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Sammanfattning 

Problem: Internrevision har hamnat i fokus på grund av nationella rapporter och 
regelverk såsom SOA och Koden. Rapporterna vilka har utvecklats till följd av 
senare års redovisningsskandaler medför ett ökat tryck på företag att ha en väl 
fungerande internrevision som säkerställer den interna kontrollen samt förbättrar 
förtroendet för den finansiella rapporteringen. Internrevisorns roll och arbetsupp-
gifter är under förändring. Vilka faktorer har inverkat på den förändrade rollen 
samt vilka konsekvenser har förändringen medfört? 

Syfte: Syftet är att beskriva internrevisionens struktur och internrevisorernas roll 
och arbetsuppgifter i svenska börsnoterade finansiella och industriella företag. Vi-
dare har vi som avsikt att beskriva och förklara hur internrevisorerna upplever att 
yrkesrollen och arbetsuppgifterna har förändrats under de senaste fem till tio åren. 
Vi ämnar även förklara orsaker till förändringen samt vilka konsekvenser den 
medfört för internrevisorerna.  

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där sex internrevisorer som 
är medlemmar i Internrevisorernas förening intervjuades. Intervjuerna var semi-
strukturerade där tre av intervjuerna genomfördes personligen och tre via telefon.  

Referensram: Referensramen behandlar begreppen revision, intern kontroll och 
internrevision. En redogörelse av internrevisionens struktur och rapportering, in-
ternrevisorns roll och arbetsuppgifter, revisionsformer, principer samt olika rikt-
linjer och lagar som påverkar internrevisorn görs. Institutionell teori som berör 
förändringar i organisationer samt tre tidigare studier inom internrevision beskrivs 
också. 

Slutsatser: Internrevision definieras av samtliga internrevisorer som en funktion 
som granskar och säkerställer organisationens interna kontroll samt ger förbätt-
ringsförslag. Idag utförs mer övergripande revision samt internrevisorerna är ge-
nom sin rådgivning mer proaktiva. Orsaker till den förändrade rollen är bland an-
nat regleringar och ökat utbildnings- och kompetenskrav. Konsekvenser av den 
förändrade rollen är att internrevisorerna blivit mer delaktiga i hela verksamheten 
samt att arbetsbördan ökat. 
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Abstract 

Problem: Internal audit has attracted attention due to national reports and regula-
tions like SOA and Koden. The reports are developed as a result of accounting 
scandals and have caused a pressure on organizations to maintain a functioning 
internal audit that assure the internal control and improve the trust in the financial 
reporting. The role of the internal auditor and its assignments are changing. 
Which factors have an impact on the changing role and what implications has the 
change resulted in?  

Purpose: The purpose is to describe the structure of the internal audit and the 
role of the internal auditors and their assignments in Swedish financial and indus-
trial companies listed on the Stockholm stock exchange. The aim is also to de-
scribe and explain how the internal auditors experience that the role and assign-
ments have changed during the last five to ten years. We also intend to explain the 
reasons for the change and what implications it has resulted in for the internal 
auditors.   

Method: We have conducted a qualitative study where six internal auditors who 
are members of “Internrevisorernas förening” were interviewed. The interviews 
were semi structured and three of them were conducted in person and three by 
telephone.  

Frame of reference: The frame of reference discusses the concept of audit, in-
ternal control and internal audit. It also gives a description of the structure and 
reporting of the internal audit, the role of the internal auditor and its assignments, 
types of audit, principles, guidelines and laws that have an impact on the internal 
auditor. Institutional theory that concerns changes within organizations and earlier 
studies within internal audit are also described.  

Conclusions: Internal audit is defined as a function that review and assure the in-
ternal control of the organization and gives suggestion about improvements. 
Nowadays overall audits are performed and the internal auditors are proactive due 
to the consulting activity. Reasons for the changing role are for example regula-
tions and increased demand for education and competence. Consequences of the 
changing role are an increased involvement in the organization’s activities and in-
creased work-load.  
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till problemområdet. Vi ger sedan en diskussion kring problemet 
vilken resulterar i problemformulering och syfte. Vidare motiveras en avgränsning av vårt valda uppsats-
ämne. Som avslutning presenteras en disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har ett flertal redovisningsskandaler inträffat både utomlands och i Sverige. 
Amerikanska fall såsom Enron och WorldCom har uppmärksammats medan det i Sverige 
varit fall såsom Skandia och Intrum Justitia som diskuterats (SOU 2004:47). Exempelvis 
har energibolagets Enrons oegentligheter varit mycket omdiskuterade, där manipulerade 
balansräkningar, förstörda dokument, oetiska affärer, giriga ledare och ifrågasatta revisorer 
ledde till företagets konkurs (Flening, 2003). När det gäller Skandia ignorerades tak i ett 
bonusprogram och företaget stod även för kostnader för privata lägenhetsrenoveringar 
(Olsson, 2004).  

Redovisningsskandalerna som under de senaste åren drabbat affärsvärlden har lett till öka-
de krav på redovisning, vilka i sin tur medfört ett större intresse för corporate governance, 
bolagsstyrning (Rezaee, Olibe & Minmier, 2003). Tidigare undersökningar visar att före-
tagsledare varit involverade i bedrägerier relaterade till finansiella rapporter och att bolags-
styrningen i dessa företag varit svag. Bolagsstyrning innefattar hur ledningen; styr bolaget 
för att uppnå organisationens mål, balanserar organisationens mål med samhällets förvänt-
ningar samt tillhandahåller rimlig avkastning till aktieägarna (Roussey, 2000). Då det fram-
gått att det saknats en effektiv gransknings- och tillsynsfunktion i företagen har intern kon-
troll upprepade gånger föreslagits som en lösning på bolagsstyrningsproblem. Många na-
tionella rapporter och reformer angående bolagsstyrning inkluderar rekommendationer 
samt rapportering av intern kontroll (Maijoor, 2000).  

I USA stiftades år 2002 ett regelverk för bättre kontroll och styrning, ”Sarbanes-Oxley 
Act”, SOA. Syftet med lagstiftningen är att reducera risken för felaktig finansiell rapporte-
ring och bedrägerier i företag noterade på den amerikanska börsen. SOA kan även ses som 
ett försök att få tillbaka förtroendet för bolag i USA samt för redovisningsyrket (Rezaee et 
al., 2003). 

Det är inte bara i USA som diskussionerna kring bolagsstyrning ökat till följd av redovis-
ningsskandalerna. I Sverige har en kod vars syfte är att höja ambitionsnivån för bolagsstyr-
ning, tagits fram. Koden har fått namnet ”Svensk kod för bolagsstyrning” och riktas främst 
mot noterade bolag i Sverige. Kodens innehåll är väsentligt för ledningars och styrelsers 
förståelse av vad som krävs för att säkerställa styrning och kontroll i organisationen (SOU 
2004:46). I uppsatsen benämns ”Svensk kod för bolagsstyrning” för Koden. 

Skandalerna inom näringslivet har enligt Brännström (återgiven av Beck-Friis, 2003), gene-
ralsekreterare för Föreningen för revisionsbyråbranschen, FAR, medfört stark kritik riktad 
mot revisionsbranschen. Brännström menar vidare att vid krisartade situationer i företag 
ska styrelsens arbete granskas i första hand och revisorns i andra hand. Att lägga hela skul-
den på revisorerna är felaktigt, eftersom de enligt lag (Sveriges Rikes Lag, ABL 10 kap § 3) 
ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. Styrelsen är ansvarig för företagets interna kontroll och redovis-
ning. Fokus borde därför istället riktas mot styrelsen och vilka kontrollfunktioner som an-
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vänds (Brännström återgiven av Beck-Friis, 2003). Företagsledningen kan använda sig av en 
internrevisionsfunktion som hjälpmedel för att granska och värdera den interna kontrollen. 
En betydelsefull uppgift för internrevisionen är att utreda, verifiera och bedöma den inter-
na kontrollen och ge förslag på förbättringar (FAR, 2003, s. 277). Enligt revisionsbyrån 
Ernst & Youngs vd Torsten Lyth (återgiven av Froste, 2005) har internrevisionen monte-
rats ned under de senaste tio åren av de större bolagen, men till följd av den nya koden för 
bolagsstyrning har internrevisionen återupplivats i företagen. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Gray och Manson (2005) är internrevisionens syfte att tillföra styrelsen och ledning-
en en försäkran om pålitligheten och relevansen av företagets interna kontrollsystem. Sty-
relsen kan genom internrevisionen försäkra sig om att de interna kontrollsystemen är till-
räckliga för att förebygga och skydda sig mot bedrägerier och andra otillåtna aktioner (Gray 
& Manson, 2005). 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, vanligen kal-
lad COSO har arbetat fram en definition av intern kontroll som blivit en internationell 
standard bland de flesta större företagen. COSO definierar intern kontroll som en process 
för att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Intern kontroll ska för-
säkra tillförlitlig finansiell rapportering samt att lämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer ef-
terlevs (COSO, 1992).  

Interna kontrollsystem anses numera vara av stor betydelse för revisionen. Utökningen av 
den interna kontrollen leder även till ökad betydelse av internrevisorer (Maijoor, 2000). The 
Institute of Internal Auditors, IIA, vilken är en internationell branschorganisation för yr-
kesverksamma internrevisorer, omarbetade 1999 definitionen av internrevision:  

”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add 
value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk manage-
ment, control, and governance processes” (IIA, 2002, s. 3). 

