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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Företagsskandaler har ökat de senaste åren och därför har det gjorts sto-
ra insatser för att ta fram regler och ramverk för att motverka detta. Re-
sultatet blev Svensk kod för bolagsstyrning och den ställer bland annat 
höga krav på företags interna kontroll och att företag ska upprätta en in-
tern granskningsfunktion; internrevision. Speciellt höga krav ställs på fi-
nansiella bolag varför vi har valt att studera svenska banker.  

Syfte:  Uppsatsens syfte att förklara hur internrevisionens roll, ansvar och bety-
delse i svensk bankverksamhet har förändrats efter införandet av Svensk 
kod för bolagsstyrning. 

 

Metod:  Med en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer har vi valt att 
undersöka, tolka och förstå hur både internrevisorer och högt uppsatta 
personer inom banker har påverkats av Svensk kod för bolagsstyrnings 
införande.  

Slutsats: Vi har kommit fram till att Svensk kod för bolagsstyrning har haft effekt 
på interrevisionens roll, ansvar och betydelse i svenska banker. Att Före-
ningsSparbanken följer kodens regler, var inte särskilt förvånande. Det 
som dock framkommit i vår undersökning är att Svensk kod för bolags-
styrning även har haft effekt på Eskilstuna Rekarne Sparbank samt 
SkandiaBanken i form av ökad medvetenhet och förståelse för internre-
visionens betydelse. För samtliga banker har dokumentationen blivit 
bättre efter Svensk kod för bolagsstyrning.   
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Abstract 
 
Background: Corporate scandals have increased the last couple of years and large ef-

forts have been made to create rules and regulations to minimize the risk 
of new scandals. The result of this became “Swedish code for Corporate 
Governance1” and it state high requirements of the internal control in a 
company and that the company should develop a certain department for 
internal auditing. There are especially high requirements for financial in-
stitutions. Because of this matter we have chosen to study Swedish 
banks.  

Purpose:  The purpose of our thesis is to explain how the internal auditors role in 
Swedish banks have changes due to responsibility and meaning because 
the introduction of “Swedish code for Corporate Governance”.  

 

Method: We adopted a qualitative approach with personal interviews because we 
wanted to examine, interpret and understand how internal auditors and 
persons with leading positions within Swedish banks have been affected 
by the Swedish code for corporate governance in terms of internal audit-
ing. Our results are based on personal interviews.  

Conclusion:  We have come to the conclusion that Swedish code for corporate gov-
ernance has affected the internal auditor’s role and responsibility in 
Swedish banks. That FöreningsSparbanken are following the rules in 
Swedish code for corporate governance and it was not very surprising. 
What we have found out through our survey is that Swedish code for 
corporate governance also have had an impact on Eskilstuna Rekarne 
Sparbank and SkandiaBanken in terms of an increased knowledge and 
understanding for the impact of internal auditing. Because of the Swed-
ish code for corporate governance we have also seen an increase in 
documentation for all of the banks in our survey. 

                                                 
1 SOU 2004:130 Swedish Code of Corporate Governance – Särtryck  



 

 iii

Innehåll 
1 Inledning................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund....................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ........................................................................ 2 
1.3 Syfte .............................................................................................. 4 
1.4 Avgränsningar och definitioner...................................................... 4 
1.5 Disposition..................................................................................... 5 

2 Metod ...................................................................................... 6 
2.1 Kvalitativ metod............................................................................. 6 
2.2 Litteraturstudie .............................................................................. 6 
2.3 Val av respondenter ...................................................................... 7 
2.4 Intervjuer ....................................................................................... 9 
2.5 Studiens trovärdighet .................................................................. 10 

2.5.1 Validitet ............................................................................. 10 
2.5.2 Reliabilitet ......................................................................... 11 

3 Referensram......................................................................... 13 
3.1 Corporate governance................................................................. 13 
3.2 Corporate governance utifrån ett internationellt perspektiv ......... 14 

3.2.1 Den svenska corporate governance-modellen ................. 15 
3.3 Svensk kod för bolagsstyrning .................................................... 15 
3.4 Kodens krav avseende intern kontroll och internrevision ............ 16 

3.4.1 Styrelsens ansvar gällande interna kontroll och 
internrevision............................................................................... 17 

3.5 Riktlinjer för god internrevisionssed............................................. 18 
3.6 Certifiering och riktlinjer............................................................... 19 

3.6.1 Internrevisorernas Förening.............................................. 20 
3.6.2 Certified Internal Auditer ................................................... 20 
3.6.3 Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission................................................................ 20 
3.6.4 Grunderna för god banksed.............................................. 21 

3.7 Tidigare studier ........................................................................... 22 
3.8 Sammanfattning av referensram ................................................. 24 

4 Empiri ................................................................................... 26 
4.1 Eskilstuna Rekarne Sparbank ..................................................... 26 

4.1.1 Intern kontroll .................................................................... 27 
4.1.2 Internrevisionens roll, ansvar och betydelse..................... 27 
4.1.3 Svensk kod för bolagsstyrning.......................................... 28 

4.2 FöreningsSparbanken ................................................................. 29 
4.2.1 Intern kontroll .................................................................... 30 
4.2.2 Internrevisionens roll, ansvar och betydelse..................... 31 
4.2.3 Svensk kod för bolagsstyrning.......................................... 32 

4.3 SkandiaBanken ........................................................................... 33 
4.3.1 Intern kontroll .................................................................... 34 
4.3.2 Internrevisionens roll, ansvar och betydelse..................... 34 
4.3.3 Svensk kod för bolagsstyrning.......................................... 35 

5 Analys................................................................................... 37 



 

 iv

6 Slutsatser ............................................................................. 43 

7 Slutdiskussion ..................................................................... 44 
7.1 Avslutande tankar........................................................................ 45 
7.2 Förslag till fortsatt forskning ........................................................ 45 
7.3 Författarnas tack ......................................................................... 46 

Referenslista.............................................................................. 47 

Bilaga 1 Intervjuguide............................................................... 51 



 Inledning 

 1

1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att behandla bakgrunden till uppsatsen och varför vi valt att skriva om internre-
vision och Svensk kod för bolagsstyrning. Detta kommer sedan leda till en problemdiskussion och vårt syf-
te. Slutligen nämner vi uppsatsens avgränsningar, förtydliganden samt en utförlig disposition. 

 
1.1 Bakgrund 
Under 2000-talet har etik och moral inom näringslivet särskilt uppmärksammats. Det har 
varit så kallade redovisningsskandaler inom företag i flera olika länder (Ericson, 2006). 
Dessa skandaler har orsakat stora ekonomiska förluster för aktieägare, anställda och sam-
hället har förlorat förtroendet för näringslivet. Vi känner alla till de nu klassiska exemplen 
med de amerikanska Enron och Worldcom, italienska Parmalat (Pehrson, 2004) och svens-
ka Skandia och ABB (Rydbeck & Tidström, 2004). Ungefär samtidigt som vi började skriva 
denna uppsats våren 2006, inleddes rättegången mot Skandias förre verkställande direktör; 
Lars-Eric Pettersson gällande de bonusprogram som infördes. Detta är bara ett av många 
exempel på där personer och företag inte har agerat i ägarnas intressen. Därmed anser vi att 
diskussionen kring dessa frågor i allra högsta grad är intressanta och aktuella. Särskilt nu när 
börsbolagen efter en lång tid av börsuppgångar och ökande vinster börjar fundera på att 
höja ersättningar och bonusar till ledningspersoner och styrelseledamöter, till exempel inom 
Gambro och Investor (Jonsson, 2006). 
 
Under de senaste åren har det gjorts försök, både nationellt och internationellt, att ta fram 
regler och ramverk för att motverka dessa typer av företagsskandaler. Internationellt har 
bland annat Organisationen för ekonomiskt samarbetet och utveckling, OECD2, gett ut 
sina riktlinjer för bolagsstyrning redan 1999 (SOU 2004a). Efter revisionsskandalerna i 
USA infördes Sarbanes-Oxley Act, SOX, som kräver djupgående dokumentation av börs-
noterade företags verksamhet och risker. Vidare skall den verkställande direktören och 
ekonomichefen ansvara för att redovisningen motsvarar den ekonomiska situationen (Eric-
son, 2006).  
 
Sverige tillsatte år 2004 den så kallade Förtroendekommissionen som i sin tur tillsatte Kod-
gruppen som hade i syfte att ta fram Sveriges ramverk för bolagsstyrning. Svensk kod för 
bolagsstyrning ställer bland annat höga krav på arbetet med intern kontroll. Det fanns även 
förhoppningar om att införandet skulle förbättra bolagsstyrningen i svenska företag, stärka 
förtroendet för näringslivet och även att de icke börsnoterade bolagen hade något att ”se 
upp till”. Ramverket för bolagsstyrning blev färdigställt år 2004 och infördes året efter. Re-
sultatet blev Svensk kod för bolagsstyrning (SOU, 2004a). Svensk kod för bolagsstyrning 
kommer i fortsättningen av denna uppsats benämnas som Koden med samma innebörd. 
Enligt Stockholmsbörsen ska de företag som är berörda av Kodens införande börja tilläm-
pa denna senast inför bolagsstämmorna år 2006. Genom att de stora noterade bolagen blir 
först ut med att tillämpa Koden kommer de att tjäna som ett exempel även för andra icke 
noterade bolag som senare kommer att tillämpa Koden (Precht, 2006).  
 
I Koden framgår det tydligt vad styrelsen har för ansvar gentemot förtaget och aktieägarna. 
De finns också ett antal punkter som avser att främja den interna kontrollen inom företa-
get. Dessutom skall styrelsen skriftligen och på ett väl dokumenterat sätt förklara hur den 
                                                 
2 Organisation for Economic Cooperation and Development (http://www.oecd.org) 
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finansiella rapporteringen och interna kontrollen fungerat under året. Om ett bolag har valt 
att följa Koden, behövs det en funktion som kan granska och kontrollera detta – internre-
visionen. Internrevisionen bidrar till att en organisation kan uppnå sina mål och på ett 
strukturerat och systematiskt sätt värdera och effektivisera organisationens riskhantering, 
styrning och kontroll (Hult, 2005).  
 
Corporate governance, eller bolagsstyrning som är den svenska översättningen, bygger på 
den så kallande principal-agent-teorin vilket förklarar att ägande och ledning bör skiljas åt i 
stora noterade bolag. Detta för att ledningen skall handla i ägarnas bästa intresse och inte 
för egen vinnings skull. Stora problem mellan företagsledningen och ägarna kan ställa till 
det för corporate governance och dessa problem kan förhindras genom en tydlig internre-
vision eftersom dess syfte är att granska verksamheten och se till att styrelsen och företags-
ledningen agerar i ägarnas bästa intressen. Internrevision kan alltså ses som en medverkan-
de kraft som motverkar att principal-agent-problem uppstår (Precht, 2006). Corporate go-
vernance handlar också om att bolaget skall styras på ett sätt som gör att det motsvarar 
ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet vilket i sin tur bidrar till en ökad till-
växt och effektivitet (SOU, 2004a). Internrevision är ett område inom corporate governan-
ce som har fått särskild stor betydelse de senaste åren, vilket åskådliggörs i nedanstående ci-
tat; 

”Internal auditing is enjoying a level of prominence and attention unlike ever before. Accounting scandals at 
Enron, WorldCom, and other companies have led to an intense focus in corporate governance, effective over-
sight and sound internal controls” (Sammer, 2004, sid. 24) 

Internrevisorernas Förening, IRF, är den svenska föreningen för yrkesverksamma internre-
visorer. Föreningen är även ansluten till The Institute of Internal Auditers, IIA, som är den 
internationella yrkesföreningen för internrevisorer. IIA har cirka 90 000 medlemmar i cirka 
140 länder (IRF, 2004). Internrevisionens syfte, befogenhet och ansvar ska framställas 
skriftligen och överrensstämma med IIAs standarder och vara godkända av ledningen (The 
Institute of Internal Auditors, 1995). Internrevisorernas förening har antagit en definition 
som är vedertagen av branschen och beskriver internrevisorns arbete: 
 
”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och konsultaktivitet som har till uppgift att tillföra vär-
de och förbättra verksamheten i olika organisationer. Genom att på ett systematiskt och strukturerat sätt 
värdera och öka effektiviteten inom riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser fungerar in-
ternrevision som en hjälp för organisationen för att uppnå sina mål” (IRF, 2004, sid. 4).  
 
Ovanstående citat visar hur ett företag kan arbeta med att förbättra den interna kontrollen 
och därmed skydda sig mot företagsskandaler. Trots detta finns det flera exempel på när 
den interna kontrollen brustit och där företaget har litat allt för mycket på sina anställda. 
En av Storbritanniens mest välrenommerade banker, Barings Bank, är ett tydligt exempel 
när det finns allt för stora brister i den interna kontrollen.  Under 1990-talet tilläts en av de 
anställda; Nick Leeson, att spekulera i bankens tillgångar med alldeles för fria händer vilket 
efter många förlustaffärer till slut ledde till bankens slutgiltiga fall; konkurs (Skingsley, 
2005).  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Nick Leeson jobbade som aktiehandlare på Barings Banks filial i Singapore. I ett försök att 
hjälpa en kollega som gjort en förlust, öppnande han ett konto där han ”gömde” förlusten. 
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På samma sätt gjorde han för sina egna förlustaffärer och de enda affärerna som han rap-
porterade till ledningen var vinstaffärer. Nick Leeson var även ansvarig för Back Office-
funktionen och därmed ansvarig för bankens interna konton (Skingsley, 2005). Var detta ett 
exempel på där den interna kontrollen inte var god nog och i sådant fall hade bedrägeriet 
kunnat undvikas med en god intern kontroll och en granskande internrevision? 
 
Liknande exempel fanns även i Sverige. Under åren 1987-1993 var den så kallade bankkri-
sen. Räntorna var skyhöga, vinsterna låga och efterspelet av nittiotalets fastighetsbubbla 
ledde bland annat till stora förluster, konkurser och uppköp. Situationen var till och med så 
allvarlig att den svenska staten inrättade den så kallade bankakuten i syfte att låna ut pengar 
till näst intill alla svenska banker för att de inte skulle gå i konkurs och därmed drabba 
svenska småsparare. Svensk bankverksamhet har återfått förtroendet efter bankkrisen i bör-
jan på nittiotalet och är idag en av Sveriges mest lönsamma branscher (Larsson, 2001). 
Mycket har hänt under de senaste tio-tjugo åren och därför är bankbranschen synnerligen 
intressant att studera. Vi ställer oss frågan om arbetet med internrevision har bidragit till att 
bankerna blivit så framgångsrika? 
 
Hans Dahlborg som är styrelseordförande i Nordea beskriver internrevisionens roll efter 
bankkrisen: 
 
”När jag kom till dåvarande Nordbanken, mitt i finanskrisen, var det väldigt viktigt att stärka interrevi-
sionens roll. Det viktigaste var att se till att interrevisionen säkerställde att det fanns en intern kontroll som 
fungerade i den löpande verksamheten.” (Dahlborg, återgiven i Astorsdotter, 2005, sid. 15-16) 
 
Finansinspektionen har stor inverkan gällande bankernas verksamhet. Samtidigt som in-
ternrevisionen har en speciell ställning i finansiella bolag. I ingen annan verksamhet, finns 
det samma statliga övervakningsfunktion som i finansbranschen. När det gäller internrevi-
sion och deras rapporter, kan de inspekteras av Finansinspektionen utan att ha passerat sty-
relsen om internrevisionen har påträffat något allvarligt fel. Finansinspektionen har alltid 
rätt att vara informerad och varken styrelsen eller ledningen i det finansiella bolaget kan på-
verka (Astorsdotter, 2005). 
 
Av de företag på Stockholmsbörsen som skall följa Koden finns det drygt tio företag som 
är verksamma inom den finansiella sektorn eller är investmentbolag (OMX, 2006a). Det 
ställs höga förväntningar på att dessa företag har en god intern kontroll. Bolagen som skall 
tillämpa Koden kommer att upprätta ett ramverk för hur den interna kontrollen på bästa 
sätt skall fungera. Det är även upp till styrelsen i varje bolag att presentera de åtgärder som 
de har vidhållit för att följa ramverket (Hult, 2005). 
 
Den interna kontrollen är naturligtvis viktig oavsett verksamhet, men i bankbranschen an-
ser vi att det kan som i exemplet med Nick Leeson, ha en ännu viktigare roll då det inte 
endast handlar om aktieägare och företags ekonomiska förehavande, utan även enskilda in-
dividers besparingar. Intresset för internrevision har aldrig tidigare varit så omdiskuterat 
som nu. Företagsskandaler avlöser varandra och medvetenhet hos företag att utarbeta en 
välfungerande intern kontroll är stor. Koden bidrar ytterligare till att arbetet med den inter-
na kontrollen stramas upp. 
 
Tidigare studier inom internrevision och banker visar att det finns ett starkt samband mel-
lan god intern kontroll och färre regelbrott och rapporterade bedrägerier. Även certifierade 
internrevisorer bidrog ytterligare med att företag följer regler och anvisningar bättre (No-
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land & Flescher, 2003). Det har också visat sig i en studie att internrevisionen kan bidra till 
mer värde om styrelsen ger internrevisionen ökat ansvar (Anonymous, 2005). Ingen av des-
sa studier är gjorda i Sverige och heller inte mot Svensk kod för bolagsstyrning. Därför an-
ser vi att denna studie kommer att tillföra forskning som inte tidigare finns inom området.  
 
Utifrån vår problemdiskussion och tidigare studie inom området har följande problemfor-
muleringar myntats och uppsatsen kommer att vara inriktad på följande frågor:  
 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan banker gällande internrevision och intern 
kontroll och har vissa av bankerna kommit längre än andra när det gäller imple-
menteringen av Svensk kod för bolagsstyrning gällande internrevision och intern 
kontroll och i sådant fall varför? 

 
 Har arbetet med internrevision och intern kontroll förändrats efter införandet av 

Svensk kod för bolagsstyrning? 
 

 Har synen på internrevision och intern kontroll förändrats och skiljer den sig åt 
mellan olika befattningar? 

 
 
1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att förklara hur internrevisionens roll, ansvar och betydelse i svensk 
bankverksamhet har förändrats efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
 
1.4 Avgränsningar och definitioner 
För att tydliggöra uppsatsen syfte är det viktigt att presentera avgränsningar som kan hjälpa 
läsaren att ta sig an ämnet på bästa möjlig sätt. En avgränsning som har gjorts är att uppsat-
sen endast kommer att behandla en specifik bransch. Vi har valt att avgränsa oss till att en-
dast studera internrevisionens roll, ansvar och betydelse i svenska banker. Därför är det 
också viktigt att definiera vad en bank är och därför har vi valt två citat som för oss beskri-
ver vad en bank är för något:   

”Ett företag eller institut som sysslar med förmedling av pengar eller andra betalningsmedel genom inlån och 
kreditgivning, växling och girering” (Bra Böckers lexikon, sid. 150, 1983). Wikipedia (2006a) 
tillägger även att: ”Bankernas verksamhet är hårt reglerad av statsmakten genom banklagstiftningen och 
kontrollen av detta görs av Finansinspektionen”. 

Nästkommande avgränsning har gjorts gällande intervjupersoner. De personer som inter-
vjuas i denna undersökning har ett direkt eller indirekt samband till internrevision. Samtliga 
av dessa personer har dock höga positioner inom bankerna och en god överblick över 
verksamheten, internrevisionen och den interna kontrollen.  
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1.5 Disposition 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen inom ämnesområ-
det 

 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras motivering till val av metod samt tillvägagångs-
sätt för uppsatsen utförande. Avslutningsvis uppvisas kritik mot vald me-
tod. 

 

 
Metod 

 
Referensram 

 
Empiri  

 
Slutsats 

 
Slutdiskussion 

Här presenteras motivering till val av metod och tillvägagångssätt för upp-
satsens utförande, litteraturinsamling samt arbetsprocessen inför intervju-
erna och val av respondenter. Metodkapitlet kommer att avslutas med en 
diskussion kring undersökningens trovärdighet.   
 

 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen inom ämnesområ-
det. Referensramen presenteras utifrån ett corporate governance-
perspektiv för att sedan leda vidare på den svenska bolagskoden. Utifrån 
detta resonemang diskuteras begreppet internrevision och bakomliggande 
faktorer som påverkar internrevisionen. Kapitlet avslutas med tidigare stu-
dier inom ovanstående området. Avslutningsvis presenteras en samman-
ställning av referensramen. 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av våra personliga intervju-
er. Empirin kommer att redovisas utifrån varje bank. Vi inleder varje un-
derkapitel med en företagspresentation samt en presentation av responden-
terna.  
 
I analyskapitlet kommer vi att koppla samman vår empiri med vår referens-
ram och presentera analysen utifrån våra problemformuleringar som vi 
kommit fram till i det inledande kapitlet. 
 

