällan accepterar fel och oegentligheter. En hög levnadsstandard 
och generösa socialförsäkringssystem nämns även som en bidragande orsak till den goda 
moralen i företagen. Vi kan se att genom att anställda generellt sett i Sverige har en god 
levnadsstandard och ett bra socialt skyddsnät motverkas incitamentet till att förskingra, vil-
ket överensstämmer med vad Albrecht (1984) gör gällande angående incitament.  

Ser man till faktorerna i COSO avseende en god kontrollmiljö, såsom integritet, etiska vär-
deringar, ledning och chefers ledarskap, samt disciplin bland de anställda, finner vi att kon-
trollmiljön får anses vara god i större svenska företag och följer COSO.  

Med bakgrund av respondenternas svar och den breda forskningen på området, ser vi att 
en god intern kontroll är omöjlig att uppnå om man inte har en god företagskultur i vilken 
förskingring, fel och oegentligheter inte accepteras. Vi ser att företagsmiljön influeras starkt 
av chefer och företagslednings uppförande och sedan sprider sig i organisationen. Detta 
tror vi är varför COSO understryker kontrollmiljön samt beskriver det som en grund där 
övriga komponenter i den interna kontrollen står. Vidare ser vi även den typ av kontroll 
som Drury (2004) beskriver, kulturell kontroll, där de anställa kontrolleras genom att skapa 
ett starkt engagemang till företaget används flitigt av svenska chefer. Vi ser att cheferna 
skapar en företagskultur där de anställda har en hög disciplin där normer och värderingar 
främjas vilket medför att risken för att en oegentlighet skall begås minskar. De anställda ac-
cepterar helt enkelt inte att oegentligheter begås. Följaktligen reducerar större svenska före-
tag den rättfärdighet till förskingring som Albrecht (1984) gör gällande i sin bedrägeritri-
angel. 

Emellertid tycker vi oss bland företagen märka en viss naivitet och tendenser till godtrohet. 
Respondenterna hävdar att företagen har som utgångspunkt att anställda inte begår med-
vetna fel och oegentligheter vilket vi tror hänga samman med de höga kostnader för intern 
kontroll som Gupta & Thompson (2002) gör gällande. Emellertid kommer det alltid finnas 
människor som begår oegentligheter och oavsiktliga fel. Utgångspunkten att människor inte 
är benägna att begå oegentligheter innebär således att man ökar risken för desamma skall 
inträffa. Detta tror vi är en betydande faktor bakom senaste årens uppdagade skandaler. 
Emellertid ser vi att företagens bedömning är skälig ur ett företagsekonomiskt perspektiv 
samt i förhållande till verksamhetens omfattning.  

Respondenterna nämner även att införandet av olika typer av policys börjar användas mer 
och mer av företagen. Dock menar en av respondenterna att policys endast är ett spel för 
galleriet. Emellertid ser vi att policydokumenten skapar en känsla och ger ett intryck av att 
möjligheten till att begå oegentligheter mot företaget är liten vilket även Buckhoff (2002) är 
inne på. 

Avslutningsvis finner vi också att ett företags ägande och historia spelar en betydande roll 
vad det gäller kontrollmiljön. Ägarledda och familjeägda företag tenderar att ha en mer in-
formell kontrollmiljö samt tillåta ett större mått av frihet under ansvar. Detta gäller även för 
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företag som har en historia av en stark ägare. Vidare ser vi att företag som tidigare varit 
små familjeföretag men som senare växt snabbt vad det gäller personal och omsättning ofta 
inte vidtar tillräckliga åtgärder vad det gäller den interna kontrollen.  

Sammanfattningsvis ser vi att kontrollmiljön i större svenska företag är väldigt god där den 
gedigna företagskulturen motverkar rättfärdigandet till att begå oegentligheter bland de an-
ställda samt att de incitament de anställda har att begå oegentligheter är förhållandevis låga 
till följd av den höga levnadsstandarden i Sverige.  

           Kontroll 

Kriterie 

God intern kontroll enligt 
COSO? 

God intern kontroll enligt 
svenska mått? 

Kontrollmiljö Ja, kriterierna i COSO får anses 
väl uppfyllda då de anställda har 
en god integritet, bra etiska värde-
ringar, samt disciplin. Ledning och 
chefers ledarskap får även de an-
ses vara bra. Den svenska kon-
trollmiljön ser vi utgöra en bra 
grund för den övriga interna kon-
trollen bland företagen. 

Ja, företagskulturen i svenska före-
tag bidrar till en god kontrollmiljö 
där oegentligheter inte accepteras. 
Vidare ser vi att den goda discipli-
nen, de etiska värderingarna samt 
ledning och chefers ledarskap bi-
drar till en kontrollmiljö som 
motverkar rättfärdigandet av att 
begå oegentligheter. Vi ser att 
kontrollmiljön stärks av den höga 
levnadsstandarden i Sverige vilket 
bidrar till låga incitament till att 
förskingra. 

