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Sammanfattning 
Bakgrund Senare års skandaler inom näringslivet har allvarligt skadat allmänhe-

tens förtroende för bolagsstyrningen. Som ett svar på detta togs i 
USA en detaljerad lagstiftning fram, i form av SOX. I Sverige, har 
som en av de sista länderna i Europa istället arbetats fram en svensk 
kod för bolagsstyrning. I och med detta har bolagsstyrning och in-
tern kontroll fått ett ökat fokus och tanken är att den finansiella in-
formationen från bolagen skall bli mer tillförlitliga. 

Syfte  Syftet med denna rapport är att identifiera förväntade effekter av 
hur de nya kraven på bolagsstyrning kommer att påverka de externa 
revisorernas arbete. Speciellt var det gäller samarbetet med internre-
visionen och säkerställandet av den finansiella rapporteringen.  

Metod  Vi har valt en kvalitativ metod, med djupintervjuer av semistrukture-
rad art. Respondenterna i undersökningen är både extern- och in-
ternrevisorer med gedigen erfarenhet, samt FARs ordförande. Dessa 
valdes för att få en djupare förståelse för våra frågeställningar om 
förväntade effekter.  

Slutsats De slutsatser som vi gjort är att samarbetet mellan intern- och ex-
ternrevisionen förväntas öka genom samplanering och minimering 
av dubbelarbete, speciellt inom intern kontroll. När det gäller ex-
ternrevisionens arbete så kommer revisionsinsatsen att öka genom 
en ökad testning av intern kontroll och dokumentation av dessa tes-
ter. Organisationsförändringar med revisionsutskott/kommitté för-
väntas också höja oberoendet för externrevisionen som får ett bättre 
samarbete med styrelsen istället för bolagsledningen. 
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Abstract 
Background Recent years of scandals within the industry has seriously damaged 

the public’s confidence in corporate governance. As an answer to 
this the USA presented a legislation called SOX. In Sweden a corpo-
rate governance code was produced instead, as one of the last in 
Europe. These efforts have lead to more focus on corporate gov-
ernance and internal controls and the purpose is that the financial 
information from the corporations should be more trustworthy.      

Purpose The purpose of this report is to identify the expected effects of how 
the new requirements on corporate governance will have an impact 
on the work of external auditors. Especially when it comes to the 
cooperation with the internal audit and the reassuring of the finan-
cial reports.  

Method We have chosen a qualitative method, with semi-structured inter-
views. The interviewees are internal and external auditors with vast 
experience and also the chairman of FAR. These were chosen to get 
a deeper understanding of our problem statements concerning ex-
pected effects.     

Conclusions The conclusions that we have made is that the cooperation between 
internal and external auditors is expected to increase by coordina-
tion of auditing plans and reduction of double-work, especially 
within internal control. When it comes to the workload of the ex-
ternal auditor, it is expected to rise by increased testing and docu-
mentation of internal controls. The change in the organization by 
Audit committees is also expected to raise the independence of the 
external auditor by improving the cooperation with the board in-
stead of the executives.       

 

 



 

 

Definitioner  

ABL    Aktiebolagslagen (1975:1385). 

AS2    Auditing Standard no. 2 (PCAOB). 

CIA    Certified Internal Auditor. 

Corporate governance  Bolagsstyrning. 

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission. 

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer. 

IFAC     International Federation of Accountants. 

IIA Institute of Internal Auditors. 

IRF InternRevisorernas Förening. 

ISA  International Accounting Standards. 

PCAOB  Public Company Accounting Oversight Board. 

RS Svensk Revisionsstandard.  

SEC Security and Exchange Committee. 

SOU    Statens Offentliga Utredningar. 

SOX    Sarbanes-Oxley Act. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till det valda ämnet. Därefter följer problemdiskussionen 
som leder fram till uppsatsens problemställning, samt syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposi-
tion.  

1.1 Bakgrund 
Senare års skandaler inom näringslivet med företag som Enron och Worldcom i USA, 
Parmalat i Italien och Skandia här i Sverige, har allvarligt skadat allmänhetens förtroende 
för näringslivet. Detta är allvarligt eftersom det är nödvändigt att kapitalmarknaden och 
därmed aktieägarna känner förtroende för företagen och deras finansiella rapporter, för att 
ställa upp med riskvilligt kapital. Som ett svar på detta har både näringslivet självt och den 
politiska makten tagit krafttag för att förbättra bolagsstyrningen. Corporate governance 
(bolagsstyrning) har därför blivit ett centralt begrepp i samhällsdebatten för hur bolagen 
och i synnerhet deras styrelser skall agera. (SOU 2004:130) 

Arbetet med att förbättra bolagsstyrningen är dock inte nytt utan har pågått en längre tid, 
särskilt i Storbritannien där man var tidigt ute. Ugeux (2004) beskriver att i början på nittio-
talet kom Cadbury-rapporten som var den första corporate governance-koden. Den var då 
ett svar på brittiska företagsskandaler och siktade in sig på att dela på VD posten och sty-
relseordförandeposten som ofta innehades av samma person. Den följdes av ett franskt ini-
tiativ i form av Vienot-rapporten 1995 och sedan har flera koder följt i olika europeiska län-
der oberoende av varandra.  

I juli 1998 sammanfogade man i Storbritannien, Hampel-, Greenbury- och Cadbury-
rapporterna till en och samma corporate governance-kod. Denna kallades Combined Code 
och skulle vara den ultimata koden för all bolagsstyrning i Storbritannien (Dunlop, 1999). 
2003 kom sedan en uppdaterad Combined Code, skriver Hanney (2005), som byggdes på 
med rapporter från Higgs och Smiths. Dessa innehöll ändringar angående oberoende leda-
möters roll i styrelsen och utformningen av revisionskommittéer.    

Grundidén med corporate governance-koder är att de inte är lagkrav utan att de ger anvis-
ningar för hur företag bör agera. Efterlevnaden regleras av ”comply or explain” som inne-
bär att bolagen bör följa kodens regler men om de inte gör det så skall de ge goda skäl för 
avvikelsen. Det är sedan trycket ifrån aktiemarknaden som skall tvinga företagen att verkli-
gen leva upp till koden. (Ascarelli, 2003)  

USAs svar på senare års skandaler var en hård lagstiftning, med ökat personligt ansvar på 
de styrande i bolagen genom att den så kallade Sarbanes-Oxley- Act (härefter kallad SOX) 
infördes 2002. Detta är ett helt annat grepp än de europeiska kodernas anvisningar. Asca-
relli (2003), menar att detta beror på den advokatdominerade kulturen i USA som leder till 
en mentalitet där det som inte uttryckligen är förbjudet blir tillåtet. 

SOX är en lag som togs fram hastigt efter de stora skandalerna och vissa bedömare menar 
att det är ett hastverk med påtagliga brister. En förutsättning, enligt Baker (2004), för att 
kunna ta fram lagen så fort var ändå att så mycket var gjort i de europeiska koderna och att 
amerikanerna kunde hämta lösningar där och modifiera efter egna behov.  

Lagregleringen enligt SOX träffar alla bolag, både inhemska och internationella, som är no-
terade på amerikanska börser eller är dotterbolag till sådana. Med andra ord är alla bolag 
som är registrerade hos Security and Exchange Committee (SEC) eller reviderar ett sådant 
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bolag tvungna att lyda SOX. (Booth, 2005) För utländska bolag har dock tidsfristen nyligen 
flyttats fram ett år, efter beslut taget av SEC, till 15 juli, 2006 (Keogh, 2005). 

När det gäller företagens finansiella rapportering och de interna kontrollsystem som ligger 
till grund för den, så behandlas det i SOX sektion 404. Den föreskriver att företagens års-
redovisningar skall innehålla en rapport om den interna kontrollen där det skall det framgå 
hur man säkerställer de processer och dokument som styr den interna kontrollen. Det är 
sedan externrevisorn som skall attestera denna rapport. De kriterier som man utgår ifrån 
när man definierar och analyserar den interna kontrollen har man hämtat från COSOs 
ramverk. Den innehåller en definition av intern kontroll som har blivit en allmän standard 
bland större internationella företag och revisionsbyråer. (Harrington, 2003)  

Europeiska politiker och affärsmän förordar kodsystemet eftersom det fokuserar på bola-
gen att anamma andemeningen i reglerna i stället för att bokstavstroget följa lagar (Ascarel-
li, 2003). Under hösten 2003 tillsatte, som ett av de sista länderna i Europa, Sverige en 
grupp med uppdrag att framställa en svensk kod för bolagsstyrning (härefter kallad bolags-
koden). Gruppen tillsattes på uppdrag av regeringens förtroendekommission, som fick till 
uppgift att säkerställa förtroendet för svensk näringsliv. Bolagskoden har sin förebild i ut-
ländska koder, främst den brittiska Combined Code. Värt att framhäva är att den svenska 
bolagskoden inte heller är någon lagstiftning, utan bara anvisningar för hur bolagen bör 
agera och regleras efter ”comply or explain” principen. Denna kod för bolagsstyrning bör-
jar gälla för börsnoterade bolag från och med 1 juli, 2005. (Balans, nr 4  2004) 

Kraven på bolagsledningen har alltså ökat i och med bolagskoden och ett mer personligt 
ansvar läggs på styrelse och VD. Framförallt styrelsens ökade ansvar för den interna kon-
trollen, avseende hur väl den finansiella rapporteringen har fungerat under det gångna rä-
kenskapsåret. I samband med detta skall styrelsen avge en rapport om den interna kontrol-
len, som sedan skall granskas av bolagets revisor. I årsredovisningen skall styrelsens rapport 
tas med och revisorn skall lämna ett utlåtande om denna rapport i sin granskningsberättel-
se. Vidare skall revisionsutskott inrättas vars syfte skall vara att ändra på kommunikations-
mönstret mellan bolaget och externrevisorn, för att säkerställa revisorns oberoende. Ett så-
dant inrättande bör leda till närmre samarbete mellan revisorn och styrelsen istället för bara 
bolagsledningen som ofta varit fallet förr. (Engerstedt, 2004) 

1.2 Problemdiskussion 
Utan tvekan så har bolagsstyrningen och speciellt den interna kontrollen fått ett ökat fokus 
i och med SOX och bolagskodens stundande införande. Debatten är i full gång hur denna 
utveckling kommer att ta form och hur ansvarsfördelningen, för korrekt bolagsstyrning, 
skall se ut.  

Klassisk corporate governance-teori har enligt Greene & Boury (2003) varit grunden för att 
aktieägarna genom aktiebolagsstrukturen ska kunna kontrollera bolagsledningen. Ägarna 
har genom bolagsstämman utsett en styrelse som övervakar bolagsledningens arbete. Pro-
blemet som dock uppstått och som tagits upp i exempelvis Combined Code i Storbritanni-
en, är att styrelsen inte alltid varit oberoende mot ledningen och därmed har hela kontrollen 
fallit. Det har i Storbritannien till exempel inte varit ovanligt att VD också har varit styrel-
seordförande. (Dunlop, 1999) Det finns också skillnader i vem som tillsätter och arvoderar 
externrevisorn mellan det svenska och anglosaxiska systemet. Skillnaden efter införandet av 
revisionsutskottet (bolagskoden) eller revisionskommittén (SOX sektion 301) har effekt på 
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externrevisionens roll i bolagsstrukturen och därmed i hela corporate governance-teorin. 
(SOU 2004:47)   

Hela denna diskussion bottnar i problemet med att ägandet är skilt från makten i bolaget. 
Man brukar kalla det för agent-principal problemet. Denna teori utgår från att bolagsled-
ningen är satt att ta tillvara på aktieägarnas intressen men att varje människa ser till sig själv 
först. Därför har bolagsledningen ofta tagit beslut som gynnar dem själva istället för ägarna. 
Inte sällan har detta skett för att uppfylla exempelvis incitamentsprogram som tillkommit 
just för att få ledningen att ta beslut som sammanfaller med ägarnas intressen. Det är här 
som externrevisionen kommer in som ett oberoende kontrollorgan som skall granska både 
styrelsens och bolagsledningens förvaltning och inte minst de finansiella rapporternas rik-
tighet. (Artsberg, 2003)    

Både bolagskoden och SOX har siktat in sig på att strukturera upp bolagsstyrningen genom 
att ge styrelsen och bolagsledningen ökat personligt ansvar. De skall ansvara för att förvalt-
ningen sker på ett riktigt sätt och att den finansiella rapportering man lämnar är helt över-
ensstämmande med verkligheten. SOX 404 ålägger bolagsledningen att bifoga en rapport 
om hur man säkerställt de interna kontrollerna för att den finansiella rapporten fungerar 
som den skall. Eftersom denna rapport skrivs under personligen av VD och ekonomichef, 
med straffbarhet som påföljd, har de väldigt starka skäl för att vara säkra på att dessa är till-
fredställande. Detta kommer med största sannolikhet innebära att internrevisionen får ett 
ökat fokus, då deras uppgift är att övervaka och utvärdera det interna kontrollsystemet.  

När det gäller den interna revisionen finns det tendenser att de nya lagarna och anvisning-
arna styr den mot samma normer som gäller för den externa. En studie av Johansson och 
Klang (2004) hävdar att mer av de externa normerna genom SOX 404 även har lyfts fram i 
internrevisionen. Vidare anser de att SOX striktare krav på intern kontroll kommer att öka 
tillförlitligheten inte bara för internrevisorerna utan även i förlängningen för externreviso-
rerna.  

Hur gränssnittet mellan intern- och extern revision i svensk praxis ser ut idag beskrivs i RS 
610. Dess ståndpunkt är att internrevisionen är en del av företaget och skall revideras ex-
ternt som all annan finansiell rapportering. Den förordar en viss samordning av insatser för 
att undvika dubbelarbete men föreskriver dock att internrevision endast är användbar i ex-
ternrevisionens arbete om den kan anses tillförlitlig. Externrevisorn har som sagt det fulla 
ansvaret för att den interna kontrollen revideras. Internrevisionen kan främst komma till 
nytta när man bestämmer karaktär, omfattning och förläggning i tiden av de externa revi-
sionsåtgärderna. (RS 610, 2004) 

Då den svenska bolagskoden bara är anvisningar för hur man bör agera är det viktigt att det 
utvecklas normer och ramverk för hur den skall tolkas i bolagen. FAR har från sin sida an-
givit att de är beredda att ta fram ett ramverk rörande den interna kontrollen, för att kunna 
implementera bolagskodens regler operationellt. (Kristiansson, 2004) Också FARs ordfö-
rande Lars Träff, har deklarerat att den största utmaningen för FAR de kommande åren är 
implementeringen av bolagskoden (Halling, 2004). 

När det gäller samarbetet mellan intern- och externrevisionen, är det viktigt att kommuni-
kationen mellan dem fungerar bra för att minimera dubbelarbete. En studie av Richards 
(2003) påvisar att kommunikationen mellan internrevisorn och de externa revisorerna är en 
viktig faktor som underlättar och effektivisera deras samarbete. Engle (1999) poängterar i 
sin studie av samarbetet mellan intern- och externrevisorerna att tätare och mer informella 
kontakter är det som förordas för att optimera samarbetet.  
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Som vi kunnat konstatera ovan så påverkar både bolagskodens anvisningar och SOXs reg-
ler de svenska bolagens arbete med bolagsstyrning. Syftet med dem är att säkerställa att den 
finansiella informationen som kommer från bolagen överensstämmer med verkligheten. 
Dessutom så har man ålagt externrevisionen att granska de processer och den dokumenta-
tion som ligger bakom framtagningen av den finansiella informationen, som sedan hamnar 
i årsredovisningen. Granskningen skall därefter leda till en rapport som externrevisorn skri-
ver under. Denna uppgift, att förstå det bakomliggande, kan vara väldigt svårt och tidskrä-
vande. För att externrevisionen skall förstå dessa strukturer på djupet menar många att de 
måste ta hjälp av internrevisionen som verkar inom organisationen. Hur detta samarbete 
kommer att se ut är under utveckling och var det kommer att landa är svårt att veta. Det 
blir en frågan om gränsdragning av ansvarsområden och vilka samarbetsformer som kan 
och får finnas. Dessa tankar ligger till grund för vår undersökning.   

1.3 Problem 
Det problem som vi vill belysa i denna studie är hur de förändrade reglerna/anvisningarna 
för bolagsstyrning kommer att påverka den externa revisionen. Ur detta övergripande pro-
blemet har vi valt att bryta ut två delproblem som tydligare belyser vilka områden som vi 
avser att undersöka.  

• Hur kommer kommunikationen och samarbetet mellan intern- och extern-
revisionerna att påverkas av de nya reglerna/anvisningarna?  

 
• På vilket sätt förändras arbetet med att säkerställa den finansiella rapporte-
ringen för den externa revisionen i och med de nya reglerna/anvisningarna? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna rapport är att identifiera förväntade effekter av hur de nya regler-
na/anvisningarna för bolagsstyrning kommer att påverka den externa revisionens arbete. 
Speciellt i vilken utsträckning dessa leder till att samarbetet förändras med internrevisionen. 
Vi tittar även på hur den oberoende granskningen av att säkerställa den finansiella rappor-
teringen kommer att förändras. 

1.5 Avgränsningar 
Bolagsstyrning med alla dess beståndsdelar är ett väldigt brett ämne. Vi har valt att utifrån 
externrevisionens perspektiv undersöka hur arbetet förväntas ändras i och med införandet 
av SOX och bolagskoden för svenska börsbolag. Vi har också avgränsat oss till att under-
söka bolag som är noterade i USA och träffas av SOX. När det gäller SOX är det främst 
sektion 301 som behandlar revisionskommittén och 404 som behandlar den interna kon-
trollen som vi kommer att titta på. När det gäller bolagskodens anvisningar så har vi valt att 
avgränsa oss på de delar som berör revisionsutskottets roll och intern kontroll.    
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 1 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till ämnet som leder fram till en problemdiskussion. Vi 
identifierar sedan problemen som är grunden för vår uppsats och specificerar även syftet. 
Därefter anger vi uppsatsens avgränsning. 

Kapitel 2 

Detta kapitel behandlar val av metodansats som vi gjort för att besvara vår problemställ-
ning. Vi beskriver även urvalet av respondenter, utformning av intervjuguide, samt inter-
vjuernas genomförande. Kapitlet avslutas med att föra en diskussion om metod- och käll-
kritik. 

Kapitel 3 

Här presenterar vi referensramen som uppsatsen bygger på. Vi beskriver de regler, anvis-
ningar och teorier som ligger till grund för behandlingen av vårt ämne. Vidare kommer vi 
att ta upp tidigare studier som genomförts på området, i form av uppsatser men främst ve-
tenskapliga artiklar. 

Kapitel 4 

I det här kapitlet presenterar vi det empiriska materialet, som grundar sig i de intervjuer 
som vi har genomfört.  

Kapitel 5 

Här kommer vi att analysera empirin utifrån det material och de teorier som återfinns i re-
ferensramen.  

Kapitel 6 

Slutligen presenterar vi våra slutsatser av analysen och presenterar resultaten. Därefter för 
vi en avslutande diskussion med egna reflektioner samt ger förslag till fortsatt forskning 
inom området.  
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2 Metod 
I detta kapitel redovisar vi den metoden som vi har valt för att besvara vår problemställning. Vidare be-
skrivs val av intervjupersoner och genomförandet av intervjuerna, samt sammanställningen av empirin. 
Därefter gör vi en metod- och källkritisk granskning. 

2.1 Metodval 
Det finns två typer av metodansatser, dels den kvantitativa och dels den kvalitativa. Den 
förstnämnda fokuserar på frågor som hur mycket, hur stort och mängden av något. Fokus 
ligger alltså på att kunna kvantifiera data och på något sätt statistiskt analysera den. När det 
gäller den kvalitativa ansatsen så är man mer intresserad av arten eller beskaffenheten av 
något. Det primära vid kvalitativa studier är från forskarens sida att sträva efter att skapa en 
djupare förståelse över ett givet, oftast komplext problem. Till skillnad från den kvantitativa 
är den kvalitativa metoden inte lika standardiserad och sekventiell. (Kvale, 2003) Valet av 
metod bör grunda sig på den företeelsen som ska undersökas och studiens syfte. De fakto-
rer som man bör ta hänsyn till vid val av metod är problemställning, syftet med undersök-
ningen och forskarens egna resurser och förutsättningar. (Kvale, 2003)  

Vi kommer att angripa problemställningen i denna uppsats med en kvalitativ metod. Detta 
blir naturligt eftersom vi skall undersöka det komplicerade förhållandet och samarbetet 
mellan två olika yrkesgrupper, intern- och externrevisorerna. Vad det gäller val av informa-
tionssamlingsmetod så kommer vi att använda oss av personliga intervjuer, då vi anser att 
det ger oss bättre möjligheter att besvara uppsatsens problemställning och syfte. Fördelen 
med denna typ av metod är att den ger oss en ökad flexibilitet och djupare förståelse för 
det valda ämnet. 

Utgångspunkten eller syftet för studier kan vara olika. Man pratar om normativa kontra de-
skriptiva studier där den första talar om hur något bör vara och den senare om hur något är 
(Svensson & Starrin, 1996). Vi har valt att göra en deskriptiv studie och försöka beskriva 
hur de nya reglerna och anvisningarna för bolagsstyrning förväntas påverka externrevisio-
nen.  