 

I slutsatsen redovisar vi resultatet av vår studie och knyter samman denna 
med uppsatsens syfte.  
 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra egna tankar och idéer om in-
ternrevisions roll, ansvar och betydelse efter införandet Svensk kod för bo-
lagsstyrning. Vi kommer även komma med förslag till vidare forskning 
samt författarnas tack. 

Disposition av uppsats. 

 
Analys 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer val av metod att beskrivas. Vidare presenterar vi tillvägagångssättet för materialin-
samling samt genomförandet av undersökningen som ligger till grund för empirin. Kapitlet avslutas med en 
återspegling av uppsatsens trovärdighet samt att metodvalen kritiskt granskas för att avgöra vilken betydel-
se det haft för undersökningens kvalitet.  
 

2.1 Kvalitativ metod  
Det finns två olika metodansatser; kvalitativ och kvantitativ metod. Valet av metod avgörs 
med hänseende till vilket syfte och problematisering som uppsatsen har. Vidare påverkar 
även teori, litteratur och tidigare studier valet av metod. Det är också viktigt att valet av me-
tod utvecklar sig under uppsatsen fortskridande arbete (Smith, 2003).  
 
Efter en noggrann genomgång av uppsatsens problemformulering och syfte valdes kvalita-
tiv metod. Det kvalitativa angreppssättet är fördelaktigt när studien syftar till att få fram ny 
information som författarna tidigare inte haft någon kunskap om, alltså är metoden öppen 
för ny information (Jacobsen, 2002). Vidare har vi valt en kvalitativ metod för att den går in 
på djupet och ger en detaljerad förståelse och ger mycket information trots få undersök-
ningsenheter (Holme & Solvang, 1997). Syftet med uppsatsen var att vi ville gå på djupet 
och få så fullständiga uppfattningar om området som möjligt för att därmed se effekter av 
Kodens införande. Även problemdiskussionen ställer höga krav på att undersökningen ger 
djupgående svar och därför anser vi att den kvalitativa metoden är bäst lämpad.  
 
Nyberg (2000) tillägger också att den kvalitativa metoden skall leda till att författarna ska 
kunna tolka och förstå problem. Genom denna metod fanns möjligheten att få djupare för-
ståelse när det gäller internrevisionens roll efter införandet av svensk kod för bolagsstyr-
ning. I och med val av metod, kommer resultatet inte att generaliseras, utan det har istället 
tolkat varje enskilt fall i ljuset av det teoretiska ramverk och på det sättet uppnås en djupare 
förståelse för problemformuleringen och syftet. Detta sätt att handskas med insamlad data 
är enligt Lekvall och Wahlbin (1993) ett av de mest signifikanta kännetecknen för en kvali-
tativ metodansats. I enlighet med Jacobsen (2002) var inte vårt huvudsakliga syfte att gene-
ralisera data utan att istället att kartlägga och utreda. Syftet med en kvalitativ studie är inte 
att generalisera från ett urval till en större grupp av enheter (Jacobsen, 2002). Vi är väl med-
vetna om att denna uppsats inte kommer att användas för att dra slutsatser om en helhet. 
Det är alltså ett medvetet val som vi gjort.   
 
 
2.2 Litteraturstudie 
Insamlandet av det teoretiska ramverket framför allt gjorts via bibliotekens söktjänster, vil-
ket går i linje med Ejvegårds (2003) teorier. Vi har använt oss av högskolebiblioteket i Jön-
köpings söktjänst Julia samt Libris3 för att genom vissa nyckelord såsom till exempel in-
ternrevision, intern kontroll, bolagsstyrning och ägarstyrning. Samtliga av dessa sökord har 
också sökts på motsvarande engelska ord.  Genom litteraturstudien har vi funnit relevant 
litteratur. Litteraturen har framförallt varit böcker, utredningar, uppsatser och tidskrifter 

                                                 
3 Sveriges samtliga forskningsbiblioteks gemensamma söktjänst 

(http://www.libris.kb.se/om_libris/om_libris.jsp) 
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med vetenskaplig metod. Tidningsartiklar har dessutom funnits genom sökningar i diverse 
Internetbaserade artikeldatabaser såsom Mediearkivet, Emerald och Ebrary. Då ämnesom-
råde i allra hösta grad är aktuellt, har mycket av aktuell informationen funnits i tidskrifter. 
De tidskrifter som vi använt oss av, är alla på något sätt allmänt vedertagna som välre-
nommerade tidningar så som Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Balans och flertalet ut-
ländska och svenska tidskrifter inom internrevision och corporate governance.   
 
 
2.3 Val av respondenter 
Vid kvalitativa metoder är det svårt att ha en allt för stor undersökningsgrupp. Ofta sätts 
därför en övre gräns på val av respondenter eftersom metoden är tidskrävande och att det 
inte heller är möjligt att analysera en alltför stor mängd data. Vid kvalitativa studier är det 
avsikten med undersökning, det vill säga problemformulering och syfte, som styr urvalet. 
Sammantaget bör urvalet vara ändamålsenligt vilket betyder att det bör styras utifrån den 
information som författarna vill få fram (Jacobsen, 2002). 

Vi har utefter Jacobsens rekommendationer valt att låta urvalet styras utifrån uppsatsens 
problemformulering och syfte. Eftersom vårt område är relativt nytt var det viktigt för oss 
att hitta personer som har goda kunskaper inom ämnet.  

Vi försökte välja samma antal respondenter i varje grupp för att inte få någon snedvridning 
i resultatet samt att samtliga företag representerar lika stort utrymme i empirin. På grund av 
att respondenterna inte alltid kände att de kunde svara, ville de fråga någon kollega för att 
ge oss så bra och kvalitetsmässiga svar. Detta är viktigt då empirin ligger till grund för vår 
analys och slutsats. Vid val av respondenter har vi också så långt det varit möjligt, varit ob-
jektiva och i största möjliga mån eftersträvat en så stor bredd som möjligt gällande inter-
vjupersoner. Enligt Alveson och Sköldberg (1994) är det en fördel om respondenterna har 
olika åsikter och kommer från olika bakgrund då detta kan leda till att svaren utmanar de 
etablerade traditionerna som redan finns inom området. Utifrån vårt val av intervjuperso-
ner har uppnått en intressant och djupt och brett resultat i och med att vi belyser vårt syfte 
från både lednings- och styrelsehåll samt från internrevisorns synvinkel. 

Vid genomförande av intervjuer som är en insamling av primärdata, måste en plan finnas 
över vilka personer (respondenter) som ska intervjuas. Detta kallas för en målpopulation, 
vilket i vår uppsats är svenska banker. Detta är en del av det så kallade urvalet (Christensen 
et al., 2001). Att vi har valt att avgränsa oss till svenska banker, är för att svensk kod för bo-
lagsstyrning endast gäller svenska företag. Vårt syfte med uppsatsen är inte att jämföra olika 
länders bolagskoder och därmed tycker vi att vårt urval är väl underbyggt. Att vi har valt 
just banker är, precis som det framkommer i uppsatsen inledningskapital, att de är centrala 
och inflytelserika aktörer på marknaden och att de ständigt är omtalade i media. I vårt fall 
har vi försökt välja tre banker som alla är uppbyggda på olika sätt och dessutom har skilda 
ägandeförhållande. Vi har valt att intervjua personer i tre banker i vår undersökning för att 
vi anser att det är ett tillräckligt stort urval för att vi skall uppnå vårt syfte. Dessutom hade 
fler antal banker inneburit en markant ökning av arbetsbelastning och i och med att vi utför 
en kvalitativ undersökning och att vi därmed inte skall generalisera, utan mer gå på djupet, 
är detta enligt oss ett tillräckligt urval. 
 
Vi har som första företag valt FöreningsSparbanken som är Sveriges största bank sätt ut-
ifrån till antalet kunder och kontor och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista (Före-
ningsSparbanken, 2006). Som andra bank har vi valt SkandiaBanken. SkandiaBanken är in-
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tressant på flera olika sätt. Bankens verksamhet bedrivs till största del på Internet eller via 
telefon. Dessutom är inte SkandiaBanken i sig noterat på Stockholmsbörsen, utan ägs av 
moderbolaget Skandia, som i sin tur är noterat på Stockholmsbörsen. Moderbolaget Skan-
dia har dessutom varit väldigt aktuella på grund av företagsskandalen som drabbat dem och 
därför anser vi att det är intressant att se om SkandiaBanken ser annorlunda på Koden än 
de övriga bankerna i vår undersökning. Under mars 2006 har dessutom företaget Old Mu-
tual, efter en lång period av aktieförvärv i Skandia, tagit över både styrelse- och lednings-
funktioner i Skandia och därmed har ägandeförhållandet förändrats (Skandia, 2006). Det 
skall bli intressant att se om även SkandiaBanken har påverkats av den nya ägandestyrning-
en.  
 
Till sist har vi valt att undersöka en fristående sparbank. FöreningsSparbanken har i vissa 
fall delägarskap och därmed inflytande i den fristående bankens verksamhet. Vi har valt en 
fristående sparbank där FöreningsSparbanken har ett delägarskap för att på detta sätt un-
dersöka om de därmed påverkar arbetet med intern kontroll. FöreningsSparbanken har del-
ägarskap i sju fristående sparbanker4 och vi valde den som rent geografiskt låg närmast 
Stockholm eftersom vi båda bor i närheten. Vi valde därför Eskilstuna Rekarne Sparbank 
är inte noterad på Stockholmsbörsen A eller O-lista och därmed inte direkt behöver tilläm-
pa Svensk kod för bolagsstyrning. Anledningen till att vi ändå valt att intervjua denna bank 
i vårt urval, är för att vi vill se om de ändå påverkas av jargongen med intern kontroll och 
införandet av Koden. Det skall bli intressant att undersöka om banken trots att den inte va-
rit tvingad att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, gjort insatser i arbetet med intern 
kontroll och internrevision.  
 
De fyra storbankerna (Nordea, FöreningsSparbanken, Handelsbanken och SEB) är alla no-
terade på Stockholmsbörsen och skall därmed tillämpa Koden. Vi ställde oss själva frågan 
om det fanns så pass stora skillnader mellan dessa, att det skulle vara relevanta att undersö-
ka. Dessutom tyckte vi att det skulle vara intressant att studera banker som på något sätt 
hade en koppling till införandet av koden, både direkt och indirekt. Vi tror därför att ge-
nom vårt urval, kommer vi uppnå ett intressant och välgrundat resultat. Vi tror också att 
bredden ökar i och med att vi har en god blandning i vårt urval. FöreningsSparbanken är 
börsnoterad, SkandiaBanken är inte börsnoterad men moderbolaget Skandia är det. Slutli-
gen är den fristående sparbanken Eskilstuna Rekarne Sparbank inte noterad men kan ha 
påverkats av FöreningsSparbankens inflytande och betydande ägarandel. Denna jämförelse 
anser vi är ytterst intressant och hjälper oss att få en intressant bredd för att ha möjlighet 
återkoppla till vår problemdiskussion och besvara vårt syfte. Följande företag och personer 
har blivit intervjuade: 
 

FöreningSparbanken 

Jan Lidén – Verkställande Direktör 

Linn Engdahl, Marcus Ellman och Christina Nordquist – Internrevisorer 

 

                                                 
4 Bergslagens Sparbank, Enskilstuna Rekarne Sparbank, Färs & Frosta Sparbank, FöreningsSparbanken Sju-

härad, FöreningsSparbanken Söderhamn, FöreningsSparbanken Vimmerby och FöreningsSparbanken 
Öland (FöreningsSparbanken Årsredovisning, 2006) 
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Skandiabanken 

Viveca Strangert - Styrelsesekreterare 

Elisabeth Styf – Internrevisionschef 

Eskilstuna Rekarne Sparbank 

Mats Hammarbäck – Verkställande Direktör 

Andreas Thåberg och Gunilla Bergman – Utlokaliserade internrevisorer anställda på 
KPMG5 
 
 
2.4 Intervjuer 
Uppsatsens syfte var att få svar på hur internrevisionens roll, ansvar och betydelse har för-
ändrats efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Eftersom vi så tydlig som möj-
ligt velat beskriva detta har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Vid denna 
intervjuform används en intervjuguide på teman och frågor som ska beröras, däremot får 
både innehåll och ordningen på dessa frågor variera mellan intervjuerna. (Christensen, An-
dersson, Carlsson & Haglund, 2001). Vi har valt denna form då det är viktigt att få en in-
blick i hur människorna som arbetar med internrevision, direkt eller indirekt, tycker att ar-
bete har förändrats genom införandet av Koden. Genom följdfrågorna har respondenterna 
haft möjlighet att utveckla och tydliggöra sina svar. Detta uppnås inte i samma utsträckning 
vid strukturerade intervjuer där frågeställningen är bestämd i förväg (Christensen et al., 
2001). 
 
Vi har valt att göra personliga intervjuer då vi anser att de är den bästa metoden för att be-
svara vårt syfte. Vi anser också att den personliga kontakten har varit avgörande eftersom 
möjligheten att bygga upp ett personligt förtroende är större vid personliga intervjuer. Vid 
de tillfällen respondenten inte kunnat svarat, har denne skickat frågan vidare till en kollega. 
Detta skedde i två fall och svaret kom till oss via e-post vilket gör att informationsvägen 
varit rak och att vår respondent medvetet eller ej, kunnat påverka svaret. 
 
Vid intervjutillfället delade författarna upp rollerna. Den ena ställde frågorna medan den 
andre skrev ner svaren. Den andra författaren kompletterade sedan med eventuella ytterli-
gare frågor eller tillrättalägganden. Rollerna var dock precis samma vid samtliga intervjutill-
fällen. För att få en bild av de frågor som diskuterades vid intervjutillfällena hänvisar vi till 
bilaga 1 i denna uppsats. Eftersom vi valt att använda oss av semistrukturerade frågor så 
ska intervjuguiden endast ses som en utgångspunkt utifrån intervjuerna.  
 
Direkt efter varje intervju skrevs en sammanfattning ner direkt från de noteringar som ta-
gits. Denna sammanfattning skickades senare till respondenterna så att de fick kommentera 
och faktagranska materialet. Detta angreppssätt stöds även av Malterud (1998), som även 
anser att detta kan höja uppsatsens validitet.  Ett annat alternativ hade varit att använda sig 
av bandspelare så att författarna efter intervjun noga och systematiskt kan gå igenom det 

                                                 
5 KPMG profilerar sig som ett kunskapsföretag inom ekonomisk information med 1 600 medarbetare vid 60 

kontor runt om i landet. Verksamhetsområdena som de arbetar inom är revision, skatt och rådgivning 
(http://www.kpmg.se/pages/101274.html). 
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materialet som anses tillföra studien mest värde. En nackdel men bandspelare är att inter-
vjupersonen kan känna sig hämmad och uttalar sig med viss försiktighet (Ejvegård, 2003).  
Vi anser därmed att vårt val att anteckna och sedan skicka sammanfattningen till respon-
denterna är minst lika bra.  
 
En viktig fråga vid intervjuer är om de skall redovisas öppet eller anonymt. Det finns för 
och nackdelar med båda metoderna. Fördelen med en öppen intervju är att det oftare blir 
intressantare, och det upplevs mera verkligt. Nackdelen med öppna intervjuer är att de kan 
bli ytliga eftersom personen som blir intervjuad kan låt bli att gå till djupet i kontroversiella 
frågor eller inte hävda sin åsikt. Gör författarna däremot en anonymintervju finns möjlighet 
att bibehålla känslig information och kontroversiella svar. Nackdelen med en anonym in-
tervju kan dock leda till att det presenterade resultatet känns overkligt (Lundahl & Skärvad, 
1999). Respondenterna valde i detta fall att inte vara anonyma. 
 
I den kvalitativa metoden är förhållningssättet neutralt och varje tillfälle behandlas som om 
situationen är ny. Målsättningen med varje tillfälle är få en helhetsbild som speglar den be-
fintliga situationen. På detta sätt är alltså intervjuarna ”nollställda” inför varje intervjutillfäl-
le och respondenten ska känna att intervjuarna är pålästa och förberedda inför varje speci-
fik tillfälle (Olsson & Sörensen, 2001). Detta är naturligtvis svårt att vara helt objektiva i så-
dana här tillfällen, men bara att vi var medvetna om problemet, tror vi gjorde att vi upp-
nådde en högre grad av objektivitet.   
 

2.5 Studiens trovärdighet 
En nackdel med den kvalitativa ansatsen är att författarna har möjlighet att göra egna tolk-
ningar genom de svar de erhåller och därmed kan informationen snedvridas (Holme & Sol-
vang, 1997). Detta är och andra sidan och en fördel med kvalitativ ansats att vi får göra 
tolkningar från de svar som erhålls.  
 
För att en undersökning skall uppnå vetenskapligt värde skall information bedömas utifrån 
två viktiga begrepp: validitet och reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). När un-
dersökningen är av kvalitativ karaktär överspänner kvaliteten hela forskningsprocessen (Pa-
tel & Davidsson, 2003). Vi kommer härmed att beskriva vår studie utifrån validitet och reli-
abilitet.   
 
2.5.1 Validitet 
Validitet definieras ofta i vilken grad du mätt det du från början avsåg att mäta. Alltså i för-
sta hand handlar det om trovärdighet. Den kvalitativa analysens trovärdighet ska förstå och 
främst vara användbar, det är därför viktigt att undersökningen återger verkligheten på ett 
tillförlitligt sätt. Vidare bedöms trovärdigheten utifrån hur systematisk insamlingen av data 
och analysarbetet samt hur öppen undersökningen är redovisad. Syns de tydlig i undersök-
ningen att författarna har engagerat sig och använd olika insamlingstekniker och att förfat-
tarna inte dragit några förhastade slutsatser utan samlat in nödvändig data för att framlägga 
bevis för de underliggande faktorerna, då blir också validiteten hög (Christensen et al., 
2001).  
 
Vårt tillvägagångssätt för urvalet har beskrivits tidigare i detta kapitel. Det finns dock alltid 
en risk för att urvalet ger en snedvriden bild och det kan påverka validiteten på ett negativt 
sätt. Vi är medvetna om att vårt urval, och att de personerna som inte var internrevisorer, 
borde alla ha haft liknade positioner inom företaget. Då vi inte kunde få kontakt med såda-
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na personer, anser vi ändå tack vare vår medvetenhet, att vi trots allt kan uppnå en hög va-
liditet. Samtliga respondenter gav en intressant bild av internrevisionens roll och vi anser 
att detta har bidragit till ett intressant resultat.  
 
Efter att vi genomfört samtliga intervjuer sammanställde vi svaren på frågorna mejlade vi 
detta till samtliga respondenter för att få deras godkännande. Samtliga respondenter hade 
lite små kommentarer till de vi hade sammanställt och vi ändrade utefter de markeringar 
som de hade gjort. Vi anser dock inte att ändringarna har påverkat vårt resultat i någon 
större utsträckning och därför anser vi att vår validitet är god.  
 
Under samtliga intervjuer anser vi att vi fick en god kontakt med respondenterna och inter-
vjuerna utmynnade i intressanta samtal och en ömsesidig förståelse. Vi inledde varje inter-
vju med en presentation av oss själva och en liten bakgrunds historia till varför vi valt att 
skriva om vårt ämne. Den respons vi fick från majoriteten av respondenterna var att de 
tyckte att vi var väl pålästa och att vårt ämne var i allra högsta grad aktuellt. Detta bidrog 
enligt oss till en god validitet eftersom respondenterna tog oss som författare och vårt val 
av ämne på allvar och därmed blev de själva entusiastiska över att ge en tydlig bild av före-
tagets arbete med internrevision och hur det har påverkats genom Kodens införande.  
 
Vi känner att vi lärde oss väldigt mycket av intervjuerna med tanke på att vi mötte så pass 
kompetenta personer. Därmed var vår egen subjektiva uppfattning att den sista intervjun 
var mest givande med tanke på de följfrågor som vi därmed kunde bemöta personerna 
med. Om vi hade haft ökat tidsutrymme, hade vi valt att intervjua personerna en gång till 
med en ökad förståelse hos oss själva. Vi tror att detta hade påverkat vårt resultat i positiv 
riktning 
 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet utrönar i vilken grad ett undersökningsresultat kan repriseras i en ny studie med 
samma upplägg. Reliabilitet är nära kopplat till mätinstrument och därför skiljer sig reliabili-
teten i en kvantitativ studie där ofta mätresultaten varierar om mätningen utgörs vid två 
olika tillfällen (Patel & Davidsson, 2003). Detta innebär att resultatet av studien är kopplad 
till författarna eftersom ingen annan kan i träda sig denna roll på exakt samma sätt som ti-
digare. Även verkligheten och det studerade ämnet kommer att förändras, därför kommer 
aldrig samma resultat att uppnås två gånger med identiskt resultat (Christensen et al., 2001).  
Däremot framlägger Patel och Davidsson (2003) vikten av att detta inte är ett tecken på låg 
reliabilitet utan beror snarare på den unika situationen. Eftersom vi valt att göra vår under-
sökning under första fasen av Kodens införande och att denna process är ständigt utveck-
lande, kommer det inte vara möjligt att uppnå samma resultat om ett år eller längre. Vi an-
ser ändå inte att detta är till vår nackdel eftersom vårt syfte med uppsatsen är att utgå från 
hur Koden har påverkat bankerna fram tills idag. Däremot skulle det vara intressant att se 
resultatet av Koden utifrån ett femårsperspektiv. Det är dock inte vårt syfte och därför an-
ser vi ändå att reliabiliteten är god.  