Tabell 2 Analys av kontrollmiljö 

5.2.2 Riskbedömning 

Enligt majoriteten av respondenterna är större svenska företag relativt dåliga på att identifi-
era och bedöma såväl interna som externa risker. Riskbedömningen sker i allmänhet infor-
mellt i företagen och bygger ofta på magkänsla. Dock trycker en av respondenterna på att 
företagens riskbedömning sker av kompetent personal även om den inte är så formaliserad 
som COSO föreslår. Bakgrunden till detta är att företagen ser att det är dyrt att formalisera 
riskbedömningen och hellre fortsätter som de tidigare gjort. Följaktligen, är företagens 
riskbedömning, som är väldigt informell och bygger på magkänsla, inte så formaliserad som 
COSO föreslår. Vidare nämner respondenterna att det ofta är skilda personer som skall 
identifiera interna och externa hot vilket står i strid mot vad COSO rekommenderar i sitt 
ramverk. Således tycker vi oss se en fara att vissa risker faller mellan stolarna när ansvars-
fördelningen vad det gäller risker är otydlig.  

Vi ser att företagens riskbedömning i enlighet med Patton (1922) tar sin utgångspunkt i 
ekonomiska förhållanden snarare än juridiska, samt hänger nära samman med den kost-
nadsavvägning som företagen ställs inför. En riskbedömning som grundas på magkänsla av 
företagsledningen är kostnadseffektiv, om ej så grundlig och formaliserad som COSO före-
slår. Å andra sidan ökar risken för att riskbedömningen skall vara otillräcklig och eventuella 
konsekvenser till följd av detta skall drabba företaget, vilket naturligtvis måste vägas mot de 
sparade kostnaderna. En informell riskbedömning som bygger på ”magkänsla” är kost-
nadseffektiv, emellertid knyts riskbedömningen i högre grad till individer snarare än organi-
sationen vilket medför en risk. 
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Vidare ställer vi oss frågande till utgångspunkten bland företagen att risken för att fel och 
oegentligheter skall begås är väldigt liten. Den svenska utgångspunkten överensstämmer 
inte på långa vägar med COSO och det amerikanska perspektivet på bolagsstyrning, vilket 
vi i sig ser bero på kulturella skillnader. COSO är skapat i USA där man har ett anglosaxiskt 
perspektiv på redovisning medan vi i Sverige utgår ifrån det kontinentaleuropeiska synsättet 
på redovisning. Den svenska utgångspunkten går att koppla tillbaka till företagens goda 
kontrollmiljö där de anställda oftast inte har incitament till att begå förskingring. Dock är 
en bra företagskultur inte den enda mekanismen mot att förhindra förskingring utan även 
om möjligheten till att begå förskingring finns som Albrecht (1984) beskriver påverkar hu-
ruvida en person väljer att begå oegentligheter.  

En av respondenterna menar att företag i större utsträckning bör använda sig av externa 
konsulter för att identifiera risker i företaget för att få en objektiv parts syn på företaget och 
få hjälp med att tänka utanför ”utanför boxen”. Emellertid är det kostsamt samt en avväg-
ning mellan nytta och kostnad huruvida en konsult skall anlitas. Vi är av uppfattningen att 
detta åtminstone bör göras då ett företag står inför större förändringar eller precis har ge-
nomgått en stor förändring för att på så sätt motverka risker som kan uppstå vid föränd-
ringen.  

Vi ser att med hjälp av en mer formaliserad riskbedömningsprocess kan företagen på ett 
enklare sätt identifiera risker. Företagen kan då använda sig av en väsentlighets- och riskbe-
dömningsprocess för att på så sätt kartlägga de risker som är mest väsentliga för företaget 
vilket gör att företagen kan koncentrera sina begränsade resurser på de risker som är mest 
väsentliga för företaget. Vidare ser vi att genom att kartlägga riskerna efter väsentlighet kan 
företagen väga de kostnader som uppstår vid kontrollen av specifika risker mot de eventu-
ella konsekvenser riskerna medför och på så sätt allokera rätt mängd resurser till en specifik 
risk utefter dess väsentlighet.  

Sammantaget bedömer vi företagens riskbedömning som god även om den skulle kunna bli 
mer formaliserad. Detta mycket tack var den svenska goda företagskulturen där hög moral 
och integritet lyser igenom. En informell riskbedömning som bygger på ”magkänsla” är 
kostnadseffektiv, och räcker idag för att uppnå en rimlig grad av säkerhet.  

           Kontroll 

Kriterie 

God intern kontroll enligt 
COSO? 

God intern kontroll enligt 
svenska mått? 

Riskbedömning Nej, riskbedömning i företagen är 
inte tillräckligt formaliserad där 
varken interna eller externa risker 
identifieras och bedöms i tillräck-
ligt stor grad.  

Ja, vi ser att riskbedömningen ut-
ifrån den goda kontrollmiljön upp-
fyller en rimlig grad av säkerhet 
och är kostnadseffektiv. Vi skulle 
dock vilja se att den formaliseras 
ytterligare samt att företagen blev 
bättre på risk- och skälighetsanalys 
där identifierade risker matchas 
med skäliga kontrollaktiviteter. 