När det gäller datakällor så finns det också olika typer. Man brukar dela upp dem i primär-
data och sekundärdata. Grovt kan man säga att primärdata är den data som forskaren själv 
samlar in för sin studie medan sekundärdata är en källa som samlats in av någon annan i ett 
annat syfte. Denna distinktion är dock inte helt glasklar utan vissa källor kan vara primära 
ur en aspekt men sekundära ur ett annat. Det som avgör är vad man undersöker och hur 
man använder materialet. (Bell, 1995) I vår studie kommer det att bli en blandning av både 
intervjuer och litteraturstudier. I de fall som en (sekundär) litteraturkälla hänvisar till en an-
nan (primär) litteraturkälla har vi försökt att hitta den primära och på så sätt försökt undvi-
ka ärvda skevheter som Holme & Solvang (1997) skriver om. Detta innebär att de tolk-
ningar och vinklingar som den sekundära källan har lagt in i sitt arbete annars kunde ha 
överförts till vårat. Majoriteten av de källor som vi använt kan klassas som primärdata och 
ligger direkt till grund för analysen av problemställningen. Litteraturstudien kommer främst 
att inrikta sig på vetenskapliga artiklar om SOX, bolagskoden och samarbetet mellan intern- 
och externrevisorerna.   
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2.2 Intervjuansats 
Vad det gäller val av intervjuansats kommer vi att använda oss av det som Darmer & Frey-
tag (1995) benämner som djupintervju, vilket är en av den mest förekommande typen av 
personlig intervju. Djupintervju har valts med tanke på att vi vill vidhålla en öppen dialog 
och så lite som möjligt vill styra intervjun. Ett annat skäl är att vi vill att respondenterna 
fritt skall få framföra sina ståndpunkter och värderingar, vilket medför en djupare förståelse 
av det behandlade ämnet. (Darmer & Freytag, 1995) 

Darmer & Freytag (1995) klassificerar vidare den kvalitativa intervjun i tre olika strukture-
ringsgrader: strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. I den strukturerade 
intervjun används ett fastställt frågeformulär med konkreta frågor för att undersöka det 
valda ämnet. Frågeformuläret följs nära, men tillfälle ges till respondenten att formulera 
och fördjupa sina svar. Vid den här typen av intervju är det viktigt att frågorna i formuläret 
är noga genomgångna, för att få så utförliga svar som möjligt.  

Den semistrukturerade intervjun är den struktureringsgrad som förespråkar en öppen och 
löpande dialog mellan intervjuaren och respondenten. I denna typ av intervju utgår inter-
vjuaren från en fastlagd intervjuguide som täcker de områden som skall undersökas. I likhet 
med den strukturerade intervjun skall frågorna fastställas efter omsorgsfulla överläggningar, 
men med den skillnaden att frågorna är oftast är av bredare karaktär och inte lika precisa. 
Syftet är att ha en öppen och flytande dialog, där utrymme ges för den som intervjuar att 
ställa följdfrågor för att utreda det berörda ämnet ordentligt. Den sista struktureringsgraden 
är den ostrukturerade intervjun, som låter respondenten att styra intervjun i hög grad. Den 
som intervjuar intar mer en passiv roll, men det är viktigt att intervjuaren noga tar in allt 
vad respondenten säger. Den här typen av intervju är oftast svår att greppa och det kan 
leda till svårigheter att besvara det valda ämnets problemställning. (Darmer & Freytag, 
1995)              

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju, då vi vill ha en öppen dialog 
med så uttömmande svar som möjligt. Då det valda ämnet är nytt och relativt komplext, så 
hävdar vi att möjligheten med att ställa följdfrågor, gör att vi på ett bättre sätt kan uppnå 
uppsatsens syfte. Intervjuguider (se bilaga 1-3) med fastställda frågor kommer att ligga till 
grund för respektive intervju och styra huvudriktningen. Till detta kommer sedan följdfrå-
gor från intervjuarens sida att förekomma, för att på så sätt få ökad förståelse om de områ-
den som uppsatsen behandlar.  

2.3 Urval  
Vad det gäller urvalet i kvalitativa metoder är generalisering och representativitet inte det 
primära syftet, men valet av respondenter är ändå en kritisk faktor. Valet av respondenter 
måste noggrant övervägas och sättas i relation till det valda ämnets problemställning och 
syfte. Syftet är att skapa sig en djupare förståelse och få en mer fullständig bild av det stu-
derade ämnet och därmed sker urvalet systematiskt, istället för utifrån ett statistiskt urval. 
(Holme & Solvang, 1997)  

Svenning (1997) beskriver två typer av urvalsmetoder, statistiskt urval och icke-statistiskt 
urval. Vid statistiskt urval utgår man från en population och samtliga har lika stor chans att 
komma med i stickprovet. Denna urvalsmetod används vid kvantitativa undersökningar, 
där man vill uppnå ett generaliseringsurval från en specifik population. I de fall undersök-
ning är kvalitativ använder man sig av ett selektivt urval (icke-statistiskt urval). Det är vikti-
gare att få tag på respondenter med goda insikter i det valda ämnet, istället för att uppnå 
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statistisk generalisering och representativitet. Valet av respondenter sker utifrån studiens 
syfte och de områden som studien behandlar, för att på så sätt få en djupare förståelse. 
(Svenning, 1997)       

Vi har utifrån problemställningen gjort ett selektivt urval, då vårt centrala syfte är att få en 
djupare förståelse av det valda ämnet. Eftersom vi studerar förväntade effekter av de nya 
reglerna var det mycket viktigt att handplocka personer med goda kunskaper och breda er-
farenheter inom de områden som vi tar upp. Då problemställningen i vår studie också 
handlar om att undersöka samspelet mellan den interna och externa revisionen, har väl in-
satta personer från båda grupperna ingått i vår studie. Vi valde därmed att genomföra in-
tervjuer med både extern- och internrevisorer, samt FARs ordförande (se tabell 2.1).  

Respondenter Befattning Organisation 

Anna-Clara af  

Ekenstam 

Auktoriserad revisor, 
Partner 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Sacha Stern Revisor, Global Risk Ma-
nagement 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Martin Hellman Revisor, Global Risk Ma-
nagement 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Cronie Wallquist Auktoriserad revisor, 
Partner 

KPMG 

Urban Eklund CIA; Internrevisionen LM Ericsson 

Bengt Sallander Internrevisionschef AB Volvo 

Lars Träff Ordförande FAR  

Tabell 2.1 Presentation av respondenter 

Utgångspunkten för valet av internrevisorer har varit bolag med egen internrevision och att 
de berörs av både de nya reglerna i SOX och anvisningarna i bolagskoden. SOX gäller för 
amerikanska bolag och bolag registrerade på den amerikanska börsen och vad det gäller bo-
lagskoden så är anvisningar främst riktade till i Sverige börsnoterade bolag. Detta begränsa-
de vårt urval av möjliga respondenter, då vi var tvungna att få kontakt med svenskägda bo-
lag noterade både på den svenska och amerikanska börsen. För att få tag på internrevisorer 
som passar in i vår studie, har vi dels fått hjälp av Klas Schöldström, Managing Director 
IIA (Institute of Internal Auditors) i Sverige och dels genom egna kontakter med bolag 
inom ramen för vår undersökning. Våra internrevisorrespondenter är Bengt Sallander, in-
ternrevisionschef på AB Volvo och Urban Eklund CIA (Certified Internal Auditor), intern-
revisionsavdelningen på LM Ericsson. 

När det gäller externrevisorerna är de väl insatta i ämnet och innehar ledande befattningar, 
samt att två av respondenterna är partners. Detta borgar för tillförlitliga svar på förväntade 
effekter av de nya reglerna/anvisningarna, genom deras breda erfarenhet och kunskap 
inom vårt ämne. De externrevisorer som vi har intervjuat är Cronie Wallquist (KPMG) och 
Anna-Clara af Ekenstam, Sacha Stern och Martin Hellman på Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers (PWC). Att valet föll på dessa respondenter och byråer beror på att de anses som 
några av de mest kunniga inom området och rekommenderades av kollegor i branschen. 
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De på PWC blev rekommenderade av Anders Eklöf på Jönköpingskontoret som varit på 
utbildning med af Ekenstam. När det gäller Wallquist rekommenderades han av Helen 
Strid som är ansvarig för bolagsstyrningsfrågor på KPMG. Vid vår intervju med represen-
tanter från PWC, var kontaktpersonen Anna-Clara af Ekenstam, men på grund av förhin-
der kunde hon inte medverka i intervjun. Denna genomfördes då med två andra väl insatta 
revisorer, rekommenderade av henne. Med Anna-Clara genomförde vi senare en telefonin-
tervju istället, där frågor från intervjuguiden togs upp som inte fullt ut hade klargjorts vid 
den personliga intervjun.   

Dessutom valde vi att intervjua FARs ordförande Lars Träff, för att ytterligare få en kvalifi-
cerad bedömning av den förväntade utvecklingen. FAR har en normgivande funktion inom 
svensk redovisning och har också deklarerat att deras största utmaning de kommande åren 
är att implementera bolagskoden (Halling, 2004). Vi anser att dessa, totalt sex, intervjuer 
ger oss en god helhetsbild och tillräcklig grund för att besvara vår problemställning och 
vårt syfte.  

2.4 Intervjuprocessen  
Rörande kvalitativa intervjuer utgår man alltså vanligtvis från någon form av intervjuguide, 
innehållande frågor som är mer eller mindre öppna i sin karaktär. (Kvale, 2003) Det är vik-
tigt att frågorna i intervjuguiden täcker samtliga områden som är upptagen i studiens refe-
rensram. Det krävs också att intervjuarna vet vad det är man vill ha utrett så att man kan 
styra inriktningen därefter. Vidare måste den som intervjuar vara väl påläst inom ämnet då 
det är viktigt att vara flexibel i intervjusituationen, för att få en flytande dialog. (Svensson & 
Starrin, 1996) 

Studien genomfördes med hjälp av intervjuer av både externrevisorer och ansvariga för in-
ternrevisionen. Vi intervjuade personligen våra respondenter på deras respektive arbetsplat-
ser för att de skulle känna sig trygga i situationen. Det var också en önskan från vår sida att 
intervjuerna skulle ske genom personliga möten och inte per telefon som vissa responden-
ter först föreslog. Det personliga mötet var viktigt för oss för att få en flytande, avslappnad 
dialog och en så korrekt helhetsbild som möjligt. Ett undantag gjordes för PWC där en 
kompletterande telefonintervju genomfördes i efterhand eftersom respondenten fått för-
hinder.  

Respondenterna fick intervjuguiden skickad till sig ungefär en vecka innan intervjuns ge-
nomförande för att på så sätt få ett grepp om vilka områden som skulle komma att beröras. 
Under intervjun använde vi oss av en bandspelare för att all fokus skulle kunna läggas på 
dialogen, istället för dokumentationen av intervjun. Den enda intervjun som inte spelades 
in var den med FARs ordförande Lars Träff, på grund av att han inte ville det. I det fallet 
antecknade vi istället båda det som sades och sammanställde intervjun skriftligt kort efter 
genomförandet.     

För våra semistrukturerade intervjuer använde vi oss av intervjuguider innehållande frågor 
av bredare karaktär. Dessa på förhand fastställda frågor ligger till grund för vår uppsats, 
kom att styra huvudriktningen på intervjuerna. Våra intervjuguider, tre till antalet, grundade 
sig främst på vår referensram samt på granskningen av tidigare studier. För att komma fram 
till relevanta frågor i intervjuguiden gjordes noga övervägningar för att kunna besvara upp-
satsens problemställning. Då vi intervjuat både interna och externa revisorer så har vi tagit 
fram en intervjuguide för respektive grupp. Dessutom arbetades en särskild intervjuguide 
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fram till FARs ordförande för dennes övergripande roll. Detta har gjorts för att fånga re-
spondenternas olika perspektiv rörande det valda ämnet 

2.5 Sammanställning av empiri 
Sammanställningen av intervjuerna i empirikapitlet sker enligt intervjuguidens indelning av 
ämnesområden. Vi har valt att presentera intervjuerna i löpande text, med de underrubri-
kerna som följer av intervjuguiden för att underlätta för läsaren att förstå sammanhanget. 
Detta anser vi är mer givande, istället för att redovisa ordagranna intervjuutskrifter, då detta 
ger oss bättre möjligheter att avge korrekta, mer lättförståeliga svar. Samtliga respondenter 
kommer att benämnas med deras respektive namn eller arbetsgivares namn. Vad det gäller 
PWC respondenterna har de valt att svara på frågorna som representanter för PWC.  

2.6 Metodkritik  
Valet av metod bör återspeglas av den problemställning man har för avsikt att besvara. 
Oavsett vilken metod man än väljer för inhämtning av information, måste man alltid grans-
ka den kritiskt i syfte att avgöra informationens tillförlitlighet och giltighet. Den metod som 
används måste vara valid (giltig), att vi verkligen mäter det vi har för avsikt att mäta och att 
det som vi mäter är relevant. Validitet kan definieras som frihet från systematiska mätfel 
och delas in i inre och yttre validitet. (Kvale, 2003) 

Med inre validitet menas att mätinstrumentet (intervjuundersökningen) mäter vad som är 
avsett att mäta. Att en direkt koppling finns mellan teori och empiri. Därför är det viktigt 
att vid utformningen av intervjuguiden att denna koppling finns och att man säkerställer att 
man mäter det man avsett. Vidare är det av vikt att man ställer frågorna till rätt grupp av 
människor. Medan yttre validitet innebär en tolkning av hur väl ett mätvärde överensstäm-
mer med verkligheten. (Svenning, 1997)   

Det finns dock olika faktorer som kan påverka dess validitet. En faktor som kan ligga till 
grund för fel är själva intervjun. Detta begrepp benämns som intervjueffekter, vilket inne-
fattar att intervjuaren påverkar respondenten genom sitt kroppsspråk. Vid genomförandet 
av intervjuerna hade vi detta i åtanke och försökte så lite som möjligt att styra responden-
terna. En annan källa till fel är att respondenten inte förstår eller tolkar frågan felaktigt. Vid 
genomförandet av intervjuerna är det av vikt att respondenterna är sanningsenliga. Det 
finns alltid en risk att respondenten svarar i riktlinjer med hur man bör göra och inte hur 
man handlar i verkligheten. (Svenning, 1997) 

En annan viktig aspekt att reflektera över vid intervjutillfället är inte bara vad respondenten 
säger utan också hur han/hon presenterar sin information (Svenning, 1997). Holme & Sol-
vang (1997) tar upp intervjumiljö aspekten som en viktig del i intervjun, att respondenten 
känner sig trygg och han/hon därmed på ett bättre och mer avslappnat sätt kan avge sin in-
formation.  

Vad det gäller kopplingen mellan teori och empiri rörande intervjuguiden anser vi att den är 
god. Frågorna i respektive intervjuguide har noga övervägts för att med rimlig säkerhet få 
fram denna koppling. Vi genomförde övervägande personliga intervjuer på deras respektive 
arbetsplatser i vår studie och anser att detta tillförde ett mervärde. Dels genom att vi kunde 
iaktta kroppsspråk, tonfall och dels genom att vi lättare kunde flinka in med följdfrågor och 
därigenom räta ut uppkomna frågetecken. Vi lade märke till att respondenterna hade läst in 
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sig på ämnet inför våra besök och det kan till viss mån har förskönat svaren av hur de verk-
ligen arbetar med de berörda områdena.  

Vid intervjutillfället med respondenterna från PWC var de noggranna att påpeka att vi inte 
fick citera någon vid namn, utan de svarade i egenskap av representant för revisionsbyrån. 
Trots deras reservation fick vi många utförliga svar och obesvarade frågor kompletterades 
genom en telefonintervju med Anna- Clara af Ekenstam. Vidare kan man ställa sig frågan 
om fick vi mer utförligare svar av PWC, i och med att flera representanter medverkade och 
att dessa speglade byråns åsikter bättre. Vår bedömning av de övriga respondenterna är att 
med deras erfarenheter och kunskaper inom området fick vi bra utförliga svar, trots att de 
var ensamma vid intervjutillfället. Möjligtvis blir gränsdragningen mellan personliga och by-
råns åsikter mer osäker när endast en person intervjuats. 

Det är även av vikt att undersökningen utmärks av reliabilitet (tillförlitlighet), vilket innebär 
att upprepande mätningar under liknande omständigheter skall ge samma mätresultat. Hög 
reliabilitet präglas av att slutresultatet inte påverkas av vem som utför mätningen. Vad det 
gäller kvalitativa undersökningar är det svårt att uppnå hög reliabilitet, då en intervju inte 
går att upprepa likadant. (Darmer & Freytag, 1995) Forskarens subjektiva värderingar och 
kunskaper, spelar en viktig roll och det kan medföra att resultatet för en liknande studie 
inte bli identiskt. Intresset av att få en representativ information är till skillnad från den 
kvantitativa metoden inte lika viktig, då fokus är att få en djupare förståelse för det valda 
ämnet. Syftet är att få tag på respondenter som har goda förutsättningar att besvara våra 
frågeställningar och ge oss en så pass bra helhetsbild som möjligt. (Holme & Solvang, 
1997)   

Våra förhoppningar är att uppsatsen skall ha en god reliabilitet, men vi är medvetna om 
svårigheten med att låta bli att påverka respondenten i endera riktningen. Vi har dock för-
sökt att hålla oss så neutrala som möjligt under intervjutillfällena. Genom användandet av 
bandspelare under intervjuerna, så har vi kunnat kontrollera materialet i högre grad vilket 
ökat tillförlitligheten. Angående generaliseringsgraden av studien, så har det inte varit det 
primära syftet. Utan målet har varit att träffa respondenter som har goda kunskapar inom 
studiens ämne, vilket gör det möjligt för oss att besvara vår problemställning och uppnå 
uppsatsens syfte.  

2.7 Källkritik 
Den litteratur som vi har använt oss av är till stor del fackböcker, statliga offentliga utred-
ningar och olika artiklar, både svenska och internationella forsknings- och fackartiklar. Vad 
det gäller det använda materialet i uppsatsen, så finns det alltid en risk att de mest väsentliga 
källorna inte har använts (Kvale, 2003). Detta har vi försökt att undvika genom att söka in-
formation i ett stort antal databaser innehållande tidskrifter, forskningsartiklar och uppsat-
ser. Varje författare har sina egna värderingar, syften och sätter sin prägel på den text 
han/hon skriver. Vi är medvetna om detta och har försökt att granska det använda materia-
let kritiskt. Det har vi gjort genom att kontrollera den som står bakom materialet och väga 
in vilken yrkesgrupp de tillhör och varifrån de kommer. Om de är intern- eller externrevi-
sorer och kommer från Europa eller Amerika färgar klart innehållet i åsikterna. Vi har se-
dan vägt dessa åsikter mot varandra när de skilt sig åt och försökt hitta sanningen i mitten.  

För att få en ökad förståelse av det studerade området speciellt rörande hur arbetet med 
Corporate governance har framskridits världen över och hur Sarbanes-Oxley Act har im-
plementerats i USA, har vi främst använts oss av forskningsartiklar och andra relevanta ar-
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tiklar hämtade ur internationella facktidningar. Då huvuddelen av dessa är amerikanska 
som bygger på amerikanska regler är det inte alltid lätt att dra paralleller till svenska bolag 
som träffas av dessa regler.     

En stor källa till information har varit SOU 2004:47 och SOU 2004:130 som tar upp bo-
lagskodens anvisningar, samt artiklar tagna från facktidningen Balans. Vi är medvetna om 
detta, men i och med att det studerade området är relativt nytt, så finns det en avsaknad av 
relevant information. Detta gäller främst material rörande bolagskoden och dess innebörd.  
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3 Referensram 
Här presenterar vi vår referensram som ligger till grund för uppsatsen.   

Vi börjar med att beskriva corporate governance (bolagsstyrning) och dess grundläggande 
teori. Sedan redogör vi för agent-principalteorin som är en ytterligare grundpelare i vår stu-
die, vilken tar upp extern revisorns roll som ett kontrollorgan. Därefter går vi in på de cen-
trala delarna i denna uppsats, genom att beskriva bolagskoden och dess anvisningar rörande 
revisionsutskottet och intern kontroll. Vidare tar vi upp SOX och fokusera speciellt på 
SOX 301 (revisionskommitté) och SOX 404 (intern kontroll).  Vi tar även upp PCAOB 
Auditing Standard no. 2, som har gett ut anvisningar om granskning enligt SOX 404. Där-
efter tas COSOs ramverk upp rörande intern kontroll, samt RS 610 som behandlar samar-
betet mellan intern- och externrevisionen. Kapitlet avslutas med tidigare studier inom sam-
arbetet mellan intern- och externrevisionen. 