Till följd av IIA: s nya definition av internrevision är internrevisorns arbete inte begränsat 
till säkringstjänster utan inkluderar nu även rådgivande tjänster. Säkringstjänster innebär att 
en bedömning görs av företagets kontroller och aktiviteters tillförlitlighet (Brody & Lowe, 
2000). Under de senaste tio åren har internrevisorns roll förändrats. Istället för att som tidi-
gare främst ägna sig åt detaljerad granskning av företagets olika system, anses internreviso-
rerna numera i en större utsträckning utöva en mer rådgivande roll (Gray & Manson, 2005). 
Den omarbetade definitionen av internrevision innebär en utvecklad och förändrad roll för 
internrevisorn då definitionen numera accepterar och förespråkar rådgivning samt riskhan-
tering. Har svenska internrevisorers roll och uppgifter följt den nämnda utvecklingen och 
förändringen?  

En studie av Nagy och Cenker (2002) visar att internrevisionen har förändrats och fokuse-
rar mer på att tillföra värde, vilket är konsekvent med IIA: s nya definition av internrevi-
sion. Dock ansågs att den omarbetade definitionen reflekterar existerande praxis då fokus 
ändrades flera år före omarbetandet av definitionen (Nagy & Cenker, 2002). Vad beror då 
den förändrade rollen på? Den nya definitionen av internrevision anser vi ändå ha påverkat 
internrevisionens utveckling. Vilka ytterligare faktorer kan ha haft inverkan på internrevi-
sorns förändrade roll?  
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Till följd av ifrågasättandet av internrevisorns objektivitet med hänsyn till den rådgivande 
rollen har en studie genomförts av Brody och Lowe (2000). Resultatet av undersökningen 
visar att internrevisorer inte alltid kan förbli objektiva i sin roll som rådgivare. Det framgick 
att internrevisorer troligtvis intar den position som är till fördel för deras arbetsgivare (Bro-
dy & Lowe, 2000). Objektiviteten är en aspekt som kan påverkas av den utvidgade rollen. 
Vilka ytterligare följder kan den utvidgade rollen innebära? Har exempelvis rådgivande 
tjänster påverkat de områden som de traditionella internrevisionsuppgifterna tidigare be-
handlade?  

Allegrini och D’Onza (2003) genomförde en studie i Italien för att verifiera internrevisio-
nens typiska kännetecken. Av studien framgick att internrevisionen vanligtvis var förhål-
landevis liten, underställd VD eller styrelsen samt rapporterade till revisionskommittén. 
Studien presenterade tre former av revision; operativ, finansiell samt regelefterlevnad (Alle-
grini och D’Onza, 2003). Hur ser internrevisionsavdelningens struktur ut i svenska företag 
med avseende på bland annat storlek och rapporteringsmönster? Vilken form av revision 
samt vilka arbetsuppgifter utför internrevisorn? 

Internrevision har åter hamnat i fokus och är ett aktuellt ämne på grund av nationella rap-
porter och regelverk såsom Koden, SOA och COSO. Rapporterna har medfört ett ökat 
tryck på företag att ha en väl fungerande internrevision som säkerställer den interna kon-
trollen samt förbättrar förtroendet för den finansiella rapporteringen. Vi anser att internre-
visionsfunktionen inte är lika omskriven i Sverige som utomlands. Beror det på att intern-
revision inte har utvecklats och därmed inte tillämpas i samma utsträckning i Sverige? På 
grund av avsaknad av svenska studier inom internrevision tycker vi att det är värt att belysa 
detta område ur ett svenskt perspektiv. Denna studie leder till ökad kunskap om internrevi-
sionens utveckling utifrån svenska internrevisorers perspektiv. Studien kan även komma att 
väcka intresse hos företag som inte har en etablerad internrevision. En ökad förståelse av 
internrevisionens värde kan i sin tur leda till utveckling av en internrevisionsavdelning. 
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1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt från frågeställningarna i problemdiskussionen ämnar vi att undersöka 
följande problemformuleringar:  

• Hur ser internrevisionens struktur ut? 
• Hur ser internrevisorns roll och arbetsuppgifter ut samt hur har de förändrats?  
• Vad beror den förändrade rollen på, samt vilka konsekvenser innebär förändringen 

för internrevisorn? 

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva internrevisionens struktur och internrevisorernas roll och arbetsupp-
gifter i svenska börsnoterade finansiella och industriella företag. Vidare har vi som avsikt 
att beskriva och förklara hur internrevisorerna upplever att yrkesrollen och arbetsuppgif-
terna har förändrats under de senaste fem till tio åren. Vi ämnar även förklara orsaker till 
förändringen samt vilka konsekvenser den medfört för internrevisorerna.  

1.5 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa vår undersökning till att omfatta den förändrade internrevisorsrollen 
under de senaste fem till tio åren då vi ansåg att utbudet av internrevisorer med erfarenhet 
från denna tidsperiod var större jämfört med internrevisorer med längre erfarenhet. Anled-
ningen till att vi valde att undersöka internrevisorer på svenska börsnoterade företag är att 
internrevision enligt oss inte är lika omskrivet i Sverige som i till exempel USA. Vi valde in-
ternrevisorns perspektiv då vi utgick från att det är de som besitter den största kunskapen 
inom området. 
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Slutsatser 

Metod 

Referensram 

Empiri & Analys 

Inledning 

Slutdiskussion 

1.6 Disposition 

Nedan presenteras en disposition av vår uppsats. 

Kapitel 1, Inledning: beskriver bakgrunden till problem-
området. Vi ger en diskussion kring problemet vilket resul-
terar i problemformulering som i sin tur leder till syftet 
med denna uppsats. 

Kapitel 2, Metod: beskriver den valda metoden, littera-
tursökning samt intervjuförfarandet. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring undersökningens trovärdighet. 

Kapitel 3, Referensram: presenterar inledningsvis teorier 
och riktlinjer inom internrevision. Därefter beskrivs institu-
tionell teori och tidigare studier inom internrevision. Av-
slutningsvis summeras kapitlet.   

Kapitel 4, Empiri & Analys: redovisar resultaten av det 
insamlade materialet i samband med en analys som bygger 
på den teoretiska referensramen.  

Kapitel 5, Slutsatser: presenterar en sammanfattning av 
undersökningens resultat. Slutsatserna som redovisas be-
svarar vårt syfte. 

Kapitel 6, Slutdiskussion: presenterar våra egna tankar 
om internrevisionens utveckling, internrevisorns objektivi-
tet samt ger förslag på vidare forskning. 

Figur 1-1 Disposition av uppsatsen (egen modell) 
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2 Metod 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för val av metod. Därefter beskrivs vår litteratursökning samt den 
empiriska undersökningen. Slutligen presenteras undersökningens trovärdighet. 

2.1 Metodval  

Det finns två typer av metodansats; kvalitativ- och kvantitativ ansats. Metoderna handlar 
om hur undersökningsdata uttrycks och analyseras (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Då vi strävade efter att uppnå en meningsfull inblick i internrevisorers arbetsuppgifter och 
roll och inte efter att erhålla statistiska generaliseringar präglades vår undersökning av den 
kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitativa undersökningar studerar individer eller grupper 
av individer och den värld de lever i. Syftet är att beskriva, analysera och förstå enskilda 
människors och gruppers beteende med utgångspunkt från dem som studeras (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Då vi sökte svar på frågorna hur internrevisorerna upplever att yrkesrollen 
och arbetsuppgifterna har förändrats under de senaste fem till tio åren, orsakerna till för-
ändringen, samt vilka konsekvenser den medfört för internrevisorerna, ansåg vi att en stu-
die på djupet istället för på bredden var en lämplig metod för att kunna förstå problemom-
rådet.  

Vi ansåg att möjligheten att skapa en bättre förståelse för internrevisorernas yrkesroll ge-
nom att se totalsituationen för varje respondent samt närkontakten, talade för den kvalitati-
va metoden (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa metoden är mer flexibel jämfört 
med den kvantitativa metoden som karakteriseras av registrering av siffror och fokusering 
på mängd och frekvens av variabler som kan bearbetas statistiskt (Christensen, Andersson, 
Carlsson & Haglund, 2001). Den kvantitativa metoden har en standardiserad uppläggning, 
vilket innebär att alla undersökningsenheter får samma frågor och samma svarsalternativ 
(Holme & Solvang, 1997). Genom att använda den kvalitativa metoden begränsade vi där-
med inte undersökningen till de alternativ som diskuterats i referensramen, utan vi var även 
öppna för intervjuobjektens egna förslag och tolkningar.   