Tabell 3 Analys av riskbedömning 

5.2.3 Kontrollaktiviteter 

Tre av fyra respondenter är överens om att företagens kontrollaktiviteter generellt sett är 
goda samt inkluderar väl fungerande system för attestinstruktioner, beloppsgränser samt 
två-i-förening. Emellertid anses företagen av revisorerna kunna förbättra granskningen av 
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fakturor och kontrollera att beloppen är korrekta samt granska fakturans äkthet. Respon-
denterna förklarar detta med att det är mycket tidskrävande samt den svenska kulturens ”li-
tande” karaktär – att man utgår från att fel och oegentligheter inte föreligger vilket klart och 
tydligt strider mot vad COSO föreskriver.  

Vi ser även att större svenska företag skulle kunna skärpa sina interna kontrollaktiviteter 
vad det gäller likvida medel. Samtliga respondenter pekar på att likvida medel har varit, är 
samt alltid kommer innebära en hög risk för oegentligheter och förskingring. 

Vidare ser vi att, som samtliga respondenter instämmer i, företagen brister vad det gäller att 
kommunicera ut det underliggande syftet bakom interna kontroller. Detta är konsistentt 
med vad Oliviero (2002) konstaterar. 

Således tycker vi oss se att företagens kontrollaktiviteter inte fullt lever upp till COSO’s ge-
nerella krav samt tar en risk vad det gäller att inte stärka kontrollaktiviteterna, och då främst 
sänka beloppsgränserna och granska fakturor. Emellertid hänger detta samman med den 
riskbedömning och kostnadsavvägning företagen ställs inför. Om man tar den i beaktning, 
samt har i åtanke att COSO utgår från vad Sanjay (2007) kallar ett angloamerikanskt per-
spektiv på bolagsstyrning medan svenska företag å andra sidan har ett kontinentaleurope-
iskt perspektiv, så är vår bedömning att företagens kontrollaktiviteter får sägas vara kost-
nadseffektiva och skäliga, även om de inte når upp till COSO’s stränga krav. COSO (2004) 
menar att intern kontroll är odelbar medan vi å andra sidan tror att intern kontroll skall ses 
i sin helhet. 

           Kontroll 

Kriterie 

God intern kontroll enligt 
COSO? 

God intern kontroll enligt 
svenska mått? 

Kontrollaktiviteter Nej, kontrollaktiviteterna uppnår 
inte fullt ut till COSO’s krav. De 
är framför allt bristande vad det 
gäller granskning av fakturor. Det-
ta till följd av den svenska litande 
kulturen. Företagen är även dåliga 
på att kommunicera ut det under-
liggande syftet. Dock får attestin-
struktioner, beloppsgränser och 
två-i-förening anses fungera bra. 

Ja, även här med den svenska kon-
trollmiljön som grund får kon-
trollaktiviteterna anses vara goda 
och uppnår en rimlig grad av sä-
kerhet. Svenska kontrollaktiviteter 
är förhållandevis goda, dock skulle 
företagen kunna bli bättre på att 
kommunicera ut det underliggande 
syftet samt granskning av fakturor 
vilket dock är kostsamt och före-
tagen får här anses göra en skälig 
kostnadsavvägning. 

Tabell 4 Analys av kontrollaktiviteter 

5.2.4 Information och kommunikation 

Respondenterna menar att vi i Sverige ligger i framkant vad det gäller affärssystem och 
programvaror samt att man generellt sett använder sig av de senaste uppdateringarna. Vida-
re är respondenterna överens om att viktig information effektivt kommuniceras horisontalt 
och vertikalt inom företagen. Man pekar framför allt på de avancerade affärssystem som 
företagen använder sig av.  

Emellertid ser vi tydliga tendenser på att företagen inte når upp till de av COSO uppsatta 
kraven vad det gäller att företagets personal måste förstå sina roller och ansvarsområden 
inom det interna kontrollsystemet. Samtliga respondenter anser att många kontrollaktivite-
ters underliggande syfte inte lyckas kommuniceras fram till den anställde i tillräcklig ut-
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sträckning utan istället genomförs slentrianmässigt. Detta överensstämmer med vad Olivie-
ro (2001) gör gällande angående att kommunicera underliggande syfte. Vidare brister före-
tagen i sina behörigheter och känslig information om priser och avtal hanteras generellt sett 
alldeles för vidlyftigt vilket strider mot de krav COSO uppställer gällande att informationen 
hamnar hos rätt mottagare för att uppnå en god säkerhet. 

Sist men inte minst vill vi uppmärksamma att respondenterna nämnde att det inom många 
företag saknades goda processer för så kallade ”whistle- blowers”, det vill säga att upp-
märksamma alarmerande information. Detta är givetvis allvarligt även om vi anser att en 
god företagskultur där det råder ”högt i tak” och gott ledarskap borde bidra till att risker 
kommuniceras till företagsledningen. Bristen på ”whistle-blowers” står klart i strid med 
COSO’s krav. Som Kramer (2003) gör gällande ser vi att det är viktigt med funktioner som 
ger de anställda ges möjlighet att anonymt rapportera en misstänkt förskingring till före-
tagsledningen, vilket vi tror ökar troligheten att en anställd rapporterar sin kollega.  