3.1 Corporate Governance 
Corporate governance eller bolagsstyrning handlar om de strukturer som fördelar makten i 
ett bolag. Greene & Boury (2003) beskriver den klassiska corporate governance-teorin som, 
att styrelsen har till uppgift att övervaka och begränsa bolagsledningens maktutövning. Ge-
nom att göra bolagsledningen ansvarig inför styrelsen och styrelsen i sin tur ansvarig inför 
aktieägarna kan det spridda ägandet utöva en tillfredsställande övervakning av sina intres-
sen i bolaget man äger aktier i. Tanken är alltså, enligt Greene & Boury (2003), att aktiebo-
lagets struktur skall förhindra problem med att ledningen kan ha egna motiv för att sköta 
bolaget på ett visst sätt. Som ett ytterligare steg för att få en stark, utomstående kontroll av 
både styrelsens och ledningens förvaltning finns även en eller flera revisorer tillsatta, se fig. 
3.1. Författarna hävdar dock att dessa mekanismer visat sig fallera och åtgärder som till ex-
empel SOX blev nödvändiga. (Greene & Boury, 2003)  

 

Fig. 3.1  Det svenska bolagsstyrningssystemet. (SOU 2004:47) 

Bolagets högsta organ är bolagsstämman och det är på stämman aktieägarna kan utöva sin 
ägarmakt och fatta beslut i frågor som rör bolagets angelägenheter. Samtliga aktieägare har 
rätt att delta i bolagsstämman, och där kan beslut fattas som inte faller under något av de 
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andra ledningsorganen i bolaget. Det är vidare stämman som utser bolagets styrelse och 
bland annat fastställer resultat- och balansräkning samt tar ställning till om ansvarsfrihet 
skall lämnas till styrelseledamöter och verkställande direktör. (ABL 1975:1385)    

Bolagsstämman utser som sagt styrelsen och det är styrelsen som svarar för bolagets förvalt-
ning och skall se till att aktieägarnas intressen tillvaratas. Styrelseordföranden är bolagets 
främste företrädare och ett stort ansvar vilar på honom/henne mellan bolagsstämmorna. 
Ett publikt bolags styrelseordförande får inte samtidigt vara verkställande direktör i bolaget. 
(ABL 1975:1385)    

I ett publikt bolag skall styrelsen utse en verkställande direktör. Den verkställande direktören 
skall sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. (ABL 
1975:1385)    

Ett aktiebolag skall ha en eller flera revisorer och dessa skall utses på bolagsstämman. Revi-
sorn skall granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verk-
ställande direktörens förvaltning. I praktiken utses revisorn av bolagets ägare och det är 
framförallt till dessa revisorn har sin rapporteringsskyldighet, men skall även biträda styrel-
sen i rollen som kontrollerande organ över bolagsledningen. (SOU 2004:47)  

Storbritannien och USA har en något annorlunda lösning på corporate governance. Det är 
fortfarande samma strukturer med bolagsstämman i topp som utser styrelse som i sin tur 
kontrollerar bolagsledningen. Den stora skillnaden är hur revisorerna utses. Deras modell 
innebär att en del eller hela styrelsen bildar en revisionskommitté som både utser och be-
stämmer arvode till revisorerna. Revisorerna rapporterar sedan direkt till styrelsen genom 
revisionskommittén och detta gör att styrelsens förvaltning inte revideras på samma sätt 
som i den svenska modellen. Tanken med detta system är också att revisionskommittén 
skall vara oberoende mot bolagsledningen vilket inte alltid varit fallet. Detta problem för-
sökte exempelvis Combined Code komma tillrätta med redan 1998. (SOU 2004:47) 

3.2 Agent-principalteorin  
Agent-principalteorin i sin enklaste form behandlar dynamiken mellan två parter i en af-
färssituation. Den ena parten (principalen) ger den andra parten (agenten) rätt att agera för 
den förstnämnde. Agenten har alltså i uppdrag att ta beslut som gynnar principalen. Ett 
problem som dock ofta inträffar i sådana förhållanden är att det uppstår intressekonflikter 
mellan principalen och agenten. Agenten agerar alltså inte utifrån principalens bästa, utan 
sitt eget. Detta är naturligt då modellen förutsätter de grundläggande ekonomiska antagan-
dena i ekonomisk teori, att alla aktörer handlar rationellt och nyttomaximerar. För att mi-
nimera detta problem inför ofta principalen någon slags övervakningsfunktion av agentens 
handlande (McCall, 2002).  

Denna teori kan enligt Berle & Means (1932) appliceras på förhållandet mellan aktieägare 
(principal) och bolagsledning (agent). Det är bolagsledningens uppdrag att leda och förvalta 
bolaget så att aktieägarnas satsade kapital får största möjliga avkastning. Förtroendekom-
missionen (SOU 2004:47) skriver också om den skillnad som finns mellan parterna när det 
gäller risktagande. Ledningen är ofta mindre riskvillig eftersom deras inkomst är knuten till 
detta enda bolag medan aktieägare kan sprida sina risker genom sammansättningen av ak-
tieportföljen. Sådana problem kan lösas med olika avtal där ledningens ersättning är rörlig 
beroende på vinstresultatet (bonus) eller att de blir ägare själva genom optionsprogram.    
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För att kunna värdera och övervaka ledningens effektivitet i sitt arbete har ägarna i princip 
bara årsredovisningar och kvartalsrapporter att ta del av, skriver Artsberg (2003). Dessa kan 
innehålla både finansiell redovisning och förvaltningsberättelse. Problemet är att det är fö-
retagsledningen själva som producerar detta redovisningsmaterialet. Detta gör att de kan 
dölja misstag de begått eller disponerar om siffrorna så att de uppfyller vissa villkor för bo-
nusavtal och liknande. Externrevisorerna kommer här in som ett mycket viktigt kontrollor-
gan som med sin oberoende granskning ska se till att ägarna får en riktig rapport om hur 
ledningen förvaltar företaget, se fig. 3.2. 

 

Fig. 3.2 Agentprincipalförhållandet med en revisor.  

Externrevisorns oberoende granskning är alltså av yttersta vikt för att aktieägarna och alla 
andra externa intressenter skall kunna lita på den information som lämnas från bolaget. 
Denna oberoende roll kan kopplas tillbaka till corporate governance-teorin som tidigare 
beskrivits, där strukturerna i bolagsstyrningen skall säkerställa att externa intressenters in-
tressen tillvaratas. Greene & Boury (2003) skriver att även styrelsen är en agent till aktie-
ägarna men att övervakningen av den ofta har varit svag. Hur och av vem revisorn utses är 
avgörande för hur och vem granskningen kan omfatta. Här finns skillnader i system när det 
gäller svensk och anglosaxisk tradition. Enligt ABL (1975:1385) skall revisorerna utses av 
bolagsstämman och enligt SOX skall revisionskommittén utse dessa. (SOU 2004:47) 

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning  
På grund av senare års företagsskandaler som har inträffat i USA och Europa, beslutade re-
geringen den 5 september 2002 att tillsätta en kommission för att säkerställa förtroendet för 
det svenska näringslivet. Kommissionen fick namnet Förtroendekommissionen, med upp-
drag att föreslå åtgärder för att förbättra förtroendet. Ungefär ett år senare under hösten 
2003, tillsattes kommissionen tillsammans med näringslivsorganisationer en Kodgrupp för 
att utarbeta en svensk kod för bolagsstyrning. Till ordförande för gruppen utnämndes Erik 
Åsbrink, övriga ledamöter är representanter från näringslivet, aktiemarknaden och intresse-
organisationer. Experter har varit Rolf Skog (professor inom ekonomi och tidigare sekrete-
rare i Aktiebolagsutredningen), Lars Thalén och Per Thorell (professor; ekonomi och knu-
ten till Ernst & Young). Huvudsekreterare har varit Per Lekvall. (SOU 2004:47) 

Under oktober till december 2004 framskred arbetet med att utifrån de synpunkter som 
framkom av remissinstanserna göra ändringar i det ursprungliga kodförslaget. Den 16 de-
cember 2004 lades slutligen Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:47) fram. Bolagskoden 
utgår ifrån Aktiebolagslagen (1975:1385) och riktar sig främst mot svenska aktiebolag note-
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rade på den svenska börsen, men också större privatägda bolag, samt statliga och kommu-
nala bolag. Denna kod för bolagsstyrning börjar gälla för börsnoterade bolag från och med 
1 juli, 2005. (Balans, nr 4  2004) 

3.3.1 Bolagskodens syfte 

Det övergripande syftet med framtagningen av bolagskoden är att förbättra och höja kvali-
teten på den svenska bolagsstyrningen. En annan viktig avsikt är att stärka allmänhetens 
förtroende för svenskt näringsliv i samhället, efter tvivelaktigt agerande från personer i le-
dande positioner. Det är av vikt att höja moralen och etiken bland aktörerna i svenska or-
ganisationer. Ur ett internationellt perspektiv är syftet att genom en förbättrad bolagsstyr-
ning flytta fram Sveriges positioner på den internationella kapitalmarknaden och därigenom 
få ökad tillgång av riskkapital från utländska aktörer. (SOU 2004:130)   

Vidare skall bolagskoden agera som vägledning för att aktivt verka för en ansvarstagande 
ägarroll. En annan vägledande princip är att skapa en klar ansvarsfördelning mellan olika 
lednings- och kontrollorgan. Slutligen är bolagskoden framtagen för att förbättra och öka 
tillväxten i den svenska ekonomin och i det svenska samhället i stort. (SOU 2004:130) 

3.3.2 Följ eller förklara 

Den svenska bolagskoden bygger på principen ”följ eller förklara”, som har sitt ursprung i 
den brittiska Cadbury-rapporten som introducerades 1992. Det var Cadbury-kommittén 
som arbetade fram principen ”comply or explain”, vilket sedermera har kommit att bli en 
allmänt internationell tillämpad modell för corporate governance-koder. Principen innebär 
att ett bolag kan avvika från enstaka regler men skall då motivera varför dessa avvikelser 
har gjorts. Vidare föreskrivs att bolaget efter tillämpningen av bolagskoden skall bifoga en 
bolagsstyrningsrapport, som skall innehålla en beskrivning av hur bolagets arbete med ko-
den har framskridit. Har bolaget avvikit från bolagskodens anvisningar skall detta tydligt 
redovisas i rapporten. Avsikten med denna princip är att höja den självreglerade ambitions-
nivån i jämförelse med lagstiftningen. Huruvida bolaget har varit framgångsrik med imple-
menteringen av denna princip, är ett avgörande som marknaden får göra. I de fall bolaget 
inte korrekt motiverat sina avvikelser, är risken stor för sänkt förtroende på kapitalmarkna-
den, anser kodgruppen. (SOU 2004:130) 

3.3.3 Anvisningar för bolagsstyrning 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de specifika anvisningarna/reglerna rörande 
intern kontroll och extern revision enligt bolagskoden. Revisionsutskottets roll som skall 
bidra till att säkerställa den finansiella rapportering och revisorns oberoende. Vidare kom-
mer vi att ta upp anvisningarna angående den interna kontrollen och den externa revisio-
nen. Hur styrelsen och bolagsledningen skall övervaka och utvärdera det interna kontrollsy-
stemet för att säkerställa en såväl god intern- som extern revision.      

Revisionsutskottet  

För att förbättra kvalitén och stärka tilltron till den finansiella rapporteringen, har från 
marknadens intressenter kravet på att tillsätta ett revisionsutskott i större börsnoterade bo-
lag ökat. Skälet till det är att revisionsutskottet skall tydliggöra rollfördelningen mellan sty-
relsen, bolagsledningen och revisorn. Syftet är att man ska bryta kommunikationsmönstret 
mellan bolagets revisor och dennes regelbundna kontakt med enbart företagsledningen. För 



 Referensram  

 17

att säkerställa revisorns oberoende ytterligare skall dessa kontakter istället skötas mellan re-
visionsutskottet och bolagets revisor. (SOU 2004:47) 

Angående tillsättningen av ledamöter till revisionsutskottet skall det skötas av styrelsen och 
utskottet skall bestå minst av tre ledamöter. Vidare anges att majoriteten av utskottets le-
damöter skall vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen och att styrelseleda-
mot som ingår i bolagsledningen inte får vara ledamot av utskottet. Det är av vikt att beakta 
dessa anvisningar annars är risken stor att utskottets roll som oberoende övervakande or-
gan av företagsledningen äventyras. (SOU 2004:47) 

Enligt bolagskodens anvisningar skall utskottet och bolagets revisor träffas löpande för att 
diskutera revisionens inriktning och omfattning, samt koordinera deras syn på revisionen 
och bolagets risker. Av bolagskoden följer även att styrelsen under året, utan deltagande av 
den verkställande direktören eller någon annan från bolagsledningen, skall träffa bolagets 
revisor. Vidare föreskrivs att utskottet skall verka som ett slags övervakande organ för att 
säkerställa kvalitén på revisionen samt att säkerställa revisorns oberoende. Revisionsutskot-
tet skall också fastlägga riktlinjer rörande tjänster utöver själva revisionen som bolaget får 
använda sig av bolagets revisor. (SOU 2004:130) Dessa anvisningar rörande revisionsut-
skottets funktion och sammansättning är i linje med de regler som gäller i USA och Storbri-
tannien (SOU 2004:47).  

Att sträva efter en kvalitetsmässig god revision är en viktig del i bolagsstyrningen och revi-
sionsutskottet skall således bidra till att höja kvalitén på den interna kontrollen, samt att ef-
fektivisera revisionen och kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. En revision som 
klarlägger risker, fastlägger ekonomiska rutiner och följer styrelsen och företagsledningens 
arbete med bolagsstyrning, skapar i sin tur värde för aktieägarna. (SOU 2004:47) 

Intern kontroll 

Ett bolag behöver ett väl fungerande system för intern kontroll för att eliminera de risker 
som är associerade med näringsverksamheten. Den interna kontrollen syftar till att hantera 
företagets operativa och finansiella verksamhet och därmed säkerställa bolagets rapporte-
ring såväl den externa som den interna. Den skall även se till så att ändamålsenliga regler 
och anvisningar efterföljs rörande den externa och interna rapporteringen. (SOU 2004:130) 

Det är styrelsen som ansvarar för bolagets interna kontroll och skall löpande hålla sig in-
formerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare är det 
den verkställande direktören tillsammans med bolagets operativa ledning som skall utveckla 
den interna kontrollen och redogöra det för styrelsen. (SOU 2004:130) 

Bolagskoden ställer också krav på att styrelsen i årsredovisningen skall rapportera om hur 
den interna kontrollen är organiserad, speciellt rörande den finansiella rapporteringen. Sty-
relsens granskningsrapport över den interna kontrollen skall därefter granskas av revisorer-
na, som även skall lämna ett utlåtande om denna rapport i sin granskningsberättelse. (SOU 
2004:130) 

”Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den 
finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räken-
skapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisorer” (SOU:2004:130, s.18). 

”Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt revi-
sorns granskningsberättelse över denna rapport enligt” (SOU:2004:130, s.22). 
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Vidare anger bolagskoden att bolagets interna kontroll skall övervakas genom en särskild 
granskningsfunktion i form av en internrevision. I nuläget saknar många av de större 
svenska bolagen en väl fungerande internrevision och med det som utgångsläge bör varje 
noterat svenskt aktiebolag ta sig an en sådan granskningsfunktion, enligt kodgruppen. En 
självständig funktion vars uppgift skall vara att löpande rapportera om hur den interna kon-
trollen fungerar till den operativa ledningen. Enligt bolagskoden görs undantag för mindre, 
noterade bolag, där inget krav ställs på en särskild internrevisionsenhet. I sådana fall är det 
bolagsledningen uppgift att själva ansvara för att den interna kontrollen säkerställts på ett 
tillfredställande sätt. Bolag som inte har någon självständig granskningsfunktion skall årli-
gen utreda och motivera varför en sådan enhet inte finns. (SOU 2004:130) 

”I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen ut-
värdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera sitt 
ställningstagande” (SOU:2004:130, s.18). 

3.4 Sarbanes-Oxley Act 
SOX är en amerikansk lagstiftning som kom 30 juli, 2002 efter redovisningsskandalerna 
med Enron och WorldCom. Den var framtagen som ett snabbt svar på allmänhetens 
sviktande förtroende för näringslivet och bolagsstyrningen. Lagen skulle återställa detta och 
säkerställa att information som kom från bolagen var sanningsenliga. (Blomberg & Svern-
löv, 2003) Först låg fokus på revisorerna och deras oberoende eftersom revisionsbyrån Ar-
thur Andersen var så involverat i skandalen med Enron (Linsley, 2003). Senare har det 
dock flyttats över till bolagsledningens ansvar för att styrningen och den interna kontrollen 
i bolagen är tillfredställande. Det finns fyra huvudsakliga avsikter med SOX enligt Greene 
(2002): 

1. Strängare krav på externrevisorernas oberoende.  
- Utökat förbud mot konsulttjänster till revisionsklienter. 
- Bildandet av PCAOB (se 3.4.1).  

 
2. Strängare krav på redovisningen från bolagen. 

- Bolagsledningen måste garantera riktigheten i redovisningen. 
- Bolagsledningen skall säkerställa intern kontrollen av finansiella rapporter. 
 

3. Krav på väldokumenterade interna strukturer.  
- Revision och informationsutlämning till externa intressenter skall ske enligt 
fastlagda rutiner.   

4. Strängare straff för brott mot dessa lagar. 
  

Av SOX följer att alla bolag som är registrerade hos SEC (Security and Exchange Commit-
tee), både amerikanska och icke-amerikanska, omfattas av lagstiftningen (Morrison, 2004). 
Detta innebär för svenska företag att de måste följa SOX om: 

1. det är ett publikt aktiebolag noterat på en amerikansk börs. 
2. det är ett dotterbolag till ett bolag som är noterat på an amerikansk börs. 
3. det är ett bolag eller dotterbolag till ett bolag som har några andra krediter eller sä-
kerheter registrerade hos SEC.    
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3.4.1 PCAOB 

Som en följd av införandet av SOX (sektion 101) bildades också ett nytt organ, PCAOB 
(Public Company Accounting Oversight Board), som ska utöva tillsyn över revisionsbyråer 
när det gäller kvalitet och efterlevnad av reglerna i SOX. (SOX, 2005) Trots att PCAOB 
inte är någon myndighet kan den snarare liknas vid detta än en självreglerande branschor-
ganisation. Den är underställd SEC, som också skall godkänna de standards och anvisning-
ar som PCAOB producerar innan de antas och publiceras. (Greene & Boury, 2003)   

Enligt sektion 102 skall alla revisionsbyråer som reviderar bolag, som omfattas av SOX el-
ler hjälper till med sådan revision, registrera sig hos PCAOB. Detta organ har fått stora be-
fogenheter och utför både inspektioner och kontroller av revisionsbyråer och utfärdar 
sanktioner till bolagen som inte lever upp till lagen (sektion 104 & 105). PCAOB utvecklar 
etik- och kvalitetsregler för revision och ger också ut revisionsstandarder för hur tillämp-
ningen av SOX skall gå till enligt sektion 103 och 108.  Dessa regler gäller även utländska 
bolag eftersom dessa skall vara registrerade hos PCAOB enligt sektion 106. (SOX, 2005)  

De bötesstraff som PCAOB har att utdela enligt Sektion 105 är för varje lagöverträdelse 
utan uppsåt högst $100 000 för privatperson, eller högst $2 000 000 för juridisk person. 
Om uppsåt kan bevisas blir böterna istället högst $750 000 för privatperson, eller högst 
$15 000 000 för juridisk person. (PCAOB, 2004) 

3.4.2 Auditing Standard no.2  

Den standard som PCAOB har gett ut för att ge anvisningar om granskning enligt SOX 
404 är Auditing Standard no.2 (AS2). Det fullständiga namnet är ”An audit of internal con-
trol over financial reporting performed in conjunction with an audit of financial state-
ments”. AS2 godkändes av SEC 17 juni, 2004 och gäller sedan dess för alla bolag som träf-
fas av SOX 404. Kraven på ledningen, när det gäller uppfyllandet av SOX 404, enligt AS2 
20 § (PCAOB, 2004) är: 

a) att ta ansvaret för bolagets interna kontroll när det gäller den finansiella rapporteringen. 
b) att utvärdera effektiviteten på bolagets interna kontroll över den finansiella rapportering-
en med hjälp av passande kontrollkriterier. 
c) att stödja sin utvärdering med tillfredsställande bevis inklusive dokumentation samt, 
d) presentera en skriftlig bedömning av effektiviteten på bolagets interna kontroll över den 
finansiella rapporteringen i och med utgången av det senaste bokföringsåret. 
 