2.2 Litteratursökning 

Vår undersökningsprocess inleddes med olika sökmetoder för att finna relevant litteratur 
med hänsyn till studiens syfte. Vi sökte efter litteratur i den lokala biblioteksdatabasen Julia 
på högskolan i Jönköping. Inom ämnet internrevision är tillgången på svensk litteratur be-
gränsad, vilket ledde till att vi till stor del använde utländsk litteratur. Referensramen består 
bland annat av information från hemsidor, böcker, vetenskapliga artiklar samt tidigare un-
dersökningar inom internrevision. Artiklarna hämtades ur tidskrifter såsom International 
Journal of Auditing, Managerial Auditing Journal och The Internal Auditor. Vi lånade även 
böcker via fjärrlån vid högskolebiblioteket i Jönköping. För att finna förklaringar till varför 
organisationer förändras och därmed även förändring av individers roll i organisationer, 
använde vi oss av institutionell teori. Några exempel på sökord som vi använde när vi sökte 
i bibliotekets databaser var; internrevision, intern kontroll, riskhantering, internrevisorns 
(förändrade) roll, orsak, konsekvens, internrevisionens struktur, Finansinspektionen, IIA, 
COSO, revisionskommitté, revisionsform, objektivitet, oberoende, institutionell teori samt 
isomorfism. Samtliga sökord användes även på engelska.  
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2.3 Empirisk undersökning 

Vi valde att genomföra intervjuer istället för enkät eftersom vårt mål var att få en menings-
full insyn hur internrevisorerna upplever att yrkesrollen och arbetsuppgifterna har föränd-
rats samt varför den har förändrats och vilka konsekvenser förändringen medfört för in-
ternrevisorerna. Vi ansåg att intervjuer var det lämpligaste tillvägagångssättet med utgångs-
punkt från vårt val av kvalitativ metod. Då intervjuer enligt Arksey och Knight (1999) in-
nebär en förståelse på djupet ansåg vi att det var nödvändigt med intervjuer med tanke på 
vårt syfte. Med en intervju ges också en förståelse för den intervjuades perspektiv inom 
området (Arksey & Knight, 1999). 

Då alla de internrevisorer vi intervjuade är medlemmar i branschorganisationen för yrkes-
verksamma internrevisorer, Internrevisorerna, ges en kort presentation av föreningen. De 
cirka 500 medlemmarna som är med i föreningen arbetar med internrevision, internkon-
troll, IT-revision samt utbildning och säkerhet. Föreningen Internrevisorerna är en del av 
den internationella branschorganisationen the Institute of Internal Auditors, IIA. Då IIA är 
världsledande inom utbildning, utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevi-
sorer över hela världen valde vi att använda en del av deras riktlinjer och standarder till vår 
referensram. För tillfället har IIA cirka 103 000 medlemmar från 160 länder. Som yrkes-
verksam internrevisor kan man bli certifierad genom den så kallade CIA-certifieringen 
(Certified Internal Auditor). Denna certifiering kan alla medlemmar i Internrevisorerna re-
spektive IIA erhålla (Internrevisorernas förening, 2005). IIA kan inte tvinga internrevisorer 
att följa organisationens standarder och vidtar inga straffpåföljder när standarder frångås. 
Istället har organisationen valt att uppmuntra och uppmärksamma de internrevisorer som 
följer standarderna (IIA, 2005).  

2.3.1 Urval av respondenter 

Vi valde att intervjua internrevisorer med minst fem års erfarenhet då vi ansåg att färre år 
inom yrket inte varit tillräckligt för att uppfylla vårt syfte. Vi gjorde därmed ett strategiskt 
urval, vilket innebär att undersökaren själv bedömer vilka personer i målpopulationen som 
ska ingå i urvalet. Urvalet är vanligt vid kvalitativa undersökningar eftersom syftet med un-
dersökningen då är att erhålla en djupare förståelse och inte att beskriva mängd. Strategiskt 
urval är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras efter-
som samtliga enheter inte har en känd chans att komma med i urvalet (Christensen et al., 
2001). Vi har således gjort ett icke-sannolikhetsurval och är medvetna om att resultaten inte 
kan generaliseras.  

Vi valde att intervjua internrevisorer som är medlemmar i Internrevisorerna. Vi var vid ur-
valet medvetna om att samtliga Sveriges internrevisorer inte är medlemmar i Internreviso-
rerna. Då det inte finns regleringar för internrevisorers utbildning och certifiering finns ing-
et register över Sveriges samtliga internrevisorer. Därför ansåg vi att Internrevisorerna var 
en bra utgångspunkt. Enligt föreningens VD Klas Schöldström är 500 av landets cirka 700 
internrevisorer medlemmar i föreningen. Schöldström förklarade även att: ”Upp till 90 % av 
Sveriges viktiga företag har medlemmar i föreningen.” (Schöldström, personlig kommunikation, 
2005-04-05). Därmed ansåg vi att vi inte begränsades i vår urvalsprocess.  

Vi valde att intervjua internrevisorer i privata bolag. Vi delade därefter upp den privata sek-
torn i två branscher; den finansiella och industriella. De finansiella företagen i vår under-
sökning utgörs av internationella banker och de industriella är globala tillverkningsföretag. 
Anledningen till uppdelningen var att båda branscherna och deras respektive internrevision 
skiljer sig åt med avseende på lagar och regleringar. Schöldström hjälpte oss att bistå med 
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en lista över verksamma internrevisorer i Göteborg och Stockholm. Valet av städer basera-
des på att majoriteten av internrevisorerna arbetar i Stockholm, då internrevision är en 
funktion som vanligen är stationerad på huvudkontoret, vilket för det mesta återfinns i hu-
vudstaden (Schöldström, personlig kommunikation, 2005-04-05). Göteborg valdes av tids- 
och kostnadsmässiga skäl för att vi skulle ha möjlighet att genomföra personliga intervjuer. 
Krav på erfarenhet inom yrket samt geografiska områden innebar att vi systematiskt valde 
respondenter utifrån vissa kriterier för att skapa en mer fullständig förståelse för området 
istället för att uppnå statistisk generalisering och representativitet (Holme & Solvang, 1997).  

Då vi genomförde kvalitativa intervjuer, vilka är relativt omfattande valde vi att begränsa 
oss till tre företag inom varje bransch. Vi ansåg att de sex respondenterna med sin erfaren-
het var väl insatta inom internrevision, vilket innebar att informationen vi erhöll var till-
räcklig för att uppfylla vårt syfte. Samtliga internrevisorer inom den finansiella samt indust-
riella branschen i Göteborg och Stockholm utgör 188 av föreningens medlemmar. Sju in-
ternrevisorer från respektive bransch arbetade i Göteborg, medan det i Stockholm fanns 
120 internrevisorer inom den finansiella branschen och 54 inom den industriella branschen. 
Vi valde att kontakta de sex första internrevisorerna på listan över finansiella respektive in-
dustriella företag via mail. Vi berättade om vår studie och frågade om de hade minst fem 
års erfarenhet inom yrket samt var intresserade av att delta i vår undersökning. Några dagar 
senare gjorde vi uppföljande telefonsamtal till de tre första internrevisorerna på finansiella 
respektive industriella företag som via mail meddelat intresse av och möjlighet att ställa upp 
på en intervju. Tre av de utvalda respondenterna var stationerade i Göteborg, varav två av 
dem var verksamma inom bank, respektive en inom den industriella branschen. Resterande 
tre respondenter återfanns i Stockholm, där två var verksamma inom den industriella bran-
schen medan den tredje arbetade på bank.  

2.3.2 Intervjuer 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer vilka varade i cirka en timme. Semistrukture-
rade intervjuer innebär att vi arbetade utifrån en intervjuguide som innehöll en lista på te-
man och frågor som berördes under intervjun. Jämfört med en strukturerad intervju, där 
undersökaren nära följer en fastställd intervjuhandledning, ansåg vi att det semistrukturera-
de alternativet gav möjlighet till en diskussion med hjälp av följdfrågor. Anledningen till att 
vi uteslöt helt ostrukturerade intervjuer där ingen intervjuguide används alls, var att vi var 
relativt oerfarna intervjuare. En intervjuguide hjälpte oss att hålla oss inom ramen för vårt 
ämne samt försäkrade att de i förväg planerade frågeställningarna togs upp (Darmer, 1995; 
Christensen et al., 2001). Ytterligare en fördel med en intervjuguide menar vi är att samtliga 
respondenter får liknande frågor ställda i ungefär samma ordning för att respondenterna 
ska genomgå intervjun under samma förutsättningar. Vi har valt att använda oss av öppna 
frågor för att respondenterna fritt ska kunna berätta och svara på frågorna och inte begrän-
sas av oss på förhand bestämda svarsalternativ som är fallet vid slutna frågor (Ejvegård, 
1996). 

Före varje intervju upplystes respondenterna om att de skulle behandlas anonymt i uppsat-
sen för att de därmed skulle kunna uttrycka sig mer fritt. Därmed minskades risken för att 
respondenten svarade mindre sanningsenligt för att undvika att visa sig vara avvikande eller 
framstå i sämre dager (Ejvegård, 1996). Önskemål om att även företagen skulle vara ano-
nyma framfördes varför samtliga företag behandlas anonymt i uppsatsen. 

Vår undersökning bestod av både personliga intervjuer samt telefonintervjuer. De tre första 
intervjuerna genomfördes personligen i Göteborg. Fördelarna med personlig intervju är 
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dess flexibilitet. Under intervjun kunde vi ställa följdfrågor och be respondenterna utveckla 
och fördjupa sina svar. En av metodens nackdelar är att den tar relativt lång tid i anspråk, 
vilket i sin tur även medför högre kostnader för intervjun. Nyss nämnda nackdelar har bi-
dragit till att vi inte har haft utrymme för att genomföra mer än tre personliga intervjuer. Vi 
är även medvetna om nackdelen av den så kallade intervjuareffekten, att vi som intervjuare 
genom vårt uppträdande och sätt att ställa frågor kan påverka respondentens svar. För att 
undvika detta skickade vi intervjuguiden till internrevisorerna några dagar innan intervjun. 
Respondenten hann då tänka igenom svar till våra frågor och därmed vara väl förberedda 
(Bell, 2001; Christensen et al., 2001).  