De som intervjuar en person kan ha inverkan på de svar som respondenten ger, denna ef-
fekt kallas för intervjuareffekten och uppstår när respondenten utgår från att intervjuperso-
nen förväntar sig ett visst svar och därmed svarar enligt denna förväntning (Saunders, Le-
wis & Thornhill, 2003). Vid våra intervjuer var vi därför oerhört noggranna med att vara 
objektiva i framställning av frågorna. Vi ville inte att respondenten med hjälp av våra ton-
fall och agerande skulle tro att vi strävade efter att få vissa förutbestämda svar, utan allt 
skulle förefalla så naturligt som det bara gick. Detta gav sig också utryck i de frågorna vi 
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ställde var så neutrala som det bara gick. Vi anser att av har lyckats med att uppnå detta i 
vår uppsats. Eftersom våra intervjuer var ostandardiserade kunde vi anpassa oss väl till var-
je intervjutillfälle och istället för rena frågor och svar blev det snarare diskussioner som gav 
mycket värde till vår uppsats. Vi anser att detta har bidragit till en god reliabilitet.  
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3 Referensram 
Referensramen utgår från corporate governance som ger ett brett perspektiv för att sedan komma in på den 
svenska Koden och hur denna är utformad för att främja att företag använder sig av internrevision. Utifrån 
vårt syfte vill vi därefter ge en bild av vad internrevision är och vilka regler och rekommendationer de arbe-
tar utifrån. Slutligen kommer vi att presentera tidigare studier om internrevisionens roll och betydelse. Ka-
pitlet kommer att avslutas med en sammanfattning av referensramen.  

3.1 Corporate governance 
Corporate governance, kan översättas med svenskans bolagsstyrning. Corporate governan-
ce-debatten har sitt ursprung i USA då det var i det amerikanska näringslivet som ägar-
strukturer som vi känner dem i dag, först utvecklades. Under början av 1900-talet börsin-
troducerades storföretag och fick snabbt en spridd ägarstruktur där ägandet och företags-
ledningen skildes åt. Detta var en förutsättning för att tillgodose behovet av kapital, men 
samtidigt uppstod då ett problem i form av att det kan bli en intressekonflikt mellan ägare 
och företagsledning som tar sig uttryck i att företagsledningen agerar på ett sätt som inte 
stämmer överens med aktieägarnas intresse vilket kallas för det så kallade principal-agent 
problemet. Denna fråga behandlas ofta i corporate governance-debatten och förklarar hur 
systemet av ägare, institutioner och regler skall vara utformade för att styrelsen ska agera 
utifrån aktieägarnas intresse. Till hjälp har styrelsen internrevisionen som är ett viktigt red-
skap för att styrelsen skall kunna fatta rätt beslut som går i linje med aktieägarnas vilja 
(Skog, 2005) 
 
Under 1999 presenterade OECD sina så kallade ”corporate governance-principer” vilket 
har varit vägledande för utformandet av nationella principer och koder. Principerna skulle 
ses som vägledning eller rekommendationer för områden som var viktiga att behandla ur 
ett bolagsstyrningsperspektiv. Dessutom framlade OECD anvisningar för hur företag skul-
le hantera dessa frågor och vilka positiva effekter detta skulle kunna innebära.  Dessa prin-
ciper blev allmänt vedertagna och antogs bland annat av Världsbanken. Sedan införandet 
har principerna reviderats och anpassats efter rådande företagsklimat. (Skog, 2005). 
 
Det finns även andra förklaringar på vad corporate governance är, varav en av de enklaste 
är återgiven i Monks och Minow (2003) som anger att corporate governance är relationen 
och förhållandet mellan styrelsen, ledningen och aktieägarna. Denna relation måste vara 
dynamisk och flexibel, för relationen kan vara annorlunda från en dag till en annan på 
grund av både interna och externa faktorer som påverkar strukturen. Enligt OMX (2006b) 
kan corporate governance ses som ett beslutsystem, genom vilket ägarna direkt eller indi-
rekt styr bolaget. För att beslutssystemet skall fungera effektivt, gäller att det finns en god 
transparens inom företaget. Både ägarna och marknaden ska ha samma insyn och tillgång 
till information och beslutsunderlag (OMX, 2006b). Begreppet transparens är något som är 
centralt inom corporate governance (SOU 2004a).   Det finns även andra definitioner på 
corporate governance som vi anser tillför vår uppsats en djupare förståelse. Vi själva väljer 
dock en sammanslagning av Monks & Minow (2003), Berlin Initiative Code (2003) och 
Skog (2005) för att fånga upp viktiga skillnader i begreppet. Det vi anser vara centralt gäl-
lande corporate governance är relationen eller ramverket mellan ägare, styrelse och ledning. 
Detta skall utmynna i en styrning och kontroll av företaget som i sin tur leder till, som Skog 
(2005) nämner i sin definition ”lämnar största möjliga bidrag till vår gemensamma ekono-
miska välfärd”. 
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“Corporate Governance is the relationship among various participants in determining the direction and per-
formance of corporations” (Monks & Minow, 2003) 
 
“Corporate Governance describes the legal and factual regulatory framework for managing and supervising a 
company.” (Berlin Initiative Code, återgiven i Monks & Minow, 2003) 
 
“Corporate governance handlar om styrning och kontroll av företag – om hur ett system av ägare, institu-
tioner och regler skall vara utformat för att skapa en styrning och kontroll, som i största möjliga utsträck-
ning bidrar till effektivitet och förnyelseförmåga i enskilda företag och i näringslivet som helhet och som 
därmed lämnar största möjliga bidrag till vår gemensamma ekonomiska välfärd” (Skog, 2005, sid 11) 

 
Efter diverse företagsskandaler de senaste åren är corporate governance i allra högsta grad 
intressant och nedan kommer vi beskriva de två stora systemen av corporate governance 
för att sedan förklara det svenska corporate governance-modellen och hur förhållandet 
mellan ägare, ledning och styrelsen ser ut.  
 
Vi har nu beskrivit begreppet corporate governance och fångat in vad det betyder för vår 
uppsats. I nästa stycke kommer vi att redogöra för corporate governance utifrån ett inter-
nationellt perspektiv för att ge läsaren en djupare förståelse för uppbyggnaden av den 
svenska corporate governance-modellen. 
    

3.2 Corporate governance utifrån ett internationellt perspek-
tiv 

 
Det finns olika corporate governance-system. Dessa brukar oftast delas upp i två skolor, 
den angloamerikanska och den kontinentaleuropeiska. I den angloamerikanska skolan är 
framförallt USA och Storbritannien de mest centrala länderna, medan Tyskland är tongi-
vande i den kontinentaleuropeiska skolan. Däremot kan det finnas tendenser av båda sko-
lorna inom ett och samma land (SOU, 2004a). 
  
Den största skillnaden mellan dessa två ligger främst i ägarstrukturen. De stora börsnote-
rande bolagen i de angloamerikanska länderna har en långtgående ägarspridning och en 
monistisk ledningsmodell vilket betyder att företag endast har ett beslutande ledningsorgan. 
I Storbritannien utser bolagsstämman styrelsen som skal ansvara för ledningen av bolaget. 
Det finns inga vidare bestämmelser eller regler om hur styrelsen ska arbeta. I och med att 
de endast har ett beslutande organ betyder detta också att styrelsen har en verkställande 
funktion. Debatten kring detta har dock väckt stor uppmärksamhet och det har tillskrivits 
åtstramningar i regelverk och praxis (SOU, 2004a).  
 
Den brittiska bolagskoden ”Combined Code” togs fram av Londonbörsen och togs i bruk 
1998 och verkar idag som samlade rekommendationer och koder som tidigare getts ut 
inom området för bolagsstyrning. Den brittiska kodens fokus ligger inom områdena för att 
bygga upp system för intern kontroll, att effektiviteten av dessa kontroller ökar samt utökat 
arbete med riskhantering och vikten av internrevision. Företag som har valt att tillämpa den 
brittiska koden, har också märkt effekter av den i form att den verkar som en pådrivare 
som gör att företagen ser behov av förändring och i och med detta har den brittiska koden 
bidragit till förändring. Koden är utformad på det sättet att styrelsen är ytterst ansvarig för 
företagets angelägenheter och de skall också främja aktieägarnas intressen (Davies, 2001). 
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Den svenska Koden säger också att den övervägande delen av ledningen inte ska ingå i sty-
relsen. Strukturen i de kontinentaleuropeiska länderna betecknas som koncentrerad och där 
det ofta finns en eller flera ägare i stora börsnoterade bolag (SOU, 2004a).  
 
Som tidigare nämnts är Tyskland ett av de mest framträdande länder inom den kontinental-
europeiska modellen och kännetecknas av en ledningsfunktion med två organ, det vill säga 
den dualistiska ledningsmodellen. Dessa två bolagsorgan är ett övervakande organ, ”auf-
sichtsrat” och ett verkställande organ, ”vorstand”. Bolagsstämman är det högsta beslutande 
organet som utser det övervakande organet som i sin tur utser det verkställande organet. 
Det som utmärker denna modell är relationen mellan de två organen, ”aufsichtsrat” ansva-
rar för att övervaka ”vorstand” som sköter förvaltningen av bolaget. Det är också enligt lag 
förbjudet att en och samma person arbetar i båda organen samtidigt (SOU, 2004a).  
 

3.2.1 Den svenska corporate governance-modellen 
 
Sveriges corporate governance-modell kan ses som ett mellanting mellan dessa två ovanstå-
ende modeller. Stora svenska börsbolags ägarstruktur är mer lik den kontinentaleuropeiska 
modellen. Det finns många institutionella ägare men flertalet av dessa bolag har en grupp 
vars innehav av aktier kan ge så många röster så att de får en kontrollerande ställning. Det 
är endast få svenska företag som saknar dessa övervakande ägare. Däremot finns det en 
stor drivkraft för att marknaden vill ha en stor företagskontroll. Utifrån detta är svensk 
corporate governace mer lik den angloamerikanska modellen. Svensk lagstiftning har där-
emot sitt ursprung i tysk rätt. Däremot bidrar inte svensk lag till att vi även ska tillämpa den 
dualistiska modellen utan att vi snarare närmar oss den monistiska modellen. I alla publika 
aktiebolag är det bolagsstämman som utser styrelsen. Styrelsen har det övergripande ansva-
ret för bolaget men det finns också en verkställande direktör som ansvarar för företagets 
löpande förvaltning. Den verkställande direktören är underställd styrelsen (SOU, 2004a).    
 

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
Initiativet för att ta fram en kod för bolagsstyrning har byggt på den gemensamma uppfatt-
ningen som Förtroendekommissionen och sedermera Kodgruppen haft. De ansåg att det 
fanns möjligheter till att förbättra den svenska bolagsstyrningen utifrån en kod som ger en 
samlad bild av svensk praxis. Utifrån att de större noterade bolagen introducerar koden, 
kommer dessa verka som ett gott exempel för övriga bolag. Koden syftar till att bidra till 
ökad självreglering inom näringslivet och förbättra styrning och kontroll av svenska bolag. 
Vidare skall detta bidra till att förtroendet för det svenska näringslivet ökar vilket höjer 
kunskapen hos andra aktörer såsom utländska investerare som kan bidra till ökad tillgång 
på utländskt kapital till det svenska näringslivet.  

Koden har utvecklats utifrån några vägledande principer för att kunna vila under en och 
samma värdegrund för alla som skall tillämpa den. Principerna har varit följande: 

• Skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, 
• skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning, som bland an-

nat. säkerställer ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets led-
ningsorgan, 

• skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontroll-
organen, 
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• värna om att aktiebolagens likabehandlingsprincip tillämpas, inte minst i bolag med 
den svenska aktiemarknaden där det är vanligt med en bred krets av mindre aktie-
ägare vid sidan av en eller ett fåtal dominerande ägare, samt 

• skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknaden och samhället i övrigt.   
 

Den svenska aktiebolagslagen är ur ett internationellt perspektiv väl utvecklad inom corpo-
rate governance området (Skog, 2005) och ligger även till grund för svensk bolagsstyrning. 
Koden innehåller regler och riktlinjer som i många fall innebär en form av utökad lagstift-
ning. Fördelen med självreglering i förhållande till lagstiftning är att ambitionsnivån vid en-
skilda frågor kan höjas. Samtliga bolag som tillämpar koden skall också följa principen ”föl-
ja eller förklara” om de avviker från enskilda regler. Denna princip som på engelska kallas 
för ”comply or explain” har tidigare haft stor framgång i de bolagskoder som har fram-
ställts under de senaste tio åren (SOU, 2004a). Denna självregleringsprincip introducerades 
av Cadbury-kommittén och har med framgång även tillämpats i ett flertal av de europeiska 
bolagsstyrningskoderna. Principen innebär att företag har möjlighet att avvika från enskilda 
regler i koden om de ger en motivering till varför de valt att inte följa regeln. Det kan bero 
på att företaget anser att regeln inte är tillämpbar eller att den av andra skäl inte är lämplig 
att följa (Skog, 2005). De företag som tillämpar koden ska redovisa om de avvikit från reg-
ler och därmed motivera varför de har valt att göra det. För bolag noterade på börsen av-
gör sedan marknaden om de anser att företagets motivering är godtagbar, då sker heller inte 
några vidare konsekvenser. Om marknaden inte skulle godta ett företags motiv för att inte 
följa koden kan detta ge negativ publicitet och minskat förtroende (SOU, 2004a).  

3.4 Kodens krav avseende intern kontroll och internrevision 
Intern kontroll diskuteras i olika delar av koden och för att få en förståelse av vad intern 
kontroll är, krävs ett förtydligande av vad den interna kontrollen innebär. Nedanstående 
definition kommer ursprungligen från COSO6, men har även blivit en vedertagen definition 
för Svenskt Näringsliv7 och FAR8. Vi anser att denna definition går i linje vad vi anser att 
intern kontroll är.  

”Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och som ut-
formats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande kategorier: Ändamålsenlig 
och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och förord-
ningar” (Burén & Malmeby, 2005, sid. 2). 

I avsnitt 2.7.3 i denna uppsats kommer vi att beskriva COSO mer djupgående och utveckla 
de parametrar i ramverket som är centrala för att ett företag ska inneha en god intern kon-
troll. I följande avsnitt kommer vi att presentera det ansvar som styrelsen har gällande den 
interna kontrollen och internrevisionen.   

                                                 
6 COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (http://www.coso.org) 

7 Svenskt Näringsliv företräder drygt 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 51 
bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar 
(http://www.svensktnaringsliv.se) 

8 FAR var ursprungligen en förkortning av Föreningen Auktoriserade Revisorer. Nu heter de bara FAR, ef-
tersom branschen vilar på kompetens från flera yrkesgrupper (http://www.far.se) 
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3.4.1 Styrelsens ansvar gällande interna kontroll och internrevision
  

Enligt åttonde kapitalets fjärde paragraf i den svenska aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig 
för företagets organisation och förvaltning. Styrelsen ansvar alltså för att bokföringen och 
de ekonomiska förhållandena kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. Det ansvar som styrelsen 
har, kan inte överlåtas på någon annan i företaget (Aktiebolagslagen, 2005). 
 
Enligt Koden är styrelsens huvudsakliga uppgift att tillvarata ägarnas intressen på bästa 
möjliga sätt genom exempelvis god kapitalavkastning. Vidare är styrelsen ansvarig för att 
företagets finansiella rapportering är i enlighet med svensk lag, redovisningsstandarderna 
och övriga riktlinjer för börsnoterade bolag. Så här beskrivs styrelsens ansvar för den inter-
na kontrollen: 

”Styrelsen ansvarar för att bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarnas invester-
ingar och bolagets tillgångar” ( SOU, 2004c sid. 37).  

De punkter som tas upp i Koden angående den interna kontrollen hos företag är följande: 

 
3.7.1 Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig infor-
merade om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar (SOU, 2004c, 
sid. 37). 
 
3.7.2 Styrelsen skall i bolagsstyrningsrapporten rapportera hur den interna kontrollen till 
den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har funge-
rat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisorer (SOU, 
2004c, sid. 37). 
 
3.7.3 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen 
årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrol-
len motivera sitt ställningstagande9 (SOU, 2004c, sid. 37).  
 
5.2.1 Till bolagets årsredovisning ska fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen 
samt revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2 (SOU, 2004c, sid. 41). 
 

Koden föreskriver alltså att det är styrelsen som ansvarar för att se till att den interna kon-
trollen är god. En rapport om de kontroller som har utfärdats skall också utges om de på-
verkar de finansiella rapporterna. Slutligen skall ett företag som inte har en gransknings-
funktion motivera anledningen till detta i en särskild rapport (SOU, 2004c).  

Enligt företrädare för näringslivet kan det stora arbetet med intern kontroll leda till att opå-
kallat stora resurser används för att kunna stå till svars inför Koden. Andra negativa aspek-
ter som diskuterats är att styrelser redan idag arbetar alldeles för mycket med att se till att 
lagar och regler efterföljs istället för att lägga kraft på att utveckla företaget. Vad som kan 
anses positivt med den interna kontrollen är att företag ofta utvecklas och därmed kan pre-
sentera ett bättre resultat. En annan positiv effekt av införandet av koden är att det blir en 
harmonisering med utländsk praxis och därmed blir det lättare att attrahera utländsk risk-
                                                 
9 Även denna rapport kan ingå i den tryckta årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte 

en del av det formella årsredovisningshandlingarna (SOU, 2004c, sid. 37) 
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kapital. Kontrollmedvetenheten i företag ökar också vilket i sin tur kan förbättra kreditra-
tingen och förbättra lånevillkor (Bernhardtz, 2005). 

Resultatet av införandet av de rekommendationerna i Koden gällande internrevision kan 
väntas ge ett resultat där företagen själva får vara med och bestämma. Detta bedöms utefter 
ett företags risk och hur mycket de vill satsa på den interna kontrollen. Detta betyder i 
praktiken att företag själva kan välja att tillämpa delar av ramverket för intern kontroll som 
mest används; COSO. Det betyder att företag först och främst kommer att tillämpa intern 
kontroll på de verksamhetsområden eller processer som anses vara mest riskfyllda och där 
också behovet av intern kontroll är störst. Detta betyder också att verksamhetsdelar eller 
processer som är mindre riskfyllda också kommer att kontrolleras i mindre omfattning. Fö-
retagens resurser kommer i och med detta att allokeras till de områden där de gör störst 
nytta (Bernhardtz, 2005).     

Wikland (2005) tillägger att för att internrevisionen på ett företag skall fungera bra, krävs en 
medveten och aktiv styrelse som använder internrevision som ett verktyg för sin egen styr-
ning och egna mål. Detta betyder att trots en väl utvecklad internrevision, kan inte denna 
göra sig hörd om det inte finns gott ledarskap. Wikland (2005) fortsätter med att framhäva 
vikten av internrevisionen då denna genom sitt arbetssätt och sin position nära styrelsen, 
har goda möjligheter att tidigt uppmärksamma problem och brister i ett företag. God kon-
troll bidrar, enligt Wikland (2005) till tryggare och effektivare medarbetare och dessutom 
minimeras risken för bedrägerier och fusk. Det sistnämnda har även visats sig vara riktigt i 
Noland & Fleshers (2003) studie som kommer att presenteras under ”Tidigare studier”.  

3.5 Riktlinjer för god internrevisionssed 
De riktlinjer som Internrevisorernas Förening har tagit fram för att beskriva internrevisorns 
arbete, har tidigare presenterats i vårt inledande kapitel i denna uppsats. Syftet med att ha 
tydliga riktlinjer för en internrevisors arbete, är att internrevisorerna ska ha möjlighet att 
fullgöra sina förpliktelser på bästa sätt och så att ett så gott resultat som möjligt uppnås, 
samtidigt regler och lagar efterlevs.  
 