Ledningen skall använda sig av ett passande och erkänt ramverk för uppbyggnaden och be-
dömningen av den interna kontrollen. AS2 14 & 15 §§ beskriver att den modell som stan-
darden AS2 använder sig av är COSOs ”Internal Control –Integrated Framework”. Bola-
gen antas följa detta eller någon annat erkänt ramverk som innehåller de beståndsdelar som 
COSO har. Se mer om COSO i avsnitt 3.5. (PCAOB, 2004) 
 
Förutom att bolagsledningen skall skriva på en kontrollrapport så skall en extern revisor at-
testera att ledningen har tillfredställande rutiner för den interna kontrollen. Till sin hjälp 
kan de ta den interna revisionen som lever nära organisationen och har stor kunskap om de 
lokala förhållandena på bolaget. Villkoren för att göra detta beskrivs i AS2 117 & 121  §§. 
(PCAOB, 2004) 
 
117 § beskriver att externrevisorn kan använda arbete, som utförts av andra, i revisionen 
beroende på deras kompetens och objektivitet. Ju högre kompetens och objektivitet dessa 
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har desto mer av deras arbete går att använda i externrevisionen. 121 § tar särskilt upp in-
tern revisorerna och säger att dessa kan antas ha en högre grad av kompetens och objektivi-
tet när det gäller den interna kontrollen av finansiell rapportering än andra på företaget. 
Speciellt kan detta antas då internrevisionen använder IIAs standarder och är certifierade 
enligt ”Certified Internal Auditor” (CIA). (PCAOB, 2004)  

3.4.3 Revisionskommitté – SOX Sektion 301  

SEC gick redan 1972 ut med en rekommendation att amerikanska bolag skulle ha en Audit 
committee (revisionskommitté). Under de år som gått sedan dess har det gjorts flera försök 
att styrka dess roll och utöka ansvarsområdet för revisionskommittén. Genom införandet 
av SOX år 2002 så togs stora steg framåt med tydlig lagstiftning för hur kommittén skall 
fungera och hur sammansättningen av medlemmarna skall vara. (Keinath & Walo, 2004) 

Inom styrelsen skall en revisionskommitté utses enligt SOX sektion 301. Denna kommitté 
skall ha ansvaret för att tillsätta, arvodera samt övervaka den externa revisionen. Medlem-
marna i kommittén skall vara oberoende mot bolaget och får inte avlönas för konsultation, 
rådgivning eller på något annat vara beroende. Minst en av dem skall också vara en finans- 
eller redovisningsexpert. Kommittén skall ha mandat att tillsätta oberoende konsulter och 
rådgivare för att sköta sitt arbete. De skall även ha tillräckliga ekonomiska medel från bola-
get för att uppfylla sina arbetsuppgifter. (SOX, 2005) 

En av revisionskommitténs uppgifter är att säkerställa att bolagsledningen har tagit fram 
och följer ett tillförlitligt system för den interna kontrollen vilket har ökat i betydelse efter 
SOX 404. Revisionskommittén skall vara en länk och kontaktyta mellan bolagsledning, in-
ternrevisionen och externrevisionen. (Keinath & Walo, 2004) Vidare menar dessa författare 
att det är viktigt att revisionskommittén har öppna kommunikationskanaler med alla dessa 
grupper samtidigt. Men det är också viktigt att de träffar och kommunicerar med dem en-
skilt var för sig, allt för att få en så bra bild av hur bolaget sköts som möjligt. Det är upptill 
kommittén att diskutera och lösa konflikter och meningsskiljaktigheter mellan ledning och 
externrevision. (Keinath & Walo, 2004) 

Pergola (2005) understryker vikten av att revisionskommittén är oberoende för att kunna 
göra sitt jobb. För att vara effektiva behöver de också ha hjälp från både intern- och ex-
ternrevisionen och ha täta och informella kontakter för att vara väl uppdaterade på vad 
som händer i bolaget och kunna styra kontroll- och revisionsinsatserna. 

SOX har strukturerat upp och förstärkt oberoendet hos revisionskommittén vilket har lett 
till att de nu har förutsättningarna till att bli ett kraftfullt kontrollorgan över hela bolagsor-
ganisationen från styrelse och bolagsledning till revisorer. (Greene & Boury, 2003)   

3.4.4 Intern Kontroll – SOX Sektion 404 

D‘Aquilla (2004) skriver att SOX började implementeras 2002 men flera delar av den träder 
i kraft löpande. Sektion 404 trädde i kraft förra året för amerikanska bolag med marknads-
värde över $75 miljoner och som hade bokslut 15 november eller senare. För mindre och 
utländska bolag gäller 15 juli i år, 2005. (Ramos, 2004) För utländska bolag har nyligen tids-
fristen flyttats fram ett år efter ett beslut av SEC, till 15 juli 2006 (Keogh, 2005). 

SOX 404, behandlar krav på att bolagsledningens skall presentera en ”intern kontrollrap-
port” där man redovisar hur man ansvarar för de interna kontroller som ligger till grund för 
den finansiella rapporten. Man skall också visa hur man genom processer och dokumenta-
tion säkerställt att den interna kontrollen är tillförlitlig. Vidare säger den att denna rapport, 
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som skall ingå i årsredovisningen, skall attesteras av den externa revisorn. (Morrison, 2004) 
Nedan följer SOX 404 (SOX, 2005) i sin helhet:  

Management Assessment Of Internal Controls  

(a) RULES REQUIRED- The Commission shall prescribe rules requiring each annual report 
required by section 13 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m) to contain an 
internal control report, which shall-- 

(1) state the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate 
internal control structure and procedures for financial reporting; and 

(2) contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the 
effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial re-
porting. 

(b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING- With respect to 
the internal control assessment required by subsection (a), each registered public accounting firm 
that prepares or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the assessment 
made by the management of the issuer. An attestation made under this subsection shall be made in 
accordance with standards for attestation engagements issued or adopted by the Board. Any such 
attestation shall not be the subject of a separate engagement.  

3.5 COSO  
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) är en friv-
illig privat organisation, som består av representanter från fem stora amerikanska organisa-
tioner, American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accounts, 
Financial Executives International, Institute of Management Accountants och The Institute 
of Internal Auditors. Organisationen arbetar med att förbättra kvalitén på den finansiella 
rapporteringen, genom att höja företagsetiken, effektivisera den interna kontrollen och fö-
retagsstyrningen. COSO publicerade 1992 Internal Control – Integrated Framework, van-
ligtvis kallad COSO-rapporten och den innefatta ett ramverk för att arbeta fram ett väl 
fungerande internt kontrollsystem. COSO-rapporten definiera intern kontroll som en pro-
cess med vilket bolagets styrelse, ledning och övrig personal gemensamt skall sträva efter 
att med rimlig säkerhet uppnå bolagets mål inom följande kategorier (COSO, 2004): 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. 

Enligt COSO-rapporten kan den interna kontrollen delas in i fem inbördes samverkande 
delar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, 
samt övervakning och utvärdering. Kontrollmiljön är en fundamental komponent som på-
verka bolagets organisation, genom faktorer som företagsetik, anställdas moral, samt före-
tagsledningens och styrelsens ledarstil. Denna komponent ligger till grund för de övriga och 
frambringar således strukturen för den interna kontrollen. Det är därefter av vikt att göra 
en fullständig riskbedömning ur det interna och externa perspektivet av huruvida bolagets 
uppsatta mål kan uppfyllas. Omvärlden är i ständig förändring och det är viktigt att hantera 
de risker som uppkommer på ett effektivt sätt. (COSO, 2004) 
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Kontrollaktiviteterna syftar till att övervaka så att bolagsledningen uppfyller de av styrelsens 
uppsatta mål. Dessa kontrollaktiviteter förekommer på samtliga nivåer i bolagsorganisatio-
nen, för att på ett tidigt stadium korrigera identifierade felaktigheter. För att bedriva ett väl 
fungerande bolag måste information på ett effektivt sätt kommuniceras i organisationen. 
Operationella och finansiella rapporter, såväl intern som extern information måste på ett 
snabbt och säkert sätt kunna delges till beslutfattande personer i organisationen. För att det 
interna kontrollsystemet skall fungera på ett tillfredställande sätt, måste systemet övervakas 
och utvärderas så att brister i systemet i ett tidigt läge kan åtgärdas. (COSO, 2004) 

Strävan skall vara att de fem upptagna olika delarna skall vara en naturlig del av bolaget och 
att det skall genomsyra hela organisationen. Det möjliggör i sin tur synergieffekter bland 
dessa delar och ökar därmed kvalitén på det interna kontrollsystemet. (COSO, 2004) 

3.6 RS 610 
Vad det gäller gränsdragningen mellan intern- och externrevision har den svenska Revi-
sionsstandarden (RS) arbetat fram RS 610. Denna revisionsstandard syftar till att genom 
fastlagda standarder ge vägledning för de externa revisorerna när de skall granska internre-
visionsverksamheten. Vidare fastställs att de externa revisorerna skall bedöma i vilken ut-
sträckning internrevisionsarbetet kommer att inverka på externa revisionsåtgärder. Den ex-
terna revisionen skall ta ställning till om det interna kontrollsystemet fungerar tillfredstäl-
lande, i form av ändamålsenlighet och effektivitet. Även att den externa revisionen själv an-
svarar för utlåtanden i revisionsberättelsen och revisionsprocessen så kan delar av internre-
visionsarbetet vara till värde och underlätta revisionsarbete. (RS 610, 2004)    

RS 610 (2004) föreskriver angående internrevisionens inriktning och omfattning att de in-
terna revisorerna skall övervaka och löpande göra förbättringar i det interna kontrollsyste-
met som de sedan skall redogöra för företagsledningen, som har det övergripande ansvaret. 
Vidare skall granskning av ekonomisk information av olika slag, såsom kontrollgranskning 
av enskilda poster, transaktioner och ekonomiska rutiner göras. Genomgång skall även gö-
ras av lagar, förordningar och direktiv från företagsledningen, att de på ett korrekt sätt ef-
terföljs.  

Vad det gäller förhållandet mellan intern- och externrevisionen, är internrevisorerna bero-
ende av företagsledningens uppsatta mål och direktiv. Medan den externa revisorn ska göra 
en oberoende granskning över bolagets räkenskaper och rapportera till revisionsutskottet. 
En effektiv och ändamålsenlig utförd internrevisionen kan resultera i att den externa revi-
sionen kan dra nytta av olika delar av internrevisionen, som kan resultera i en reduktion i 
vad det gäller omfattningen och tids anspråk av de externa revisionsåtgärderna. Även om 
externrevisionen använder sig av internrevisionens arbete, så är det externrevisorerna som 
själva måste stå för sina uttalande rörande revisionen av årsredovisningen. (RS 610, 2004)    

När externrevisionen skall planera revisionen görs en bedömning av vilken del av internre-
visionen som kan vara av speciell betydelse för den externa revisionen av årsredovisningen. 
För att kunna göra en rimlig bedömning av den interna kontrollen måste externrevisionen 
skaffa sig en djupare förståelse av det interna kontrollsystemet. Detta görs genom att 
granska intern kontrollsystemets inriktning och omfattning, huruvida samarbetet mellan in-
ternrevisorerna och företagsledning fungerar och till vilken grad ledningen följer internrevi-
sionens rekommendationer. Vidare bedöms internrevisorernas kompetens, genom att beak-
ta personalens utbildning och erfarenhet, samt den interna utbildningen av de interna revi-
sorerna. (RS 610, 2004)    
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För att på ett effektivt sätt dra nytta av internrevisionen inför årsredovisningen, krävs det 
att man i förväg går igenom tillsammans med de externa revisorerna vad revisionen kom-
mer att innefatta. Att man i ett tidigt skede samordna vad som skall täckas av revisionen, att 
man delge förslag över revisionsmetoder för stickprov, samt att dokumentationer skall gö-
ras över den interna kontrollen. RS 610 föreskriver vidare att möten löpande skall hållas för 
att den externa revisionen skall få kännedom om relevant information som kan vara av vä-
sentlig betydelse för externa revisionen. (RS 610, 2004)    

Enligt RS 610 (2004) skall de utvalda delarna av internrevisionen som skall användas i revi-
sionen av årsredovisningen utvärderas och kontrolleras av de externa revisorerna. Detta 
görs genom att bedöma internrevisionens ändamålsenlighet, riktighet och att de slutsatser 
som har dragits i de ekonomiska rapporterna är i riktlinje med god redovisningssed. De ex-
terna revisorernas förläggning i tid av att granska internrevisionens arbete grundar sig ut-
ifrån bedömningen av risk och väsentlighet av poster som är av stor betydelse för den ex-
terna revisionen.  

3.7 Tidigare Studier 

3.7.1 Samarbete mellan intern- och externrevisionen  

Engle (1999) beskriver att den traditionella uppdelningen av bolagsgranskningen mellan in-
tern- och externrevisionen enkelt kan förklaras med fig. 3.3 nedan. Den visar att målet för 
intern- och externrevisorerna skiljer sig något, men att det finns ett överlappande gransk-
ningsområde. Externrevisionen fokuserar mer åt förvaltningsrevision av ledning och orga-
nisation samt finansiell redovisning. Internrevisionen å andra sidan fokuserar mer på intern 
kontroll och effektivitet men även i viss mån på räkenskaperna. Det är det överlappande 
området som är intressant för olika samarbetsformer mellan de båda revisionerna. Detta 
område omfattar enligt Engle (1999) av: 

• Utvärdera tillförlitligheten och integriteten på den finansiella informationen. 
• Utvärdera system som finns för att uppfylla lagkrav och regler när det gäller den fi-
nansiella informationen. 

• Utvärdera skyddet av tillgångar och hur dessa värderas. 
• Utvärdera interna kontroller som påverkar årsredovisningen.  
 

   

Fig. 3.3 Hur interna och externa revisorers aktiviteter överlappar varandra (Engle, 
1999) 

Internal 
Auditor 
Activities 

External 
Auditor 
Activities  
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Den fråga som, enligt Hult (1994), uppkommer är vem som skall styra det arbete som lig-
ger inom det gemensamma området. Ser man till internrevisionen så är argumenten starka 
för den djupare insikt som de har i och med att de arbetar närmare verksamheten dagligen, 
året om. Detta förhållande skulle kunna enligt Hult (1994) borga för bättre bedömningar i 
revisionsfrågorna.  

Det som givetvis talar för externrevisionen är att det är de som enligt aktiebolagslagen 
(1975: 1385) och god revisionssed skall utföra granskning på hela företaget och dess för-
valtning. Detta innebär granskning också av internrevisionen som trots allt är en avdelning 
som agerar på bolagsledningens direktiv (Hult, 1994). Även Engle (1999) drar slutsatsen att 
externrevisionen aldrig kan komma ifrån sitt granskningsansvar för hela revisionen men i 
flera delar av den kan det vara tillåtet och fördelaktigt att få direkt hjälp från internrevisio-
nen.  

Det naturliga, utifrån lagstiftningen, är att det är externrevisorn som ansvarar för revisionen 
inom hela sitt ansvarsområde. Det som dock är eftersträvansvärt är att till så stor del som 
möjligt använda sig av internrevisionens arbete för att undvika dubbelarbete. Enligt Engle 
(1999) är förutsättningarna för detta dock att externrevisionen kan lita på att granskning 
som internrevisionen utfört är objektiv och att internrevisionen har rätt kompetens. Hult 
(1994) påpekar att detta kan vara lite svårt att bedöma eftersom internrevisorn inte har någ-
ra lagar att förhålla sig till och det finns inga formella krav på utbildning eller praktisk erfa-
renhet för att bli internrevisor. Detta förhållande har IIA (Institute of Internal Auditors) 
och IRF (InternRevisorernas Förening) jobbat hårt med och har tagit fram utbildningar 
och certifieringar för att garantera internrevisionens yrkesskicklighet. Externrevisorerna har 
certifieringar som auktoriserad och godkänd medan IIA har tagit fram Certified Internal 
Auditor (CIA) för internrevisorn. Det är IRF som certifierar till CIA i Sverige. (IIA, 2005) 

Grundläggande för att det skall finnas ett fungerande samarbete mellan revisionerna är, en-
ligt Hult (1994), ändå att internrevisionen är organiserad i bolagshierarkin så att de kan göra 
självständiga och objektiva granskningar och att externrevisionen kan lita på detta.  

När det gäller vad externrevisionen rent praktiskt kan använda sig av i internrevisionen så 
är det i princip allt, så länge externrevisionen bedömer arbetet som tillförlitligt. Det som 
ofta blir en huvuduppgift för att styra upp samarbetet är timing. Externrevisionen genom-
förs i huvudsak årligen vid bokslutet och internrevisionen pågår året runt inom olika områ-
den. Att lägga interngranskning av de områden som externrevisionen har användning för 
runt årsbokslutet är därför en förutsättning för samarbetet. Hult (1994) avslutar med att 
poängtera att kommunikation mellan extern- och internrevisionen bör ske informellt och 
tämligen frekvent. 

Morrill & Morrill (2003) gjorde en studie om samarbetet utifrån ett transaktionskostnads-
perspektiv. Deras studie kommer till slutsatsen att om en externrevisor stöter på ett kom-
plext problem i sin revision så ökar sannolikheten att denne söker hjälp av internrevisionen. 
Deras resonemang förordar alltså att bolag med komplexa bolagsspecifika problem bör ha 
en väl utvecklad internrevision som kan bistå externrevisionen. Detta blir rätt naturligt då 
internrevisionen har väldigt goda företagsspecifika kunskaper och kan bättre än en utom-
stående (externrevisor) förstå problematiken.  

Richards (2003) har gjort en studie av olika samarbetsformer mellan intern- och externrevi-
sionen. Hans utgångspunkt är att SOX leder till att dessa grupper drivs till ett närmare sam-
arbete och att hela idén med SOX system för bolagsstyrnings bygger på förhållandena mel-
lan styrelse, bolagsledning, intern- och externrevisionen. 
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Samarbetet mellan intern- och externrevisionerna kan delas upp i fyra kategorier (Richards, 
2003): 

No relationship: Det finns inget samarbete mellan revisionerna och fokus på dem är antagli-
gen olika och separerade. Fördelen med detta kan enligt Richards (2003) vara att internrevi-
sionen kan fokusera helt på företagets affärsprocesser. Externrevisionen å sin sida fokuse-
rar helt på att säkerställa den finansiella rapporteringen och ge rådgivning om den. Detta 
förhållande var vanligt åren före införandet av SOX enligt Richards (2003).   

Cost-benefit relationship: Detta samarbete bygger på att internrevisionen utför arbete som 
återbetalar sig genom att exempelvis externrevisionsavgiften minskar. Det kan vara att in-
ternrevisorn gör vissa uppgifter som externrevisionen föreskrivit att den vill ha hjälp med. 
(Richards, 2003) De fördelar som Richards (2003) ser med detta förhållningssätt är att in-
ternrevisionen blir resultatfokuserad och att de utför de uppgifter de är bäst på samtidigt 
som de tjänar pengar på det. Exempel på områden som han ger är utvärdering av intern 
kontroll och support med bokslutet. Nackdelen med denna samarbetsform är att det inte 
alltid går att kvantifiera kostnad-nyttan för alla parametrar av samarbetet. (Richards, 2003)  

Sharing relationship: Förhållningssättet här är att bygga upp en relation och ett samarbete för 
att maximera användningen av både intern- och externrevisionernas resurser. Planering och 
samordning görs för att undvika dubbelarbete och här utbyts ofta information som revi-
sionsplaner och revisionsrapporter. Båda revisionerna har kvar sitt oberoende men optimal 
koordination uteblir på grund av otillräckligt noggrann planering (Richards, 2003) 

Partnership relationship: Detta är den högsta graden av samarbete och innebär att intern- och 
externrevisionerna arbetar tätt tillsammans. Planering och kommunikation är kontinuerlig 
och uppgifter utförs i samverkan även om det ibland bara är ena parten som utför själva 
arbetet. Resultat och kunskaper inom olika områden flödar fritt mellan revisionerna och 
synergieffekter uppstår som gör båda bättre. Dubbelarbeten är i det närmaste obefintligt ef-
tersom båda har insikt i vad den andre gör. (Richards, 2003)  

Eftersom båda intern- och externrevisionerna rapporterar till revisionskommittén gör detta 
samarbete att kommittén får bättre överblick och kunskap om bolagets status. Richards 
(2003) påpekar dock att flera röster höjts mot ett alltför nära samarbete eftersom detta skul-
le kunna skada objektiviteten och oberoendet hos de båda revisionerna.  

För att underhålla samarbetet beskriver Richards (2003) några områden att tänka på.  

1. Presentera en gemensam arbetsplan för året till revisionskommittén där det framgår 
hur man behandlar de finansiella och operationella riskerna och hur arbetsfördel-
ningen ser ut. 

2. Både intern- och externrevisionerna är med på varandras möten med revisions-
kommittén ibland för att skapa insikt och förståelse för varandras arbete.   

Richards (2003) avslutar sin studie med att konstatera att det alltid skapar förbättringar om 
man uppmärksammar de förbindelser som finns. Att bara göra en aktiv utvärdering av hur 
relationerna och samarbetet ser ut i nuläget kan visa hur man skall göra för att bolagets in-
tressen bäst tas tillvara.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi den empiri som samlats in genom intervjuer för att uppfylla uppsatsens syfte. 
Vidare har vi valt att redovisa intervjuerna med de externa och interna revisorerna, samt FARs ordföran-
de separat för sig.  

4.1 Externrevisorerna 
De revisorer som vi har intervjuat respresentera Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) 
och KPMG. Nedan följer först en kort sammanfattning av bolagen och personlig informa-
tion om respondenterna. Empirin presenteras sedan samlat från båda revisionsbyråerna ut-
ifrån de områden som följer av intervjuguiden.   

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är en av världens mest framstående revisionsbyråer, 
verksam i över 144 länder. I Sverige har byrån ungefär 3000 medarbetare utspritt på 130 
kontor runtom i Sverige och erbjuder sina klienter både revision och rådgivning inom olika 
områden. Deras huvudkontor är beläget i Stockholm och bland deras klienter hittar vi någ-
ra av de största svenska börsföretagen, såsom LM Ericsson och TeliaSonera. (Öhrlings Pri-
cewaterhouseCoopers, 2005) 

Tre respondenter deltog i våra intervjuer med PWC, Anna-Clara af Ekenstam, Sacha Stern 
och Martin Hellman. Anna-Clara af Ekenstam är partner och ansvarig för klienter, noterad 
på den amerikanska börsen. Hon tog sin civilekonomexamen 1986 och har sedan dess ar-
betat på Stockholmskontoret på olika befattningar. Sacha Stern är gruppchef för internrevi-
sionsgruppen på Global Risk Management, PWCs riskhanteringsavdelning och har arbetat 
inom byrån i fem år. Martin Hellman är manager på Global Risk Management avdelningen 
och har jobbat på byrån i drygt fem år. Han har sedan uppkomsten av SOX varit med i oli-
ka SOX projekt inom byrån och arbetar som specialist i externrevisionsuppdrag.  