Vår sammantagna bedömning är att större svenska företag inte når upp till COSO’s krav på 
god kommunikation och information inom företaget även om man ligger i framkant vad 
det gäller affärssystem och uppdatering av programvaror. Vi vill dock understryka att om 
man ser till helheten är informationen och kommunikationen god. Trots bristerna är det 
viktigaste att informationen flyter effektivt genom de olika nivåerna i företaget på ett bra 
sätt vilket den gör i de svenska företagen. 

           Kontroll 

Kriterie 

God intern kontroll enligt 
COSO? 

God intern kontroll enligt 
svenska mått? 

Information och kommunika-
tion 

Nej, trots att företagen ligger i 
framkant vad det gäller affärssy-
stem och programvaror lyckas de 
inte kommunicera ut syftet med de 
anställdas roller och ansvarsområ-
den i det interna kontrollsystemet. 
Vidare är företagen även dåliga på 
whistle-blower funktioner. 

Ja, trots att företagen inte har 
kommunicerat ut det underliggan-
de syftet med den interna kontrol-
len till de anställda får kommuni-
kationen i företagen anses som 
god. Informationen kommunice-
ras effektivt både horisontalt och 
vertikalt genom företagens olika 
nivåer vilket de väl utvecklade af-
färssystemen får anses ligga till 
grund för.  

Tabell 5 Analys av information och kommunikation 

5.2.5 Tillsyn och övervakning 

Företagens tillsyn och övervakning beskrivs av revisorerna som god samt de interna kon-
trollsystemen tryggas och kvalitén säkras med jämna mellanrum. Man tycker att omfatt-
ningen och intensiteten är skälig med tanke på riskbedömningen samt eventuella konse-
kvenser för verksamheten och företaget. Således ser vi att tillsynen och övervakningen 
inom den interna kontrollen är i linje med vad COSO gör gällande. Vidare finner vi att till-
synen och övervakning överensstämmer med FAR-SRS (2005) tolkning samt tar sin ut-
gångspunkt i en väsenlighets- och skälighetsanalys som Haglund et. al (2005) förespråkar. 

Emellertid framkommer det att man i väldigt stor utsträckning förlitar sig på revisorn och 
dennes kompetens, samt låter denne initiera övervakningen och tillsynen av den interna 
kontrollen. Vi tror att detta hänger nära samman med bristande intern kompetens på om-
rådet samt ett en ovilja att dra på sig extra kostnader vilket är vad Gupta & Thompson 
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(2006) gör gällande. Detta indikerar, vilket vi tidigare konstaterat, att större svenska företags 
interna kontroll har en vad Patton 1922 definierar som, ekonomisk snarare än juridisk ut-
gångspunkt. Emellertid tror vi att det på sikt kan innebära en risk att vara så skeptiskt in-
ställd till intern kontroll, samt till så hög grad förlita sig på revisorn eftersom detta hämmar 
kompetensen gällande intern kontroll inom företaget.  

           Kontroll 

Kriterie 

God intern kontroll enligt 
COSO? 

God intern kontroll enligt 
svenska mått? 

Tillsyn och övervakning Ja, de interna kontrollsystemen 
tryggas och kvalitén säkras med 
jämna mellanrum. Omfattningen 
av övervakningen får anses skälig 
samt uppfylla COSO’s krav. Dock 
förlitar sig företagen till för stor 
del på revisorn. 

Ja, vi anser övervakningen får vara 
skälig samt att kvalitén säkras kon-
tinuerligt i de interna kontrollsy-
stemen. Värt att nämna är att före-
tagen förlitar sig till stor del på re-
visorn vilket kan medföra att den 
interna kompetensen på området 
urholkas i företaget. 

Tabell 6 Analys av tillsyn och övervakning 

5.3 Utveckling 

5.3.1 Regelverk och riskmedvetenhet 

Samtliga respondenter hävdar att SOX har gjort avtryck på den interna kontrollen bland 
svenska företag även om man inte måste följa den. Vidare kan vi se att den svenska Koden 
för bolagsstyrning upplevs som dyr och krånglig att följa bland de företag som måste, samt 
den kan till och med ha lett till avnoteringar på Stockholmsbörsen. Å andra sidan har Ko-
den anklagats för att i mångt och mycket vara ett spel för galleriet. Således upplevs den in-
terna kontrollen som dyr och krånglig, samt som överdriven vilket är i linje med vad Gupta 
& Thompson (2006) gör gällande.  

Vår bedömning är att den interna kontrollen har blivit bättre tack vare införandet av fram-
förallt Koden för bolagsstyrning. Emellertid ser vi att den interna kontrollen måste komma 
underifrån och bygga på ett intresse från flera av företagets intressenter och inte påtvingas 
av institutionella krafter. Politiker kan lagstifta hur mycket de vill, men den interna kontrol-
len och företagens finansiella rapportering kommer aldrig bli fullt tillräcklig om det inte 
finns ett genuint intresse bland flera av företagets intressenter. Som Kramer (2003) nämner 
är det ofta tack vare de anställda som ekonomiska oegentligheter och förskingring uppda-
gas och inte tack vare revision och andra kontrollmekanismer.  