En internrevisor arbetar utifrån fyra olika principer som de genom sin profession förväntas 
följa. Internrevisorerna ska ha en integritet som bidrar till ökat förtroende och lägger grun-
den för internrevisorns omdöme och tillit.  När internrevisorn granskar information eller 
en särskild verksamhet ska hög grad av yrkesmässig objektivitet alltid finnas för att resultatet 
av granskningen inte ska påverkas av annat än relevant fakta som framkommit under 
granskningen. Internrevisorn får alltså inte påverkas av egna eller andras intressen vid utfal-
let av de bedömningar som internrevisorns gör. Internrevisorn ska också ha förtrolighet efter-
som hon eller han har tillgång till mycket information och denna får inte under några om-
ständigheter missbrukas om det inte finns särskilda skäl såsom yrkesmässiga eller juridiska 
att göra detta. Slutligen ska internrevisorn ha tillräckligt med kompetens för att kunna använ-
da sig av kunskaper, färdigheter och erfarenheter som är nödvändiga för att utföra arbetet 
på rätt sätt (IRF, 2004). 

Enligt FAR (2006) är internrevisorns uppgift att arbete på uppdrag av styrelsen och därmed 
övervaka företagets verksamhet och bidra till ökad effektivitet. Däremot kan ofta den ex-
terna revisorn använda sig av internrevisorns granskning. I utbildningssynpunkt finns det 
inga formella krav för att arbeta som internrevisor men de är ofta högt kvalificerade (FAR, 
2006).  
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Enligt Wallmo (2005) gör internrevisorernas ställning och kvalifikation dem till en av styrel-
sens viktigaste verktyg när företagen ska granska om de följer sina regler och föreskrifter. 
Vid denna granskning kan företagsledningen identifiera de områden där de kan göra bespa-
ringar som leder till ökade intäkter till företaget.  På Internrevisorernas hemsida10 presente-
ras arbetet på detta sätt:  
 
”En internrevisor ser till att ledningen och styrelsen vet om vilka risker – dvs. hinder för att nå organisa-
tionens mål – som finns, och att de tar ställning till hur de vill hantera riskerna” (Internrevisorerna, 
2006).  
 
Vidare beskrivs arbetet med att det är internrevisorns ansvar att ta reda på hur organisatio-
nen fungerar, om organisationen lägger sina pengar på rätt saker och om de når sina mål. 
Om arbetet inte fungerar bra är det internrevisorernas uppgift att informera styrelsen om 
varför det inte går åt rätt håll och ge förslag på lösningar (Internrevisorerna, 2006).  
 
Vilka faktorer är då viktiga för att frambringa väl utarbetade intern kontroller i finansiella 
bolag? För alla finansiella bolag är en väl fungerande riskanalys av största värde för at kun-
na se vilka poster i balans- och resultaträkningen som är mest förknippade med risktagan-
de. Alltså kan en riskanalys vara det första steget i arbetet som leder till god intern kontroll. 
Analyser av företagets riktlinjer och andra styrinstrument är också områden som är viktiga 
för att se i vilken mån dessa behövs utvecklas för att ha möjlighet att styra bolaget i den 
riktningen som ägaren förväntar sig (Hult, 2005).  
 
Införandet av Koden kan, enligt Hult (2005) kräva att arbetet med intern kontrolls utförs 
genom speciella projekt som företag inte tidigare haft. Internrevisorn kan alltså inte själv 
ansvara för att den interna kontrollen upprätthålls. Det är också upp till styrelsemedlem-
marna att samla på sig tillräckligt med fakta för att i sin tur kunna skriva under och därmed 
godkänna den finansiella rapporten. Varje enskild styrelsemedlem måste efter underteck-
nandet kunna stödja det som sägs i rapporten och därtill även att det finns tillräckligt bra 
underlag för det som framförs i rapporten (Hult, 2005).   
 
Målet med den interna kontrollen är på sikt att företagen ska få en verkningsfull kontroll-
struktur och godtagbar risk. Koden är i slutänden till för aktieägarnas bästa och de företag 
som kan uppvisa en god intern kontroll kommer enligt Precht (2006) även att bli högt vär-
derade på aktiemarknaden.  
 
Till hjälp för att fullgöra sitt arbete på bästa sätt har internrevisorerna en rad certifieringar 
och riktlinjer att följa. 
  

3.6 Certifiering och riktlinjer 
Nedan kommer certifiering och riktlinjer att presenteras som är till syfte att underlätta in-
ternrevisionens arbete. Först presenteras Internrevisorernas förening och vidare introduce-
ras certifieringen CIA, slutligen sammanfattas riktlinjerna i COSO som är till stor betydelse 
och ligger till grund för rekommendationerna för internrevision i Koden.  

                                                 
10 Internrevisorernas hemsida syftar till IRFs hemsida; www.internrevisorerna.se 
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3.6.1 Internrevisorernas Förening 
Internrevision utförs hos företag med olika syften, storlekar och strukturer, och den kan ut-
föras av personer inom eller utanför organisationen. Det är därför viktigt att det finns tydli-
ga riktlinjer så att internrevisorerna kan utföra sina åtaganden och uppnå god internrevi-
sionssed. Därför har Internrevisorernas Förening, IRF översatt riktlinjerna från The Insti-
tute of internal auditors, IIAs standarder för att svenska internrevisorer ska kunna följa de 
internationella riktlinjer som finns. IIA grundades 1941 och är en internationell branschor-
ganisation som är världsledande inom områden för internrevision såsom forskning, utveck-
ling och teknisk rådgivning. IRF är en del av branschorganisationen IIA och riktar sig mot 
yrkesverksamma internrevisorer i Sverige. Meningen med riktlinjerna är att internrevisorn 
på ett enklare sätt skall kunna genomför en korrekt utförd internrevision. Syftet med IIA är 
också att verka som ett ramverk för internrevisionsaktiviteter och därmed ha möjlighet att 
fastställa hur internrevisorerna på bästa sätt ska arbeta med den interna kontrollen. Dessa 
riktlinjer ska underlätta arbetet internrevisorernas arbete och bidra till att effektivisera orga-
nisatoriska processer och rutiner (IIA, 2002). Under 2005 fick IRF i Sverige sin femhund-
rade medlem (Alnejber, 2005).  

3.6.2  Certified Internal Auditer 
Det blir allt vanligare att svenska internrevisorer väljer att certifiera sig. Det finns endast en 
världsomfattande godkänd certifiering för internrevisorer och den kallas för Certified In-
ternal Auditor, CIA. Denna certifiering kan jämföras med en externrevisors auktorisation. 
För att bli certifierad enligt de standarder som CIA kräver skall internrevisorn ha viss grad 
av utbildning samt minst två års erfarenhet av internrevisionsarbete. För att bli certifierad 
skall internrevisorn gå igenom fyra prov som täcker områdena: ägande, risk och kontroll, 
ledandet av internrevisorsuppdraget, affärsanalys och informationsteknologi och slutligen 
färdigheter inom affärsledning. I november 2005 var 69 000 internrevisorer certifierade ge-
nom CIA (IIA, 2006).  

3.6.3 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission 

Tidigare i denna uppsats har Comittee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commis-
sion, COSO nämnts. Organisationen är en frivillig privat organisation som sedan 1985 har 
arbetat för att höja standarden inom finansiell rapportering (Precht, 2006). Deras arbete 
startades för att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan identifieras vid en otill-
förlitlig finansiell rapportering. Genom att hitta dessa faktorer har de haft möjligheten att 
komma med rekommendationer inom området (COSO, 2006). Det är inte bara den svens-
ka bolagskoden som använder COSO som vägledning för god internrevision. Även Stor-
britannien har valt att använda rekommendationerna för ”the Turnbull Guidance” avseen-
de intern kontroll som är kopplad till ”the Combined Code”. Enligt COSO kan intern kon-
troll delas upp på fem olika delområden: 
 
Kontrollmiljö - Anses vara det viktigaste delområdet eftersom det utgör basen för bola-
gens interna kontroll. Kontrollmiljön omfattar den kultur som styrelse och bolagsledning 
står i förbindelse med och innefattar exempelvis integritet, etiska värderingar, kompetens, 
organisationsstruktur, policy och rutiner som skapar ordning för alla i organisationen. En 
annan viktig del inom detta område är beslutsvägar, befogenheter och ansvar och att dessa 
är tydligt preciserade. Det är viktigt att alla beslutsfattare inom företag vet hur interna poli-
cys, manualer och riktlinjer ser ut inom väsentliga områden.  
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Riskbedömning – Om ett företag har en kontrollerad riskbedömning är det också lättare 
att hitta de områden som är mest utsatta för risk. Det kan exempelvis vara risk som ligger 
på olika nivåer i företaget såsom bolags- affärsenhet och processnivå. Detta påverkar den 
interna kontrollen genom den finansiella rapporten eftersom det finns ett kontrollmål för 
riskbedömning. Kravet är att räkenskapspåståendet uppfylls genom att följa regler såsom 
att alla tillgångar och skulder existerar, att alla affärstransaktioner är bokförda och att till-
gångar och skulder är värderade enligt god redovisningssed. Kontrollmålen ser till att risk 
hanteras på det sätt som styrelsen och bolagsledningen föreskrivet. Riskbedömningen upp-
dateras kontinuerligt för att alla förändringar som påverkar den interna kontrollen och den 
finansiella rapporten ska vara aktuella.  
 
Kontrollaktiviteter – För att företaget ska kunna hantera väsentliga risker sätts mål upp 
för att kontrollera den finansiella rapporteringen och väsentliga redovisningsprinciper. Des-
sa kontrollaktiviteter sker på alla nivåer i företaget och syftar främst till att upptäcka, före-
bygga och korrigera fel och avvikelser. Även IT-kontroller ligger under detta område och 
kontrolleras för att se att systemen är praktiskt användbara för att stödja de processer som 
har verkan på den interna kontrollen och den finansiella rapporten. Exempel på områden 
som omfattas av kontrollaktiviteter kan vara att endast personer med befogenhet godkän-
ner affärstransaktioner, att redovisningsprocessen stämmer överens med god redovisnings-
sed samt att lagar och regler följs av företaget.  
 
Information och kommunikation – En del av företagets informations- och kommunika-
tionskanaler innefattas i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporten. All rap-
portering ska gå genom hela verksamheten, interna policys, manualer, koder och föreskrif-
ter skal kunna kommuniceras till rätt personer inom bolaget. 
 
Uppföljning – Vid de rapporter som redogör för brister som påverkar den interna kon-
trollen finns en särskild process som ska följa upp så att brister kan åtgärdas. Utifrån in-
formationen om den årliga utvärderingen av den interna kontrollen kan brister komma 
fram och även hur arbetet med den interna kontrollen har fortskridit. Det är alltså internre-
visionen som ligger till grund för uppföljning men även självutvärderingar, rapporter och 
löpande uppföljningar kan vara behjälpliga (Burén & Malmeby, 2005).   
 
 
3.6.4 Grunderna för god banksed 
Bankrörelselagen (1987:617) innehåller en rad regler och bestämmelser som banker ska föl-
ja. Reglerna har alla till syfte att tillgodose bankernas behov så att de därmed kan ge bästa 
möjliga säkerhet till kunderna. Reglerna avser också till att ta hänsyn till att bankverksamhe-
ten utvecklas på bästa möjliga sätt och blir därför ett allmännyttigt organ. Om inte banker-
nas utveckling är sund, kan Finansinspektionen ingripa. Grundläggande regler för detta 
finns i bankrörelselagen. I kapitel 17, 1 § i Bankrörelselagen (1987:617) står det att inspek-
tionen skal ansvara för att banker följer de lagar som reglerar verksamheten men även 
andra författningar som avser banker och slutligen att banker följer de regler som har be-
slutats genom bolagsstämma och styrelse.  
 
Genom svensk lagstiftning har myndigheten Finansinspektionen stora möjligheter att vidta 
åtgärder mot en bank genom att stoppa särskilda beslut av styrelsen eller bolagsstämman 
som går i strid med lagstiftningen eller bankens egna stadgar. Finansinspektionen kan också 
föra ärendet vidare till regeringen som kan göra en omprövning av bankens tillstånd att dri-
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va bankverksamhet. Ovanstående extrema situationer förefaller relativt sällan och den 
normala tillsynsverksamheten sträcker sig oftast inte längre än att bankerna ska lämna alla 
upplysningar om banken till Finansinspektionen.  
 
Eftersom det är Finansinspektionen som kontrollerar tillsynen över bankerna ger de även 
ut en författningssamling som sträcker sig utöver lagstiftningen (Winroth, 2003). I författ-
ningssamlingen offentliggörs föreskrifter som är bindande, men även rekommendationer i 
form av allmänna råd som publiceras under namnet Finansinspektionens Författningssam-
ling, FFFS. Finansinspektionen har också gett ut Allmänna råd om styrning och kontroll av 
finansiella bolag, FFFS 2005:1. I denna samling utvecklar Finansinspektionen synsättet på 
hur ett företag ska arbeta för att uppnå god intern styrning och kontroll, hur företaget ska 
behandla risker, hur företaget säkerställer god regelefterlevnad samt hur en oberoende in-
ternrevision bör vara organiserad. Finansinspektionen ger också råd gällande utlokalisering 
av dessa typer av funktioner och hur dessa bör hanteras. Råden är generellt utformade och 
de företag som tillämpar vägledningen har möjlighet att hitta alternativa lösningar (FFFS, 
2005:1). 
  
Styrelsen har det yttersta ansvaret för företaget och bör lägga fram strategier och mål för 
den verksamhet som de bedriver. Alla väsentliga förändringar som sker inom företaget bör 
beslutas utav styrelsen. Den verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvalt-
ningen och skall även ansvara för att företaget angelägenheter styrs utifrån de riktlinjer som 
styrelsen har satt upp. Den verkställande direktören ska också se till så att styrelsen får full 
information för att ha möjlighet att fatta rätt beslut. Därför är det viktigt att ett företag har 
effektivt utbyggda informations- och kommunikationssystem så att intern kommunikation 
sprids på ett bra sätt. Genom att ett företag har en god styrning och kontroll kan det för-
säkra sig om att de arbetar för att främja en effektiv och ändamålsinriktad förvaltning av 
verksamheten. Vidare bidrar god styrning och kontroll till en tillförlitlig finansiell rapport, 
goda möjligheter att hantera, mäta och övervaka risker och slutligen att efterleva lagar och 
regler externt såväl som internt. Det är upp till både styrelse och verkställande direktör att 
arbeta för en god intern kontroll och att denna också ska genomsyra hela verksamheten. 
Genom att risker förändras under tiden ska också organisationen verka för att anpassa sig 
efter externa och interna risker. Det är styrelsens ansvar att se över företagets risker och 
sedan se till att riskkontrollen är tillräckligt god (FFFS 2005:1).  

Det är styrelsens ansvar att se till att det finns en oberoende avdelning som granskar den 
interna kontrollen, det vill säga; en internrevision. Funktionen bör vara direkt underställd 
styrelsen och utifrån organisationen bör internrevisionen vara separerad från de delar som 
de granskar. Eftersom internrevisionen är oberoende bör de inte ta det av operativt arbete 
som sker i organisationen. Internrevisionen arbetar uppföljande med att se till att verksam-
hetens arbete stämmer överrens med de interna regler som styrelsen har lagt fram. Denna 
interna granskning kan om lämpligt läggas ut på konsulter dock är det alltid styrelsen och 
den verkställande direktören som har ansvar för det arbete som har lagts ut på konsulter. 
Det bör upprättas interna regler för hur arbetet skall utföras och kontrolleras (FFFS 
2005:1). 
  
 
3.7 Tidigare studier 
Nedan kommer flertalet studier inom området internrevision att presenteras. Eftersom den 
svenska bolagskoden är relativt ny har vi inte funnit några tidigare studier för enbart den 
svenska bolagskoden. Vi har därför valt att bredda våra vyer och utgått från studier i länder 
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där bolagskoder har varit representerade under längre tid. Vi har främst funnit amerikanska 
studier som exempelvis behandlar effekterna av SOX. Vi anser ändå att dessa studier kan 
bidra med idéer och intressanta infallsvinkar i vår analys. Vi har valt att presentera flertalet 
undersökningar för att de tidigare studierna ska passa ihop med de delar som vi tidigare har 
diskuterat i referensramen.  
 
Vikten av corporate governance betydelse visas tydligt i en undersökning som McKinsey 
har gjort i USA. Sextio procent av investerarna undviker företag som inte arbetar ordentligt 
med corporate governance principer. Vidare svarade trettiotre procent av investerarna att 
de helt undviker länder som inte arbetar strikt med corporate governance. Författarna till 
undersökningen (Paape, Scheffe & Snoep, 2003) har kommit fram till att internrevisionen 
ses som ett integrerat element i corporate governance systemet. En spännande och förän-
derlig tid för corporate governance är att vänta och nya regler och koder bidrar till att arbe-
te med internrevision ökar (Paape, Scheffe & Snoep, 2003).     
 
Beasley, Carcello och Hermanson (1999) har i sin undersökning kommit fram till att en in-
ternrevisor har som viktigaste uppgift att motverka bedrägerier. Undersökningen visade att 
det är vanligare att små företag11 begår bedrägerier där ledande personer är involverade och 
där redovisningen inte fungerar bra. Författarna vid studien visade också att åttio procent 
av företagen inte hade någon funktion som arbetade med internrevision. Bristen av intern-
revision i företagen ledde till bedrägerier. Detta gjorde att författarna gick vidare med att 
ställa frågan, om dessa företag hade en internrevisor, skulle dessa bedrägerier ha undvikits? 
De ville också få svar på frågan om en internrevisor med ett professionellt certifikat såsom 
en CIA bidrar ytterligare till att bedrägerier minskar i omfattning (Beasley, Carcello & 
Hermanson, 1999).  
 
Noland och Flesher (2003) har genomfört en undersökning på små banker12 för att se hur 
stor inverkan internrevisionen har på den finansiella institutionen. Undersökningen omfat-
tade över 1000 banker och frågeformuläret de skickade ut besvarades av bankernas VD. 
Undersökningen visade att sextio procent av alla banker hade en internrevisor. Den vanli-
gaste typen av internrevisor var inte anställd i företaget, med andra ord hade banken utloka-
liserat tjänsten för internrevision. Av dessa utlokaliserade internrevisorerna hade nästan 
sjuttio procent något slags certifikat. Sextio procent av alla banker har en internrevisor vil-
ket är ett högt antal i förhållande till Beasley, Carcello och Hermansons (1999) studie där 
endast tjugo procent av företagen i undersökningen hade en internrevision. I Noland och 
Fleshers (2003) undersökning framgår det också att styrelsen har förstått vikten av att ha en 
internrevision och hur internrevisionen kan arbeta för att motverka bedrägerier. Studien 
avslutas med att avslöja att de banker som hade en internrevisor eller en avdelning för in-
ternrevision rapporterade färre regelbrott och även färre bedrägerier. De företag med en in-
ternrevisor hade också lättare att upptäcka bedrägerier som sker av anställda i banken. In-
ternrevisorer som hade professionella certifikat såsom CIA bidrog också till att de rappor-
terade färre bedrägerier och att de följde regler och anvisningar bättre (Noland & Flesher, 
2003) 
 

                                                 
11 Med små företag räknas i denna studie företag som har tillgångar med en motsvarande median på $16 mil-

joner (Noland & Flesher, 2003) 

12 Med små banker räknas i denna studie de banker som har tillgångar som ej överstiger $350 miljoner (No-
land & Flesher, 2003) 



 Referensram 

 24

GovernanceMetrics International, GMI gjorde 2004 en undersökning på 2100 företag runt 
om i världen under ett tidsspann på tre, fem och tio år för att utröna om en god bolags-
styrning i sin tur leder till en ökad avkastning för aktieägarna. Resultatet av undersökning-
arna visar att det finns ett starkt samband mellan god bolagsstyrning och prestation vilket i 
sin tur leder till högre avkastning Vid GMIs mätning framgick det att det var främst två pa-
rametrar som var väsentliga; styrelseansvar och finansiella upplysningar. För styrelsens del 
berörs områden såsom styrelsens ansvar och makt, styrelsens oberoende och strukturen 
som styrelsen har samt mängder av riktlinjer för bolagsstyrning. Störst skillnad kunde un-
dersökningen påvisa i de finansiella upplysningarna. Utifrån detta har GMI tolkat resultatet 
som att ett väl fungerande internkontroll och revisionsarbete är en bidragande faktor för 
god avkastning på lång sikt (GovernanceMetricsInternational, 2006). 
 
I en studie gjord i USA under 2005 har det visat sig att internrevisionen har potential att le-
verera ännu mer värde till organisationen än tidigare studier visat. Styrelsen måste ge intern-
revisionen ökat utrymme och ansvar. Det är alltså upp till styrelsen att reagera så att intern-
revisionen kan leverera ett så stort värde för företaget som är möjligt. Det är också viktigt 
att internrevisionen är separerad från styrelse och ledning eftersom detta försäkrar att in-
ternrevisionen kan arbeta oberoende. Genom denna struktur mellan styrelse, ledning och 
internrevision blir kommunikationen bättre. Utifrån studiens resultat finns det flera intres-
santa områden som internrevisionen kan arbeta inom för att förbättra värdet på företaget 
utifrån ett aktieägarperspektiv. Områden som diskuteras är bedrägerier, riskanalyser, utvär-
dera nya affärsområden eftersom dessa innebär nya risker och att arbeta med riskanalyser 
inom informationsteknologi. Förväntningarna från aktieägarna är enligt studien höga, och 
aktieägarna vill att internrevisionen ska arbeta utifrån de corporate governance principer 
som finns. (Anonymous, 2005).  
 