KPMG är en av ”the big four,” med ca 100 000 anställda i 148 länder. I Sverige har man ca 
1600 anställda på 75 kontor runt om i riket. Man tillhandahåller både revision och rådgiv-
ning inom en mängd områden. Huvudkontoret ligger i Stockholm och till några av byråns 
klienter räknas Astra Zeneca och Atlas Copco. (KPMG, 2005)  

Respondenten Cronie Wallquist är delägare i KPMG Sverige och avdelningschef för Capi-
tal markets. De sysslar med internationell redovisning och riskhantering internt inom 
KPMG. Detta har han gjort i fyra år och innan dess var han externrevisor på stora bolag 
vilket han fortfarande är viss del av sin arbetstid. Wallquist läste till civilekonom i Linkö-
ping och tog examen 1981. Han läste därefter ett år i USA och började sedan som revisor i 
Göteborg. Ändå sedan KPMG 1984 köpte upp revisionsfirman Bohlins har Wallquist arbe-
tat inom revisionsbyrån. 
  

4.1.1 Extern Revision 

På frågan om svensk lag och praxis angående revision är tillräcklig för att säkerställa en 
oberoende granskning svarar Wallquist; ”Antagligen inte”! Detta eftersom revisorns obero-
ende har ifrågasatts så tydligt, dock påpekar han att om alla verkligen levde upp till lagen 
och de regler som finns så skulle det borga för ett tillfredställt oberoende. Dessutom finns 
en självsanerande del där revisorn själv måste ta ställning och visa att han/hon är oberoen-
de och därmed kan fortsätta att vara revisor. Detta innefattar också att se över alla de kon-
sultativa tjänster som byrån står för till det bolag man reviderar. Problemen uppstår, enligt 
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Wallquist, oftast när enskilda personer försöker gå så nära gränsen för det tillåtna som möj-
ligt då är det lätt att någon trillar över. 
  
När det gäller SOXs påverkan på den externa revisorns arbete, så har det inneburit en ökad 
detaljerad granskning, enligt Wallquist. Han jobbar dagligen med bolag som direkt träffas 
av SOX och kan konstatera att revisionsinsatserna har ökat. Enligt SOX så finns det områ-
den som revisorn inte får hjälpa bolagen med. Detta ifrågasätter Wallquist eftersom han ser 
att det finns arbeten som inte någon annan än revisorn är bättre lämpad att göra. Ett ex-
empel som han tar upp är upprättandet av årsredovisningen, vilket bara är en transferering 
av siffror och uppställning på ett annat sätt. Inga siffror påverkas så därför borde det vara 
tillåtet, men SOX är tydlig i vilka områden som är förbjudna så det är bara att följa, säger 
Wallquist. Detta kommer leda till högre kostnader för bolagen eftersom revisorn ändå skall 
ha synpunkter på utformningen av årsredovisningen.  
 
För PWCs del har SOX inneburit väldigt stor påverkan för de revisionsuppdrag som revi-
sionsbyrån har det påskrivande ansvaret för. Det berör dem dels där de är huvudrevisorer 
och dels där de är dotterbolags revisorer åt de bolag som faller inom ramen för SOX. PWC 
är huvudrevisorer för fem stora svenska bolag, som är registrerade i USA som utländska 
bolag och det har inneburit en stor förändringsprocess för byrån. Man är så att säga mo-
derbolagsrevisor och styr därmed revisionen för hela världen och är den som skriver på re-
visionsberättelsen, vilket medför ett särskilt ansvar. 
 
Det andra fallet där byrån kommer i kontakt med lagstiftningen i SOX är där de är dotter-
bolagsrevisor åt amerikanska bolag. Där delaktiga revisorer måste ta sig igenom revisionen 
enligt reglerna i SOX 404 och PCAOB AS2.  Detta har inneburit en markant ökning av re-
visionsinsatsen för de inblandade nu under hösten och vintern. Därför att man använder 
internkontrollen som en del av sin finansiella revision, vilket innebär att man revidera den 
interna kontrollen för sig på en detaljerad nivå med en omfattande dokumentation till följd. 
Både Wallquist och PWC är dock noga med att påpeka att deadlinen för revision av ut-
ländska bolag är uppskjuten till räkenskapsåret som slutar efter 15 juli 2006, men att förbe-
redelsen inför  förändringen av revisionen är i fullgång på byråerna. 
 
Angående införandet av bolagskoden tror PWC med all sannolikhet att arbetet kommer att 
påverkas, men till vilken utsträckning är ännu oklart. De tror att reglerna gällande den in-
terna kontrollen motsvarande SOX 404, kommer att få den största uppmärksamheten. Då 
bolagskoden fortfarande är i uppstartsfasen så finns det dock många frågetecken rörande 
tolkningen av koden. PWC ställer sig frågande till, vilket ramverk som revisionen skall 
grunda sig på, samt hur omfattande detaljstyrningen kommer att vara. Ramverken runt om 
i världen liknar varandra i mångt och mycket och kommer troligtvis att bygga på COSOs 
ramverk i SOX, eller någon variant av det, säger PWC. Vidare drar de en parallell med 
SOX 404 och ställer sig frågande till om den amerikanska detaljstyrningen kommer att få 
samma genomslagskraft i bolagskoden. Hur som helst omfattar bolagskoden många fler 
bolag i Sverige än SOX 404, men PWC är dock tveksamma till om det ens kommer i närhe-
ten av det amerikanska regelverket. Då det uttryckligen står i bolagskoden att revisorn skall 
uttala sig om granskningen av den interna kontrollen som styrelsen gör, så bidrar det till att 
öka revisionsomfattningen, enligt PWC. De anser vidare att: 
 
”Vi har dock svårt att se att omfattningen av den interna kontrollen enligt bolagskoden, kommer ens i 
närheten av de detaljstyrda reglerna i SOX 404.”  
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Det främsta som Wallquist ser som en konsekvens av bolagskoden är att kvartalsrapporter-
na skall revideras översiktligt. Det kommer också att innebära att företagsledningarna måste 
visa att man har god intern kontroll och hur man kunnat konstatera detta. Vidare ser han 
att detta redan finns i SOX och tror att influenser därifrån kan komma att sprida sig till 
andra svenska bolag som inte träffas av SOX. I och med att bolagskoden inte börja gälla 
förrän 1 juli 2005, så tror han och PWC att både intern- och externrevisorerna inväntar yt-
terligare vägledningar från de normgivande organen, om hur man skall tolka bolagskodens 
anvisningar. Över tiden så ser Wallquist dock att de flesta bolag kommer att implementera 
koden eftersom den med största sannolikhet kommer att fungera som en kvalitetsstämpel.   

4.1.2 Intern Kontroll 

När det gäller utvärderingen av den interna kontrollen i enlighet med SOX, så är det en 
väldigt omfattande och tidskrävande process. PWC utgår ifrån PCAOBs revisionsstandar-
der för extern revision, speciellt AS2 som behandlar den interna kontrollen. Men enligt 
PWC och i likhet med andra revisionsbyråer, så anser de inte att denna Auditing standard 
är tillräcklig utan har därför utvecklat egna mer detaljerade revisionspolicys. Dessa policys 
bygger till stor del på reglerna i AS2, men är mer anpassade för revisionsbyråernas respekti-
ve verksamheter. Dessa framtagna revisionspolicys är väldigt omfattande och innehåller 
olika steg som man måste arbeta sig igenom.  
 
Enligt PWC börjar man med att bestämma omfattningen av revisionen, vilka delar man ska 
gå igenom rörande den interna kontrollen, vilka konton, vilka processer, vilka funktioner i 
bolaget etc. Därefter måste man bestämma sig för vilka kontroller som är mest väsentliga 
att granska. Ett obligatoriskt steg för revisorn är att granska de signifikanta processerna, 
alltså de allra viktigaste delarna i bolaget. Dessa delar skall granskas i detalj. Man tar en 
transaktion och följer den genom ett helt flöde, identifiera alla risker och alla väsentliga in-
terna kontroller för att kontrollera så att den finansiella rapporteringen är korrekt. Därefter 
måste man testa så att dessa nyckelkontroller som knyter an till det interna kontrollsystemet 
fungerar på ett tillfredställande sätt. Omfattningen av detta sammanfattas av en represen-
tant från PWC: 

”Ser man till en koncern med dess dotterbolag och med alla tillhörande nyckelkontroller som skall testas 
och utvärderas, så tar det en väldigt stor del av revisionstiden, mer än vad revisorerna någonsin kunnat 
anat.” 

Vad det gäller uttalande om den interna kontrollen, så gör PWC ett uttalande om huruvida 
den finansiella rapporteringen är riktig. Vidare lämnar man ett utlåtande om den interna 
kontrollen i sig och om företaget egna insatser för att säkerställa en god intern kontroll. Att 
företaget har gjort en utvärdering om den interna kontrollen och att företaget har säkerställt 
att den fungerar på ett tillfredställande sätt. Dessa uttalande är ett formellt krav, men kla-
gomål över företagets egna insatser är väldigt sällsynta och det kräver i sin tur ett väldigt 
stort mod från revisorn att hänga ut bolaget för brister i den interna kontrollen.  
 
I likhet med PWC så följer KPMG PCAOBs vägledning när det gäller hur man utvärderar 
den interna kontrollen. I korthet är arbetsgången, enligt Wallquist, att man gör tester på den 
dokumentation som ligger till grund för den interna kontrollen. Vidare kontrollerar man att 
de tester som bolagen själva gör på den interna kontrollen är tillfredsställande och tillförlit-
liga. Dessutom skall externrevisionen gå igenom hela flödet av en process och göra tester 
längs med hela kedjan för att kontrollera att inga luckor finns. På kritiska ställen skall det 
finnas nyckelkontroller som skall upptäcka de väsentliga fel, som kan medföra allvarliga fel 
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i den finansiella rapporteringen. Dessa nyckelkontroller skall också utvärderas av externre-
visionen. 

 
Det ramverk som både PWC och KPMG använder för att utvärdera den interna kontrollen 
bygger på COSOs ramverket som finns med i PCAOB AS2. Där står det uttryckligen att 
man skall utvärdera den interna kontrollen enligt ett vedertaget ramverk, vilket COSO klas-
sificeras som. COSO ramverket återfinns även i PWCs revisionspolicy, så det är den som 
används vid utvärderingen av den interna kontrollen. Wallquist tillägger att även bolagsko-
den troligen kommer utgå från detta ramverk.  

4.1.3 Samarbete med internrevisionen 

 
När det gäller utvärderingen och kontrollen av internrevisionens delar som kan tänkas an-
vändas i externrevisionen, så följer både PWC och KPMG PCAOBs standard AS2. Röran-
de de bolag som träffas av SOX, så får externrevisionen enligt AS2 använda sig av intern-
revisionens arbete. Revisorn måste dock göra en formell utvärdering av vilka interna kon-
troller de har för avsikt att använda sig av och ta ställning till hur objektiva och kompetenta 
de personerna är som har utfört det interna arbetet. Det står uttryckligen i AS2 att om arbe-
tet har gjorts av en internrevisor som har följt den praxis enligt IIA, så har det den största 
tillförlitligheten. Om bolaget i fråga inte har någon internrevisionsfunktion, så krävs det en 
mer omfattad granskning av det gjorda arbetet från den externa revisorns sida.  
 
Det är alltså viktigt att internrevisionen är kompetent och har en oberoende funktion på fö-
retaget för att möjliggöra samarbete. Internrevisionen bör inte direktrapportera till CFO ef-
tersom han har hand om räkenskaperna och påverkar vad som kommer med i redovisning-
en. Att rapportera direkt till VD eller styrelsen är viktigt för den oberoende ställningen på 
företaget, menar Wallquist.  
 
När det gäller samarbetets omfattning i framtiden så är det inte helt säkert hur det kommer 
att se ut säger Wallquist. Det beror väldigt mycket på hur internrevisionen på de olika bola-
gen ser ut, då externrevisionen i varje enskilt fall måste utvärdera den. Idag ser Wallquist 
inte att det finns många företag i Sverige som har tillräckliga resurser i internrevisionen för 
att klara granskningen av intern kontroll på egen hand. Det leder till att de i viss utsträck-
ning blir tvungna att lägga ut den på konsulter. Trots detta anser Wallquist att de givetvis 
kommer att ta del av de tester som internrevisionen har gjort, i så stor utsträckning som det 
är möjligt. Han säger att ingen tjänar på dubbelarbete, men att externrevisionen ändå måste 
göra sin oberoende granskning av hela den finansiella rapporteringen. Under det första året 
så tror han kanske inte att det blir så mycket samarbete men att detta kommer att öka. Ef-
tersom granskningen av intern kontroll är ny även för externrevisionen så måste man som 
Cronie Wallquist uttrycker det; ”… vi måste hitta känslan för det själva innan man kan förlita sig 
på andras arbete”.  
 
Samarbetet i Sverige gäller annars främst timing av insatser för att undvika dubbelarbete, 
säger Wallquist. Skall externrevisionen använda något från internrevisionen så är det också 
viktigt att detta arbete har utförts i samband med bokslut när externrevision skall ske. När 
det gäller den nya regleringen från SOX så tror han att den kommer att innebära ett utökat 
samarbete mellan intern- och externrevisorerna. De bolag som träffas av SOX måste bygga 
en väl fungerande internrevisionsfunktion och det kommer att leda till ökade kontakter 
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med externrevisorerna. När det gäller bolagskodens inverkan på samarbetet så tror inte 
Wallquist att den hittills haft någon inverkan. Han tillägger: 
 
”Jag tror att alla ligger och väntar på att se vad den egentligen ska innebära.”   
 
Vad det gäller på vilket sätt samarbetet mellan den interna och externa revisorn kommer att 
påverkas av de nya reglerna/anvisningar, så är det svårt att dra någon direkt slutsats, enligt 
PWC. Med största sannolikhet kommer omfattningen av revisionsarbetet att öka, men på 
vilket sätt är svårt att sia om i dagsläget. Angående hur täta kontakterna är mellan intern- 
och externrevisorerna, har de ökat i och med inrättandet av SOX och då speciellt på grund 
av SOX 404. Då den är relativ ny företeelse och det ännu inte ha arbetats fram någon klar 
praxis, så krävs det löpande kontakter för att uppdatera sig inom området, enligt PWC. De 
säger vidare att: 
 
”De nya regelverken/anvisningarna har inneburit att vi genom en dialog med internrevisorerna försöker att 
samplanera revisionsprocessen i större utsträckning för att minimera dubbelarbete.” 
 
PWC tar upp revisionen av personalkostnader, som ett exempel där de tillsammans med in-
ternrevisionen i förväg har bestämt olika fokus på interngranskningen. Däremot finns det 
områden som externrevisorn inte får förlita sig på, som till exempel själva bokslutsproces-
sen, säger PWC.  
 
Wallquist säger att när det gäller större bolag har externrevisionen idag kontakt med intern-
revisionen ungefär fyra till fem gånger per år. Det finns dock fall där kontakter sker varje 
vecka, men det beror mycket på den pågående implementeringen av SOX 404. Bolagen är 
osäkra på hur de skall göra och även på hur SOX är kopplad till bolagskoden, hävdar Wall-
quist. För PWCs del så har de två till tre formella möten under året, vid dessa möten går de 
igenom revisionsinriktningen och ta del av internrevisionens rapporter. Utöver det så tas 
kontakter i frågor som är av specifik karaktär, vilket har ökat på senare tid till följd av SOX. 
 
När det gäller kvalitén på den information som internrevisionen lämnar till externrevisio-
nen idag så tycker Wallquist att den är rätt så låg. Detta beror på att revisionerna har olika 
syften och fokus. De interna revisorerna är mer inriktad på att säkerställa och kontrollera 
bolagets processer medan de externa revisorerna inriktar sig på den externa rapporteringen. 
Det är också skillnader i kompetens, utbildning och certifiering mellan revisionerna. Infor-
mationskvalitén kan därmed skifta på grund av att man kommer från olika begreppsvärldar. 
Enligt Wallquist har statusen på internrevisionen varit låg, men detta kommer att ändras i 
takt med att kompetensen höjs, vilket kommer att gynna samarbetet.  
 
Vad det gäller revisionskommittéer så har enligt Wallquist även större bolag som inte träf-
fas av SOX inrättat en sådan kommitté. Det har bland dessa bolag uppfattas som en kvali-
tetsstämpel, i och med att kontakterna bli tätare mellan styrelse och revisor än vad som an-
nars var fallet. Han tycker kommittéerna eller utskotten är väldigt bra, det stärker revisorns 
oberoende och det kommer att innebära att den finansiella rapporteringen stärks än mer. 
Än så länge så tycker han dock att externrevisionen ger mer information till kommittén än 
vad den får tillbaka.  
 
SOX 301 rörande revisionskommittén har fått ett ökat fokus och blivit mer betydelsefullt, 
anser PWC. Det bolag som träffas av SOX och som inte hade någon revisionskommitté 
innan måste nu inrätta en sådan enligt gällande regler. För amerikanska och svenska bolag 
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tillhörande den amerikanska börsen så hade man redan innan i stor utsträckning väl funge-
rande revisionskommittéer, säger PWC. Skillnaden i och med införandet av SOX reglerna 
är att kraven har ökat på detta organ och på de ledamöter som sitter med i dessa kommitté-
er. I jämförelse med bolagskodens anvisningar om revisionsutskottets roll så liknar den i 
praktiken i mångt och mycket SOX 301, anser PWC. Enligt de, skall den verka för tydlig-
göra rollfördelningen mellan styrelsen, bolagsledningen och revisorn. Lagstiftningen har 
med andra ord inneburit att ansvaret har tydliggjorts, enligt PWC: 
 
”Det tvingar nu styrelsens ledamöter att ta ett mer aktivt ansvar, det går inte att sitta i baksätet längre.” 
 
Revisionskommittén har även blivit en viktig del av den interna kontrollen, att de skall ver-
ka som ett slags kontrollorgan och skall kontrollera boksluts och intern kontroll processer-
na, enligt Wallquist. Vidare skall sedan extern revisorn utvärdera hur revisionskommittén 
har skött sina åtagande, vilket är en ny företeelse för den påskrivande revisorn. Samtidigt 
skall revisionskommittén utvärdera extern revisorns arbete, vilket resultera till att de kon-
trollera varandras arbete.  
 
Den externa revisorns oberoende gentemot bolaget har i allt högre grad stärkts i och med 
införandet av revisionskommittéer, anser PWC. Då kommunikationen numera går mer ge-
nom kommittén och inte främst genom bolagsledningen som det gjorde innan SOX. Att 
styrelsen enligt bolagskoden skall träffa bolagets revisor minst en gång per år, utan bolags-
ledningens medverkan stärker revisorns roll och förbättra kvalitén på den finansiella rap-
porteringen, enligt PWC. Wallquist anser däremot att dessa organisatoriska förändringar 
inte har förbättrat oberoendet något nämnvärt, eftersom det under en längre tid har varit 
tillfredställande.   
 

4.2 Internrevisorerna 
De internrevisorer som vi har intervjuat arbetar för två av Sveriges största börsnoterade 
bolag, AB Volvo och LM Ericsson. Nedan följer först en kort information av bolagen och 
personlig information om respondenterna.  

LM Ericsson (Ericsson) startades 1876 i Stockholm, där huvudkontoret fortfarande lig-
ger, av Lars Magnus Ericsson, men börsnoterades först 1912. Dagens koncern har cirka 
51 500 anställda runt om i världen och leverera mobiltelefonsystem och telefonväxlar. 
Ericsson har under lång tid varit Sveriges viktigaste börsbolag (A-listan) med spritt ägande, 
totalt cirka 1 300 000 aktieägare. (LM Ericsson, 2005) Vår respondent, Urban Eklund har i 
många år jobbat inom internrevision på olika arbetsplatser. På Ericsson har han arbetat i 
cirka fyra år och har under sin tid på Ericsson varit med och byggt upp den nya internrevi-
sionsavdelningen.  

AB Volvo (Volvo) grundades 1927 och är idag den ledande tillverkaren av tunga lastbilar, 
deras huvudkontor är beläget på Torslanda. Volvokoncernen består av åtta affärsområden; 
Volvo Lastvagnar, Mack Trucks, Renault Trucks, Volvo Bussar, Volvo Anläggningsmaski-
ner, Volvo Penta, Volvo Aero och Volvo Financial Services. Därutöver finns flera affärs-
enheter som till exempel Volvo Powertrain, Volvo IT och Volvo Logistics som supportrar 
tillverkningen och logistiken. (Volvo, 2005) Vår respondent Bengt Sallander är internrevi-
sionschef för Volvokoncernen och har varit verksam på Volvo i över 35 år. Sallander har 
arbetat på många ledande befattningar inom koncernen, som till exempel CFO för Volvo 
Penta. 
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4.2.1 Intern Revision 

De senaste decennierna har Ericsson haft en internrevisor som suttit i koncernledningen 
och har fungerat som en mäklare för internrevisionsuppdrag på de olika dotterbolagen i 
koncernen. När Eklund kom till Ericsson var hans uppgift att ordna resurser till internrevi-
sioner utifrån ledningens önskemål på de olika dotterbolagen. Dessa resurser kunde vara 
både interna och konsulter utifrån. Så är det inte längre, utan nu är internrevisionen en 
komplett organisation på koncernnivå och resurser finns permanent för att planera och ut-
föra objektiva revisioner. Den här nya internrevisionsfunktionen bildades under år 2003 
och består idag av 15 internrevisorer världen över, varav 10 sitter i Sverige. Utöver dessa 
har vissa dotterbolag egna internrevisorer men de är inte knutna till koncerninternrevisio-
nen. När det gäller koncerninternrevisionen rapporterar den till den nyinrättade (år 2003) 
revisionskommittén (SOX 301) och finanschefen (CFO) på koncernnivå. Detta rapporte-
ringssätt är också nytt från förra året, innan rapporterade internrevisionen till en controller-
funktion på koncernnivå (Finance). Nu har man flyttat upp organisationen i hierarkin och 
rapporterar direkt till styrelsen genom revisionskommittén. Den har utformats efter de reg-
ler som föreskrivs i SOX 301, om krav på att den har oberoende ledamöter som ej är an-
ställda i koncernen. Under 2004 startade SOX 404 projektet och arbetet med att uppfylla 
dessa krav tog fart.     
 