De resterande tre intervjuerna genomfördes via telefon med respondenter i Stockholm. Te-
lefonintervjuer är både kostnads- samt tidseffektiva, vilka var de främsta anledningarna till 
att denna form av intervju valdes. Metoden innebar även liksom den personliga intervjun 
att följdfrågor kunde ställas samt vidareutveckling av avgivna svar kunde ske. Nackdelar 
med telefonintervjuer är att kroppsspråk och ansiktsuttryck inte framkommer vilket kan 
utelämna information som skulle ha erhållits vid en personlig intervju. Vidare kan ingen 
närmare kontakt etableras mellan intervjuare och respondent, vilket kan medföra att re-
spondenten inte får något förtroende för intervjuaren och därmed begränsar sina svar 
(Malhotra, 2002). Vi upplevde dock inte att de negativa aspekterna har haft någon inverkan 
på våra intervjuer och ansåg att telefonintervjuerna var minst lika informativa och givande 
som de personliga intervjuerna.  

Samtliga respondenter samtyckte till att intervjuerna spelades in. En fördel med att spela in 
samtalen var att vi då kunde koncentrera oss på vad som sades under intervjun och utveck-
la en förståelse för området och därmed kunna ställa lämpliga följdfrågor. Vi fick också oss 
en större detaljrikedom jämfört med om vi enbart hade fört anteckningar. Vi är dock med-
vetna om att inspelning kan vara hämmande för vissa personer som då kan uttala sig mer 
försiktigt under intervjun. Intervjuerna renskrevs därefter och en utskrift skickades till re-
spondenterna som fick möjlighet att göra rättelser eller utveckla otydliga svar för att miss-
förstånd skulle undvikas (Ejvegård, 1996).  

2.4 Trovärdighet 

Oberoende av vilken metod som väljs för insamlandet av information måste den alltid kri-
tiskt granskas för att avgöra hur tillförlitlig den insamlade informationen är. Detta brukar 
vanligtvis inbegripas i två begrepp; reliabilitet och validitet (Bell, 2000). 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos, och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten. Det kan även handla om att bedöma om ett test är pålitligt eller inte (Ejve-
gård, 1996). För att öka reliabiliteten spelade vi in samtliga intervjuer samt förde stödan-
teckningar för att ingen viktig information skulle förbises. Inspelningen sparades så länge 
forskningen pågick för att vi skulle ha möjlighet att gå tillbaka till inspelningen om det be-
hövdes under analysarbetet. Vi närvarade båda två vid samtliga intervjuer för att minska 
risken för felaktig uppfattning av svaren. Dock är vi medvetna om att subjektiviteten kan 
ha påverkat reliabiliteten eftersom det var vi som intervjuare som var mätinstrumentet. 
Varje intervju är situationsanpassad och därmed går det inte med säkerhet att säga att våra 
respondenter vid ett senare tillfälle skulle lämna samma svar och synpunkter kring ställda 
frågor. Våra personliga egenskaper och erfarenhet kan därmed ha färgat undersökningen i 
viss mån (Arksey & Knight, 1999). Vi är medvetna om att då alla Sveriges internrevisorer 
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inte är medlemmar i föreningen Internrevisorerna, försämras undersökningens reliabilitet. 
Internrevisorer som inte är medlemmar i Internrevisorerna kan ha en annan uppfattning då 
de inte är styrda av IIA vilket kunde ha medfört ett annat resultat.   

2.4.2 Validitet 

Validitet är hänförligt till huruvida det som faktiskt studeras är detsamma som det man av-
ser att undersöka (Arksey & Knight, 1999). I de fall då klara mått och mätmetoder förelig-
ger har det visat sig att mätmetoden allt som oftast är valid, det vill säga giltig (Ejvegård, 
1996). En svaghet med validiteten är att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en 
mätmetod är valid eller inte (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att höja validiteten använde vi 
oss av så kallad deltagarkontroll, vilket innebär att respondenterna godkände utskrifter av 
både renskrivna intervjuer och sammanställda versioner av empirin och tog ställning till om 
resultatet verkade trovärdigt (Merriam, 1994). Andra faktorer som bidragit till ökad validitet 
är att vi även utgick från referensramen vid utformandet av intervjuguiden och att intervju-
erna varade minst en timme för att en öppenhet med respondenterna skulle etableras samt 
att det skulle finnas tid för att öppna upp och utveckla specifika resonemang (Arksey & 
Knight, 1999). 

2.5 Källkritik 

Tillförlitligheten hos använda källor, både av intervjuer och tryckt material ska granskas. En 
källas tillförlitlighet kan prövas genom ett antal källkritiska kriterier (Ejvegård, 1996; Bell, 
2000). Vi valde att diskutera följande tre kriterier: 

1. Äkthet påverkas av möjligheten att kunna fastställa källans trovärdighet (Ejvegård, 
1996). I vår undersökning strävade vi hela tiden efter att använda originalkällor. Vi 
lyckades dock inte finna originalkällan till DiMaggio och Powells (1983; 1991) verk. 
Vi bedömde ändå att återgivningen av Al-Twaijry, Brierley och Gwilliam (2003) var 
tillförlitlig då den presenterades i en vetenskaplig artikel i tidskriften Critical Per-
spectives on Accounting. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är det viktigt att använ-
da källor som är relevanta, äkta och tillförlitliga. En del av litteraturen i vår referens-
ram utgjordes av lagar, standarder och rekommendationer.  Därmed ansåg vi att 
den delen av referensramen var tillförlitlig. Intervjumaterialet har verifierats av re-
spondenterna för att få säkerställt som korrekt uppfattat. 

2. Enligt färskhetskravet är det i allmänhet bättre att använda sig av nya än gamla källor 
(Ejvegård, 1996). Vi önskade att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av 
nya informationskällor vid sammanställandet av vår referensram. Då större delen av 
vår litteratur utgjordes av information från 2000-talet ansåg vi att färskhetskriteriet 
är uppfyllt. 

3. När två eller flera oberoende källor förklarar en händelse på ett liknande sätt upp-
fylls ett oberoendekrav. Oberoendet leder till att sannolikheten ökar för att sannings-
enlig information ges (Ejvegård, 1996). Vi försökte att styrka litteraturen vi återgivit 
genom att hänvisa till flera källor när tillfälle gavs. 

Då internrevision inte är lika omskrivet i Sverige som i utlandet var stora delar av litteratu-
ren i vår referensram utländsk. Då Sverige skiljer sig åt från andra länder avseende lagar och 
regleringar var litteraturen inte tillämpbar fullt ut på internrevisorernas situation i Sverige. 
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Vi är medvetna om att det kan ha påverkat vår undersökning. Men då det fanns lite svensk 
litteratur att tillgå inom internrevision ansåg vi att nyttjad utländsk litteratur var tillräcklig.  
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3 Referensram 

Detta kapitel presenterar inledningsvis revision, intern kontroll och internrevision. Därefter beskrivs 
struktur och rapportering, internrevisorns roll och arbetsuppgifter, revisionsformer, principer samt olika 
riktlinjer och lagar som påverkar internrevisorn. Sedan förklaras institutionell teori som berör förändringar 
i organisationer samt tre tidigare studier inom internrevision. Kapitlet avslutas med en summering. 

3.1 Revision 

Revision är en formell oberoende undersökning av en produkt, tjänst, arbetssätt, avdelning 
eller en organisation (Russell, 2003). Revision innebär att kritiskt granska, bedöma och utta-
la sig om en organisations redovisning och förvaltning. Revision kan ses som en förutsätt-
ning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle eftersom den ger trovärdighet åt företa-
gets finansiella information. Det finns olika slags revisioner; extern och intern, statlig och 
kommunal, miljörevision samt statlig taxeringsrevision (FAR, 1999). Då uppsatsen innefat-
tar begreppen intern och extern revision följer en förklaring på vad som skiljer begreppen 
åt. En viktig skillnad mellan intern och extern revision är att internrevisorns ansvarsområde 
är mer vidsträckt än externrevisorns. Externrevisorerna fokuserar på finansiell revision, 
medan internrevision omfattar exempelvis granskning av den operativa verksamhetens ef-
fektivitet, bedrägeriutredningar, regelefterlevnad, finansiell revision och miljörevision (Gray 
& Manson, 2005). Internrevisionen är enligt Cosserat (2004) främst ett ledningsverktyg 
som används av organisationen för att förbättra den interna kontrollen. 

3.1.1 Intern kontroll 

En av de viktigaste delarna i planeringen av ett internrevisionsuppdrag är att förstå företa-
gets interna kontroll. Intern kontroll utformas av ledningen för att tillförsäkra att väsentliga 
fel förebyggs eller upptäcks i tid för att tillta korrigerande handlingar (Cosserat, 2004). God 
intern kontroll behövs i alla företag för att hindra såväl avsiktliga som oavsiktliga fel i det 
dagliga arbetet som i sin tur leder till fel i redovisningen eller förluster för företaget (FAR 
Förlag, 2000).  

Internal Control – Integrated Framework, även kallad COSO-rapporten, utarbetades 1992 
och är ett enhetligt ramverk för definitionen av intern kontroll liksom för de procedurer 
som ska genomföras för att utvärdera den interna kontrollen (Moeller, 2004). COSO: s de-
finition av intern kontroll återges även av Hayes, Dassen, Schilder, & Wallage (2005) samt 
FAR Förlag (2000) och är en internationell standard som används av de flesta större före-
tagen: 

”A process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:  

• Effectiveness and efficiency of operations.  

• Reliability of financial reporting.  

• Compliance with applicable laws and regulation” (COSO, 1992). 