En amerikansk undersökning har sett en minskning vad gäller utlokalisering av internrevi-
sion till samma revisionsbyrå som gjorde den externa revisionen. Denna minskning går att 
härleda till SOX. Företag som har haft samma externrevisor som internrevisor har idag bytt 
antingen intern- eller externrevisor eller så att det inte idag samma bolag som granskar den 
interna och den externa revisionen (Carcello, Hermanson & Raghunandan, 2005). 
 
 
3.8 Sammanfattning av referensram 
För att underlätta för läsaren kommer vi härmed presentera en sammanfattning av refe-
rensramen. Detta för att läsaren skall förstå hur teorierna är hoplänkade och också framhä-
va de mest framträdande beståndsdelarna i referensramen. Med detta vill vi uppnå en hel-
hetsbild som ger läsaren ökad förståelse för empiri- och analyskapitlet. Slutligen är detta till 
hjälp i uppsatsens slutsats och slutdiskussion.  
 
Vi inleder referensramen med en diskussion kring vad corporate governance, eller bolags-
styrning innebär. Begreppet går långt tillbaka men i slutet på nittiotalet lade OECD grun-
den för corporate governance-principer och nationella principer började växa fram. Många 
förklaringar finns kring begreppet corporate governance varav transparens, styrning och 
kontroll, effektivitet och förnyelse är några begrepp som beskriver fenomenet.  Den svens-
ka corporate governance skolan är ett hopplock av både den angolamerikanska skolan och 
den kontinentaleuropeiska modellen. Det som dock är besläktat med Sveriges corporate 
governance modell är att det finns många övervakande ägare samtidigt som marknaden vill 
ha en stor företagskontroll. Bolagsstämman utser styrelsen som i sin tur ansvarar för att det 
finns en verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen.  
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Svensk kod för bolagsstyrning ska bidra till att ge en samlad bild av svensk praxis inom 
området för bolagsstyrning. Koden ska bidra till att exempelvis ansvarsfulla ägare, god 
maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning samt transparens mellan ägare, marknaden 
och samhället i övrigt.  Koden tillämpar självregleringsprincipen ”följa” eller ”förklara” vil-
ket ger företag rätt att avvika från särskilda regler, effekten av ett avvikande avgörs av 
marknaden.   
 
Koden har särskilda krav vad gäller den interna kontrollen och ramverket bygger på CO-
SOs rekommendationer. Översiktligt tar koden upp frågor om styrelsens ansvar gällande 
intern kontroll och hur företag som har en internrevision ska utöva sin verksamhet och 
granskning på bästa sätt. I regel lägger företag mest energi på de processer som löper de 
största riskerna och där behovet av intern kontroll är störst.  
 
För att underlätta internrevisorns arbete finns det riktlinjer för god internrevisionssed. In-
ternrevisorer arbetar utefter flera principer och det finns också certifiering och riktlinjer 
som bidrar till att internrevisorer har en gemensam värdegrund att stå på. Internrevisorerna 
påverkas också av de allmänna råd och rekommendationer som Finansinspektionen ger ut.  
 
Slutligen i referensramen presenteras en mängd tidigare studier inom området corporate 
governance och bolagskodens inverkan på arbetet med intern kontroll och internrevision. 
Flertalet av de tidigare studier som presenteras poängterar vikten av att företag ska arbeta 
aktivt med intern kontroll och en granskande internrevision eftersom detta leder till en 
minskning av bedrägerier och ett ökat värde för hela företaget.  
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4 Empiri  
I detta kapitel kommer vi att inleda varje underkapitel med en beskrivning av varje bank. Därefter följer 
en presentation av de respondenter som vi har intervjuat. Det empiriska materialet kommer att ligga till 
grund för vår analys som presenteras i kapital fem.  

Vi har valt att presentera våra intervjuer utifrån varje enskild bank. Först kommer vi pre-
senterna FöreningsSparbanken, följt av Eskilstuna Rekarne Sparbank och slutligen Skandi-
aBanken. I detta kapitel har valt att dela upp bankerna var för sig för att tydligt åskådliggöra 
vad varje enskild banks respondenter har för åsikter. I nästkommande analyskapitel kom-
mer vi att väva samman samtliga respondenters tankar och åsikter tillsammans med refe-
rensramen. Vi har under uppsatsen gång kommit fram till att detta är mest lämpade an-
greppssättet för öka läsarens förståelse.   

4.1 Eskilstuna Rekarne Sparbank 
Eskilstuna Rekarne Sparbank har anor från 1800-talet. Dagens bank är resultatet av en fu-
sion som skedde 1997 mellan Rekarne Sparbank och dåvarande Sparbanken Sverige. År 
1998 köptes FöreningsSparbanken kontor i Eskilstuna. Banken ägs idag av Sparbankstiftel-
sen Rekarne och FöreningsSparbanken med lika stora delar. Stiftelsens viktigaste uppgift är 
att anta rollen som bidragsgivare och avsätter årligen en viss del av avkastningen för att 
stödja en positiv utveckling av Eskilstuna. De bidrag som utdelas går främst till näringsliv, 
forskning, utbildning, idrott och kultur. Affärsidén är att verka som en fullsortiment bank 
med stor spridning på den regionala marknaden. Banken riktar sig mot privatpersoner, fö-
retag och offentlig verksamhet. Genom lokal förankring skapas goda relationer till sina 
kunder med korta beslutsvägar och personliga relationer. Bankens vision är att vara Eskils-
tunas starkaste och mest aktiva bank samtidigt som de arbetar för en positiv utveckling för 
banken genom deras möjlighet att förstå, förenkla och utveckla (Eskilstuna Rekarne Spar-
bank, 2006). Nedan kommer vi att presentera våra intervjupersoner; verkställande direktör 
Mats Hammbäck och internrevisorn Andreas Thåberg. 
 
Mats Hammarbäck har varit verkställande direktör på Eskilstuna Rekarne Sparbank sedan 
2001. Tidigare har han varit lokalbankschef på Sparbanken Sveriges kontor i Eskilstuna och 
1997 blev han vice verkställande direktör på Eskilstuna Rekarne Sparbank. Hammarbäck 
började dock sin karriär inom bankväsendet för arton år sedan. 
 
Andreas Thåberg har arbetat som internrevisor mot finansiella institut sedan sju år tillbaka. 
Han har också en CIA certifiering och är en av fem som erhållit det av KPMGs internrevi-
sorer. Idag arbetar han med 90% som internrevisor och resterande 10% som externrevisor. 
Andreas tillhör en avdelning på KPMG som heter Internal Audit Services, IAS, och sam-
manlagt är det tjugo stycken personer som arbetar på denna avdelning varav tio är utlokali-
serade i landet.  Som internrevisor vid KPMG arbetar man åt kunder som inte själva har en 
egen internrevisionsavdelning. Thåberg arbetar cirka 200 timmar hos Eskilstuna Rekarne 
Sparbank per år. Tillsammans med en kollega, Gunilla Bergman, från KPMG arbetar de 
med internrevisionen på banken. Däremot finns det specialister från KPMG som går in när 
det handlar om specifika områden inom internrevision såsom IT-granskning och kredit-
granskning. 
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4.1.1 Intern kontroll 
Den interna kontrollen är viktig för Eskilstuna Rekarne Sparbank och grundas utifrån 
FFFS 2005:1. Bankbranschen är väldigt reglerad vilket är mycket positivt enligt Hammar-
bäck. Arbetet med den interna kontrollen intensifierades under år 2004 och sedan dess har 
styrelsen arbetat mycket för att banken ska ha en god intern kontroll. Banken har också an-
litat externa experter för att få hjälp med kvalitetssäkring av banken. Det ökade arbetet be-
ror främst på nya lagar och regler som kommer inom området intern kontroll såsom FFFS 
2005:1, BASEL213 och Svensk Kod för bolagsstyrning. Banken har också upprättat interna 
regler för hur styrelsen ska arbeta och det finns överfört i interna dokument som de följer 
för att kvalitetssäkra allt de gör.  
 
För att banken ska kunna uppnå god intern kontroll, krävs en viss förståelse från bankens 
sida, vilket Thåberg tycker att Eskilstuna Rekarne Sparbank har. Banken är välskött och de 
som styr banken vet var de vill och hur de vill driva den framåt. På grund av att de är en 
bank är det också mycket som är reglerat, genom bland annat Finansinspektionen och det 
är naturligt för en bank att upprätthålla en god intern kontroll, eftersom det alltid funnits 
inom bankrörelsen. På Eskilstuna Rekarne Sparbank har de anställda tagit sig tid för att 
förbättra den interna kontrollen och inse vikten av den. Thåberg anser att KPMG som 
granskande part har styrelsens fulla förtroende för deras arbete. Utifrån COSOs definition 
förklarar Thåberg vad intern kontroll betyder för banken; målet med den interna kontrollen 
är att säkerställa att man gör rätt saker och tar risker som inte utsätter företaget för skada 
samt att banken efterlever lagar och regler. ”Intern kontroll är när företaget vet vad de håller på 
med och dessutom har kontroll på vad de gör”, enligt Thåberg.  
 

4.1.2 Internrevisionens roll, ansvar och betydelse 
Enligt Hammarbäck har internrevisionen två viktiga roller. Den viktigaste är att arbeta som 
en oberoende granskande part för styrelsen men internrevisionen ikläder sig också rollen 
som rådgivare och ser till att förbättringar görs inom områden som har brister. Internrevi-
sionen kan också hjälpa styrelsen med att identifiera risker så att banken arbetar med risk-
hantering på ett bra sätt. Risker är ett komplicerat område enligt Thåberg och det krävs stor 
kompetens för att kunna hantera risk. Under alla år som Eskilstuna Rekarne Sparbank har 
funnits har de utlokaliserat internrevisionen till KPMG och under den tiden har de till-
sammans byggt upp ett nära samarbete. Internrevisorerna är också med på vissa styrelse-
möten då de får och ger information till styrelsen. Hammarbäck säger att under året sker 
löpande kommunikation för att säkerställa att ledningen får all nödvändig information från 
styrelsen för att sköta verksamheten på bästa sätt. Eftersom styrelsen har det övergripande 
ansvaret över den interna kontrollen är relationen med internrevisorerna viktig. Hammar-
bäck anser att transparens inom banken är viktigt så att samtliga kan ta till sig information 
och använda den till något produktivt. Internrevisionens viktigaste roll är enligt Thåberg att 
behandla risker och utvärdera risker. Alla moment som COSO nämner är viktiga för den 
interna kontrollen.  
 
För de fristående sparbankerna finns branschförbundet Sparbankernas Riksförbund som 
Eskilstuna Rekarne Sparbank har löpande kontakt med vad gäller nya regler som kommer 

                                                 
13 Basel 2 är internationella föreskrifter om kapitaltäckningsregler 

(http://www.handels.uu.se/Uppsatser/2005/c_basel2.pdf)  
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från Finansinspektionen. Sparbankernas Riksförbund arrangerar också träffar då bankerna 
har möjlighet att träffas och ta del av nya regler som gäller. Direkt kontakt mellan Finansin-
spektionen och Eskilstuna Rekarne Sparbank förekommer enligt Hammarbäck när Finans-
inspektionen kommer med nya regler och allmänna råd. Enligt Thåberg följer Eskilstuna 
Rekarne Sparbank Finansinspektionens regler och allmänna råd och påtalar att både intern-
revisorerna och banken har en bra relation med Finansinspektionen.  
 
Enligt Thåberg är internrevisionen ett viktigt verktyg för att återvinna förtroendet för före-
tag. Däremot måste internrevisorerna arbeta för att förbättra rykte. Under sjuttiotalet sågs 
internrevisorn enbart som en granskande part och uppfattades som ”poliser”, detta rykte 
finns kvar än idag hos dagens företagsledare som under sjuttiotalet var de som blev grans-
kade ute i organisationen. Möjligtvis kan detta avhjälpas med att yrkeskåren byter namn till 
management assurance, uppskattar Thåberg. ”Vi har helt klart ett imageproblem” säger 
Thåberg och beskriver detta med Lars-Erik Forsgårdh, före detta VD på Aktiespararnas 
ord:  
 
”Jag menar att förtroendet kan stärkas av att bolagen har en stark och kompetent internrevision som ga-
ranterar att styrning och ledning fungerar väl. För mig är en internrevision med hög integritet en kvalitets-
säkrande funktion för ledningen och för ägarna. En sådan funktion bidrar också till intrycket av att bola-
get är välskött och har en god Corporate Governance.” 
 
Internrevisorns roll har troligen påverkats av bank- och finanskrisen, menar Gunilla Berg-
man. Vidare hävdar Bergman att ofta visade det sig att internrevisionen hade påpekat de b-
rister som fanns inom den interna kontrollen, men inte fått gehör från styrelsen. Detta har i 
vissa fall åtminstone uppmärksammats efteråt. Större inverkan på internrevisionen har 
dock Enron-skandalen med flera, haft enligt Bergman. 
 

4.1.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
Koden är inte tvingande för Eskilstuna Rekarne Sparbank, men den har ändå påverkat sät-
tet att se på internrevisionen enligt Hammarbäck. Kodens alla delar påverkar arbetet och 
styrelsen är intresserade av de frågor som koden tar upp och generellt är alla punkter i ko-
den viktiga att diskutera oavsett om företaget följer Koden eller inte. Enligt Hammarbäck 
är arbetet med Koden systematiskt men om Eskilstuna Rekarne Sparbank kommer att följa 
Koden om några år är ännu oklart. ”Det viktiga är nog inte att bestämma om ett företag ska följa 
Koden eller inte utan snarare ta den till sig och diskutera de punkter som tas upp i Koden” säger Ham-
marbäck.  
 
Trots att banken inte följer Koden arbetar de ändå med internrevision på ett liknande sätt 
som koden föreskriver. Thåberg anser att Koden påverkar arbetet med internrevision och 
det kommer att bli mer tydligt i framtiden för de företag som ännu inte tillämpar Koden. 
Det är viktigt att ett så viktigt område som internrevision blir belyst. Genom FFFS 2005:1 
har också relationen mellan olika avdelningar och förståelsens för internrevision ökat. ”Sty-
relsen och internrevisionen talar samma språk idag och då är det också lättare att utveckla och förbättra 
arbetet” framlägger Thåberg. Om inte Koden utvecklas till att bli allt för stelbent kommer 
dokumentationen bli ännu bättre och en god intern kontroll gynnar alla och därför att det 
viktigt att få en förståelse för dess betydelse. Det är bra att internrevisionen finns och ingen 
vinner på att den interna kontrollen är dålig förutom de personer som fuskar och vill ”köra 
sina egna fakturor” genom firman. Redan före Kodens framtagande arbetade Eskilstuna 
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Rekarne Sparbank med de frågor som tas upp i koden. Banken har legat bra till tidigare och 
det beror mycket på deras hårda arbete med tillämpningen av FFFS 2005:1. 
 
Hammarbäck menar att det finns höga förväntningar på finansiella bolag vad gäller intern 
kontroll och tillämningen av Koden. ”Bank är en bransch som inte går att jämföra med någon an-
nan”, framlägger Hammarbäck. Det är oerhört viktigt att banken arbetar åt rätt håll så att de 
kan möta kundernas och marknadens förväntningar och därmed få dess fulla förtroende. 
Det finns ett stort allmänintresse och bankens främsta mål är att arbeta utifrån ett kundper-
spektiv. Som liten bank är Eskilstuna Rekarne Sparbank också väldigt tätt förankrat utifrån 
ett lokalt perspektiv och det är viktigt att förstå vilken betydelse banken har för sina kunder 
och vise versa. Thåberg håller med Hammarbäck och anser att en bankverksamhet är av 
allmänintresse och att det inte finns några faktorer som talar mot att banken inte ska till-
lämpa Koden. Koden kan vara en del i detta arbete.  
 
Hammarbäck anser att Koden som regelverk är ett utmärkt exempel på eftersom det finns 
möjlighet att ”följa” eller ”förklara”. Detta kan vara bra då vissa regler från exempelvis Fi-
nansinspektionen kan vara svåra att anpassa till en liten sparbank. Det finns olika resurser i 
små och stora banker och därför är det också viktigt att lagstiftningen och regler anpassas 
efter detta för att få bästa effekt. Koden är bra då exempelvis små banker successivt kan 
anpassa sig till de rekommendationer som finns i koden. Det tar dock lång tid att få en 
överblick över det som står i koden men om banken arbetar med det under en period kan 
effekten av den bli god även fast de för tillfället inte tillämpar den. Thåberg tror att regel-
verk som är uppbyggda som Koden, kommer att få stor genomslagskraft i framtiden.  ”Det 
viktiga är inte att följa alla moment som finns utan att öka förståelsen och vikten av att ha en god intern 
kontroll” anser Thåberg. Eftersom Eskilstuna Rekarne Sparbank ägs till femtio procent av 
FöreningsSparbanken är det också möjligt att de på rekommendationer av dem kommer att 
tillämpa det som står i Koden trots att det inte behöver göra det. Däremot talar självre-
gleringsprincipen för att det också blir enklare för Sveriges småföretag att använda sig av 
Koden eftersom de själva kan välja att tillämpa de moment som passar dem bäst.  
 

4.2 FöreningsSparbanken 
FöreningsSparbanken bildades år 1997 genom en sammanslagning mellan Sparbanken och 
Föreningsbanken. Deras gemensamma historia sträcker sig tillbaka till början av 1800-talet 
då Sveriges första ”sparbank” bildades med europeiska sparbanker som förebild (Före-
ningsSparbanken, 2006a). Sparbanker är uppbyggda enligt kooperativa idéer där företagens 
vinster kommer de egna kunderna och medlemmarna till godo. Målsättningen var dessut-
om att sparpengarna som banken fick inte skulle användas till utlåning för regionala bolags 
investeringar och behov. Genom att på detta sätt stötta näringslivet, ökade sysselsättningen 
(Wikipedia, 2006b). Den första föreningsbanken startades i form av en så kallad jordbruks-
kassa utanför Stockholm i början av 1900-talet. FöreningsSparbanks-koncernen har även 
betydande intressen i de fristående sparbankerna runt om i Sverige och har totalt sett 700 
kontor runt om i Sverige, varav 476 är i FöreningsSparbankens regi. FöreningsSparbankens 
uttalade affärsidé är: 
 
FöreningsSparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, företag och 
lantbruk, kommuner och landsting och organisationer genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt 
utbud av finansiella tjänster. FöreningsSparbankens kontorsrörelse kompletterad med Internet, telefon, 
postkontor och butiker gör banken till Sveriges mest tillgängliga bank. (FöreningsSparbanken, 
2006b). 
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Nedan kommer vi att presentera våra respondenter, verkställande direktör Jan Lidén och 
Internrevisorerna Marcus Ellman och Linn Engdahl. Vidare beskrivs hur internrevisions-
avdelningen är organiserad på FöreningsSparbanken. 
 
Jan Lidén har arbetat inom Sparbanken/FöreningsSparbanken sedan 1990 då han började 
arbeta inom Sparbankens finansbolag. Han blev sedan verkställande direktör för finansbo-
laget och gick sedan vidare som verkställande direktör för dotterbolaget Spintab, verkstäl-
lande direktör för dotterbolaget Swedbank, chef för Region Stockholm i FöreningSparban-
ken för att till slut bli verkställande direktör för FöreningsSparbanken. Lidén har därför en 
utbredd kunskap om koncernens olika delar. Lidén är inte styrelseledamot, vilket ger en 
tydligare rollfördelning mellan styrelsen och verkställande direktör. I egenskap av verkstäl-
lande direktör har han dock rätt i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen att närvara vid 
styrelsemötena och yttra sig. 
 
Marcus Ellman har en magisterexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping. Efter examen år 2000 började han som konsult på Deloitte och senare 
Ernst & Young där han bland annat arbetade med SOX och riskhantering i finansiella bo-
lag. Sedan fem månader tillbaka har han arbetat som internrevisor på FöreningsSparban-
ken. Linn Engdahl tog examen år 2003 från Stockholms Universitet och började sedan ar-
beta som konsult inom området Risk consulting/internal audit på Deloitte för att därefter 
inrikta sig mot hållbarhetsredovisning. Sedan januari 2006 har hon arbetat som internrevi-
sor på FöreningsSparbanken. 
 