På Volvos huvudkontor i Torslanda består interrevisionsavdelningen enbart av fyra perso-
ner, men totalt sett finns det 30 internrevisorer i koncernen världen över. Internrevisorerna 
i organisationen är fördelade per affärsområde, men även geografiskt. De är lokalt anställda 
i respektive land av respektive bolag i koncernen, men rapporterar direkt till Bengt Sallan-
der, internrevisionschef på Volvo. Bengt rapporterar i sin tur till VD Leif Johansson, eko-
nomichef Stefan Jonsson och till revisionskommittén. Internrevisionschefen vill likna sin 
organisation mer som ett nätverk än en formell strukturerad organisation, där internrevi-
sionsavdelningen på huvudkontoret håller ihop och koordinerar nätverket.    
 
Vad det gäller internrevisionens arbetsuppgifter skall de genomföra revision av olika pro-
cesser och funktioner i koncernen, säger Sallander. Hur och när dessa revisioner skall 
genomföras bestäms genom en dialog mellan ledningen för internrevisionen, styrelsen, 
koncernledningen och revisionskommittén. Sallander kallar denna kommitté även för bo-
lagskodens benämning utskott, då han anser att innebörden är synonymt med varandra. 
Denna dialog leder sedermera till en revisionsplan som internrevisionen lägger fram, säger 
Sallander. För Volvos del får Sallander under hösten input från revisionskommittén röran-
de de områden internrevisionen skall titta närmre på. Vidare får han efter diskussion med 
koncernledningen direktiv på var fokus bör ligga i det dagliga arbetet. Varje internrevisions-
funktion i respektive affärsområde får även input från sin respektive ledning. De här tre 
olika underlagen tillsammans med input från huvudkontoret ligger sedan till grund för en 
revisionsmapp. Utifrån revisionsmappen arbetar man fram en revisionsplan, som därefter 
överlämnas till revisionskommittén för deras godkännande. Eklund menar att det är viktigt 
att internrevisionen sker i samråd med de man granskar. Detta för att de som bli granskade 
inte skall känna sig kränkta utan att de båda jobbar för bolagets bästa. Han säger vidare att 
eventuella förändringar blir så mycket enklare om den som granskats varit med hela vägen. 
Skulle internrevisionen dock misstänka några medvetna oegentligheter i bolaget sker oan-
nonserade granskningar.  
 
I och med framväxten av SOX, läggs mycket av både Volvos och Ericssons resurser röran-
de internrevision på implementeringen av SOX, speciellt SOX 404. Det traditionella intern-
revisionsarbetet har fått stå tillbaka och istället läggs stora resurser på att arbeta fram ett väl 
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fungerande intern kontroll system i enlighet med SOXs regler. Till exempel så arbetar samt-
liga internrevisorer på Volvo i olika projekt kopplade till implementeringen av SOX.  
 
Det som SOX främst har inneburit är nedskrivna regler för hur den interna kontrollen skall 
efterföljas, säger Eklund. Som ett exempel tar Eklund upp den årliga kontrollen som måste 
göras av de processer som styr den interna kontrollen när det gäller den finansiella rappor-
teringen. SOX har vidare inneburit att dokumentationskravet har höjts inom intern kon-
troll, men annars är det vanligt revisionsarbete som gäller. Detta innebär i vanlig ordning 
planering, genomförande och rapportering. SOX har också påverkat periodiciteten och till 
vem resultatet av internrevisionen skall rapporteras, säger Eklund. 
 
Rörande bolagskoden och dess anvisningar har varken Sallander eller Eklund i detalj stude-
rat det närmre. Sallander tillägger att koncernens jurister har låtit meddela att, om koncer-
nen uppfyller reglerna i SOX, så lever de med råge upp till bolagskoden. Därför har intern-
revisionsfunktionen på Volvo medvetet inte lagt några större resurser på att studera bo-
lagskodens anvisningar i detalj. Eklund är av samma uppfattning, är det några större an-
passningar som bör göras i bolagskoden som inte finns med i SOX, får man därefter väga 
in det i revisionsplanen.   

”Man måste tänka på att om man negligerar bolagskodens anvisningar så kan man skapa bad will för fö-
retaget”, säger Eklund. När det gäller den rapport som bolagskoden föreskriver för bedöm-
ning av de interna kontrollerna så har inte internrevisionen tittat närmre på detta, utan det 
har än så länge bara juristfunktionen gjort på Ericsson. 

4.2.2 Intern Kontroll 

När det gäller säkerställandet av att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande, är det 
alltid risk och väsentlighet som styr, säger Eklund. Internrevisionens huvuduppgift enligt 
Eklund är: 
” …att göra objektiva revisioner av kvalitén på den interna styrningen. Det SOX har tillfört är regler som 
styr upp hur detta skall gå till.” 
 
I och med SOX 404 projektet så har Ericsson tagit fram en lista på nyckelprocesser och 
dessa kommer att bli styrande för hur internrevisionen skall testa den interna kontrollen. 
Nyckelkontroller är enligt Eklund sådana kontroller som testar processer som om de skulle 
fallerar skulle påverka den finansiella rapporteringen. När det gäller den interna kontrollen, 
gällande finansiell rapportering (SOX 404) hänvisar PCAOBs AS2 standard till att man 
skall använda sig av COSOs ramverk eller något snarlikt etablerat ramverk. Ericsson följer 
AS2 och har tagit detta till sig och använder idag COSO. Detta ramverk ger en bra platt-
form som gör att man talar samma språk när man kommunicerar med olika intressenter. 
Den internrevisor som vi pratade med på Ericsson var väl insatt i COSO-modellen, då han 
under ganska lång tid varit engagerad i IIA Sverige. Volvo har från sin sida arbetat fram en 
form av instruktionsbok med titeln ”Financial Policies and Procedures”, som skall ligga till 
grund för hela koncernen angående intern kontroll. Sallander uttrycker det som: 
 
”Den här är våran bibel, som innehåller föreskrifter om intern kontroll och att koncernen skall använda 
sig av COSOs ramverk för att uppnå god intern kontroll.” 
 
I den här boken så föreskrivs att COSOs ramverk skall användas i hela koncernen för att 
uppnå god intern kontroll. Även Volvo har ett antal pågående SOX projekt, som arbetar 
med att definiera vilka enheter som omfattas av SOX reglerna. Av Volvos 400 enheter så 
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omfattas cirka 40 av SOX 404 och därigenom har man tagit hand om de stora enheterna 
där det förekommer materiella risker. Vidare har de identifierat olika processer i koncernen, 
såsom ”revenue and receivable” process, produktutveckling och ”purchase and payable” 
process. Alla dessa 40 utvalda enheterna skall dokumentera dessa processer, samt identifie-
ra nyckelkontroller och matcha dessa med de uppställda kontrollmålen för varje process.  
Den omfattande dokumentationsfasen är nästintill slutförd för Volvo och de har nu över-
gått till utvärderingsfasen. Där de tillsammans med PWC utvärderar huruvida de identifie-
rade nyckelkontrollerna är förståeliga och logiska. Volvo räknar med att efter sommaren 
göra ett första testvarv av kontrollerna. För genomförandet av testerna och dokumentation 
av dessa tester har Volvo tagit fram ett IT-hjälpmedel, nämligen en modul som heter MIC 
(Management of Internal Control).  
 

4.2.3 Samarbete med externrevisionen 

Vad det gäller samarbetet mellan internrevisionen och externrevisorerna, är det för Erics-
sons del under utveckling. Då den nuvarande internrevisionsavdelningen är relativt nybil-
dad, är arbetet i startgroparna och viljan finns från båda sidor att etablera ett tillfredställan-
de samarbete. Från externrevisionen finns också en uttalad förhoppning om att kunna an-
vända sig av internrevisionens arbete i sina bedömningar, säger Eklund.  
 
Volvo har däremot alltid haft en frekvent kontakt rörande revisionsfrågor och den har ökat 
i och med SOX. Men det är viktigt att beakta oberoendet och det försvårar till viss grad 
samarbetet, säger Sallander. Vad det gäller uppdrag som ligger utöver själva revisionen, så 
har en viss restriktivitet ålagts. Därför lägger Volvo fram för varje år en revisionsmatris för 
revisionskommittén, som därefter ta ställning till vilka områden som internrevision får ta 
hjälp av externrevisorerna. För varje uppdrag som ligger utanför den normala revisionen, 
men innanför revisionsmatrisen, måste godkännas av Sallander eller revisionskommittén 
beroende på uppdragsstorlek.  
 
På koncernnivå har Volvo varje kvartal avstämningsmöten med de externa revisorerna, där 
man går igenom affärsläget och aktuella frågor. Då nuvarande internrevisionsfunktionen är 
relativ nybildad på Ericsson, är de formella kontakterna än så länge inte så kontinuerliga. 
Dock träffas de under våren inför bokslutsrapporten för att gå igenom den finansiella rap-
porteringen och frågor av olika karaktär rörande den interna kontrollen. För Volvo funge-
rar informationsutbytet mellan internrevisionsfunktionen och de externa revisorerna, på ett 
tillfredställande sätt enligt Sallander. Volvo gör tillsammans med externrevisorerna även en 
utvärdering rörande hur samarbetet har fungerat under året och därefter vidtas gemen-
samma åtgärder för att vidare få ett hållbart bra arbetsklimat.   
 
Angående vilken utsträckning de externa revisorerna kan använda sig av den interna revi-
sorns arbete, är det upp till de externa revisorerna att avgöra. Frågan är enligt internreviso-
rerna, hur långt externrevisionen vågar sträcka sig till att använda internrevisionens arbete 
och samtidigt vara trygga i att de tagit sitt fulla ansvar i externrevisionen. Här är det också 
viktigt, enligt Eklund, att internrevisionen tar sitt ansvar och är tillräckligt professionella 
och kompetenta för att externrevisionen skall kunna använda deras arbete. En bra internre-
visor behöver ha de rätta individuella egenskaperna och dessutom krävs, erfarenhet och ut-
bildning för att säkerställa att internrevisionen har integritet och objektivitet, enligt Eklund. 
Detta menar han är en förutsättning för att externrevisionen skall kunna använda internre-
visionen.  
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I dagsläget tar externrevisorerna del av samtliga revisionsrapporter från Volvo och får där-
igenom en bra helhetsbild över verksamheten. Det är sedan upp till de externa revisorerna 
att avgöra till vilken grad de kan använda sig av det material de har fått. Diskussioner förs 
mellan internrevisionen på Volvo och deras externrevisorer att i större utsträckning fokuse-
ra på olika områden, för att minimera dubbelarbete. Sallander säger att: 
 
”Man kan tycka att extern revisorerna kan ta större del av vårt arbete i revisionen, nu när vi gör större de-
len av deras arbete.”  
 
Ericsson har för tillfället inte så många rapporter att erbjuda externrevisorerna rörande 
SOX, utan Ericsson för tillsammans med dem diskussioner om vilka villkor och former 
som krävs för att få ett tillfredställande samarbete framöver. Internrevisorn ser att samarbe-
tet kommer att växa fram successivt det här året och förhoppningsvis, under 2006 vara re-
lativt bra utvecklat. Externrevisorer är också, just nu involverade i uppbyggnaden av intern-
revisionen på Ericsson för att på så sätt säkerställa en samsyn när det gäller de grund-
läggande sakerna som t ex rapporteringsvägar och metodik för revisionsarbete.   
 
De nya reglerna enligt SOX kommer att innebära att Volvo måste vara mer formella i rela-
tionen till de externa revisorerna. Detta leder även till en ökad dokumentation avseende 
kontakterna med externrevisorerna, säger Sallander. Under hösten kommer Volvo som ti-
digare nämnts att genomföra revision enligt SOX för vissa utvalda enheter och där är tan-
ken att de kommer att jobba parallellt med externrevisorerna för att lära av varandra. Enligt 
Eklund så har bolagskoden och speciellt SOX lett till att internrevisionen har kommit 
mycket mer i fokus. Det har även lett till att externrevisionen i och med dessa nya regelverk 
fått ett mycket större intresse för internrevisionens arbete och hur de kan dra fördel av det i 
sin revision. Externrevisionen skall numera uttala sig om och bedöma bland annat de bak-
omliggande processerna för interna kontroller och detta vill de ofta ha hjälp med, enligt 
Eklund. Inte minst för att konfirmera den bild man själv har efter den egna granskningen. 
Externrevisionen har ju inte heller den tid som internrevisionen har att undersöka proces-
serna på djupet då deras fokus också ligger på den finansiella revisionen. Det nya systemet 
med samarbetet mellan revisionerna kommer också att uppfylla bolagskodens intentioner 
om täta kontakter, menar internrevisorn på Ericsson.  
 
Den största skillnaden mellan revisionerna är att internrevisionen skall säkerställa en väl 
fungerande intern kontroll och en effektiv ”operational audit”, medan externrevisionen in-
riktar sig på den finansiella rapporteringen, säger Sallander. Internrevisionen fokuserar allt-
så på de bakomliggande strukturerna och externrevisionen på de faktiska siffrorna i årsre-
dovisningen. Trots dess skillnader så har båda rapporteringsbas i revisionskommittén, säger 
Eklund. 

Revisionskommittén på Ericsson vill ha både intern- och externrevisioner som underlag för 
vilka frågor de skall ställa när det gäller revisioner och kontroller, säger Eklund. Det faktum 
att båda rapporterar till revisionskommittén kommer också att trycka på mot ett bättre 
samarbete. Denna revisionskommitté kommer att följa de internationella reglerna och 
SOX, med oberoende ledamöter och finansiella experter. För Volvos del så har man utöver 
inrättandet av en revisionskommitté även etablerat en ”Disclosure committee”. Denna 
kommitté är ett internt organ som sammanträder inför varje publicering av finansiell in-
formation. Där går man igenom vad de skall publicera i form av finansiell information och 
annan data som kan har påverkan på börskursen.  
 
Vad det gäller oberoende frågan hävdar både Sallander och Eklund, att som internrevisor 
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är det omöjligt att vara helt oberoende, då de är anställda och får lön av respektive bolag. 
Sallander anser ändå att de internrevisorer som arbetar i organisationen har en stor integri-
tet och är därför relativt oberoende i sin granskning. Han hänvisar till att om någon av in-
ternrevisorerna ser att något är fel, kan man anonymt rapportera det till revisionskommit-
tén. IIA och de internationella definitionerna för vad internrevision skall stå för har tonat 
ner detta mål och fokuserar istället på att det är objektivitet som skall eftersträvas, säger 
Eklund.  

4.3 FAR 
FAR är den största föreningen i Sverige för auktoriserade och godkända revisorer. Den har 
som uppgift att stödja revisionsbranschen genom exempelvis rekommendationer, utbild-
ning och uttalanden i vägledande syfte. FAR har en ledande roll i arbetet att utveckla och 
normera revisorsyrket och närliggande verksamhetsområden. (FAR, 2005)      

Lars Träff är ordförande för FAR och uttalade redan från början att FARs främsta uppgift 
de kommande åren är implementeringen av bolagskoden. Träff har arbetat hela sin karriär 
på Ernst & Young, det vill säga 27 år. Han är partner i E & Y och sitter i styrelsen både i 
Sverige och Norden. Han jobbar sedan tio år med revision på stora internationellt noterade 
bolag.  

4.3.1 Extern Revision 

Lars Träff anser att ”den svenska modellen” med viss lagstiftning plus den självsanerande ana-
lysmodellen för oberoende, är väldigt bra. Denna innebär att den enskilde revisorn konti-
nuerligt skall utvärdera sitt oberoende emot klienten och han menar att denna modell är 
väldigt bra om de anvisningar som finns för utvärderingen också följs. Det är kostnadsef-
fektivt om revisorn kan hjälpa klienterna med viss konsultativ hjälp och rådgivning. Här ser 
han också stora skillnader mellan SOX och ”den svenska modellen” rörande oberoendet. SOX 
har listat en hel rad uppgifter som en revisor inte får hjälpa sin klient med när det gäller 
områden som kan påverka den finansiella informationen. ”Den svenska modellen” ger revisorn 
större frihet att hjälpa till, under förutsättning att han med analysmodellen kan visa att obe-
roendet inte rubbats. Vidare vill Träff flytta diskussionens fokus något ifrån oberoendet. 
Han menar att det som är än viktigare är att revisorn kan visa på att han/hon har sin integ-
ritet i behåll mot klienten och externa intressenter.  

När det kommer till de organisatoriska förändringar som förordas i SOX och bolagskoden, 
så påpekar Träff att det inte är någon egentlig skillnad på revisionsutskott och revisions-
kommitté. I bolagskoden kallas det helt riktigt för utskott eftersom det är frågan om en del 
av styrelsen som bildar ett utskott. SOX beskriver en Audit committee (revisionskommit-
té), men även här är det frågan om ett utskott i styrelsen som skall ha i uppdrag att sköta 
kontakten och samordningen med både intern och extern revision. Träff understryker dock 
att i Sverige är det bolagsstämman som utser externrevisorn, även om revisionskommittén 
kan lämna förslag. Träff tycker att det är bra med dessa revisionsutskott/-kommittéer efter-
som revisionen, enligt honom, blivit allt mer komplex och att det är viktigt att styrelsen är 
väl insatt. Han ser också att olika bolag har haft väldigt olika ambitionsnivåer när det gäller 
införandet av ett revisionsutskott/-kommitté. Skall en kommitté leva upp till alla de krav 
som ställs på den enligt SOX så får man jobba hårt, säger Träff.        
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4.3.2 Intern Kontroll 

Intern kontroll är, enligt Träff, något som har hamnat väldigt i fokus efter SOX och att det 
kan verka vara väldigt komplext. Detta vill han dock slå hål på: 

” Intern kontroll är ingen ”rocket science ”, det handlar om ”basic” funktioner som att betala sina räk-
ningar, fakturera sina tjänster och se till att pengarna hamnar där de skall.” 

Han menar att problem uppstår när bolagen är stora och dessa processer blir väldigt 
många. Dokumentationskravet från SOX blir då något som blir överväldigande eftersom 
alla processer kanske inte är formella utan något man ”alltid gjort”. Detta informella ar-
betssätt anser Träff är utbrett i Sverige och därför tar det också tid att identifiera proces-
serna innan man kan dokumentera dem.  

Bolagskoden är något som kommer gemensamt ifrån både revisorerna och näringslivet vil-
ket kommer att förbättra anseendet inför allmänhetens ögon. SOX är mer en produkt av 
revisorer för att visa krafttag mot glidande uppfattningar om oberoendet och den finansiel-
la information som kommer ifrån bolagen, enligt Träff. Bolagskoden är också ett krav för 
att få notera sig på Stockholmsbörsen numera, men exakt hur den skall implementeras är 
under uppbyggnad. FAR har tillsatt en grupp som jobbar med hur implementeringen skall 
se ut rent praktiskt och målet är att ta fram en vägledning. Denna grupp innehåller repre-
sentanter från alla de fyra stora revisionsbyråerna (Big four) men inga från näringslivet. 
Detta beror, enligt Träff, på att dessa var lite slöa i starten. Dock har även näringslivet all-
deles nyligen satt ihop en grupp som tittar på hur de skall använda bolagskoden och ett 
samarbete med FARs grupp är under utveckling.   

Träff tycker att det är bra med krav på börsbolagen men hävdar samtidigt att det är mycket 
upp till de enskilda bolagens sunda omdöme att upprätthålla god corporate governance. 
Här ser han bolagskoden som en gyllene medelväg mellan den strikta paragrafmentalitet 
som råder i SOX och den något för godtyckliga nuvarande svenska modellen. Om man ser 
till kraven i SOX och bolagskoden så är de ganska lika på flera punkter, enligt Träff. Bo-
lagskodens krav på rapport om den interna kontrollen är till exempel väldigt omfattande 
och svår att uppfylla. Effekten med ”comply or explain”, tror Träff, blir att implemente-
ringen kan ske stegvis istället för direkt som SOX kräver. Sedan är det mycket upp till me-
dia och institutionella investerare att fungerar som påtryckare för att bolagen lever upp till 
kraven. Vidare poängterar Träff att bra intern kontroll givetvis är en förutsättning för en 
god lönsamhet och både FAR och näringslivet är positiva till bolagskoden.  