5.3.2 Intressenter 

Vad det gäller företagets intressenter ser vi att ägarna i första hand driver på den interna 
kontrollen för att öka effektiviteten samt minska risker i verksamheten. Vi ser att om för-
skingring inträffar påverkar detta företaget och de anställda men de verkliga kostnaderna 
bärs slutligen av aktieägarna vars avkastning blir mindre till följd av förskingringen. Med 
bakgrund av detta ser vi att aktieägarna i första hand är den viktigaste intressenten av intern 
kontroll då det är viktigt för dem att deras investering förvaltas. 

Vidare finner vi anställda utgöra en viktig intressent då man ogärna ser att någon medarbe-
tare fördelar sig på företagets eller andras bekostnad, den så kallade Jante-lagen. Detta ser 
vi hänga samman med den, enligt respondenterna, höga moralen och etiska medvetenheten 
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bland företagets anställda. Således ter det sig naturligt att man inte accepterar en svag intern 
kontroll eftersom det kan leda till att någon annan får det bättre på ens egen bekostnad.  

Vidare finner vi att i synnerhet revisorn och revisionsbranschen driver på den interna kon-
trollen genom revisionen av företagen där revisorn finner brister i den interna kontrollen 
och påvisar det för företagen. Många interna kontroll -processer ser företagen lite nödvän-
dighet i utan tillämpas bara för att revisorn så förespråkar. Detta överensstämmer med vad 
Gupta & Thompson (2006) gör gällande angående den interna kontrollen är i mångt opå-
kallad.  

5.3.3 Konjunkturläge 

Vi tycker oss se hur den interna kontrollen stärks i en lågkonjunktur till följd av att företa-
get blir sparsammare med sina utgifter och söker effektivisera sina resurser vilket tre re-
spondenter tydligt pekar på. Emellertid ser vi också att det finns en risk bland större svens-
ka företag att man sparar in på den interna kontrollen indirekt genom att exempelvis skära 
ner på personal, övervakning samt kontrollaktiviteter vilket ökar risken för fel och oegent-
ligheter som en av respondenterna gör gällande.  Exempelvis kan sänkta löner till följd av 
en lågkonjunktur, som en av respondenterna pekade på, öka risken för exempelvis för-
skingring genom att öka incitamenten för att begå oegentligheter, vilket överensstämmer 
med vad Greenberg (1990) gör gällande angående lön och ersättningar.  

5.4 Förskingring och ekonomiska oegentligheter 

Samtliga revisorer nämner att risken för fel och oegentligheter helt beror på vilken bransch 
man talar om, dock att ingen bransch är skyddad. Således finner vi att det inte går att peka 
på något specifikt område inom den interna kontrollen där företagen generellt sett brister 
vilket är precis vad Albrecht (1984) gör gällande angående komplexiteten i intern kontroll 
och ekonomiska oegentligheter. Som Holtfreter (2004) berör är det mycket svårt att gene-
rellt peka ut områden där risken för ekonomiska oegentligheter och förskingring är högre, 
vilket är unikt från fall till fall. Icke desto mindre ser vi att risken för fel och oegentligheter 
ökar ju likvidare varor företaget använder sig av i sin verksamhet, vilket flera respondenter 
yttrar. Även råvaror, till exempelvis koppar, nämns av respondenterna löpa hög risk att för-
skingras. Således tror vi att det är viktigt att företagen kontinuerligt ser över sina tillgångar 
och bedömer dess likviditet samt risk för förskingring. 

Vidare ser vi att risken för att fel och oegentligheter skall begås, och inte upptäckas, är hög-
re ju högre upp i organisationshierarkin man kommer som en följd av mindre strukturerade 
kontrollaktiviteter. Chefer åtnjuter, enligt respondenterna, färre kontrollaktiveter och större 
behörighet vilket ökar sannolikheten för att fel och oegentligheter skall gå obemärkta förbi. 
Således ser vi att, det som Albrecht (1984) kallar möjligheten, till att begå oegentligheter 
och förskingra är högre ju högre upp i organisationsstrukturen man kommer.  Exempelvis 
kan VD och företagsledningen missbruka representationen för företaget och därmed åtnju-
ta förmåner de egentligen inte skulle ha haft. Vi ser att, som respondenterna pekar på, det 
därför är viktigt att granska VD och företagsledningen.   

Slutligen är det nämnvärt att människor kommer på nya sätt att kringgå regler i syfte att 
begå förskingring samt respondenterna påpekar att man aldrig kan veta vem som är mest 
benägen att förskingra. Således ser vi att det är väldigt svårt för företagen att helt motverka 
förskingring samt att man, som Holtfreter (2004) understryker, aldrig riktigt kan peka ut 
vart risken för oegentligheter störst. Som respondenterna är inne på kan oftast två personer 
kringgå den interna kontrollen även om den är till synes rigoröst utformad. Vi ser att det är 
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viktigt, som även Baker (1990) pekar på, att skapa en bra helhet i sin interna kontroll där 
inte bara den interna kontrollen prioriteras utan fokus även ligger på att se till att det inte är 
rättfärdigat att begå oegentligheter och att de anställda har låga incitament till detsamma. 