Enligt Finansinspektionens författningssamling, FFFS, (1999:12) betyder en god intern 
kontroll att rutiner fastställs för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagar och 
andra bestämmelser samt stämmer överens med styrelsens eller verkställande direktörens 
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instruktioner (7 §). En god intern kontroll kan exempelvis uppnås genom att det finns kon-
trollfunktioner som informerar om när utvecklingen inom ett visst verksamhetsområde av-
viker från fastlagda riktlinjer. Ett annat exempel är att ansvarsfördelning säkerställer att den 
kontrollerande funktionen är oberoende i förhållande till de funktioner som kontrolleras (8 
§, FFFS 1999:12).    

3.2 Internrevision 

En vanligt förekommande definition av internrevision är den som den internationella 
branschorganisationen för internrevisorer, IIA har utvecklat (IIA, 2002): 

”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add 
value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk manage-
ment, control, and governance processes.” (IIA, 2002, s. 3). 

Hayes et al. (2005, s. 663) definierar internrevision på följande sätt: “An appraisal activity es-
tablished within an entity as a service to the entity. Its function includes, amongst other things, examining, 
evaluating and monitoring the adequacy and effectiveness of the accounting and internal control systems”. 
Denna definition återges även av FAR (2005, RS 610, punkt 3) i form av en översättning. 
Både IIA: s (2002) och Hayes et al. (2005) definitioner innefattar utvärdering av kontrollsy-
stemens effektivitet, men IIA: s definition inkluderar även begrepp som konsultation, att 
tillföra värde, förbättring samt riskhantering. Enligt IIA (2002) är internrevisionen en obe-
roende och objektiv funktion, medan Hayes et al. (2005) beskriver internrevisionen som en 
etablerad funktion i företaget. 

Internrevisionsfunktionen ska uppfattas som en värdefull resurs för företaget. Ett primärt 
mål med internrevisionen är att den ska hjälpa företaget att behålla sina effektiva interna 
kontroller genom att utvärdera kontrollernas lämplighet och effektivitet. Att ge rekommen-
dationer på eventuella förbättringar när utvärderingen är genomförd ingår även i internrevi-
sorns uppgifter (Ramos, 2004). 

Syftet med internrevisionen är att tillföra styrelsen och ledningen en försäkran om pålitlig-
heten och relevansen av företagets interna kontrollsystem. Det är genom internrevisionen 
som styrelsen kan försäkra sig om att de interna kontrollsystemen är tillräckliga för att fö-
rebygga och skydda sig mot bedrägerier och andra otillåtna aktioner (Gray & Manson, 
2005). 

3.2.1 Struktur och rapportering 

Gray och Manson (2005) rekommenderar att företag, och då främst börsnoterade företag 
bör ha en effektivt fungerande internrevisionsavdelning. Kritik som ofta riktas mot intern-
revisorerna är att de inte är helt oberoende och självständiga i förhållande till ledningen. 
För att oberoendet och självständigheten ska bevaras rekommenderas att internrevisorerna 
ska rapportera till en revisionskommitté, och inte enbart till VD: n (Gray & Manson, 2005). 
Hayes et al. (2005) menar däremot att internrevisionsavdelningen ska rapportera direkt till 
antingen VD: n eller styrelsen. Det är viktigt att internrevisorn är oberoende i förhållande 
till avdelningens chefer samt andra chefer vars arbete internrevisorn granskar (Hayes et al., 
2005). 

Revisionskommittén ska kontrollera den verkställande ledningens arbete och bevara en 
fullständig och effektiv kontroll över företaget. Kommitténs roll är att ha uppsikt över fö-
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retagets finansiella rapporteringsprocess, inkluderande företagets interna kontroll. Detta in-
nebär att kommittén bland annat granskar planen för, men även effektiviteten av, företagets 
interna och externa revision (Gray & Manson, 2005). Vidare är kompositionen av kommit-
tén oerhört viktig. De som sitter med i kommittén får inte vara styrelseledamöter som är 
anställda i företaget. De får inte heller ha någon relation eller intresse i företaget som kan 
göra att de påverkas i sitt arbete och de beslut de tar, och därmed inte är oberoende. 
Kommittén bör bestå av minst tre personer, vilka väljs av styrelsen (Pickett, 2003). 

3.3 Internrevisorer 

Ett företags internrevision kan utföras av en i företaget anställd internrevisor. Ett alternativ 
är att företag använder sig av professionella revisionsbyråer för att få den interna revisionen 
utförd, en form av outsourcing. Företag kan därmed undvika de höga kostnaderna som 
uppstår i samband med en egen internrevisionsavdelning (Gray & Manson, 2005). Intern-
revisorn fyller inte externrevisorns plats utan är ett medel för företagsledningen att kontrol-
lera företagets verksamhet och effektivitet. Internrevisorn ska inneha en självständig ställ-
ning i företaget och arbeta på ett opartiskt sätt. Internrevisorerna är dock inte oberoende i 
förhållande till företagsledningen i de fall då de är anställda i företaget. Det finns inga for-
mella krav på erfarenhet och utbildning för att kunna bli internrevisor. Föreningen Intern-
revisorerna har dock fortbildningskurser och många internrevisorer har samma erfarenhet 
och utbildning som auktoriserade eller godkända revisorer. Internrevisorn kan även genom 
föreningen genomgå ett internationellt prov och bli Certified Internal Auditor, CIA (FAR, 
1999).  

3.3.1 Internrevisorns roll och arbetsuppgifter 

Internrevisorns roll är bred. När det gäller att förbättra riskhantering, kontroll och styr-
ningsprocesser är det stor variation på arbetsuppgifterna för att organisationen ska kunna 
tillföras värde. Internrevisorns roll är beroende av omgivande faktorer och det bästa re-
sursutnyttjandet (Pickett, 2003). Riskbedömningar har blivit centralt inom revision. Profes-
sionell revisionspraxis använder riskbedömning för att prioritera arbetsuppgifter och hjälpa 
organisationen att möta varierande och komplexa krav på modern bolagsstyrning 
(O´Reagan, 2003). Det finns flera olika definitioner på risk, exempelvis kan risk definieras 
som ”A concept used to express uncertainty about events and/or their outcome that could have a material 
effect on the goals and effectiveness of an organization” (Selim & McNamee, 1999, s. 148). En annan 
definition ges av IIA som definierar risk som ”the uncertainty of an event occurring that could have 
an impact on the achievement of objectives. Risk is measured in terms of impact and likelihood.” (IIA, 
2004). Definitionerna skiljer sig inte nämnvärt åt, dock inkluderar Selim och McNamee 
(1999) att påverkan är väsentlig. IIA (2004) tillägger även att risk mäts i termer av påverkan 
och sannolikhet. 

COSO utvecklade 2004 en modell för en effektiv identifiering, bedömning samt hantering 
av risk, vilken benämns Enterprise Risk Management – Integrated Framework, ERM. ERM 
hjälper till att tillförsäkra effektiv rapportering, efterlevnad av lagar och regleringar samt 
förhindrar att företagets rykte förstörs (COSO, 2004). COSO: s ERM sammanfattar intern-
revisorns roll när det gäller att stödja riskhantering. Den efterlyser att internrevisionsfunk-
tionen ska assistera ledningen, styrelsen eller revisionskommittén genom att undersöka, ut-
värdera, rapportera om och rekommendera förbättringar för fullständighet och effektivitet i 
företagets riskhantering (Beasley, Clune & Hermanson, 2005). 
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Internrevisorns roll är även under förändring. Den förändras från den traditionella gransk-
nings- och revisionsrollen till en mer förebyggande och värdehöjande roll (Bou-Raad, 
2000). Internrevision är nu ett utvecklat yrke som har förändrats med avseende på synsätt, 
rollen och de tjänster som tillhandahålls (Pickett, 2003). Internrevisorn ska erbjuda ledning-
en goda råd och rekommendationer om hur företaget ska nå sina mål. Genom denna vär-
dehöjande roll har internrevisorn fått en mer förebyggande betydelse när det gäller att assi-
stera ledningen i en mängd frågor, bland annat frågor som berör verksamhetens mål och 
vem som ska ha ansvar för olika delar av organisationen. Vad som vidare har utvecklats är 
ett nära samarbete mellan ledningen och internrevisorn. Numera är internrevisorn involve-
rad i nästan samtliga av företagets aktiviteter. Det ökade engagemanget har lett till att frå-
gan väckts om internrevisionsyrket verkligen kan anses ha en självständig ställning inom fö-
retagen (Bou-Raad, 2000). I och med COSO-rapporten har internrevisorn fått en mer aktiv 
och förebyggande roll när det gäller den interna kontrollen. Internrevisorn ska hjälpa och 
även tillsammans med ledningen utveckla den interna kontrollen, bedöma dess effektivitet 
samt kontrollera att dess mål uppfylls (Rezaee, 1995).  

Internrevisorns förändrade roll omfattar även rådgivning vilken syftar till direkta förbätt-
ringar i en organisation. Som rådgivare ansvarar internrevisorn inte bara inför den högre 
ledningen utan även för mellanchefer, med vilka de utvecklar ett nära samarbete. I dessa 
fall kan internrevisorer vara mindre benägna att göra korrigerande ändringar. Rådgivning 
kan skapa en intressekonflikt då internrevisorn måste tillgodose mellanchefers önskemål 
och samtidigt utföra revision på samma avdelning. Därmed måste internrevisor spela en 
roll som både övervakare och rådgivare, vilket försvårar för internrevisorn att förbli objek-
tiv i sitt omdöme (Brody & Lowe, 2000). 