4.3.3 Samarbete mellan intern- och externrevisionen  

Enligt Lars Träff har intern- och externrevisionerna väldigt litet samarbete idag. Detta be-
ror på att de fokuserar på helt olika saker i sina revisioner. Internrevisionen tittar på intern 
kontroll och att processerna är så effektiva som möjligt. Externrevisionen tittar istället på 
den finansiella rapporteringen och de underlag som ligger till grund för denna. I Sverige ser 
han bara att det är inom den finansiella sektorn (exempelvis banker) som det finns något 
egentligt samarbete, beroende på avsaknaden av starka internrevisioner traditionellt i Sveri-
ge. Ser man till exempelvis på Tyskland och USA så är samarbetet mer utvecklat, säger 
Träff. Det som kommer nu, är ändringar av granskningen av den interna kontrollen, enligt 
bolagskoden och SOX 404. Dessa ändringar får till följd att revisionernas fokus överlappar 
och detta kan, enligt Träff, resultera till att samarbetet när det gäller den interna kontrollen 
kan komma att öka. Träff har dock vissa betänkligheter när det gäller kvalitén på den 
svenska internrevisionen. Inom bankväsendet så är den mycket bra, enligt honom, men ge-
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nerellt är den av ”varierande kvalitet” och under uppbyggnad i svenska börsbolag. Förstärk-
ningen av dessa avdelningar ser han som en direkt följd av de krav som kommit i och med 
SOX 404 men trots detta tror inte Träff att samarbetet kommer att öka så mycket. Det är 
ju externrevisionen som har i uppdrag att kontrollera hela bolaget och den finansiella rap-
porteringen speciellt, detta kommer inte att ändra sig, menar han. Samarbetet kommer allt-
så att till största delen ske på externrevisionens villkor och främst inom SOX 404 ram och 
de dokumentationskrav som följer därav.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyserar vi empirin och kopplar utfallet med referensramen och dess teorier. 

5.1 Bolagskoden 
Det övergripande syftet med bolagskoden är att höja kvalitén på svensk bolagsstyrning och 
säkerställa förtroendet för svenskt näringsliv. För att säkerställa en god bolagsstyrning är 
det av vikt att den finansiella informationen och rapporteringen som lämnas ut till bolagets 
olika intressenter överensstämmer med bolagets verkliga värden. (SOU 2004:130) FAR ge-
nom Lars Träff var tidigt ute med att ange att implementeringen av bolagskoden, är högt 
upp på agendan. FAR har därför tillsatt en grupp med representanter från alla de fyra stora 
revisionsbyråerna som skall jobba med att ta fram en vägledning om hur bolagskoden skall 
implementeras operationellt. Träff är personligen positiv till bolagskoden och anser i linje 
med kodgruppen att den kommer bidra till att stärka förtroendet för marknadens aktörer. 
Han tilläger samtidigt att det är mycket upp till bolagens sunda förnuft att säkerställa en till-
fredställande bolagsstyrning. Vidare tror Träff i likhet med kodgruppen att media och insti-
tutionella investerare framöver kommer pressa bolagen till att ta ett större ansvar för att 
implementera bolagskodens anvisningar.  

Generellt kan vi konstatera att varken de interna eller externa revisorerna, i detalj har stude-
rat anvisningarna rörande revisionsutskott och intern kontroll enligt bolagskoden. För Vol-
vos del har koncernens jurister sagt att uppfyller koncernen reglerna enligt SOX, så skall 
det inte vara några större problem att leva upp till bolagskoden. Även Ericsson ger samma 
bild av bolagskoden och skulle det vara något av vikt bland bolagskodens anvisningar som 
inte täcks av SOX, så får man implementera det i revisionsplanen. Eklund är väl medveten 
om att det är viktigt att inte nonchalera anvisningarna, för det kan lätt leda till att fel signa-
ler sänds ut till allmänheten och därmed påverka bolaget negativt. Detta anser vi överens-
stämmer med kodgruppens förhoppning, att det är upp till bolagets intressenter att avgöra 
huruvida man uppfyller bolagskodens anvisningar eller ej.  

Vi delar Wallquists uppfattning om att bolagen har fullt upp med att uppfylla reglerna enligt 
SOX och att arbetet med att implementera bolagskoden därmed har blivit lidande. Vi anser 
även att det kan bero på att både intern- och externrevisorerna inväntar vägledning från 
bland annat FAR, gällande implementeringen och tolkningen av bolagskodens anvisningar.  

5.1.1 Revisionsutskottet 

För att ytterligare förbättra kvalitén och säkerställa den finansiella rapporteringen, har stora 
påtryckningar från marknadens intressenter för att inrätta ett revisionsutskott på de svenska 
börsnoterade bolagen förekommit (SOU 2004: 47). Både Volvo och Ericsson har inrättat 
revisionskommittéer i enlighet med SOX 301 och därmed anser bolagen att de med råge 
uppfyller bolagskodens anvisningar om revisionsutskott. Träff är av den åsikten att det inte 
är någon väsentlig skillnad mellan revisionskommittén enligt SOX 301 och det svenska re-
visionsutskottet enligt bolagskoden. Vi har förstått att respondenternas allmänna uppfatt-
ning är att det enda som egentligen skiljer dem åt är benämningen. Det svenska namnet 
med utskott anses vara det mest korrekta eftersom det rör sig om ett utskott ur styrelsen 
och inte en fristående kommitté. 

Syftet med revisionsutskottet är även att stärka externrevisorns oberoende och att medver-
ka till att höja kvalitén på den interna kontrollen och bolagets finansiella rapportering. Re-
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visionsutskottet som oberoende övervakare av företagsledningen, skall kontinuerligt träffa 
bolagets revisor för att diskutera samordningen och revisionsriktningen. (SOU 2004: 47) 
Wallquist anser att inrättande av revisionsutskott i allt högre grad stärker revisorns obero-
ende och bidrar till att höja kvalitén på den finansiella rapporteringen Han har i sitt dagliga 
arbete även sett att bolag som inte träffas av SOX, har inrättat revisionsutskott/-
kommittéer för att kommunikationen skall ske mellan styrelsen och bolagets revisor, istället 
för bolagsledningen och revisorn. Utifrån studien anser vi att den gemensamma uppfatt-
ningen bland respondenterna är att införandet av revisionskommitté-/utskott är ett steg i 
rätt riktning och att de kommer medverkar till att stärka revisorns oberoende än mer. 

Revisionsutskottet skall även fastställa anvisningar för vilka andra tjänster än revision som 
bolaget får införskaffa av bolagets revisor (SOU 2004: 130). För Volvos del så lägger de för 
varje år fram en revisionsmatris inför revisionskommittén/-utskottet, som därefter sätter 
upp gränser för vilka områden som internrevisionen får ta hjälp av bolagets revisorer. De 
uppdrag som inte ligger inom den vanliga revisionen, men innanför revisionsmatrisen mås-
te få ett godkännande från revisionskommittén. 

5.1.2 Intern Kontroll 

En god intern kontroll är ett måste för att säkerställa den finansiella informationen och 
eliminera både de operationella och finansiella riskerna förknippade med näringsverksam-
het. Bolaget skall även inrätta en granskningsfunktion i form av en internrevisionsfunktion 
som skall övervaka och löpande rapportera hur den interna kontrollen fungera. (SOU 
2004:130) 

Gällande anvisningarna om intern kontroll, tror inte PWC att det kommer att ske så stora 
förändringar. Deras uppfattning är att bolagen som berörs av och lever upp till SOX 404, 
utan större problem kommer att uppfylla bolagskodens anvisningar. I och med att bolags-
koden är så pass ny, så finns det dock frågetecken om hur anvisningarna rörande intern 
kontroll skall tolkas, enligt Wallquist. Det är upp till FAR och de normgivande organen att 
inom en snar framtid arbeta fram vägledningar, anser PWC. Vi hävdar att FAR har anam-
mat revisorernas avsaknad av mer precisa anvisningar, genom att tillsätta en grupp beståen-
de av erfarna revisorer, vars mål är att arbeta fram en vägledning för bolagskoden. PWC 
säger vid en jämförelse mellan bolagskoden och SOX.  

”Vi har dock svårt att se att omfattningen av den interna kontrollen enligt bolagskoden, kommer ens i 
närheten av de detaljstyrda reglerna i SOX 404.”  
 
När det gäller Ericsson och Volvo, så har de som vi tidigare nämnt haft fullt upp med att 
implementera reglerna enligt SOX 404 om intern kontroll och har därav inte lagt ner så 
stora resurser på bolagskoden. Sallander säger att Volvo koncernens jurister har granskat 
bolagskodens anvisningar och deras uppfattning är att först och främst koncentrera sig på 
SOX. Juristernas anser att man skall invänta ytterliggare vägledning om anvisningar angå-
ende bolagskoden. Vi vill dock poängtera att både Ericsson och Volvo har internrevisions-
funktioner som i stort arbetar enligt de anvisningarna som bolagskoden förespråkar. 
 

5.2 SOX 
SOX var som sagt ett svar på bland annat skandalen med Enron och deras revisorer från 
Arthur Andersen. Revisionsbranschen och näringslivstopparnas förtroende störtdök och 
något måste göras omgående (Blomberg & Svernlöv, 2003). Träff pekar på att SOX i 
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många hänseenden är en produkt från revisionsbranschen och att syftet med lagen är att 
tydligare och mer detaljerat visa på de ansvarsområden som revisor och bolagsledningen 
har. Greene (2002) beskriver fyra huvudsyften med SOX:  

Strängare krav på externrevisorns oberoende: Detta genomfördes genom att SOX i detalj förbju-
der de tilläggstjänster som externrevisionen inte får hjälpa till med. (SOX, 2005) Wallquist 
reflektion var att det är väldigt onödigt och statiskt att ha det på detta sätt. Han menar att 
så länge externrevisorn kan visa på att han är oberoende så är det okej att hjälpa till med 
rådgivning i olika frågor. Denna inställning delar flera av våra respondenter och pekar på 
att eftersom externrevisorn har förkunskaper om bolaget blir det mer kostnadseffektivt för 
båda parter om denne kan hjälpa till med konsulttjänster.  

För att säkerställa att revisorernas oberoende stärkts och att SOX efterlevs, bildades ett 
kontrollorgan som heter PCAOB enligt SOX 101. Deras uppgift är också att skapa stan-
darder, som exempelvis AS2 för tillämpningen av SOX 404 (SOX, 2005). På PWC och 
Volvo har man helt anammat denna standard och bygger sitt arbetssätt efter den.  

Strängare krav på redovisningen från bolagen: Genom att personerna i bolagsledningen själva har 
fått större krav på sig att personligen ta ansvar för och skriva under att de finansiella rap-
porterna är riktiga har kvalitén stärkts enligt de respondenter vi pratat med. SOX 404 inne-
bär dessutom att ledningen måste skriva under en rapport om den interna kontrollen som 
ligger till grund för framtagningen av den finansiella rapporten. (SOX, 2005) Då denna 
rapport också skall attesteras av externrevisorn kommer djupet på deras revision att öka ef-
tersom de måste förstå de bakomliggande strukturerna på den interna kontrollen, enligt 
Träff.     

Krav på väldokumenterade interna strukturer: SOX 404 föreskriver att den interna kontrollen 
skall vara väl dokumenterad så att externrevisionen skall kunna granska hur ledningen sä-
kerställer att den interna kontrollen är god. Detta tar mycket kraft för bolagen, men är en-
ligt Wallquist nödvändigt för att externrevisorn skall kunna göra en tillförlitlig granskning. 
Eklund poängterar också att internrevisorerna arbetar i organisationen hela tiden och har 
därför god kännedom om de strukturer som ligger till grund för den interna kontrollen, 
även de informella. För att externrevisionen skall kunna granska detta så krävs enligt Ek-
lund att allt är noggrant dokumenterat.  
 
Strängare straff för brott mot dessa lagar: Straffskalan för att medvetet eller omedvetet bryta mot 
reglerna i SOX ger dryga böter på hundratusentals eller miljontals dollar och även risk för 
långa fängelsestraff för de personer som är inblandade, enligt sektion 105. (SOX, 2005) 
Något som enligt Morrison (2004) är nytt med SOX är också dess interterritoriella verk-
ningar. Det faktum att både bolag som är direkt noterade av SEC men även dotterbolag till 
sådana träffas av lagstiftningen medför att flera bolag i Sverige måste uppfylla dessa krav. 
Detta märker både Wallquist och PWC av och de får lägga ner stora resurser på att hjälpa 
sina kunder med vilka regler som gäller. Det är främst de mindre dotterbolagen som saknar 
de organ (revisionskommittéer) och rutiner som krävs, enligt externrevisorerna.     

5.2.1 Revisionskommitté – SOX sektion 301 

Alla bolag som är registrerade hos SEC skall utse en revisionskommitté (Audit committee) 
enligt sektion 301 i SOX. Denna skall bestå av minst tre styrelseledamöter, som skall vara 
oberoende, och varav minst en är finansiell expert (SOX, 2005).  Både Volvo och Ericsson 
har en sådan kommitté och båda internrevisorerna på dessa företag anser att detta är något 
bra. SOX anger också att kommittén skall vara ekonomiskt och organisatoriskt fria att utfö-
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ra sitt arbete med att utse, arvodera och övervaka revisionsåtgärder (SOX, 2005). Hur detta 
arbete ser ut på de båda börsbolagen vi intervjuat är inte så lätt att säga eftersom kommitté-
erna är relativt nytillsatta. Vi märkte ändå att respondenterna sätter stor tilltro till de nya 
kommittéerna och att styrelsen direkt blir involverad i revisionen. De är också överens om 
att internrevisionen fått förbättrad status eftersom de nu rapporterar till revisionskommit-
tén och därmed har flyttat upp sin organisation högre i bolagshierarkin. Detta gör att de får 
mer frihet att göra objektiva revisioner högre upp i bolagens strukturer.  

Vi har förstått av respondenterna att de ser revisionskommittén som ett ”nav” med den 
samlade kunskapen om bolagets kontrollstatus med information från bolagsledningen, sty-
relsen, intern- och externrevisionen. Detta gör att den är viktig som kontaktyta för samtliga 
inblandade, enligt våra respondenter. Kommittén kan styra revisionsinsatserna efter de be-
hov de ser och på så sätt hjälpa till att optimera effektiviteten mellan insatser från den in-
terna och externa revisionen. 

Enligt SOX är det revisionskommittén som utser externrevisorn men flera av våra respon-
denter påpekar att det är bolagsstämman som utser externrevisorn i Sverige. Det är dock 
vanligt att kommittén ger förslag till externrevisor på bolagsstämman, som sedan bifalles, 
enligt Sallander och Eklund.  

5.2.2 Intern Kontroll – SOX sektion 404 

Den interna kontrollen enligt SOX 404 är en het fråga just nu. Bolagsledningen skall bifoga 
en intern kontrollrapport till årsredovisningen där de erkänner sitt personliga ansvar för det 
som står i den finansiella informationen. Alla bolag som omfattas av lagen måste därför ha 
full, dokumenterad koll på sin interna kontroll när det gäller den del som påverkar informa-
tionen i den finansiella rapporteringen. (SOX, 2005) Både Wallquist och PWC säger att de 
har mycket folk som jobbar med att hjälpa de bolag som måste leva upp till lagen. Detta 
gäller mest hur dokumentationen skall se ut och hjälp med att utvärdera att de nyckelkon-
troller man tagit fram är de riktiga. Sallander och Eklund säger att all tillgänglig kapacitet på 
internrevisionsavdelningarna används fullt ut till att klara av kraven enligt SOX 404.  Kra-
vet har varit att allt skall vara klart till den 15 juli i år men i april tog SEC ett beslut som ger 
utländska (icke-amerikanska) bolag uppskov i ett år, till den 15 juli 2006 (Keogh, 2005). In-
ternrevisorerna hävdar att de skulle ha klarat av att implementera SOX 404 till i år, men 
tycker att det är bra att de nu får ett år till på sig att testa och utvärdera de kontroller man 
har.  

När det gäller ramverk för att arbeta med den interna kontrollen så hänvisar SOX till CO-
SOs eller något likvärdigt. Enligt den kan den interna kontrollen delas in i: kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt övervakning och 
utvärdering. (COSO, 2004) Detta ramverk har enligt samtliga respondenter blivit det all-
mänt vedertagna. Eklund säger att detta är väldigt bra eftersom man får ett gemensamt 
”språk” som gör att alla vet vad man talar om och missförstånd minskar. Dessutom tar 
COSO ett helhetsgrepp på organisationen och föreskriver att alla delar blir involverade i 
förståelsen med arbetet av intern kontroll. Detta hade särskilt Volvo tagit fasta på och gett 
ut en intern handledning som heter ”Financial Policies and Procedures”, där man beskriver 
COSOs arbetssätt och hur det skall användas av alla i koncernen.  

Både extern- och internrevisorer hänvisar också till PCAOB där man fått vägledning till hur 
man skall implementera SOX. PWC och Eklund menar att de arbetar utifrån AS2 som är 
den standard som gäller för SOX 404. Lagtextens lydelse av SOX 404 är ganska kortfattad 
och den omfattning som regleringen fått beror i stor utsträckning på den vägledning som 
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PCAOB arbetat fram i efterhand. AS2 är som vi uppfattat det väldigt omfattande och de-
taljerad när det gäller praktisk implementering av syftet med SOX 404. 

5.3 Corporate Governance 
Corporate governance-teorin beskriver hur bolagsstrukturen skall säkerställa att ägarnas in-
tressen tas tillvara (Greene & Boury, 2003). Den omorganisation som SOX och bolagsko-
den kommer att innebära i och med införandet av en revisionskommitté eller ett revisions-
utskott, anser de vi talat med förstärker skyddet för ägarna till viss del, även om de poäng-
terar att det fungerade bra innan. Det finns också skillnader på de svenska och amerikanska 
systemen när det gäller bolagsstyrning. I Amerika har revisionskommittén funnits sen 70-
talet och här i Sverige är det helt nytt, därmed anser vi att förutsättningarna för dess funk-
tion är väldigt olika. Den svenska modellen har varit en stark bolagsstämma, där ägarna 
själva utser en oberoende externrevisor som skall granska bolagets redovisning och förvalt-
ning. I Amerika har detta ansvar legat på styrelsen och revisionskommittén vilket betyder 
ett steg längre ifrån ägarna. SOX innebär inte några förändringar för svenska bolag när det 
gäller utnämningen av externrevisorn eftersom bolagsstämman fortsättningsvis kommer att 
ha den uppgiften.  

Träff menar att det är väldigt bra att revisionsfrågorna, genom revisionskommittén, flyttas 
upp till styrelsenivån för att detta ger en bättre förståelse för de komplexa problem som 
finns i revisionen och driften av bolaget. När det kommer till att ha en väl fungerande in-
tern kontroll i bolagsstyrningen menar Eklund, att internrevisionen också har en viktig 
uppgift att som internt kontrollorgan granska och hjälpa olika delar av bolaget med att ha 
bra processer. Han påpekar att det är viktigt att internrevisionen uppfattas som en del av 
företaget och att man inte är ute efter att sätta dit någon i det egna bolaget. Internrevisio-
nen sker därför föranmält och i samråd med de berörda för att eventuella brister skall rättas 
till så smidigt som möjligt. Detta arbetssätt blir dock annorlunda om man misstänker att 
någon medvetet fuskat eller manipulerat siffror för då gör internrevisionen oanmälda be-
sök, enligt Eklund.  

5.3.1 Agentteorin 

Enligt Artsberg (2003) så är externrevisorn mycket viktig för att förstärka ägarskyddet. 
Dennes roll är att som utomstående granska bolagsledning och styrelse så att de handlat i 
ägarnas intresse. Både Wallquist och Träff tycker att den rollen är säkerställd enlig nuva-
rande svensk lag och praxis. De ser dock att man var tvungen att göra något som visar all-
mänheten att revisorer och näringsliv har kontroll på oberoendet efter de skandaler som 
uppstått. Svaret på detta blev SOX och bolagskoden. Wallquist säger att det finns de som 
vill gå så nära gränsen för det tillåtna som möjligt och det tyvärr händer att vissa faller över. 
Detta får till följd att förtroendet sjunker för hela revisorskåren och näringslivet som hel-
het. 

Diskussioner bland respondenterna förs också när det gäller de nya reglerna för intern kon-
troll och granskning av den. Då detta är väldigt komplexa processer så diskuteras hur ex-
ternrevisionen skulle kunna använda sig av internrevisionens arbete i större utsträckning 
utan att detta blir ett dilemma enligt agent-principal teorin. Eftersom internrevisionen är en 
del av bolaget och står under bolagsledningen är de inte oberoende och därför kan det vara 
tveksamt om externrevisionen kan använda detta arbete. Vi har märkt att respondenterna 
är lite osäkra på hur samarbetsformerna kommer att se ut. Generellt kan man säga att in-
ternrevisorerna själva tycker att deras arbete har större objektivitet och kan användas i ex-
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ternrevisionen mer än de externa revisorerna tycker. Wallquist uttrycker också den osäker-
het som råder angående hur mycket man skall revidera själva och hur mycket man kan an-
vända internrevisionens arbete: 
  ”…vi måste hitta känslan för det själva innan man kan förlita sig på andras arbete.” 
 
Vi ser efter intervjuerna med våra respondenter att när det gäller externrevisorns kontroll-
roll i agentprincipalförhållandet finns skillnader för hur styrelsen kommer med i gransk-
ningen. När, som i Sverige, bolagsstämman är den som utser både styrelse och externrevi-
sor faller det sig naturligt att styrelsens arbete blir granskat men i den amerikanska model-
len utser istället styrelsen revisorn. Detta anser vi skulle kunna hämma externrevisionens 
möjligheter att revidera styrelsens arbete men stärker samtidigt styrelsens insikt i revisionen 
av bolagsledningen. Externrevisionens nära samarbete med bolagsledningen istället för med 
styrelsens, har annars varit ett problem i både Sverige och Amerika.   