 

 

Figur 4 Bedrägeritriangeln, (Albrecht, 1984) 

Vi tror att det är svårt att, genom intern kontroll påverka incitamenten för att oegentlighe-
ter inte skall begås av den enskilde. Emellertid tror vi att som Buckhoff (2002) gör gällande, 
det är viktigt att man ger känslan av att ett rigoröst internt kontrollsystem föreligger, vilket 
minskar den uppfattade möjligheten till förskingring. Vidare tror vi att, som Baker (2003) pe-
kar på är det vitalt att man ser till företagets interna kontrollsystem i sin helhet samt väger 
incitamenten mot möjligheterna. Vi tror att det är en god idé att man som Rae & Subrama-
niam (2008) framhåller, kontinuerligt jobbar för att i den mån det går, säkerställa att an-
ställda känner sig rättvist behandlade. Vidare ser vi att som tidigare nämnt att den höga lev-
nadsstandarden och det sociala skyddsnätet medför att incitamenten att begå förskingring 
är låga i Sverige. Trots dessa åtgärder och faktorer som gör att incitamenten generellt är 
låga är det omöjligt för företagen att motverka en anställds personliga kris i form av exem-
pelvis spelmissbruk, skilsmässa och så vidare.  

Avslutningsvis ser vi att som tidigare nämnt att större svenska företag generellt måste bli 
bättre på så kallade ”whistle blower” – funktioner genom vilka anställda anonymt kan rap-
portera suspekta aktiviteter eftersom två av respondenterna ingående berättade om feno-
menet. Införande av ”Whistle blower” – funktioner skulle som Kramer (2003) gör gällande 
behandla problemet att revision och kontroll är bristande samt oegentligheter till största de-
len uppdagas efter tips från anställda. Förvisso skall man understryka att Kramer (2003) har 
en angloamerikansk syn på bolagsstyrning och intern kontroll men vi tror ändå att det är 
generaliserbart.  

5.5 Hur kan större svenska företag stärka sin Interna kon-
troll?  

Som två av respondenterna nämner under intervjuerna skulle införandet av kontrollmatri-
ser stärka företagens interna kontroll vilket vi ser som en relativt okomplicerad åtgärd som 
hjälper företagen att få en bra struktur på sina kontrollaktiviteter. Företagen bör se över de 
identifierade riskerna och arbeta för att det finns kontrollaktiviteter som minimerar dem. 
Detta stämmer även överens med vad Drury (2004) menar med handlingskontroller, där 
företagsledningen ser till att de handlingar som ej är önskvärda minimeras genom att kon-
trollera att de ej utförs. Kontrollmatriser hjälper företagen att försäkra att kontrollaktivite-
terna är kopplade till riskerna samt är skäliga med hänsyn till risken den är avsedda att mot-
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verka. Således tror vi att genom en god risk- och skälighetsbedömning kan företaget frigöra 
resurser som istället kan läggas på exempelvis produktutveckling. Vi ser även att en risk- 
och skälighetsbedömning är viktig för att kunna minimera de risker som företaget är expo-
nerade mot. På så sätt kan företaget uppnå COSO’s primära kriterium vilket är att se till att 
verksamhetens syfte uppfylls effektivt.  

Vidare ser vi att förslaget på matriser för attestinstruktionerna är en bra lösning för att 
stärka företagens interna kontroll. Som respondenterna nämner är företagen ibland dåliga 
på att uppdatera attestinstruktionerna där en person som inte längre är anställd på företaget 
behåller sin attesträtt eller att en person som har bytt position och inte längre behöver 
samma attesträtt i sin nya position behåller den gamla vilket vi ser enkelt skulle lösas med 
matriser som uppdateras kontinuerligt och rätt attestinstruktion matchas med rätt person 
och position. Rätt attestinstruktioner skulle motverka möjligheter till förskingring där ex-
empelvis en anställd attesterar sin privata faktura där personen i fråga egentligen inte skulle 
ha rätt att attestera denna. Även här handlar det om att minimera riskerna och uppfylla 
COSO’s kriterie om en god intern kontroll som innefattar en väldokumenterad ansvars- 
och befogenhetsfördelning.  

Något som alla respondenterna nämner är att det underliggande syftet med kontrollaktivite-
terna inte kommuniceras ut till de anställda i tillräcklig utsträckning. Enligt COSO är det 
viktigt att de anställda förstår sin roll i det interna kontrollsystemet samt sina ansvarsområ-
den vilket Oliviero (2001) kritiserar COSO för att vara otydlig med. Vi ser att genom att 
förstå sin roll i det interna kontrollsystemet blir den anställde mer uppmärksam i sitt arbete 
och på så sätt har lättare att upptäcka felaktigheter och oegentligheter. Vi tror att ökad kun-
skap om varför den interna kontrollen sker leder till ökad förmåga att identifiera risker eller 
att något inte är som det ska, exempelvis vid ett försök till förskingring.   