På FöreningsSparbankens internrevisionsavdelning i Sverige arbetar i dag cirka trettiofem 
personer i Sverige. De flesta arbetar i Stockholm, men banken har även internrevisorer pla-
cerade i bland annat Umeå, Göteborg och Malmö. Internrevisionsavdelningen är i sin tur 
indelad i fyra olika team. Generellt ska alla team kunna hantera alla typer av projekt, men 
det finns även internrevisorer som är specialiserade inom olika ämnesområden såsom IT- 
och kreditrisker.  Inom den baltiska bankrörelsen finns ytterligare cirka trettiofem internre-
visorer anställda. Samarbetet mellan internrevisorerna i Sverige och Baltikum sker främst 
genom koncerngemensamma projekt. De koncerngemensamma projekten uppgår till cirka 
trettio procent av arbetet.  
 

4.2.1 Intern kontroll 
Enligt Lidén är Intern kontroll en ”flora av processer som syftar till att säkerställa att banken tar en 
godtagbar risk”. Banker tar generellt medvetna risker vid till exempel processen kring kredi-
ter14. Det avgörs vid varje tillfälle då banken skall låna ut pengar vilken risk de är beredda 
att ta. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa riskhanteringen inom företaget, och 
då efter de kontrollmålen som COSO ställt upp. Kontrollmålen finns också med i den fi-
nansiella rapporteringen i FöreningsSparbanken årsredovisning. Angående begreppet intern 
kontroll hänvisar Ellman och Engdahl till FöreningsSparbankens definition på intern kon-
troll och internrevision: 
 

                                                 
14 ”Med kreditrisk avses risken för att en motpart inte fullgör sina kontraktsenliga förpliktelser mot koncernen 

och att ställda säkerheter ej täcker fordran” (FöreningsSparbanken Årsredovisning 2006. sid 81)  
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”Internrevisionens uppgift är att granska och utvärdera styrning, riskhantering och kontroll i koncernen. 
Internrevisionen biträder även de externa revisorerna i deras arbetsuppgifter. Internrevisionen är en från den 
operativa verksamheten oberoende granskningsfunktion. Oberoendet tydliggörs bland annat av att den är 
direkt underställd styrelsen” (FöreningsSparbanken, 2006c). 
 
Bankerna har generellt sett kommit längre än andra branscher gällande den interna kontrol-
len, även om övriga branscher börjar komma i kapp. Kraven har alltid varit höga på att 
bankerna ska ha en omfattande riskkontroll. Enligt Lidén går detta att härleda till att det 
handlar om enskilda individers sparade och lånade medel. Bankbranschen är en uppmärk-
sammad bransch av denna anledning då riskerna som banken tar, kan gå ut över spararna 
och kunderna. Händelser som bankkrisen har även enligt Lidén bidragit till bankernas in-
tensiva arbete med riskkontroll. Enligt Ellman och Engdahl arbetar banker med så kallad 
”förtroendeverksamhet”. Det gäller för banken att upprätta en verksamhet som kunden har 
ett stort förtroende för. Särskilt eftersom det kan handla om människors livsbesparingar, då 
måste kunderna kunna lita på banken. Hos FöreningsSparbanken är det extra viktigt då de 
profilerar sig som banken som är öppen och välkomnande för alla. Ellman och Engdahl 
anser att den interna kontrollen därför måste vara god, speciellt i banker med tanke på det 
handlar om enskilda individer och företags tillgångar.  
 

4.2.2 Internrevisionens roll, ansvar och betydelse 
Internrevisionens viktigaste roll är enligt Lidén, att vara styrelsen organ och kontrollinstru-
ment så att styrelsen kan och vågar ta ansvar. Lidén i egenskap av verkställande direktör 
och ledningsperson, lägger sig inte i deras arbete. Däremot kan han ”tipsa” internrevisionen 
om områden som de borde undersöka, till exempel en viss process, moment eller avdelning 
där han anser att det behövs. Detta innebär inte att han säger att det är någonting som är 
fel och att det måste åtgärdas, men att bara påpeka eventuella brister med hjälp av hans 
verksamhets- och organisatoriska erfarenhet, anser Lidén endast vara av godo och relatio-
nen mellan styrelsen och internrevisionen är god. Internrevisionen har flera olika roller. Ef-
tersom styrelsen är internrevisionens uppdragsgivare är dock den viktigaste rollen att ge 
trygghet till styrelsen och att de på detta sätt får en bekräftelse på att företaget har en fun-
gerande intern kontroll. Enligt Ellman och Engdahl finns det också en annan viktig roll vil-
ket är ”att bidra till verksamheten i form av värdehöjande och kostnadsbesparande aktiviteter”. Vidare 
anser Ellman och Engdahl att de sistnämnda kommer att bli mer framträdande och deras 
uppgifter är bland annat att skapa mervärde och arbeta för en balanserad kontrollnivå. 
 
Enligt Lidén har internrevisionens roll inte förändrats särskilt mycket under tidens lopp. 
Dock har det tidigare varit så att vissa chefer försökt styra internrevisionen och deras arbe-
te. På grund av ökad kunskap om internrevisionens arbete och dessutom dess oberoende, 
förkommer detta inte i samma utsträckning som tidigare. Ellman och Engdahl anser i mot-
satts till Lidén att internrevisionens roll inom organisationen har förändrats under de senas-
te åren. Rollen har gått från att vara styrelsen förlängda arm och ge trygghet till styrelsen till 
att mer bli en funktion som inte bara identifierar fel och brister genom testning, utan att i 
ett större perspektiv skapa mervärde för hela organisationen genom en bättre kontroll på 
processer och rutiner och därmed också hela verksamheten. Styrelsen är idag mer som en 
uppdragsgivare åt internrevisionen och på det sättet arbetar internrevisionens för hela or-
ganisationens bästa. 
 
Lidén anser att internrevision kan vara ett led i att återfå förtroendet för företagen i samhäl-
let efter de senaste årens företagsskandaler, svarar han att internrevision inte direkt har det. 
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Naturligtvis är det en del av någonting mycket större, men framförallt anser att just avsik-
terna med en internrevision är desto viktigare. Lidén hävdar vidare att ”om styrelsen inte vill ha 
en internrevision, men ändå känner sig tvingad att ha en, kommer detta leda till en handlingsförlamad och 
oönskad struktur”. Arbetet med internrevision och avsikten med detta måste komma utifrån 
ägarna och ledningen – då kommer det bidra till att öka förtroendet för företagen. Enligt 
Ellman och Engdahl är det viktigt för företag att visa att de arbetar effektivt med internre-
vision vilket är ett led i att återfå förtroendet för företag. ”Varumärket internrevision” sta-
tus är på väg upp och det blir allt vanligare att företag bygger upp egna internrevisionsav-
delningar. Företag som idag har en internrevision presenterar gärna detta på exempelvis fö-
retagets hemsidor. En väl fungerande och utmärkande internrevision ger, enligt vad Ellman 
och Engdahl säger, ett ökat förtroende för företaget. 
 
Enligt Christina Nordquist hade affärsbankerna en väl fungerande internrevision före bank- 
och finanskrisen som regelmässigt analyserade riskfyllda segment och även påpekade att 
fastighetsbranschen generellt var tungt belånad hos banker och finansbolag. Det rådande 
klimatet, men en tro på en konstant uppgång av fastighetsvärden och marknad, gjorde dock 
att ingen aktör ville eller kunde lyssna på uppmaningarna varken från externa eller interna 
revisorer. Exemplet med Nick Leeson hade enligt Ellman och Engdahl inte undvikits trots 
en god internrevision. Den interna kontrollen var dock bristande, vilket också påpekades av 
Barings Banks internrevision. Nick Leeson var en guldkalv på pappret och trots att intern-
revisionen uppmärksammade fallet och såg tydliga brister, tog inte styrelsen sitt ansvar ge-
nom att implementera de föreslagna åtgärderna som internrevisionen framlade.  
 
Relationen till Finansinspektionen är god och de gör ett bra jobb. Lidén anser inte att de 
har påverkat internrevisionen särskilt mycket när det gäller den interna kontrollen, förutom 
det vägledande dokumentet FFFS 2005:1. Finansinspektionen är inte pådrivande och skall 
inte heller vara det. Det finns även andra riktlinjer för god internrevisionssed och Ellman 
och Engdahl förklarar att de som internrevisorer påverkas mycket av Finansinspektionen. 
Ellman och Engdahl anser att Finansinspektionen underlättar internrevisorernas arbete och 
är värdeskapande genom deras tolkningar av lagar och regler som gäller för finansiella bo-
lag.  
 

4.2.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
Koden har enligt Lidén haft effekt på företagens sätt att arbeta med intern kontroll, även 
om den inte har varit så väldigt påtaglig. Enligt Lidén har Koden bidragit till att Förenings-
Sparbanken jobbar mer systematiskt med rutiner och kontroller, inte bara när den gäller 
den interna kontrollen. De ställs genom Koden krav på mer formella dokument såsom den 
finansiella rapporteringen i årsredovisningen, vilket säkerligen inte hade tagits fram om 
Koden inte funnits. FöreningsSparbanken arbetar också mer med att dokumentera proces-
serna. Enligt Lidén är det ”ofta är själva arbetat bakom framtagandet av dessa dokument som är vik-
tigare än den själva rapporten som skall presenteras”. Lidén anser att mycket av det som Koden 
förskriver redan var implementerat inom FöreningsSparbanken på grund av att banken så 
länge han kan minnas har jobbat med internrevision. Det som dock tidigare inte har före-
kommit i samma utsträckning är just dokumenteringen och att själva kvalitén på bankens 
arbete med intern kontroll har höjts. Internrevisionen håller en bra nivå för att kontrollera 
att rutiner och processer efterlevs. Redan innan Kodens införande uppfyllde Förenings-
Sparbanken i princip kodens rekommendationer för internrevision. Kontentan av detta är 
att Koden inte har haft särskilt stor effekt på FöreningsSparbanken gällande arbetet med 
internrevision.  
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Lidén anser att Koden med ”följa” eller ”förklara” är bra som ett regelverk. Genom att an-
vända sig av ett regelverk med självreglering, blir det inte lika hårt styrt som om det hade 
varit genom lagstiftning. Det är bra att alla spelar efter samma spelregler såsom att ha en 
god transparens och en god intern kontroll. Lagar kan ställa till problem, särskilt i mindre 
företag och när företagen är i utvecklingsfaser. Därför är Koden bättre där man får följa el-
ler förklara och sen är upp till marknaden att bedöma om det är en bra eller inte.  
 
Ellman och Engdahl hoppas att FAR skulle vara drivande och verkligen ”sätta ner foten” 
på vad FAR verkligen anser hur företagen skall arbeta med Koden. De anser dock inte att 
de skall till något ”Svenskt SOX” där regler mer är lagstiftade, då detta kan hämma produk-
tiviteten, särskilt i mindre bolag.  
 

4.3 SkandiaBanken 
Skandiabanken grundades 1994 och är svaret på en branschglidning mellan bank och för-
säkring. SkandiaBanken är ett helägt dotterföretag till försäkringsbolaget Skandia Bankens 
etablering underlättades genom nya tekniker för automatiserade telefontjänster och Inter-
net. SkandiaBanken ser sig själv som den ledande utmanaren av de fyra storbankerna15 som 
finns i Sverige idag. SkandiaBanken minns i Sverige, Norge och Danmark och har nästan 
en miljon kunder i Sverige. Antalet anställda på SkandiaBanken uppgår till 500 personer. 
SkandiaBankens Affärsidé är:  
 
”Att tillhandahålla de mest moderna och prisvärda produkterna inom bank och försäkring som förenklar 
och berikar för kunden” (Forsmark-Karlsson, 2005. sid. 7).  
 
Vidare vill banken med sin kundnytta skapa relationer med kunden och de anser att de har 
ett genomtänkt produktutbud som underlättar för kunderna. De har också ett ”stramt” 
produktutbud som minskar kostnaderna och ger bättre villkor för kunderna (Forsmark-
Karlsson, 2005).  
 
Nedan kommer vi att presentera våra respondenter, styrelsesekreterare; Viveca Strangert 
och internrevisionschef; Elisabeth Styf. Vidare beskrivs hur internrevisionsavdelningen på 
SkandiaBanken ser ut.  
 
Viveca Strangert har arbetat på Skandia sedan 2000 och som styrelsesekreterare på Skandia 
Banken sedan år 2004. Tidigare har Strangert arbetat som jurist och domare. Henne arbets-
uppgifter som styrelsesekreterare omfattar bevakning av lagstiftning som rör banken, hon 
har även huvudansvaret för att var uppdaterad vad gäller banklagstiftningen och nya regler 
från Finansinspektionen.  
 
Elisabeth Styf har arbetat sedan 2004 arbetat som internrevisionschef på Skandia. Innan 
dess var hon internrevisionschef på TeliaSonera. Styf har cirka 15 års erfarenhet från olika 
typer av ekonomchefstjänster på större internationella företag i Sverige. Hon började sin 
karriär som externrevisor på Price Waterhouse (sedermera PWC). Styf har även medverkat 
i arbetet med Svenskt Näringslivs och FARs ”Vägledning till Svensk kod för bolagsstyr-

                                                 
15 De fyra storbankerna syftar till FöreningsSparbanken, Handelsbanken, SEB och Nordea.  



 Empiri 

 34

ning” och Styf är certifierade enligt CIA. Hon säger att målet är att så många som det bara 
går, skall vara certifierade inom Skandia-koncernen. 
 
Enligt Strangert var internrevisionsfunktionen i Skandiakoncernen mindre tydligt separerad 
än vad den är idag. Efter Skandalen har Skandia byggt upp en egen avdelning för internre-
vision och SkandiaBanken har följt i dess fotspår. Idag är det tre personer som arbetar med 
internrevision på SkandiaBanken och samtliga är anställda i banken.  Idag är det till exem-
pel otänkbart utifrån SkandiaBanken att ha en och samma kandidat som gör både den in-
terna och den externa granskningen. 
 

4.3.1 Intern kontroll 
Ett av flera mål med den interna styrningen och kontrollen är enligt Strangert att säkerställa 
att det inte förekommer bedrägerier. En annan viktig del är att följa upp det som sägs i or-
ganisationen så att regler och rekommendationer efterlevs som beslutats. Strangert menar 
att eftersom SkandiaBanken lånar ut pengar är det av yttersta vikt att den interna kontrollen 
är god.  
 
SkandiaBanken interna styrning och kontroll grundas i stort sätt utifrån FFFS 2005:1 - 
”Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag”, säger Strangert. Skandia-
Banken har en avdelning som heter compliance som är den verkställande direktörens högra 
hand och arbetar med regelefterlevnad och riskkontroll.  Den andra avdelningen är intern-
revisionsavdelningen som går in i efterhand och som genom oberoende granskning går in 
och ser hur verksamheten har fungerat. Internrevisionen är i motsatt till compliance styrel-
sens verktyg och arbetar också bakom ”stängda” dörrar för att säkerställa en oberoende 
granskning. Det finns ytterligare en avdelning på SkandiaBanken som ligger under styrning 
och kontroll och det är Säkerhet. Säkerhetsavdelningens främsta arbete går ut på att kon-
trollera andra typer av risker, såsom IT, penningtvätt, bedrägerier. Styf framhäver att IT-
kontroller och säkerhet är centralt när det gäller SkandiaBankens interna kontroll, då ban-
ken till mångt och mycket är styrt av IT. Det handlar dels om att banken skall ha en god 
kontroll av informationen gällande kunderna och även själva systemen som hanterar kun-
dernas pengar. Dessa områden är väldigt känsliga eftersom om någonting blir fel, kan miss-
krediteringar skada banken omfattande och snabbt. Den interna kontrollen på SkandiaBan-
ken innebär även att följa upp beslut och analysera dem enligt givna modeller som banken 
har upprättat. 
 

4.3.2 Internrevisionens roll, ansvar och betydelse 
Internrevisionens viktigaste roll är att underlätta styrelsens arbete enligt Strangert. Företa-
gens styrelse behöver, enligt Styf, en försäkran om att man har kontrollen på plats. Vidare 
anser Strangert att om ett företag inte har en internrevision kan allt ”mörkas” och det finns 
redan alldeles för många exempel på att detta har skett. Internrevisionen kan också hjälpa 
företag att återfå förtroendet för företag om man ser på de senaste årens företagsskandaler. 
Det som behövs mer i banken idag är transparens. Att visa upp allt så att kunderna och ak-
tieägarna har fått den fulla informationen. Strangert menar att om det ”finns full transparens 
så kan alla intressenter få full information och därför blir de också mer ansvarig för sina egna beslut”. Styf 
anser att internrevisionens roll har förändrats under årens lopp. Internrevisionen var förut 
länkat till ledningen och satt med i projekt gällande riskhantering. På grund av vikten av 
oberoende har funktionen flyttats över till att rapportera direkt till styrelsen. Detta menar 
Styf är en bra trend, i och med att internrevisionen då inte blir utsatt för vad ledningens på-
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verkan. Styf nämner också att en riskhanteringsavdelning just nu håller på att implemente-
ras i verksamheten för att ledningen skall kunna arbeta aktivt med riskhantering, utan att 
det skall äventyra oberoendet för internrevisorerna.  
 
Strangert anser att det finns en relation mellan god intern kontroll, internrevision och hög 
lönsamhet men att det är viktigt att även se till andra parametrar än endast god lönsamhet. I 
en organisation finns det en blandning av affärsmässiga och juridiska beslut. Strangert me-
nar att ”de affärsmässiga besluten tänjer gärna på gränserna för att ha möjlighet att generera hög avkast-
ning medan de juridiska besluten snarare syftar till att driva en verksamhet efter de spelregler som finns så-
som lagar och regler”. Det är här som internrevisionen kommer in i bilden, det gäller att hitta 
en balansgång mellan dessa två parametrar för att inte ta beslut som är enbart affärsmässiga 
och inte hållbara om det brister. Detta har SkandiaBanken själva fått erfara på grund av 
skandalen med moderbolaget Skandia, eller som Strangert själv säger; ”Badwill kostar otroligt 
mycket pengar”. Styf instämmer och menar också att internrevisionen ökar bankens lönsam-
het eftersom det kostar pengar att göra ”fel”, vilket är något som internrevisionen har som 
uppgift att säkerställa genom bland annat hantering av risker. Internrevisorerna kontrollerar 
även att organisationens mål uppfylls. ”En tydlig skillnad mot externrevisorer är att effektivitetsbe-
greppet finns med i internrevisionens arbetssätt”, poängterar Styf. Vidare hoppas och tror hon att 
internrevisionen är ett av flera verktyg för att öka förtroendet för företag. Det hänger dock 
på bolagen själva och deras syn på att intern kontroll är ett bra redskap för att säkerställa att 
företagen tar en godtagbar risk.   
 
Styf bedömer att bank- och finanskrisen har påverkat arbetet med internrevision och är en 
bidragande anledning till att internrevisionsavdelningar tillsattes tidigare i banker och finan-
siella bolag, än i andra branscher. Styf säger också att skandalerna med Enron och World-
com också bidragit till att företagen har en bättre intern kontroll och en internrevisionsav-
delning som kontrollerar att verksamheten når sina mål.  
 
Finansinspektionen har stor del i hela bankverksamheten och det finns många regler att föl-
ja, menar Strangert. Grundläggande sägs det att Finansinspektionen ska se till att banker 
driver en sund verksamhet. Finansinspektionens roll har under tidens gång förändrats och 
idag har myndigheten större påverkan på bank- och finansbranschen. Strangert säger att 
”det kommer ständigt nya regler och som bank kan det ibland vara svårt att få en överblick över alla nya 
regler som ska följas”. Finansinspektionen kan arbeta mer med vägledning och inte så mycket 
nya regler hela tiden eftersom detta arbete inte följs upp tillräckligt bra ändå, anser Strang-
ert. Enligt Styf kan SkandiaBanken kontakta Finansinspektionen om de har frågor, vilket är. 
Dessutom kan Finansinspektionens tillsatta revisor göra platsbesök. 
 

4.3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
SkandiaBanken är inte bundna av Koden men har ändå valt att läsa på om vad som gäller 
för internrevision och utifrån få vägledning om hur SkandiaBanken kan arbeta med intern-
revision. Detta gäller även för andra områden som blir belysta i koden. Enligt Styf har Ko-
den påverkat arbetet med internrevision. Kontrollmedvetenheten hos SkandiaBanken har 
ökat efter införandet av Koden. Styf påtalar även att Skandias (moderbolag till SkandiaBan-
ken) nya ägare, Old Mutual, också är mer fokuserade på corporate governance-frågor och 
att arbetet med dessa frågor kommer att fortsätta. Styf påtalar att mycket av det som Ko-
den behandlar gällande intern kontroll, fanns redan i verksamheten och uppfattningen om 
risk och intern kontroll var allmänt känt inom organisationen. Det strukturerade arbetssät-
tet och dokumentationen i SkandiaBanken har dock ökat i och med Kodens införande. 
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Strangert anser att det finns större förväntningar på finansiella bolag vad gäller införandet 
av Koden och menar att ”det är klart att det är stora skillnader mellan olika branscher, ett skogsföre-
tag har inte samma ansvar som exempelvis en bank som har så många intressenter utöver ägarna till bola-
get, såsom kunder och statens intresse av en väl fungerande finansmarknad”. Strangert tycker att an-
svarsbiten som en bank har gentemot sina kunder går att jämföra med exempelvis sjukvår-
den. Det handlar om folks privata besparingar och därför är det viktigt att de kan känna sig 
trygga när de lämnar över dem för förvaltning hos oss. Det är samma sak på när en person 
är på sjukhuset, personen förväntar sig bästa tänkbara vård, det ska vara samma förvänt-
ning när personen i fråga lämnar sina livsbesparingar i SkandiaBankens händer. Dessutom 
menar Styf att risken för ”badwill” är överhängande om det skulle bli några problem med 
kundens förehavande. Detta kan leda till att banken förlorar kundernas förtroende.  
  