5.4 Samarbete mellan intern- och externrevisionen 

5.4.1 RS 610  

RS 610 (2004) syftar till att ge vägledning för externrevisorerna när de skall granska och ut-
värdera internrevisorernas arbete. För att undvika dubbelarbete är det viktigt att inför års-
redovisningen gå igenom vad revisionen kommer att innefatta. Angående de delar av in-
ternrevisionen som externrevisionen har för avsikt att använda sig av, förutsätter det att de 
utförligt utvärderas och kontrolleras av de externa revisorerna. (RS 610, 2004)    

Angående utvärdering och kontroll av de delar som skall användas i revisionen så genom-
för PWC det i enlighet med RS 610. PWC tar upp att det är av yttersta vikt att de gör en 
grundlig utvärdering av de delar av internrevisionen som skall användas i revisionen. Detta 
sker genom att de utförligt granska och utvärdera utvalda områden, så att de med största 
tillförlitligheten kan användas i den externa revisionen. Vidare föreskriver RS 610 (2004) att 
ett närmre samarbete mellan intern- och externrevisorerna, kan leda till en reducering av 
dubbelarbete och externa revisionsåtgärder. PWC har i och med SOX och bolagskoden i 
allt högre grad genom dialog med internrevisorerna försökt att samplanera och därav mi-
nimera dubbelarbete. Vi anser det är viktigt att påpeka, att även om externrevisionen tar del 
av internrevisionen, är det i slutändan ändå externrevisorerna som har det fulla ansvaret för 
revisionen. Även KPMG utvärderar och granskar i likhet med PWC de bitar av internrevi-
sionen som kan tänkas ingå i revisionen. Enligt Wallquist, skiljer sig omfattningen av in-
ternrevisions arbete åt mellan börsbolagen, vilket kräver en omfattanden granskning från 
externrevisorernas sida.  

RS 610 (2004) föreskriver även att löpande kontakter krävs för att man på ett effektivt sätt 
skall dra nytta av samarbetet med internrevisionen. Angående kvalitén på samarbetet och 
informationsutbytet med de interna revisorerna, anser Wallquist att den är relativt låg. Det 
beror enligt honom på att de olika revisionsgrupperna har olika fokus och därav är det 
svårt att koordinera deras olika arbeten. Dock håller både Wallquist och PWC löpande kon-
takter med internrevisionen, där man går igenom revisionsinriktningen och frågor tas upp 
av specifik karaktär.  

Sallander anser att samarbetet med deras externa revisorer fungerar på ett tillfredställande 
sätt. Han har kontinuerlig kontakt med deras revisorer rörande revisionsfrågor och därtill 
så har Volvo avstämningsmöten inför varje kvartalsrapport. I och med att Ericssons intern-
revisionsfunktion är nybildad, så har samarbetet inte riktigt tagit form än. Utan Ericsson 
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har inlett överläggningar tillsammans med externrevisorerna för att arbeta fram ett hållbart 
och givande samarbete framöver.  

När det sedan gäller i vilken utsträckning internrevisionens arbete används i revisionen, så 
avgörs det helt av externrevisorerna. För internrevisorns del är viktigt att man enligt vad RS 
610 (2004) föreskriver, övervaka och granska bolagets ekonomiska rutiner, samt löpande 
förbättra det interna kontrollsystemet. Vi hävdar att detta är i linje med det arbete som dag-
ligen sker hos Volvo och Ericsson. Dock har det traditionella internrevisionsarbetet fått stå 
i skymundan av arbetet med att implementera SOXs regelverk. Vidare är det för externrevi-
sorns del av vikt att bedöma huruvida internrevisionens rapporter och slutsatser är i linje 
med god redovisningssed, rörande de delar som skall användas i revisionen (RS 610, 2004). 
För Volvos del så får externrevisorerna del av samtliga revisionsrapporter, men då ansvaret 
för revisionen åligger bolagets revisorer så är det upp till dem att avgöra substansen av den 
tillhandahållna informationen.  

5.4.2 Tidigare studier 

Engle (1999) skriver i sitt arbete att fokus för intern- och externrevisionerna är olika. Den 
externa fokuserar på den finansiella rapporteringen och den interna på intern kontroll och 
effektivitet av processer. Det finns dock vissa bitar som överlappar och dessa är enligt Eng-
le (1999) tillförlitligheten och integriteten i den finansiella informationen och utvärderingen 
av interna kontroller som påverkar årsredovisningen. I och med SOX, som kom tre år efter 
denna rapport, infördes regler för att den externa revisionen skulle vara med och granska 
de interna kontroller som påverkar årsredovisningen. Det problem som enligt Hult (1994) 
uppstår är då vem som skall ansvara för de områden som är gemensamma. Han, liksom de 
internrevisorer vi intervjuat, förordar den djupare kunskap och förståelse som internrevi-
sionen har om varje specifikt företag.    

Både Sallander och Eklund ser att samarbetet mellan dem och externrevisorerna kommer 
att öka i framtiden och att externrevisorerna kommer att kunna ta del av det arbete som in-
ternrevisionen gjort i större utsträckning. Wallquist och PWC tror också på att samarbetet 
kommer att utvidgas framöver, men påpekar att de har kvar ansvaret för en oberoende ex-
tern revision. Dessa krav på extern revision är, som Hult (1994) skriver, fastlagda i svensk 
lag och revisionspraxis och säger att externrevisorn skall göra en oberoende revision av hela 
företaget inom sitt ansvarsområde. Trots detta förordar både Hult (1994) och Engle (1999) 
ett så brett samarbete som möjligt mellan intern- och externrevisorerna för att undvika 
onödigt dubbelarbete. Detta är också något som de två olika revisorsgrupperna som vi in-
tervjuat ser som det optimala.    

Brytfrågan blir i vilken utsträckning man kan lita på internrevisionens arbete. Den bedöm-
ningen kan ibland vara svår och beroende av flera faktorer. Hult (1994) påpekar att det är 
en grundläggande förutsättning var i organisationen internrevisionen ligger och vem den 
rapporterar till. Införandet av revisionskommitté och revisionsutskott enligt de nya reglerna 
tror våra respondenter kommer att höja statusen på internrevisionen i och med att de nu 
rapporterar till styrelsen direkt. Engle (1999) påpekar även vikten av vilken kompetens som 
finns hos de enskilda internrevisorerna. Detta blir också svårare att bedöma eftersom det 
saknas krav på utbildning och behörighet för att bli internrevisor. Träff säger sig därför 
vara tveksam till hur mycket samarbete som kommer att finnas. Han uttrycker det som att 
internrevisionen är av ”varierande kvalité” ute på bolagen. Krafttag har dock tagits för att 
höja trovärdigheten på internrevisorerna och IIA jobbar med att certifiera fler av dessa till 
CIA (Certified Internal Auditor), enligt Eklund. Detta arbete ser vi kommer att förbättra 
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förutsättningarna för mer och djupare samarbete. PWC säger också att om ett arbete utförs 
av en CIA, enligt IIAs praxis, så har det den högsta tillförlitligheten i deras ögon. 

Morrill & Morrill (2003) kommer i sin studie fram till att externrevisionen är mer benägen 
att använda internrevisionen i större utsträckning inom de områden som är mer komplexa. 
Interna kontroller och de nyckelfunktioner som ligger bakom dessa processer är väldigt 
svåra och ofta företagsspecifika, enligt Sallander och Eklund vilket skulle kunna leda till 
större samarbete inom detta område. Vid intervjun med FARs ordförande Lars Träff så var 
det också inom detta område som han kunde se en utveckling mot ett närmre samarbete. 

Richards (2003) studie om olika samarbetsformer mellan intern- och externrevisionen visar 
att närmare samarbete leder till mindre dubbelarbete och fler synergieffekter för bolaget 
och revisionsbyrån. Han menar att hela SOX system för bolagsstyrning bygger på hur rela-
tionerna ser ut mellan styrelse, bolagsledning, intern- och externrevisionen. Vidare så ser 
han att SOX driver på utvecklingen mot ett närmare samarbete mellan intern- och extern-
revision. Våra respondenters svar visar också på ett ökat intresse för samarbete mellan in-
tern- och externrevisorerna åtminstone inom de områden som direkt är gemensamma, till 
exempel intern kontroll. På Ericsson har man fortfarande inte hittat samarbetsformerna ef-
tersom omorganisationen är så ny.     

Richards (2003) beskriver också fyra olika strategier för samarbete mellan intern- och ex-
ternrevisionen, där den första är att det inte finns något samarbete eftersom man inte har 
gemensamt fokus för sitt arbete. Ingen av våra respondenter anser vi befinner sig här. 
Ericsson har inte hunnit utveckla samarbetet så mycket än men ser att det kommer bli mer 
framöver då flera områden i revisionerna är överlappande.  

Den andra strategin utgår från att man skulle nyttomaximera och bara samarbeta när nyttan 
överskrider kostnaden (Richards, 2003). Inte heller detta förhållningssätt har någon av våra 
respondenter antytt att de skulle arbetar efter. Vi märkte istället att internrevisionen använ-
de alla resurser för att dokumentera de interna kontrollerna och uppfylla SOX. Löpande 
kontakter har hållits med externrevisionen för att klara kraven oavsett kostnadsnyttan.  

Den tredje samarbetsstrategin går ut på att samarbetet är väl utvecklat och information fly-
ter ganska obehindrat mellan intern- och externrevisorerna. Planering och viss samordning 
av insatser görs för att undvika dubbelarbeten. (Richards, 2003) Detta är den form som 
våra respondenter ser som den optimala för svenska förhållanden. Intern- och externrevi-
sorerna har kvar sin oberoende ställning, men revisionsplaner och timing av insatser kan i 
viss mån koordineras för att komplettera varandra inom områden som exempelvis intern 
kontroll. Vi förstod också att revisionsutskottet/-kommittén kommer att förbättra förut-
sättningarna när det gäller nivån av samarbete dels genom att höja internrevisionens status 
och dels att vara en kontaktyta där information från olika håll sammanstrålar.  

Den sista samarbetsformen är den mest långtgående, enligt Richards (2003) och informa-
tionsutbytet är så stort att både intern- och externrevisionerna har full insikt i vad och när 
den andre gör sitt jobb. Detta leder till att i princip eliminera dubbelarbeten men frågor om 
de olika revisionernas oberoende och objektivitet höjs istället. Vår undersökning visar att 
ett så utbrett samarbete mellan intern- och externrevisionerna inte är aktuellt i något fall. 
De intern- och externrevisorer som vi har intervjuat pekar på att det, enligt svensk lag, är 
externrevisionen som har det yttersta ansvaret för all revision av den finansiella information 
som ligger till grund för årsredovisningen. Dessutom poängterar de att revisionerna har oli-
ka fokus trots att mycket samarbete sker just nu med implementeringen av SOX. Detta an-
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ser de vara bra eftersom man då kan gå mer på djupet inom det område som man fokuserar 
på.  

För att underhålla samarbetet visar Richards (2003) några områden att tänka på, bland an-
nat att presentera en gemensam arbetsplan för året till revisionskommittén Detta är något 
vi sett att man gör på Volvo idag och det är uppskattat av alla inblandade parter. Dessutom 
deltar både intern- och externrevisionerna på en del av varandras möten med revisions-
kommittén ibland för att skapa förståelse för arbetet som den andre utför.  

Eklund säger också att trots att samarbetet inte har kommit igång formellt ännu så pågår 
diskussioner för hur man skall lägga upp internrevisionens arbete för att bättre passa ex-
ternrevisionens arbetssätt. Man uppmärksammar alltså, helt enligt Richards (2003), de för-
bindelser man vet kommer att vara viktiga framöver och optimerar förutsättningarna för 
samarbete.     
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6 Slutsats och avslutande diskussion 
I det här kapitlet presenterar vi slutsatserna av analysen och redovisar resultatet av vår studie. Till sist för 
vi en avslutande diskussion med egna reflektioner samt ger förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna rapport är att identifiera förväntade effekter av hur de nya regler-
na/anvisningarna för bolagsstyrning kommer att påverka den externa revisionens arbete. 
Speciellt i vilken utsträckning samarbetet med internrevisionen förändras. Vi tittar även på 
hur den oberoende granskningen för att säkerställa den finansiella rapporteringen förväntas 
förändras för den externa revisionen.  

När det gäller samarbetet har vi kommit fram till att det kommer att öka inom området för 
intern kontroll. Detta kommer att ske genom bättre samplanering och minimering av dub-
belarbete. Orsaken till förbättringen är att internrevisionens kompetens och objektivitet 
förväntas förbättras i och med de organisatoriska förändringar som bolagskoden och SOX 
innebär. Detta är en förutsättning för att externrevisionen skall kunna använda internrevi-
sionens arbete och fortfarande ha det yttersta ansvaret för att den externa revisionen är 
oberoende och pålitlig. Den nivå på samarbete som förväntas enligt vår undersökning är 
”sharing relationship”. Detta innebär samarbete med planering och samordning av insatser 
men att intern- och externrevisionen behåller sitt respektive oberoende.   

Genom vår studie kan vi slå fast att de nya reglerna enligt SOX, i stor utsträckning kommer 
att förändra externrevisorernas arbetssätt med att säkerställa den finansiella rapporteringen. 
SOX 404 rörande intern kontroll kommer att innebära en ökning av revisionsinsatsen, 
framför allt beträffande de många tester av intern kontroll på det reviderade bolaget och 
den ökning av dokumentation som därav följer. Externrevisorn måste nu granska hela flö-
den av olika processer och göra tester av bolagens nyckelkontroller, för att se till att den in-
terna kontrollen är tillfredställande och tillförlitlig.     
 
Ur studien framkommer att införandet av revisionskommittéer enligt SOX 301, förväntas 
bidra till att höja kvalitén på den interna kontrollen och kvalitetssäkra bolagens finansiella 
rapportering. Inrättandet av revisionskommitté kommer att medföra att rollfördelningen 
mellan styrelsen, revisorn och bolagsledningen tydliggörs. För externrevisorn kommer det 
att innebära en ökad frekvent kontakt med revisionskommittén, där diskussioner skall föras 
om revisionens inriktning och omfattning, samt samordning med internrevisionen.   
 
När det gäller bolagskodens anvisningar om bolagsstyrning och intern kontroll så har vi 
upptäckt att de bolag som vi undersökt inte har tittat så mycket på detta. De har haft fullt 
upp med implementeringen av SOX att bolagskoden har fått stå tillbaka 
  

6.2 Avslutande diskussion 
Den generella uppfattning som vi fått av våra respondenter är att bolagskoden är en ”light-
variant” av SOX. Deras uppfattning är att om man uppfyller reglerna enligt SOX så har 
man också uppfyllt bolagskodens anvisningar. En annan orsak till att SOX fått mer fokus 
kan vara att SOX är lagreglerat till skillnad från bolagskoden och straff väntar de som inte 
uppfyller lagen.  
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Bolagskodens nya anvisningar kommer med stor sannolikhet att innebära ökade revisions-
insatser i takt med implementeringen, men det saknas dock en klar vägledning för tolkning-
en av anvisningarna. Detta har gjort att många bolag väntar med implementering tills en 
sådan kommer från FAR.      

I och med framväxten av SOX och bolagskoden ser vi att möjligheterna finns för ett ökat 
samarbete mellan intern- och externrevisionen, då internrevisionen ständigt verka i organi-
sationen. Brytfrågan här är i vilken utsträckning externrevisionen kan använda sig av intern-
revisionens arbete och samtidigt avlägga en oberoende och tillförlitlig årsredovisning. Sam-
tidigt måste man beakta att de har olika fokus i sina granskningar, men ur ett kostnads per-
spektiv vore ett närmre samarbete att rekommendera.  

Vi är dock lite fundersamma till att bolagskoden har blivit ett noteringskrav på Stock-
holmsbörsen för alla nya bolag, medan den initialt bara ska implementeras på de största bo-
lagen av dem som redan finns noterade. Detta blir en orättvisa med mer omfattande arbete 
som följd, för de nya mindre bolagen som vill in på börsen, kan vi konstatera.  

Vidare kan man diskustera i vilken utsträckning SOX och bolagskodens fokusering på 
strängare krav på företagens redovisning och högre krav på revisorns oberoende kommer 
att återställa allmänhetens förtroende för börsbolagen.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört vår studie har det kommit upp vissa ämnen som vi finner att det 
vore intressanta att utreda vidare. Dessa presenteras i punktform nedan:   

• Hur det ser ut på bolag som inte är noterade i USA när det gäller omfattningen av 
bolagskodens implementering? 

• Upprepa vår studie av samarbetet mellan intern- och externrevisorerna efter nå-
got/några år när det har utarbetas mer vägledningar och praxis. 

• En ytterligare intressant studie skulle vara att titta på hur svenska bolag anammat 
bolagskoden och SOX regler trots att de bara behöver följa bolagskoden. Har det 
skett en ”amerikanisering”?  

• Då Sarbanes- Oxley Act är en relativt ny lag med mycket omfattande verkningsom-
råde, vore det intressant att göra en studie med en annan inriktning, till exempel att 
fokusera på konsultation och förbjudna tjänster. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide: Externrevision 

 

Personliga frågor 

• Vad innebär din nuvarande position i företaget? 
• Hur länge har du jobbat med detta? 
• Vilka tidigare erfarenheter och utbildning har du? 

 

Extern Revision 

• Anser ni att Svensk lagstiftning och redovisningspraxis är tillräcklig för att säker-
ställa en oberoende revision? 

• Hur mycket påverkar den amerikanska lagstiftningen, Sarbanes-Oxley Act, ert ar-
bete? 

• Vilka förändringar ser du att bolagskoden kommer att innebära för ert arbete? 
 

Intern Kontroll 

• Hur utvärderar ni att den interna kontrollen är tillfredställande enligt Sarbanes-
Oxley Act? 

• Har ni något ramverk som ni använder för att utvärdera den interna kontrollen? 
 

Samarbete med internrevisionen 

• Hur går ni till väga för att utvärdera och kontrollera de delar av internrevisionen 
som kan användas i externrevisionen? 

• Kommer de nya reglerna enligt Sarbanes-Oxley Act och bolagskoden att påverka 
samarbetet? (Hur?) 

• Hur ofta har ni kontakt med internrevisorerna under året (mellan boksluten)? 
• Vilken kvalitet anser du att samarbetet har och vilken information får och ger ni? 
• Hur ser du på bolagskodens anvisningar om revisionsutskott, samt Sarbanes-Oxley 
Acts regler om revisionskommitté? 

• Förbättrar detta oberoendet? Hur? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide: Internrevision 

Personliga frågor 

• Vad innebär din nuvarande position i företaget? 
• Hur länge har du jobbat med detta? 
• Vilka tidigare erfarenheter och utbildning har du? 

 
Intern revision 
 

• Hur ser organisationen för internrevisionen ut hos er? 
• Vilka är internrevisionens arbetsuppgifter? (Vem ger dessa direktiv?) 
• Hur mycket påverkar Sarbanes-Oxley Act ert arbete? 
• Vilka förändringar ser du att bolagskoden kommer att innebära för ert arbete? 

 

Intern Kontroll 

• Hur säkerställer ni att den interna kontrollen fungerar när det gäller dokumenta-
tion, processer och olika funktioners arbetssätt? 

• Har ni något regelverk som styr interna kontrollen? 
• I förekommande fall, hur har ni tagit del av COSOs ramverk för intern kontroll? 

 

Samarbete med externrevisionen 

• Hur ser samarbetet mellan er och externrevisionen ut? 
• Hur ofta har ni kontakt under året mellan boksluten? 
• Vilken kvalitet anser du att samarbetet har när det gäller informationsutbytet? 
• Till vilken utsträckning använder sig den externa revisorn av ert arbete i revisio-
nen?  

• Anser ni att den externrevisionen i högre grad kan dra nytta av ert arbete med den 
interna revisionen? 

• Hur kommer de nya reglerna med Sarbanes-Oxley Act och anvisningarna enligt 
bolagskoden att påverka ert samarbete? 

• Vilka är de största skillnaderna på ert arbete jämfört med externrevisionen? 
• Hur oberoende är ni i granskningen av bolaget och vilka direktiv kommer ifrån 
ledningen? 

• Hur ser du på bolagskodens anvisningar om revisionsutskott, samt Sarbanes-Oxley 
Acts regler om revisionskommitté? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide: FAR 

Personliga frågor 

• Hur länge har du jobbat med revision? 
• Vilka tidigare erfarenheter och utbildning har du? 

 

Extern Revision 

• Anser du att Svensk lagstiftning och redovisningspraxis är tillräcklig för att säker-
ställa en oberoende revision? 

• Hur mycket påverkar den amerikanska lagstiftningen, Sarbanes-Oxley Act, extern-
revisionens arbete? 

• Vilka förändringar ser du att bolagskoden kommer att innebära för arbetet med ex-
ternrevisionen?  

• Hur ser du på bolagskodens anvisningar om revisionsutskott, samt Sarbanes-Oxley 
Acts regler om revisionskommitté? 

• Förbättrar detta oberoendet, och i så fall hur? 
 

Intern Kontroll 

• Hur utvärderar man att den interna kontrollen är tillfredställande enligt Sarbanes-
Oxley Act och bolagskoden? 

• Hur ser arbetet med implementeringen av SOX och bolagskoden ut, när det gäller 
intern kontroll? 

• Vilka är de största skillnaderna på SOX och den svenska bolagskoden?  
 

Samarbete mellan intern- och externrevisionen 

• Hur mycket samarbete finns det mellan intern- och externrevisionen? 
• Kommer de nya reglerna enligt Sarbanes-Oxley Act och bolagskoden att påverka 
samarbetet och i så fall hur?   

• Vilken kvalitet anser du att samarbetet har och vilken information utväxlas? 
 