Vidare tror vi att större svenska företag generellt kan bli bättre på att identifiera intresse-
konflikter bland anställda, exempelvis något som respondenterna nämner, är frågan om 
möjligheten till att ändra prissättningen av produkterna bland de anställda, vilket de anser 
generellt sett fungerar dåligt, samt innebär en risk att de anställda skall ändra prissättningen 
till exempelvis släkt och vänner. Emellertid motverkar något så enkelt som en kontrasigne-
ring av en annan anställd detta. Personen som kontrasignerar granskar då kort ordern och 
godkänner därefter genom kontrasigneringen. Emellertid är även kontrasignering en resurs-
fråga.   
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6 Slutsats 

 
I det avslutande kapitlet framförs de slutsatser vi drar gällande uppsatsens problemformulering vilka bygger 
på den teoretiska referensramen, det insamlade empiriska materialet samt analysen därav. Kapitlet börjar 
med att klargöra kriterierna för en god intern kontroll. Vidare presenterar vi vad som utgör kriterierna för 
en god intern kontroll, huruvida större svenska företag uppnår en god intern kontroll eller ej, samt vilka åt-
gärder de kan vidtaga för att stärka sin interna kontroll. Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier. 
 

 

Vad utgör kriterierna för en god intern kontroll? 

Vi finner att det inte föreligger någon enskild universell definition av vad som utgör god in-
tern kontroll samt hur den upprättas. Emellertid ser vi att COSO’s definition av intern kon-
troll, samt de kriterier man uppställer, är allmänt vedertagna och erkända bland svenska re-
visionsbranschen. COSO’s ramverk gällande intern kontroll Internal Control – Integrated Fra-
mework består utav fem olika delar som ett företag ska arbeta med för att uppnå en god in-
tern kontroll; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommuni-
kation, samt tillsyn och övervakning. Emellertid ser vi att COSO’s ramverk är utformat i 
USA och således har ett anglosaxiskt perspektiv på bolagsstyrning varför ramverket, på alla 
sina punkter, inte är fullt tillämpligt på svenska företag vilka generellt har en annorlunda fö-
retagskultur än vad amerikanska har.  

Ser revisorer att större svenska företag avviker från en god intern kontroll?  

Vi finner att större svenska onoterade företag inte når upp till de krav COSO ställer på in-
tern kontroll. Av COSO’s fem områden brister större svenska företag i tre av fem; riskbe-
dömning, kontrollaktiviteter samt information och kommunikation. Emellertid har COSO 
sitt ursprung i den anglosaxiska synen på bolagsstyrning samt skiljer sig från det i Sverige 
kontinentaleuropeiska perspektivet varför det kan sägas inte vara fullt tillämpligt på svenska 
företag.  

Vi ser att den interna kontrollen bland företagen är mycket kostnadseffektiv, vilket i sin tur 
beror på höga personalkostnader. Vidare är företagskulturen, vilken generellt får sägas som 
god samt inte acceptera fel eller oegentligheter på företagets eller övriga anställdas bekost-
nad, central vid bedömningen av huruvida större svenska företags interna kontroll får sägas 
vara god samt sänker incitamenten bland anställda för att begå oegentligheter. Väsentligt 
vad det gäller bedömningen av den interna kontrollens skälighet finner vi också det svenska 
sociala skyddsnätet som vi bedömer vara rigoröst samt inte pressar människor att begå oe-
gentligheter för att klara livhanken. 

Med bakgrund av de höga kostnaderna för intern kontroll i Sverige, den svenska företags-
kulturen samt svenska normer och värderingar finner vi att den interna kontrollen bland 
onoterade större svenska företag uppnår en, vad FAR – SRS definierar som, god intern 
kontroll med rimlig grad av säkerhet samt är skälig sett ur ett företagsekonomiskt perspek-
tiv.  

Var i sin verksamhet kan revisorer se att större svenska företag bör stärka sin inter-
na kontroll i syfte att uppnå en så god intern kontroll som möjligt? 

Vi finner att onoterade större svenska företag kan förbättra sin attityd till intern kontroll 
samt vilja att kontinuerligt utveckla den. Vidare ser vi att företagens riskbedömning kan 
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formaliseras, genom att exempelvis tillämpa kontrollmatriser, för att på så sätt minska ris-
ken för fel och oegentligheter. Dessutom finner vi att kommunikationen av det bakomlig-
gande syftet vad det gäller kontrollaktiviteterna kan förbättras, vilket vi ser som viktigt då 
kunskap om den interna kontrollen gör den anställde mer uppmärksam om något går fel 
och kan därmed även utvärdera vilken åtgärd som bör vidtagas. Vidare finner vi att företa-
gen kan bli bättre vad det gäller så kallade ”whistle blower” – funktioner i vilka anställda 
anonymt kan påtala brister och misstänkta aktiviteter.  

Slutligen finner vi att företagens höga tillit till sina anställda, och utgångspunkten att fel och 
oegentligheter inte kan drabba just deras företag, får till följd att man riskerar att ignorera 
potentiella risker för fel och oegentligheter. 

Vad vi anser att svenska företag bör förbättra i sin interna kontroll. 

 Bättre kommunicera ut det underliggande syftet bakom kontrollaktiviteterna och 
intern kontroll till de anställda. 