3.3.2 De fyra principerna 

Det finns fyra principer som internrevisorn förväntas följa; integritet, objektivitet, tystnads-
plikt samt kompetens (IIA, 2002).  

Internrevisorernas integritet skapar förtroende och utgör en grund för internrevisionsyrkets 
omdöme. En internrevisor bör vara ärlig, noggrann samt känna stort ansvar inför sitt arbe-
te. I sitt yrke förväntas internrevisorn följa lagen och avslöja upptäckter som är av väsent-
lighet (IIA, 2002).  

När internrevisorerna samlar in och utvärderar information bör de vara objektiva. Vidare 
ska de ta hänsyn till rådande omständigheter och inte låta sig påverkas av sina egna eller 
andras åsikter då beslut fattas. Då det gäller internrevisorernas objektivitet bör de varken 
deltaga i aktiviteter eller ha relationer som står i konflikt med företagets intresse. Objektivi-
teten kan även påverkas om internrevisorn får i uppgift att utföra en granskning av något 
som revisorn under tidigare år varit ansvarig för (IIA, 2002). Då internrevisorn ska vara ob-
jektiv i förhållande till de områden som ska granskas, bör exempelvis en internrevisor som 
utför en undersökning av redovisningsavdelningens effektivitet inte rapportera detta till 
chefen för redovisningsavdelningen, utan rapportera detta till någon utanför avdelningen 
(Gray & Manson, 2005).  

Internrevisorerna bör behandla information med stor respekt. De förväntas vara medvetna 
om informationens värde och bör inte avslöja någonting om de inte har tillåtelse eller skyl-
dighet att göra det. Vidare bör internrevisorerna inte använda något av informationen de 
erhåller i sin yrkesroll för personlig vinning (IIA, 2002).  
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Som internrevisor är det minst lika viktigt att vara kompetent som att vara oberoende. Re-
gelbundet bör revisorn därför genomgå lämplig utbildning och på så vis utvecklas. Den lö-
pande utbildningen ökar inte bara den generella effektiviteten av internrevisionen, den stär-
ker även internrevisorns självständighet och oberoende, vilka i sin tur innebär en ökad sta-
tus för revisorn (Gray & Manson, 2005).  

3.3.3 Tre former av internrevision 

Internrevisorerna fokuserar på att försäkra den interna kontrollen. En stor del av arbetet 
består av operativ revision, men även revision av regelefterlevnad utförs. Det är inte ovan-
ligt att internrevisorerna även involveras i den finansiella revisionen. Om internrevisorn äg-
nar sig åt finansiell revision bör de externa revisorerna göra en granskning av arbetet som 
internrevisorn utfört (Hayes et al., 2005). Nedan ges en närmare beskrivning av operativ, 
regelefterlevnad samt finansiell revision. 

Operativ revision är en term som används för att visa att internrevisionen är kopplad till hela 
organisationen, och inte bara till finansiella redovisningsområden. Operativ revision invol-
verar granskningen av verksamheten i allmänhet såsom produktion, personal, forskning 
och utveckling. Den operativa revisionen granskar vidare om resurserna inom företaget ut-
nyttjas optimalt (Gray & Manson, 2005).  

Revision av regelefterlevnad innebär en granskning av företagets system för att kontrollera att de 
fungerar på det sätt som ledningen planerat och bestämt. Även en genomgång av lagars och 
föreskrifters efterlevnad görs (Gray & Manson, 2005). 

Den finansiella revisionen utförs för att tillförsäkra att företagets finansiella system är lämpligt 
utformade, implementerade och bibehållna. Detta för att effektivt förebygga, upptäcka 
samt korrigera fel eller oegentligheter i den finansiella informationen eller dokumentationen 
som underbygger resultaten i den finansiella rapporten (Porter, Simon & Hartely, 2003).  

3.4 Riktlinjer och lagar  

Nedan presenteras lagar, riktlinjer och rekommendationer som internrevisorer måste ta 
hänsyn till i sitt arbete.  

3.4.1 IIA: s standarder 

Internrevisionsaktiviteter utförs i olika legala och kulturella miljöer, inom organisationer 
som varierar i ändamål, storlek, komplexitet och struktur, och av personer inom eller utom 
organisationen. Därför har IIA utvecklat standarder för att internrevisorn ska kunna upp-
fylla sin skyldighet. Standarderna finns samlade i ”International Standards for the Profes-
sional Practice of Internal Auditing”. Standarderna presenterar internrevisionens olika akti-
viteter, vilka beskrivs nedan (IIA, 2002). 

Chefen för internrevisionen ska effektivt leda internrevisionsaktiviteterna för att tillförsäkra 
att de tillför värde till organisationen exempelvis genom att inrätta riskbaserade planer för 
att bestämma vad internrevisionsaktiviteterna ska prioritera. Revisionsplanen ska baseras på 
en riskbedömning som utförs minst en gång per år. Internrevisionsfunktionen utvärderar 
och lämnar förbättringsförslag inom riskhantering, kontroll och styrningssystem (IIA, 
2002). 
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Internrevisorer ska utveckla och nedteckna en plan för varje uppdrag som ska utföras. Där-
efter utförs uppdraget och dess resultat såväl som slutsatser, rekommendationer och hand-
lingsplaner ska kommuniceras till berörda parter. En uppföljningsprocess ska upprättas för 
att antingen kontrollera och tillförsäkra att ledningens handlingar har implementerats effek-
tivt, eller att risken med att inte företa handlingar har accepterats (IIA, 2002). 

3.4.2 Finansinspektionen 

Finansinspektionen är en central förvaltningsmyndighet som övervakar finansiella markna-
der, kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsendet (Sveriges Riksdag, Förordning 
1996:596, 1 §).  Myndighetens övergripande mål är att bidra till det finansiella systemets 
stabilitet och effektivitet samt att verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn. Fi-
nansinspektionen ska bland annat utöva tillsyn enligt lag och meddela föreskrifter (Sveriges 
Riksdag, Förordning 1996:596, 2 §).  

Enligt Finansinspektionen ska styrelsen ansvara för att det finns en, från den operativa 
verksamheten oberoende, granskningsfunktion (internrevision) som är direkt underställd 
den verkställande direktören eller styrelsen. Styrelsen bör i instruktioner fastställa gransk-
ningsfunktionens ansvar, arbetsuppgifter och avrapportering av utfört arbete. Gransknings-
funktionen bör göra uppföljningar för att tillse att verksamhetens omfattning och inriktning 
överrensstämmer med styrelsens riktlinjer. Granskningsfunktionen bör även utföra gransk-
ning av institutets organisation, rutiner och interna kontroll (FFFS 1999:12, 10 §). 

3.4.3 Sarbanes-Oxley Act 

Sarbanes-Oxley Act, SOA, kom till under 2002 och är ett regelverk som påverkar både in-
terna och externa revisorer samt ledning och styrelse i företag. SOA ses numera som det 
viktigaste regelverket rörande både extern och internrevision. Det är företag noterade på 
den amerikanska börsen som berörs av SOA. Internrevisorer kommer till följd av SOA att 
ha en oerhört viktig roll då det gäller att hjälpa företagen med att förbereda sig och sedan 
även följa SOA. En av SOA: s inskränkningar är att den förbjuder börsnoterade företag att 
lägga ut internrevisionen på outsourcing (Moeller, 2004). 

SOA: s regler kommer leda till betydande ändringar vid planering, utförande och rapporte-
ring av interna revisioner. Tidigare fokuserade internrevisorerna främst på den interna kon-
trollens effektivitet och lät externa revisorer ta hand om den finansiella kontrollen. I takt 
med att SOA implementeras kommer det bli internrevisorns uppgift att även granska den 
finansiella kontrollen (Moeller, 2004). 

SOA går ett steg längre i rapporteringsprocessen och menar att det inte är tillräckligt att 
bara rapportera finansiella resultat. Utöver rapportering av finansiella resultat kräver SOA 
att företag även analyserar och utvärderar kvaliteten av de processer och kontroller som 
används för att möjliggöra rapportering av resultaten (Ramos, 2004; Moeller, 2004).  

3.4.4 Svensk kod för bolagsstyrning 

Koden är utarbetad av Förtroendekommissionen och representanter från näringslivet, som 
ett led i att hantera brister i bolagsstyrning. Koden är främst avsedd för svenska aktiebolag 
som är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats och avsikten är att koden 
ska kunna börja tillämpas från 2005. Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad 
styrning, vilket i sin tur främjar förtroendet för näringslivet. Ett annat viktigt syfte är att 
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höja kunskapen om och förbättra förtroende för den svenska bolagsstyrningen hos aktörer 
på den internationella marknaden för att på så sätt erhålla utländskt riskkapital. Koden är 
självreglerande, vilket innebär att företag som tillämpar koden kan frångå enskilda riktlinjer 
om avvikandet motiveras enligt principen ”följ eller förklara” (SOU 2004:46).  

Enligt koden ska bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) årli-
gen utvärdera behovet av en sådan funktion och motivera sitt ställningstagande i bolags-
styrningsrapporten. Internrevisionens granskning ska vara självständig och grundas på en 
revisionsplan som fastställs av styrelsen och utföras av personer med dokumenterad revi-
sionserfarenhet (SOU 2004:46). 
 