Strangert tycker att Koden som regelverk är bra, det blir också mindre stelbent eftersom ett 
företag kan följa eller förklara. Bolagskoden är väldetaljerad och ger visst inspel för hur 
SkandiaBanken kan styras trots att de inte måste tillämpa det som står i Koden har de ändå 
valt att läsa den och ser många fördelar med den. Styf håller med Strangert om att Kodens 
självreglering bidrar till att göra arbetet lättare.  
 
Enligt Koden har styrelsen det övergripande ansvaret för att bolagets interna kontroll är 
god, det är också styrelsens uppgift att se till att de får all information så att de sedan kan 
stå till svars för att de skrivit under den finansiella rapporten. Strangert framhäver dock att 
det finns ett problem med att styrelsen är ytterst ansvarig, och undrar dessutom ”hur ska 
dessa personer se till att få all information som är nödvändig?” Återigen framhävs vikten av transpa-
rens i ett företag så att styrelsen med rätt information har möjlighet att stå till svars för det 
som framkommer i exempelvis den finansiella rapporten. Styf menar att det är ett bra att 
styrelsen är ansvarig för internrevisionens arbete. Det blir inte sämre av att det i Koden lig-
ger som krav att styrelsemedlemmarna dessutom skall godkänna den finansiella rapporten.  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att koppla samman vår empiri med vår referensram. Analysen presenteras ut-
ifrån de frågor som vi ställde i vår problemdiskussion i det inledande kapitlet.  

I vårt inledande kapitel ställde vi tre problemfrågor som slutligen utmynnade i vårt syfte. I 
detta kapitel kommer vi att utgå från dessa frågor när vi presenterar vår analys. Genom det-
ta arbetssätt kommer vårt analyskapitel ligga till grund för vår slutsats som besvarar vårt 
syfte.   

 
Vilka likheter och skillnader finns mellan banker gällande internrevision och in-
tern kontroll och har vissa av bankerna kommit längre än andra när det gäller 
implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning gällande internrevision och 
intern kontroll och i sådant fall varför? 
Enligt Hult (2005) var förväntningarna på de finansiella bolagen stora när det gäller imple-
menteringen av Svensk kod för bolagsstyrning och den interna kontrollen. Astorsdotter 
(2005) tillägger dessutom att internrevisionen idag har en speciell ställning i finansiella bo-
lag. Samtliga respondenter anser att bankbranschen ligger långt fram vad gäller den interna 
kontrollen. Detta beror på att banker har god intern kontroll och en internrevisionsavdel-
ning som har granskat den interna kontrollen sedan många tiotals år tillbaka. Dessutom har 
krav från Finansinspektionen genom föreskrifter och rekommendationer bidragit till att öka 
fokuseringen på bankernas interna kontroll (FFFS, 2005:1). Respondenterna har olika till-
vägagångssätt för att ta till sig nya föreskrifter och rekommendationer från Finansinspek-
tionen. Samtliga respondenter anser att Finansinspektionens rekommendationer är bra och 
att det underlättar arbetet – både för styrelsen och för internrevisorerna. Dock finns det 
olika sätt på hur de använder sig av Finansinspektionen och framför allt hur de får informa-
tionen. Eskilstuna Rekarne Sparbank är en fristående sparbank och är med i en paraplyor-
ganisation som heter Sparbankernas Riksförbund. Detta förbund tolkar i sin tur Finansin-
spektionens information och rekommendationer för att på det sättet applicera de idéer som 
direkt berör de fristående sparbankerna. Något som samtliga respondenter är eniga om är 
att Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella bolag (FFFS, 
2005:1) har varit central i bankernas arbete med intern kontroll och har bidragit till att ban-
kerna idag ligger långt fram när det gäller arbetet med intern kontroll och internrevision.  

 
Koden skall följas av de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen (Precht, 2006). Före-
ningsSparbanken har av den anledningen varit tvungna att antingen tillämpa Koden och vår 
studie visar att FöreningsSparbanken och därför har kommit längst av våra respondenter 
med arbetet med intern kontroll sett utifrån Svensk kod för bolagsstyrning (SOU, 2004a). 
Enligt punkt 3.7.2 i Koden skall en finansiell rapport finnas med i företagets årsredovisning 
där det visar hur företaget har arbetat med intern kontroll och hur väl den har fungerat 
(SOU 2004c). Den finansiella rapporten utgår från COSOs fem olika kontrollmål (COSO, 
2006) vilket FöreningsSparbanken redan tidigare arbetat efter. Däremot har varken Eskils-
tuna Rekarne Sparbank eller SkandiaBanken upprättat den finansiella rapporten i årsredo-
visningen och här ser vi en tydlig skillnad mellan bankerna gällande Kodens påverkan. 
Samtliga respondenter i vår studie anser att de arbetar aktivt med att granska den interna 
kontrollen och arbetar utifrån COSOs kontrollmål och det betyder att samtliga av våra re-
spondenter skulle kunna lägga fram en finansiell rapport. Enligt respondenterna är det 
bakomliggande arbetet med rapporten i sig det allra viktigaste. Eftersom alla banker i vår 
studie arbetar utifrån COSOs kontrollmål, skulle de även kunna upprätta en finansiell rap-
port om det så krävdes. Därför ser varken SkandiaBanken eller Eskilstuna Rekarne Spar-
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bank det som några svårigheter att om några år ha med den finansiella rapporten i årsredo-
visningen eftersom de redan kommit långt med underarbetet.  
 
Eftersom företag kan välja tillämpa delar av Koden har de också möjlighet att allokera re-
surserna till de områdena där behovet är som störst (Bernhardtz, 2005). I vår undersökning 
har respondenter framställt riskhantering som det mest centrala för internrevisionens arbe-
te och detta är enligt respondenterna typiskt för finansiella bolag. Detta beror på att de som 
banker ska ge bästa säkerhet till sina kunder, detta går också att knyta samman med bank-
rörelselagens (1987:617) regler som syftar till att ge bästa möjliga säkerhet till kunderna.  
 
Samtliga banker i vår undersökning arbetar med internrevision, däremot ser avdelningarna 
olika ut på bankerna. FöreningsSparbanken har alltid haft en egen internrevisionsavdelning. 
SkandiaBanken hade tidigare utlokaliserat deras internrevisionsavdelning, men har nu till-
satt en egen internrevisionsavdelning inom banken. Eskilstuna Rekarne Sparbank har valt 
att utlokalisera sin internrevisionsfunktion till KMPG. Detta är enligt Noland och Flesher 
(2003) den vanligaste typen av internrevisor i små banker. Anledningen till att Eskilstuna 
Rekarne Sparbank har valt att utlokalisera internrevisionen, är enligt Hammarbäck att de 
inte ansåg att kompetensen fanns inom företaget och att det är en för stor kostnad. Där-
emot har styrelsen upprättat interna regler för hur denna verksamhet skall fungera i enlighet 
med Finansinspektionens Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella bolag 
(FFFS 2005:1) och IIA (IIA, 1995). Enligt Thåberg som är Eskilstuna Rekarne Sparbanks 
utlokaliserade internrevisor, är detta en bra lösning för banken då de inte själva kan tillhan-
dahålla den kompetens som en internrevisor bör ha enligt Internrevisorernas förening 
(IRF, 2004). Vidare anser Internrevisorernas förening att en internrevisor skall inneha en 
hög grad av yrkesmässig objektivitet och tack vare att Eskilstuna Rekarne Sparbank arbetar 
med utlokaliserade internrevisorer, anser Thåberg att denna lösning garanterar objektivite-
ten. Thåberg är certifierad enligt CIA, som är den enda världsomspännande godkända cer-
tifieringen för internrevisorer (IIA, 2006).  Enligt Noland & Fletchers (2003) studie är det 
vanligare att utlokaliserade internrevisorer har något slags certifikat än de internrevisorer 
anställda i företaget. Även SkandiaBankens internrevisionschef har en CIA-certifiering, 
trots att Styf är anställd i banken.  
 
Enligt Carcello, Hermanson och Raghunandan (2005) har amerikanska företag efter infö-
randet av SOX bytt antingen intern eller externrevisor om de varit samma utlokaliserade 
revisionsbyrå, så att det inte är samma bolag som granskar den interna och den externa re-
visionen. Innan moderbolaget Skandias företagsskandal, hade SkandiaBanken samma revi-
sionsbyrå för intern- och externrevision, vilket idag har förändrats till att internrevisorerna 
är anställda av det egna företaget. Enligt SkandiaBanken är det idag viktigt med en egen in-
ternrevisionsavdelning för att säkerställa en god oberoende granskning.  
 
Bankerna har kommit olika långt med införandet av det Koden föreskriver om intern kon-
troll och internrevision av de anledningar vi nämnt. FöreningsSparbanken ligger längst 
fram om man ser till kraven som ställs i Koden. Däremot ser vi en tydlig trend med att 
samtliga banker i vår undersökning ligger långt fram i arbetet med intern kontroll och in-
ternrevision. I COSOs studie (Beasley, Carcello & Hermanson, 1999) framgick det att åttio 
procent av de tillfrågade företagen inte hade någon internrevision. I banker idag är det na-
turligt att ha en avdelning som arbetar med internrevision och samtliga respondenter ser 
det som ohållbart att inte ha det. Enligt våra respondenter är internrevision och en god in-
tern kontroll en bidragande faktor för att öka förtroendet för företag idag. Detta har också 
varit en av milstolparna vid Kodens införande, att hjälpa företag att få tillbaka förtroendet 
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för allmänheten (SOU, 2004a). Enligt respondenterna är internrevisionen en del av arbetet 
med corporate governance.  Detta stämmer också överrens med teorin om att internrevi-
sion kan ses som ett integrerat element i corporate governance systemet (Paapa, Sceffe & 
Snoep, 2003). Det finns också många andra områden som bankerna kan utveckla för att få 
ett ökat förtroende från allmänheten såsom att arbeta främjande mot bankens kunder. Es-
kilstuna Rekarne Sparbank har profilerat sig som en bank där hälften av vinsten går tillbaka 
till samhället och Föreningssparbanken har profilerat sig som ”en bank för alla”.   
 
Samtliga respondenter är alla positiva till Kodens införande och de är också överens om att 
det är bra att Koden är ett regelverk och ingen tvingande lag. Att Koden är utformad som 
ett regelverk anser samtliga respondenter är bra. En tvingade lag, likt SOX, hade helt enkelt 
krävt för stora resurser av företagen Det är bankernas ansvar att se till att de följer Koden 
eller väljer att inte göra det. Skog (2005) anser att det är upp till marknaden att avgöra om 
företagen har tillräckliga motiv för att inte följa särskilda rekommendationer i Koden.  
 
Att marknaden, och därmed investerarna, har den makten är ingenting som våra respon-
denter har några problem med. Eftersom bankerna följer FFFS 2005:1 som i mångt och 
mycket är lik Koden vad gäller den intern kontroll, anser respondenterna att det inte är 
några problem att upprätta den finansiella rapporten. I och med att det därmed klarar av att 
göra detta, behöver de inte vara rädda för att marknaden skall ”fälla” dem, i varje fall inte 
vad gäller den interna kontrollen. 
 
 
Har arbetet med internrevision och intern kontroll förändrats efter införandet av 
Svensk kod för bolagsstyrning? 
Enligt Internrevisorernas Förening (2004) är internrevisorns uppgift bland annat att vara 
oberoende, samtidigt som de har en konsultaktivitet som har till uppgift att tillföra värde 
och förbättra organisationen. Respondenterna har delvis en delad uppfattning om vad in-
ternrevisorns viktigaste uppgift är. Våra lednings- och styrelserespondenter ansåg samtliga 
att vikten av internrevisorernas oberoende är mest central i internrevisorernas uppgifter. 
Däremot såg vi att Eskilstuna Rekarne Sparbank även i enlighet med Internrevisorernas 
Förening (2004) ansåg att internrevisorn kunde tillföra värde till banken eftersom de själva 
inte har den kompetensen inom banken. Samtliga internrevisionsrespondenter såg inga 
problem med att vara oberoende samtidigt de kan tillföra värde till organisationen. Ellman 
och Engdahl såg en tydlig förändring vad gäller internrevisorns arbete. Internrevisionens 
viktigaste arbete idag är att ge trygghet till styrelsen genom att bekräfta att de har en funge-
rade intern kontroll, men de ser att internrevisorns roll kommer att förändrats. Internrevi-
sionens roll går mer mot att verka som värdeskapande för hela organisationen samtidigt 
som den är oberoende. Enligt Internrevisorernas Förening (2006) är det internrevisorns 
uppgift att informera styrelsen om förslag och lösningar på problem som uppstår. Enligt 
Ellman och Engdahl är detta att verka som värdeskapande för organisationen. 
 
Enligt Bernhardtz (2005) kan arbetet med internrevision leda till att styrelsen arbetar för 
mycket med att följa lagar och regler istället för att utveckla företaget. Denna uppfattning 
har inte framkommit i vår studie, utan samtliga lednings- och styrelserespondenter anser att 
Koden har bidragit till att styrelsen och ledningen fått upp ögonen för den positiva påver-
kan som god internrevision och kontroll har på ett företag. Även fast SkandiaBanken och 
Eskilstuna Rekarne Sparbank inte följer Koden är den ändå central i deras arbete och de är 
väl medvetna om Kodens olika områden som behandlas. Kodens innehåll diskuteras dess-
utom flitigt under styrelsemötena och Hammarbäck nämner dessutom att Eskilstuna Re-
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karne Sparbank inte ser några problem med att tillämpa Koden i framtiden. Samtliga in-
ternrevisionsrespondenter anser att i och med FFFS 2005:1 och Koden har styrelsen fått en 
bättre förståelse för vilka fördelar det finns med att arbeta aktivt med intern kontroll och ha 
en god internrevision. 
 
Enligt Wikland (2005) måste styrelsen vara medvetna om internrevisionens roll. Finns inte 
medvetenheten från styrelsen, kan inte internrevisionens arbete fungera fullt ut.  Genom 
Kodens införande har intresset och förståelsen enligt lednings- och styrelserespondenterna 
varit tvungna att sätta sig in i internrevisionens roll och även förstått vikten av den. Även 
internrevisionsrespondenterna tillägger att de också känner att de är mer uppmärksammade 
än förut och att intresset för deras arbetsuppgifter ökat. Styrelsen förstår att internrevisio-
nen kan hjälpa styrelsen att fatta korrekta beslut och därmed kan företaget nå sina mål. 
Detta menar Hult (2005) är en av internrevisionens viktigaste roller, att hjälpa organisatio-
nen att uppnå sina mål på ett strukturerat och systematiskt sätt i form av riskhantering, 
styrning och kontroll.  
 
På grund av företagsskandaler har nya regler och lagar tillkommit och företag har blivit 
tvingade att arbeta utifrån ett corporate governance-perspektiv (Paape, Scheffe & Snoep, 
2003). Detta har i Sverige påverkats genom införandet av Koden och även fast endast Fö-
reningsSparbanken i vår undersökning måste följa Kodens föreskrifter så har även Eskils-
tuna Rekarne Sparbank och SkandiaBanken valt att tillämpa delar av Koden när det gäller 
den interna kontrollen. I svenska publika bolag är det styrelsen som har det övergripande 
ansvaret för bolagets angelägenheter (SOU, 2004a) och sett utifrån våra respondenter är det 
bra att det är styrelsen som därmed är ansvarig för den interna kontrollen. Samtliga re-
spondenter anser att genom Kodens införande har också styrelsen blivit mer medvetna vad 
gäller den interna kontrollen och arbetet som internrevisionen gör. Alla respondenter är 
dock eniga om att en aktiv styrelse är ett måste för att den interna kontrollen och internre-
visionen ska få ut sin fulla rätt. Detta arbeta kan fortfarande förbättras men genom Kodens 
införande och styrelsens yttersta ansvar har förståelsen mellan styrelsen och internrevisio-
nen ökat. Enligt Davies (2001) syftar arbetet med intern kontroll utifrån bolagskodsper-
spektiv att bygga upp system för intern kontroll och se till att arbetet är effektivt.  Genom 
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning har detta också visat sig vara riktigt enligt våra 
respondenter och de arbetar idag mer systematiskt gällande intern kontroll. Hult (2005) sä-
ger att internrevisionen arbetar effektivt med riskhantering, styrning och kontroll. På Före-
ningsSparbanken har dessutom dokumentationen förbättrats avsevärt på grund av Kodens 
införande. Eskilstuna Rekarne Sparbank och SkandiaBanken har inte krav på sig att följa 
Koden, men arbetat ändå efter COSOs kontrollmål och använder sig därmed av samma 
angreppssätt som FöreningsSparbanken gällande den interna kontrollen. 
 
Samtliga respondenter menar att arbetet med intern kontroll har blivit mer strukturerat och 
effektivt eftersom Koden ställer högra krav på hur den interna kontrollen ska vara upp-
byggd. Detta ses endast som något positiv och det är intressant att se att Koden även har 
bidrag till en ökad formalisering och strukturering även för SkandiaBanken och Eskilstuna 
Rekarne Sparbank. Det finns även krav från ägarna att företag ska diskutera frågor som ris-
ker för bedrägerier och riskanalyser, detta leder till en större medvetenhet hos företaget 
som i sin tur kan bidra till ökad tillväxt (Anonymous, 2005). Genom vår undersökning har 
vi kommit fram till att SkandiaBankens respondenter mer än de övriga respondenterna i vår 
undersökning har påtalat vikten av att internrevisionen är oberoende och att deras viktigas-
te arbetsuppgift är att motverka bedrägerier. Enligt Noland och Flescher (2003) är intern-
revisorn viktigaste uppgift att motverka bedrägerier. Som respondenterna från SkandiaBan-
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ken har påtalat kostar ”badwill” mycket pengar och det är viktigt att göra allt för att inte 
hamna i en sådan situation. Arbetet med en oberoende internrevision som har till största 
uppgift att motverka bedrägerier anser därför SkandiaBankens båda respondenter vara vik-
tigt. Om detta beror på moderbolagets företagsskandal har vi inte fått fram i vår undersök-
ning, men vi anser att det kan ha påverkat internrevisionens arbete indirekt. Efter att mo-
derbolaget Skandias företagsskandal, har också, enligt Strangert, SkandiaBanken byggt upp 
en egen internrevisionsavdelning efter att ha utlokaliserat avdelningen tidigare. Carcello, 
Hermanson & Raghunandan (2005) hävdar att efter introduceringen av SOX, har ameri-
kanska bolag som har haft samma revisionbyrå som gjort den interna och externrevisions-
granskningen, bytt revisionsbyrå.  
Noland och Flesher (2003) har kommit fram till att antalet bedrägerier minskar om intern-
revisorerna är certifierande, till exempel via CIA. Enligt Styf är det SkandiaBankens mål att 
så många som möjligt av internrevisorerna skall vara certifierade. FöreningsSparbanken och 
Eskilstuna Rekarne Sparbank internrevisorer anser att de kan arbeta värdeskapande för 
banken samtidigt som de kan göra en oberoende granskning.   
 
Strangert och Styf betonar vikten av internrevisorns oberoende. Styrelsen måste säkerställa 
att internrevisionen har en objektiv granskning eftersom styrelsen är beroende av att in-
formationen som kommer från internrevisionen är riktig. Internrevision kan ses som en 
kraft att motverka principal-agent problem (Precht, 2006). Har styrelsen fått rätt informa-
tion från internrevisionen, kan de också fatta rätt beslut. Strangert menar att genom att sty-
relsen ska skriva under den finansiella rapporten om ett bolag följer koden är de viktigt att 
de vet hur de ska få tag på rätt information. Eftersom internrevisionen är styrelsens högra 
hand kan styrelsemedlemmarna utgå från att den informationen som kommer från intern-
revisorerna är oberoende och därför också trovärdig samt att den överrensstämmer med 
verkligheten.  
 