 Genomföra en bättre risk- och skälighetsbedömning där kontrollaktiviteter kopplas 
samman med risker genom exempelvis användandet av kontrollmatriser. 

 Förbättra whistle-blower funktioner där anställda får en bättre möjlighet att ano-
nymt rapportera misstänkta ekonomiska oegentligheter. 

 Bli bättre på uppdatera och se över behörigheter gällande attestinstruktioner samt 
prislistor. 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant att, istället för utgå ifrån revisorernas synvinkel, utgå 
ifrån någon annan, av ett företags organisation, medlems synvinkel. Exempelvis, skulle man 
istället för att utgå ifrån revisorernas synvinkel kunna utgå ifrån styrelseordföranden samt 
försöka se hur bolagsstyrelsen och aktieägare ser och påverkar den interna kontrollen i 
svenska företag. Hur mycket påverkar starka aktieägare som företagets viktigaste intressent? 

Vidare skulle det vara intressant att utgå ifrån någon ledande person inom företagen, ex-
empelvis VD eller ekonomichef, mer ingående för att på så sätt försöka se var de kan se att 
ekonomiska oegentligheter och förskingring oftast inträffar samt vilka delar av den interna 
kontrollen de anser kunna stärkas.  

Det skulle även vara intressant att mer ingående granska hur en lågkonjunktur påverkar den 
interna kontrollen i form av attityd, kostnader samt regler och lagar. Skärps den interna 
kontrollen till följd av sämre ekonomiska tider? Eller försämras den till följd av mindre per-
sonal och högre arbetsbelastning?  

Avslutningsvis skulle det vara av intresse att undersöka svenska företag noterade på den 
amerikanska börsen och som därmed också måste följa SOX. Det hade varit intressant 
granska den interna kontrollen bland dessa företag samt kostnadseffektiviteten. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Vårt syfte är att under intervjun skaffa oss en uppfattning om hur svenska revisorer ser på 
större svenska företags interna kontroll. Detta för att se var svenska företag brister i sin in-
terna kontroll och var risker för ekonomiska oegentligheter finns. Nedan följer en sam-
manställning utav de frågor vi tänkt ställa under intervjun. 

 
1. Hur skulle ni generellt beskriva större svenska företags interna kontroller? 

 
2. Kontrollmiljö 

Hur bedömer ni företags interna kontrollmiljö när det gäller; 
-   disciplin bland anställda 
-   struktur 
-   integritet  
-   etiska värderingar 
-   företagsledningens och chefers ledarskap 
-   processer för att leda och utveckla människor inom organisationen? 
 

3. Risk bedömning 
- Hur bedömer ni företags identifiering och hantering av interna och externa risker? 
- Är det vanligt att företagen har specifika personer som arbetar med riskhantering? 
 

4. Kontrollaktiviteter 
-   Hur bedömer ni att företag säkerställer hur ledningens beslut och direktiv 
genomförs? 
-   Hur ser kontroller ut på de olika nivåerna inom organisationen? 
-   Hur kontrolleras betalningar av fakturor, innan och efter betalning? 
-   Befogenheter och behörigheter, är dessa tydliga och överensstämmande med    
positionen ii företagen? 
-   Attestering, är det vanligt att attestering sker och hur ser den ut? Använder sig 
företagen av beloppsgränser? 
 

5. Information och kommunikation 
-   Hur bedömer ni att företags interna informationssystem fungerar?  
-   Hur flyter informationen upp, nedströms och mellan olika avdelningar inom or-
ganisationen? 
-   Hur fungerar kommunikationen med externa parter såsom kunder, leverantörer 
och aktieägare? 
 

6. Övervakning 
-   Hur  ser företags kontinuerliga övervakning av deras aktiviteter ut? 
-   Anlitar företag i tillräcklig utsträckning externa parter för att granska deras kon-
trollaktiviteter? 

 
7. Anser ni att SOX och koden för svensk bolagsstyrning har påverkat svenska före-

tag till en stor del avseende intern kontroll? I så fall på vilket sätt? 
 

8. Hur skulle större svenska företag kunna arbeta för att generellt förbättra sina inter-
na kontroller? 
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9. Vilka av företagets intressenter tror ni i första hand har ett intresse av goda interna 
kontroller? Varför? 
 

10. Ser ni ett samband mellan skärpta interna kontroller och minskad risk för ekono-
miska förluster? Bedömer ni det vara lönsamt från företagens synvinkel?  
- Från andra intressenters perspektiv? 

 
11. Har ni upplevt ekonomiska oegentligheter och förskingring under er tid som yrkes-

verksam? 
 

12. Har ni sett att förekomsten av ekonomiska oegentligheter förändrats över de senas-
te åren? Hur? Vad tror ni det beror på? 

 
13. Inom vilka delar av sin verksamhet är det som viktigast för större svenska företag 

att ha en utförlig intern kontroll samt vart är risken som störst för fel och försking-
ring? 
 

14. Kan ni se någon påverkan av det rådande konjunkturläget av företagens vilja att 
minimera risken för oegentligheter? 

 