3.5 Institutionell teori 

Mänskligt beteende, beslutsfattande och organisatorisk effektivitet påverkas i hög grad av 
institutioner. Som en konsekvens av institutioners stora betydelse måste de förändras och 
anpassas till nya förutsättningar, då gynnsamma institutioner främjar effektivitet (Brorström 
& Siverbo, 2001).   

Företag finns i en miljö där de utsätts för olika slags påtryckningar som leder till föränd-
ringar i organisationen. Då ett företag ställs inför osäkerhet menar Al-Twaijry et al. (2003) 
att företaget vill anta ett tillvägagångssätt och därmed organisera sig på ett sätt som påmin-
ner om hur andra företag i samma miljö organiserar sig. Ett exempel är etablering och ut-
veckling av internrevisionsavdelning (Al-Twaijry et al., 2003). 

Det finns tre processer som leder till organisationers likformighet; tvingande, härmande 
och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism är ett resultat av lagar och regler som kan 
fastställas av till exempel staten. Staten kan via lagstiftning bestämma över förhållandena på 
marknaden och kan till exempel tvinga företag att etablera internrevisionsavdelningar som 
inte enbart granskar de interna kontrollsystemen, utan en avdelning som även kontrollerar 
den ekonomiska förvaltningen och effektiviteten av företagets olika aktiviteter samt aktivi-
teternas påverkan på företagets prestationer (DiMaggio & Powell, 1983, återgiven i Al-
Twaijry et al., 2003). 

Den härmande isomorfismen är en process av förändring som inleds på eget initiativ av fö-
retaget. Den härmande isomorfismen innebär att ett företag inser att en internrevisions-
funktion kan bidra till en förbättring av företagets interna kontroll, och därmed utvecklar 
internrevisionsfunktionen. Det som ligger bakom insikten och effekten rörande internrevi-
sion kan vara att det uppstått framgångsrika koncept på marknaden som företagen försöker 
härma. Som en konsekvens av denna uppfattning ökar antalet företag med en etablerad in-
ternrevisionsavdelning över tiden (DiMaggio & Powell, 1983, återgiven i Al-Twaijry et al., 
2003). 

Normativ isomorfism är etisk och moraliskt grundad. Många yrken standardiseras och 
formas genom statliga och andra certifierade yrkesutbildningar och bildar normativa regler 
för professionellt handlande. Denna likriktning tenderar att bilda en ordning för hur de yr-
kesverksamma ska passa in i sina organisationer. Denna likriktning stärks även genom in-
tresse- och branschorganisationer (DiMaggio & Powell, 1991, återgiven i Al-Twaijry et al., 
2003). Producenter av standarder, facktidskrifter samt andra intressenter bidrar till sprid-
ningen av normativa regler.  Professionella grupper kan bygga upp normer som aktörer på 
marknaden tvingas anpassa sig till (DiMaggio & Powell, 1983, återgiven i Al-Twaijry et al., 
2003). Den normativa isomorfismen uppstår med andra ord till följd av en ökning av pro-
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fessionaliteten inom företaget. Professionella normer är ett viktigt inslag i regleringen av 
marknader och kan upprätthållas genom certifiering och inspektion. När det gäller intern-
revisionen kan detta ske genom att internrevisorerna studerar ämnet internrevision vid uni-
versitet eller etablerar en del av IIA: s standarder inom företaget. För att öka professionali-
teten optimalt kan de bli certifierade internrevisorer (CIA) hos IIA. Genom att öka profes-
sionaliteten kommer även internrevisorernas status och profil stärkas, vilket i sin tur bidrar 
till en vidare utbredning av internrevision i andra företag (Al-Twaijry et al., 2003). 

3.6 Tidigare studier 

Nedan presenteras tre tidigare studier som alla behandlar ämnet internrevision och har an-
knytning till vårt syfte. Den första studien berör internrevisionens struktur och aktiviteter 
samt internrevisorns roll vid riskbedömning. Den andra studien fokuserar på internrevi-
sorns roll med avseende på IIA: s omarbetade definition. Den sista studien diskuterar kon-
sekvenser som uppstår till följd av internrevisorns nya roll. Studierna användes som grund 
för frågeställningarna i intervjuguiden samt som jämförelse med vår undersökning. 

3.6.1 Internrevision och riskbedömning i stora italienska företag: en 
empirisk undersökning  

År 2003 genomförde Allegrini och D’Onza en undersökning för att verifiera kännetecken 
och typiska drag hos internrevisionsaktiviteter i de 100 största italienska börsnoterade före-
tagen. 

Av studien framgick att väldigt få av de medverkande företagen har en stor internrevisions-
avdelning. Större delen av företagen hade en väldigt liten avdelning för internrevisionen, 
ofta mindre än 10 personer. Vidare framgick av undersökningen att banker i regel har en 
större internrevisionsavdelning än andra företag. Anledningen till att banker ofta har en 
mer utvecklad internrevision är att de regleras hårdare av externa institutioner (Allegrini & 
D’Onza, 2003). 

När det gäller internrevisionens position i företaget framgick det att internrevisionen van-
ligtvis är placerad under VD: n eller styrelseordföranden. Därmed är internrevisionsavdel-
ningens självständighet försäkrad. I fråga om rapporteringsmönster rapporterade nästan 
alla företag till revisionskommittén. Runt hälften av internrevisorerna rapporterade även till 
VD: n (Allegrini & D’Onza, 2003). 

Av undersökningen framgick att operativ revision är den revisionsform som internreviso-
rerna ägnar mest tid åt. Revision av regelefterlevnad kommer på andra plats. Det syntes 
tydligt att det främst är finansiella institut, såsom banker, men även mindre företag som 
granskar systemen för att efterlevnad av rekommendationer, policys och lagar följs. Den fi-
nansiella revisionen ansågs ligga inom externrevisorernas ansvarsområde (Allegrini & 
D’Onza, 2003). 

Ett resultat av studien är att internrevisorerna bistår ledningen och revisionskommittén 
med en försäkran om att företaget är medvetet om de risker som finns samt att de behand-
las på ett lämpligt sätt. Vidare framgick att 72 % av företagen i undersökningen utgår från 
en årlig riskanalys då de bestämmer vad revisionen ska fokuseras på (Allegrini & D’Onza, 
2003). 
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3.6.2 En bedömning av den nya definitionen av internrevision 

Nagy och Cenker (2002) genomförde strukturerade intervjuer med 11 amerikanska intern-
revisorer och återger i sin rapport respondenternas inblick och åsikter om IIA: s omarbeta-
de definition av internrevision. Internrevisionsfunktionen varierade mellan företagen från 
att vara en traditionell säkringsfunktion till att vara en värdehöjande och rådgivande funk-
tion, där de flesta företagen hamnade någonstans mittemellan. Det ansågs vara ledningen i 
företagen, och inte professionen eller revisionskommittéer, som skulle definiera internrevi-
sorsrollen. Professionen ska istället tillhandahålla vägledning och stöd. Trots denna inställ-
ning har de flesta internrevisioner förändrats och fokuserar mer på att tillföra värde, vilket 
är konsekvent med den nya definitionen. De flesta respondenterna ansåg att fokus ändra-
des flera år före den nya definitionen utarbetades och att den nya definitionen därför nu-
mera bättre reflekterar existerande praxis (Nagy & Cenker, 2002). 

Flera respondenter uttryckte oro då de flesta internrevisionsavdelningar på grund av be-
gränsade resurser tvingades att minska sina traditionella säkringsaktiviteter till förmån för 
den nya inriktningen. Detta bör egentligen kompenseras genom att externrevisorerna ökar 
sin granskning på säkringsområdena men de flesta chefer upplever att så inte är fallet (Nagy 
& Cenker, 2002).  

3.6.3 Internrevisorns nya roll: konsekvenser för internrevisorns ob-
jektivitet 

En studie av Brody och Lowe (2000) undersöker möjliga komplikationer till följd av intern-
revisorns utvidgade roll. Undersökningen utreder om internrevisorer kan förbli objektiva i 
sin roll som rådgivare. Det vill säga om internrevisorerna ser sin rådgivande roll som en roll 
där de tillhandahåller objektiv feedback till ledningen eller en roll som innebär att de till-
handahåller lösningar som de anser är bäst för företaget. Författarna har specifikt under-
sökt om internrevisorns objektivitet är beroende av deras företags roll vid ett förvärv, det 
vill säga rollen som antingen köpare eller säljare. 55 internrevisorer genomförde ett case 
angående ett förvärv och resultaten visade att företagets roll i förhandlingsprocessen har 
betydelse. Internrevisorer till ett köpande företag var partiska och uttryckte ett större inku-
ranslager och förespråkade nedskrivning, vilket medför ett lägre pris i förhandlingsproces-
sen och viceversa för säljande företag. Därmed antar internrevisorer troligtvis den position 
som är bäst för deras arbetsgivare. Till följd därav kan den utvidgade rollen till den rådgi-
vande sektorn innebära oavsiktliga resultat då individer inte alltid kan fungera oberoende 
och objektivt (Brody & Lowe, 2000). 