Arbetet med internrevision och intern kontroll har förändrats efter Kodens införande. Vi 
kan se skillnader i samtliga banker i vår undersökning och det som varit mest centralt är att 
dokumentationen och diskussionen kring arbetet med intern kontroll och internrevision 
har lyfts fram. Den största skillnaden är att styrelsen har fått upp ögonen för internrevisio-
nens roll och både styrelse, ledningen och internrevisorerna hävdar att det finns en förståel-
se för vad internrevision kan bidra med och hur den kan hjälpa styrelsen att nå sina mål. 
 
 
Har synen på internrevision och intern kontroll förändrats och skiljer den sig åt 
mellan olika befattningar? 
Wallmo (2005) anser att internrevisorerna är en av styrelsens viktigaste verktyg när företa-
get skall granska om de följer regler och föreskrifter som de skall efterleva. Detta håller 
även styrelse- och ledningsrespondenter med om. Internrevisionens viktigaste roll att vara 
styrelsens ”högra hand”. Däremot finns det också skillnader hos respondenter vad gäller 
den eventuella rådgivande rollen som internrevisorn har. Hammarbäck hävdar att den råd-
givande rollen är en av den viktigaste rollen som internrevisorn har på Eskilstuna Rekarne 
Sparbank. Detta håller inte Strangert och Styf på SkandiaBanken med om, utan anser att in-
ternrevisorns objektivitet skadas om denne samtidigt agerar som rådgivare. Ellman och 
Engdahl anser också att deras viktigaste roll som internrevisorer är att vara oberoende, men 
att de samtidigt kan vara värdeskapande. De anser att dessa två uppgifter går att utföra utan 
att på något sätt påverka oberoendet negativt. Lidén instämmer, men framhäver framförallt 
oberoendet som det mest centrala. Vi ser inga stora skillnader mellan åsikterna från led-
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nings- och styrelsepersonen. Däremot skiljer sig internrevisionsrespondenternas åsikter sig 
något åt vad gäller internrevisionens viktigaste uppgift.  
 
Ett av COSOs delområden är riskbedömning (Burén & Malmeby, 2005), vilket våra intern-
revisionsrespondenter hävdar är det delområdet som är mest centralt gällande bankverk-
samhet. Internrevisionsrespondenterna anser att bankens verksamhet går till mångt och 
mycket ut på riskhantering av olika slag. Det kan till exempel vara kreditrisker och vilken 
risk ett lån medför och vilka möjligheter banken har att få tillbaka de utlånande pengarna. 
Enligt Hult (2005) är en väl fungerande riskanalys av största vikt för finansiella bolag. Detta 
håller samtliga respondenter med om eftersom en av bankens kärnverksamheter är att ge 
lån och därmed dagligen arbetar med att avgöra risken i varje affärstillfälle. Enligt Nord-
quist kan internrevisorerna till exempel arbeta med att säkerställa de modeller som används 
för värdering av bankens utlåningsportföljer. Det finns dock även mer mjuka faktorer som 
spelar in. Samtliga respondenter vill verkligen betona att bankens verksamhet är en ”förtro-
endeverksamhet” och de måste ha allmänhetens största förtroende eftersom banken förval-
tar både lån och besparingar. Detta kan även utläsas i Bankrörelselagen (1987:617) som 
banken har till syfte att ge bästa möjliga säkerhet till kunderna och bli ett allmännyttigt or-
gan i samhället. Förtroendeverksamheten kan även tolkas utifrån aktieägarnas perspektiv. 
Precht (2006) menar att Koden är i slutändan till för aktieägarnas bästa och kan bankerna 
visa att de har en god intern kontroll kommer det bli högt värderade på aktiemarknaden. 
Samtliga respondenter i vår undersökning menar att internrevisionen kan bidra till ett ökat 
förtroende för bolag och genom detta kan de också bidra till ökad tillväxt för bolaget. Det-
ta är också något som överensstämmer med GovernanceMetrics Internationals (2006) stu-
die som har påvisat att arbetet med intern kontroll är avgörande för en god avkastning på 
lång sikt.  
 
Corporate governance handlar om styrning och kontroll av företag och hur ett system av 
ägare, institutioner och regler ska vara utformade för att bidra till effektivitet i företag. Cor-
porate governance ligger också till grund för utformningen av bolagskoder för att underlät-
ta för företag att arbeta utifrån ett bolagsstyrningsperspektiv (Skog, 2005). Koden nämner 
också transparens mellan styrelsen, ägarna och marknaden som en av huvudprinciperna 
(SOU, 2004a). Detta har vi också fått fram i vår undersökning. Våra respondenter på Skan-
diaBanken betonar vikten av att ha en god transparens inom företaget och det anser att in-
ternrevisionen kan bidra till att öka den. Det framgår kopplat till corporate governance i 
Koden och dess vägledande principer att ett mål är att skapa transparens gentemot ägare, 
kapitalmarknaden och samhället i övrigt (SOU, 2004a). SkandiaBanken är enligt Strangert 
och Styf ett tongivande exempel på när ett företag är transparent och där information 
framgår öppet och tydligt. Lidén framlägger också vikten av transparens på FöreningsSpar-
banken och anser att det är viktigt att arbeta med att banken ska ha en god transparens.  
 
FAR (2006) hävdar att eftersom internrevisorn är anställd i företaget, kan de inte göra en 
oberoende revision. Detta håller inte våra respondenter med om. Thåberg tillägger dock att 
den bästa lösningen för att säkerställa oberoende är att företaget använder sig av en extern 
internrevisor. Våra övriga internrevisionsrespondenter har inte framlagt att de har några 
problem med att göra en oberoende granskning trots att de är anställda i företaget.  Där-
emot anser Strangert och Styf att det är viktigt att internrevisorns uppgift är att verka obe-
roende och därför kan det vara farligt att få en allt för värdeskapande roll.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av vår studie som knyter samman uppsatsen och avslut-
ningsvis besvarar uppsatsens syfte.  

Vi har valt att ytterligare en gång presentera uppsatsens syfte:  
”Uppsatsens syfte är att förklara hur internrevisionens roll, ansvar och betydelse i svensk bankverksamhet 
har förändrats efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning” 
 
Svensk kod för bolagsstyrning har haft effekt på internrevisionen inom de banker som vi 
har intervjuat i vår studie. Effekten har dock inte varit väldigt direkt och specifikt, utan för-
ändringarna har vuxit fram genom påverkan från olika håll. Det är endast FöreningsSpar-
banken som måste följa Koden och vi ser att de har kommit längst med arbetet med intern 
kontroll och internrevision sett utifrån Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Vi har i analysen presenterat skillnader och likheter mellan banker i vår undersökning vad 
gäller intern kontroll och internrevision. Det vi anser är särskilt framträdande och också 
väldigt roligt att se, är att Eskilstuna Rekarne Sparbank och SkandiaBanken har tagit till sig 
mycket av det som Koden förskriver gällande den interna kontrollen och arbetet med in-
ternrevision. FöreningsSparbanken har utifrån Kodens föreskrifter inte helt oväntat upp-
fyllt alla de rekommendationer som finns om intern kontroll. Samtliga banker i vår under-
sökning ligger långt fram inom ovanstående områden vilket gynnar alla intressenter. En 
genomgående trend vi kan finna i alla tre undersökta banker är att Koden har bidragit till 
öka struktureringen och att arbetet med intern kontroll har blivit mer systematiserat. Detta 
trots att det i två av tre fall inte varit ”tvingade” att följa Koden.  
 
Det som vi anser är mest intressant är att debatten kring att ha en god intern kontroll och 
en granskande internrevision har fått ökad betydelse och idag är styrelsen mer medvetna 
om vikten av att ha en internrevision än tidigare och vad internrevisionen kan göra för att 
underlätta och förbättra styrelsens arbete. Internrevisorerna i vår undersökning menar ock-
så att de genom Koden har bidragit till en ökad förståelse för internrevisionens arbete och 
intresset för internrevision kommer att öka ytterligare i framtiden. Därmed tycker vi att vi 
kan dra slutsatsen att en ledning och styrelse som lyssnar och tar internrevisionen på allvar, 
är minst lika viktigt som en väl fungerande internrevision.  
 
Avslutningsvis vill vi påtala att vi inte sett några stora skillnader mellan uppfattningarna om 
internrevision och intern kontroll mellan våra respondenter. Vi tror att detta beror på att i 
och med att banken långt tillbaka har arbetat med internrevision, är också personerna väl-
digt involverade i vad intern kontroll och internrevision är. Bankerna står på en gemensam 
värdegrund och det är mycket kunniga inom området. Däremot tror vi att genom Kodens 
införande har bankerna varit mottagliga att ta till sig de nya rekommendationer som Koden 
förskriver inom området för intern kontroll och internrevision. Bankbranschen förändrats 
ständigt genom att till exempel nya riskområden växer fram och därmed kommer behovet 
av internrevisionens kunskaper alltid att finnas. Avkastningskraven ökar också från ägarna 
och ingen vill att bolaget skall utsättas för en företagsskandal. Internrevisionen kan säker-
ställa att den interna kontrollen är god och om styrelsen tar till sig internrevisionens kom-
petens och använder den till något positivt, minskar risken för bedrägerier och företags-
skandaler.  
 
I och med detta anser vi att vi har besvarat uppsatsens syfte.  
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7 Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till i denna uppsats. Vi 
kommer också att diskutera problem som vi har stött på under uppsatsskrivandets gång. Kapitlet kommer 
vidare att ta upp förslag för vidare forskning och avslutningsvis författarnas tack.  

Vi tycker oss kunna se tendenser till att internrevisorn roll håller på att förändrats under de 
senaste åren. Precis som den utlokaliserade internrevisorn, verkar FöreningsSparbankens 
internrevisorer arbeta mer som en konsultativ avdelning, i och med att internrevisorn även 
agerar värdeskapande. Vi tror att detta även kan kopplas till införande av Svensk kod för 
bolagsstyrning och även Finansinspektionens Allmänna råd om styrning och kontroll i fi-
nansiella bolag (FFFS 2005:1) där fokuseringen på internrevisionen blir än mer tydlig. Tack 
vare ökad fokusering förstår ledning och styrelse mer vilka kunskaper internrevisor besitter 
och vad denne kan tillföra organisationen i stort. Styrelsen står till svars för allt som görs i 
företaget. Detta betyder att oavsett om styrelseledamöterna skriver under den eventuella fi-
nansiella rapporten eller ej, är de ändå ytterst ansvariga för internrevisionen. Den finansiella 
rapporten bidrar ytterligare till att styrelsen har ännu större ansvar än tidigare och de måste 
själva ta till sig informationen om det arbetet som internrevisorerna har gjort. Därmed ökar 
styrelsens kunskap och förståelse om vilken roll internrevisorerna har i banken. 
 
När vi från början valde att ta med frågorna med bank- och finanskrisen och fallet med 
Nick Leeson, trodde vi att vi skulle få ett svar att dessa var några av faktorerna som hade 
påverkat arbetet med och utvecklandet av internrevision. Tack vare dessa frågor kom vi 
med hjälp av våra respondenter på något som egentligen var mycket större. Bankerna hade 
i dessa fall en väl fungerade internrevision som hade påpekat riskerna för ledningen 
och/eller styrelsen. I fallet med Bearings Bank där Nick Leeson var ”guldkalven” i företa-
get som genererade stora vinster, lyssnade inte ledningen på vad internrevisorerna påtalade 
gällande detta fall. På samma sätt var det i Sverige och bank- och finanskrisen där det rå-
dande klimatet med konstanta uppgångar gjorde att ingen ville höra på när både intern- och 
externrevisorerna varnade för vilka risker som förelåg.  
 
Denna känsla har också kommit fram genom intervjuerna, bland annat med Lidén där han 
hävdar att styrelsens ”avsikter” med internrevision är minst lika viktigt som att endast ”ha” 
en internrevision. Både ledningen och styrelsen måste inse nyttan och också ta sitt eget an-
svar. Därmed anser vi att Koden har påverkat rollen mellan styrelsen och internrevisionen. 
Koden lyfter fram betydelsen av att ha en internrevision och förstå värdet av den. Eftersom 
styrelsemedlemmar är personligt ansvariga har vi väldigt svårt att tro att Nick Leeson skulle 
kunna fortsätta med sin olagliga verksamhet. Vi hoppas också att Kodens införande gällan-
de intern kontroll kan bidra till att bank- och finanskriser kommer bli mer sällsynta i fram-
tiden.  
 
Samtliga respondenter anser att banker ägnar sig åt en väldigt speciell verksamhet med tan-
ke på att de ansvarar för den enskilde individens besparingar och lån. Ordet ”förtroende-
verksamhet” har framkommit som förklarande uttryck hos respondenterna när de beskri-
ver bankens verksamhet. Under uppsatsen gång har vi förstått ordets innebörd. Får ban-
kerna inte allmänhetens förtroende kommer kunderna att flytta lån och besparingar till en 
annan bank som de har större förtroende för. Samtliga respondenter är stolta över den 
verksamhet som deras respektive bank bedriver och de arbetar efter lagar och regler så att 
de ständigt arbetar med att förbättra verksamheten och höja säkerheten för kunderna.   
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Ett annat område som vi har funderat över under uppsatsens gång är bankernas roll i sam-
hället. Bankerna är mer som en institution i samhället än som ett företag och därför har de 
en väldigt speciell ställning. Vi tror också att det är därför det är så mycket diskussioner 
kring bankers avgifter, jämfört med när andra företag höjer priser och lägger på avgifter. 
En bank är en självklarhet för människan och bankens skyldighet enligt samhället är att 
hjälpa den enskilda individen. Detta synsätt tycker vi särskilt framkommer i fallen med Es-
kilstuna Rekarne Sparbank med deras lokala förankring. Hälften av bankens vinst går till-
baka till det lokala samhället. Detta är en bidragande faktor till Eskilstuna Rekarne Spar-
banks ställning i samhället. I och med denna speciella ställning är det viktigt att banken har 
en god intern kontroll som inte äventyrar denna ställning. 
  
En fråga som kommit fram under uppsatsens gång är om ett företag kan ha en intern kon-
troll, utan att ha en internrevision. Vi anser att ett företag kan ha en intern kontroll, utan att 
behöva ha en granskande internrevision. Väljer företaget detta alternativ, kan inte företagets 
avsikt vara att förändra företaget på lång sikt. Internrevisionen granskar och analyserar pro-
cesser och återkopplar sedan till styrelsen gällande företagets interna kontroll. På detta sätt 
kan företagets måluppfyllelse främjas och effektiviteten i företaget öka. Att därmed inte an-
vända sig av en internrevision när företaget har en intern kontroll, anser vi endast vara ett 
”spel för galleriet”. 
 

7.1 Avslutande tankar  
Det vi har stött på under undersökningens gång är att i och med att respondenterna har 
haft full tillgång till vårt syfte med undersökningen, har de också vetat om att vi har inter-
vjuat både internrevisorer samt ledande personer inom företaget. Därmed kan detta ha på-
verkat svaret på våra frågor och därmed även utfallet av studien. Vi anser efter studien att 
bankerna har en relativt homogen uppfattning om vad internrevisions roll är – oavsett om 
man arbetar som internrevisor, styrelseperson eller verkställande direktör. I de fall där upp-
fattningen inte är den samma, kan ändå våra respondenter medvetet verkat för att ge sam-
lad bild av internrevisionens roll. Om vi istället hade valt att göra två separata uppsatser 
med samma syfte, men endast en grupp respondenter med samma arbetsuppgifter per upp-
sats, tror vi att vi hade kommit fram till ett annat resultat. 
 
När vi började skriva denna uppsats hade vi ingen aning om vilken stor roll internrevisio-
nen hade i svenska banker. Under skrivandets gång har vi verkligen förstått vikten av att en 
bank har en god intern kontroll och en väl fungerande internrevision. Vi hoppas att vi med 
vår uppsats har belyst vikten av att ha en fungerande internrevisionen, speciellt i en så all-
männyttigt roll som svenska banker har idag. Vi hoppas också att vi med denna uppsats 
kan bidra till en ökad förståelse för internrevisorns arbete och därmed undanröja de ”ima-
geproblem” som yrkeskåren har fått dragits med under många år. Vem vet, en vacker dag 
kanske både du och jag blir internrevisorer? 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har flera uppslag på vidare forskning uppkommit. Vi hoppas att 
följande ämnesområden kommer att bli uppmärksammade i kommande kandidat- eller ma-
gisteruppsatser. 

 Efter att ha studerat bankernas avsikter med intern kontroll och bankernas årsre-
dovisningar, tycktes det spontant att bankernas kreditförsluter minskat procentuellt 
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de senaste åren. Kan bankernas minskade kreditförluster trots ökad omsättning här-
ledas till arbetet med intern kontroll och arbetet med att säkerställa riskhanteringen? 

 
 När vi började vår undersökning, förstod vi inte vilken stor roll Finansinspektionen 

egentligen har i bank- och finansbranschen. Därför skulle det vara ett undersök-
ningsämne i sig att studera vilken roll Finansinspektionen har på den svenska fi-
nansmarknaden och hur de har påverkat de finansiella företagen. 

 
 Vi har i uppsatsen behandlat corporate governance och hur styrelsen skall arbeta ef-

ter ägarnas intressen. Vad vi kan ana efter uppsatsens genomförande är en trend att 
företag nu går mot ett ändrat fokusområde och där vill vi särskilt lyfta upp företa-
gens sociala ansvar där fokuseringen på etik och moral har ökat och företaget agerar 
som en social medspelare i samhället. Vi kan särskilt se dessa tendenser inom Skan-
dia-koncernen och FöreningsSparbanken/Sparbankerna som sedan länge arbetat 
med dessa frågor. Om detta är en konkurrensfördel och början på trend eller bara 
en tillfällig fluga är någonting som vi skulle vilja kolla närmare på. 

 
 Banker har sedan en lång tid tillbaka arbetat med intern kontroll och därmed arbe-

tat aktivt med riskkontroll och effektivitet, att styrelsens interna regler efterföljs i 
verksamheten och slutligen att företagets mål uppnås. Det skulle vara intressant att 
se om företag som idag inte har en internrevision och om de skulle anställa en in-
ternrevisor, vad skulle syftet med denna anställning vara? Att verka värdeskapande, 
granskande eller en person som anställs för att göra företaget framgångsrikt. Vår di-
rekta känsla är att svaren kan variera beroende på exempelvis företagsstorlek och 
bransch.  

 

7.3 Författarnas tack 
För att besvara uppsatsens syfte har vi varit helt beroende av våra respondenter som ställt 
upp på intervjuer. Därför vill vi avslutningsvis tacka samtliga respondenter för deras enga-
gemang som bidrog till intressanta diskussioner kring de frågor som vi haft i samband med 
intervjuerna. De vi vill tacka är: Jan Lidén, Linn Engdahl, Marcus Ellmann, Christina 
Nordquist, Viveca Stangert, Elisabeth Styf, Mats Hammarbäck och Andreas Thåberg och 
Gunilla Bergman. 
 
Samtidigt vill också rikta ett tack till vår handledare Fredrik Ljungdahl för intressanta och 
givande handledarträffar som hjälpt oss i arbetet med att skriva denna uppsats.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor. Be dem berätta om sig själva, bakgrund, utbildning, tid i banken och tid 
på nuvarande position. 

Vad är intern kontroll på just er bank? 

Hur fungerar avdelningen Internrevision?  

Till exempel antal anställda, var de finns i organisationsschemat?  

Har de flesta rekryterats intern eller komma en del utifrån?  

Är internrevisorerna certifierade och i så fall hur? 

Hur ser en typisk dag ut för en internrevisor på er bank? 

Hur har Koden påverkat arbetet med internrevision? (Generellt och inom er bank) 

Hur mycket av det som Koden föreskriver hade er bank redan implementerat innan Ko-
dens framtagande? 

Tror ni att i sådant fall att er bank kommit längre jämfört med andra banker?  (Hur kom-
mer det i så fall att bankerna har kommit längre?) 

Tror ni att bankkrisen har påverkat utvecklingen att internrevision? 

Tror ni att internrevision kan vara ett led i att återfå förtroendet för företagen om man ser 
på senaste årens företagsskandaler? 

Anser ni att fallet med Barrings Bank och Nick Leeson hade kunnat undervikas med en 
god intern kontroll? 

Vad är internrevisionens viktigaste roll?  

Enligt Koden har styrelsen det övergripande ansvaret för att bolagets interna kontroll är 
god. Tycker ni att det är bra att det ser ut på detta sätt? 

Var är corporate governance eller bolagsstyrning för er?  

Vilken definition har ni valt att använda för intern kontroll? 

Vad är målet med den interna kontrollen på kort respektive lång sikt, eller hur mycket skil-
jer det sig? 

Enligt Koden skall en beskrivning göras av den finansiella rapporten innefatta fem olika 
delområden. Vad vet ni om detta? 

Hur påverkar Finansinspektionen internrevisionens arbete? 

Vad tycker ni om Koden som regelverk? (till exempel gällande följa eller förklara?) 

 