3.7 Summering av referensramen 

Kapitlet inleds med en beskrivning av revision och skillnader mellan extern och internrevi-
sion för att ge en förklaring av begreppen. Då internrevision främst är ett ledningsverktyg 
som används av organisationen för att förbättra den interna kontrollen ges även en förklar-
ing av intern kontroll. Intern kontroll utformas av ledningen för att tillförsäkra att väsentli-
ga fel förebyggs eller upptäcks för att undvika fel i redovisningen eller förluster för företa-
get. Internrevisionen ska rapportera till VD, styrelse eller revisionskommitté. Kommittén 
kontrollerar den högre ledningens arbete och bevarar en fullständig och effektiv kontroll 
över företaget. Vid analysarbetet görs en jämförelse mellan referensramens teori och under-
sökningens empiri.  
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Internrevision kan utföras av antingen en i företaget anställd internrevisor eller outsourcas 
till externa revisionsbyråer. Rollen är under förändring och utvecklas från den traditionella 
gransknings- och revisionsrollen till en mer förebyggande och värdehöjande roll. Internre-
visorns breda roll kan innefatta granskning, rådgivning samt riskhantering. Internrevisorn 
ska följa fyra principer; integritet, objektivitet, tystnadsplikt samt kompetens. Principerna 
beskrivs eftersom internrevisorerna måste ta hänsyn till dem i sitt arbete samt att principer-
na kan påverkas av den förändrade rollen. Internrevisorer kan utföra tre former av revision; 
operativ, regelefterlevnad och finansiell. Då utländska författare hävdar att internrevisorns 
roll är under förändring tillämpas dessa teorier för att jämföras med de intervjuade intern-
revisorernas situation.  

IIA: s standarder beskriver riktlinjer för hur internrevisionen ska utföras. Internrevisorn ska 
identifiera och utvärdera riskområden samt ge förbättringsförslag på riskhantering. Intern-
revisionen ska även utvärdera den interna kontrollens och styrningens effektivitet och ge 
förslag på förbättringar för att de effektivt ska bibehållas. Riskbedömningar utgör grunden 
för revisionens inriktning och bedömningen utgår från riskens påverkan på målen och san-
nolikheten att den inträffar. Anvisningarna om risk samt IIA: s standarder beskrivs för att 
möjliggöra en jämförelse med föreningen Internrevisorernas medlemmars arbetssätt. Fi-
nansinspektionen, SOA och Koden har inflytande över internrevisionens utformande och 
arbetssätt i olika grad. Närmare regler om vad internrevisionen måste rätta sig efter beskrivs 
inte utan istället ges en kortare presentation av myndighet och regelverk för att läsaren ska 
få en uppfattning om vad som kan påverka internrevisionen.  

Då uppsatsens syfte berör förändring presenteras en institutionell teori som behandlar för-
ändringar i organisationer. I takt med att en organisation förändras påverkas även indivi-
derna inom den. Teorin bidrar till att förklara vad rollförändringen orsakats av. Orsakerna 
kan vara av tvingande, härmande eller normativ karaktär.  

Slutligen presenteras tidigare studier om internrevisionens struktur och aktiviteter, IIA: s 
omarbetade definitions betydelse för internrevision samt internrevisorernas möjlighet att 
förbli objektiva i sin roll som rådgivare. Studierna används för en jämförelse med vår un-
dersökning. 
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4 Empiri och analys 

Detta kapitel återger resultatet av den empiriska undersökningen tillsammans med vår analys som bygger 
på den teoretiska referensramen. 

Informationen från intervjuerna presenteras under olika rubriker: definition, struktur och 
rapportering, roll och arbetsuppgifter, riktlinjer och lagar, förändringar och orsaker samt 
konsekvenser. Under varje rubrik jämförs först internrevisorernas åsikter inom respektive 
bransch för att sedan kopplas till teorin i referensramen. Därefter följer en jämförelse av 
empirin mellan de båda branscherna.  

Benämningen ”internrevisorerna” i detta kapitel syftar till de intervjuade internrevisorerna i 
vår undersökning. Internrevisorerna i den industriella branschen benämns med bokstaven I 
följt av siffran 1,2 eller 3. Motsvarande benämns internrevisorerna i den finansiella bran-
schen med bokstaven F följt av siffran 1,2 eller 3. I enlighet med Gray och Mansons (2005) 
beskrivning är samtliga internrevisorer anställda i företaget de arbetar på och erfarenheten 
inom yrket varierar mellan 5-23 år. Samtliga har akademisk utbildning och tre är CIA-
certifierade.  

4.1 Definition av internrevision 

Nedan presenteras internrevisorernas uppfattningar om internrevisionens definition.  

4.1.1 Den industriella branschen 

Samtliga tre internrevisorer är eniga om att internrevisionen är en funktion vilken granskar 
och säkrar den interna kontrollen. I3 förklarar internrevision som: ”En del i företaget som kri-
tiskt granskar att man sköter styrningen av företaget på ett korrekt sätt och efterlevnaden av styrningen.” 
Internrevisorerna är av samma åsikt som Gray och Manson (2005) vilka hävdar att syftet 
med internrevisionen är att försäkra styrelsen och ledningen om pålitligheten och relevan-
sen av företagets interna kontrollsystem. I1 anser liksom I2 att IIA: s definition (2002) av 
internrevision är den som bäst definierar vad internrevision står för. Samtliga internreviso-
rer anser liksom Ramos (2004) att ett primärt mål med internrevisionen är att den ska bistå 
företaget med att behålla effektiva interna kontroller samt vid behov ge förslag på förbätt-
ringsåtgärder om hur internrevisionsfunktionen kan fungera bättre och mer effektivt. I lik-
het med IIA: s definition (2002) väljer internrevisorerna att definiera internrevisionen som 
en objektiv funktion utan egna intressen i företaget. Då internrevisorernas respektive av-
delning utgör en etablerad funktion i företagen och därmed inte är helt oberoende, finner vi 
det anmärkningsvärt att internrevisorerna anser sig vara helt objektiva. Att beskriva intern-
revisionen som en etablerad funktion i företaget, är något som Hayes et al. (2005) väljer att 
göra.  

4.1.2 Den finansiella branschen 

F1 och F2 använder liknande definitioner och beskriver internrevision som en funktion 
som ska skapa värde för organisationen samt utvärdera och förbättra riskhantering, kon-
troll och styrning inom organisationen. F1 utvidgar dock definitionen till att innefatta en 
oberoende och objektiv funktion som ska hjälpa organisationen att uppnå sina mål. F3 skil-
jer sig i sin definition och väljer att definiera internrevision som en funktion som ska kon-
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trollera att det finns en fungerande intern kontroll för att efterleva bankens instruktioner 
samt medverka till framtagning av adekvata system och rutiner. 

FI och F2 baserar sina definitioner på IIA: s definition av internrevision (IIA, 2002). F1: s 
definition är med viss omformulering likadan som IIA: s definition bortsett från att be-
greppet rådgivning har uteslutits. I enlighet med Ramos (2004) anser F1 och F2 att intern-
revisionen ska utvärdera företagets kontroller och vid behov ge förbättringsförslag. F3 de-
finierar däremot internrevision snävare utifrån sina egna mål och riktlinjer, och innefattar 
bland annat inte begreppen förbättring och riskhantering. Även om samtliga internrevisorer 
är anställda i företagen är det ingen som liksom Hayes et al. (2005) uttrycker internrevision 
som en i företaget etablerad funktion som bland annat undersöker, utvärderar och granskar 
redovisnings- och interna kontrollsystemens effektivitet.  

4.1.3 Branschjämförelse 

Internrevisorerna i både den industriella och den finansiella branschen är eniga om att in-
ternrevision är en funktion som granskar och säkerställer organisationens interna kontroll. 
Vi menar vidare att internrevisorerna har samma uppfattning om vad internrevision är och 
att definitionerna varierar beroende på hur internrevisorerna valde att formulera sig. Att de 
flesta internrevisorerna använder sig av IIA: s definition anser vi beror på att samtliga in-
ternrevisorer är medlemmar i branschorganisationen samt att det är en internationellt er-
känd definition av internrevision.  

4.2 Struktur och rapportering 

Nedan presenteras internrevisionsavdelningarnas storlek och placering samt rapporterings-
led inom företaget.  

4.2.1 Den industriella branschen 

I alla de tre industriella företagen utgör internrevisionen en egen avdelning. Antalet intern-
revisorer på respektive företags avdelning varierar kraftigt. I1 är den enda internrevisorn på 
sitt företag, på I2: s avdelning finns 10 personer medan det på I3: s avdelning arbetar 25 in-
ternrevisorer. De just nämnda siffrorna skiljer sig från den italienska studien (Allegrini & 
D´Onza, 2003) där de flesta företagen hade revisionsavdelningar bestående av mindre än 
tio personer. Skillnaderna menar vi kan bero på det totala antalet anställda i företaget. De 
tre svenska industriella företagen i vår studie visar att ju fler anställda företaget har, desto 
större är internrevisionsavdelningen. Dock kan inga generaliseringar göras utifrån vår studie 
och vi har inga uppgifter om antalet anställda i företagen i den italienska studien. Både I1 
och I2: s företag har internrevisionsavdelningar vilka är direkt underställda ekonomichefen. 
I3: s internrevisionsavdelning är direkt underställd revisionskommittén. Placeringen av in-
ternrevisionerna i vår undersökning skiljer sig således från den italienska studien (Allegrini 
& D’Onza, 2003) där majoriteten av internrevisionsavdelningarna var placerade under VD: 
n eller styrelseordföranden. Skillnad i placering menar vi kan bero på att det i Italien kan 
finnas regleringar om var internrevisionen ska vara placerad. Vad som dock är anmärk-
ningsvärt är att både I1 och I2 är medvetna om att det finns en risk att de inte gör ett till-
räckligt bra arbete då de granskar personen de är underställda. Båda två är eniga om att den 
mest renodlade formen av internrevision uppstår då internrevisionen är direkt underställd 
styrelsen. Hayes et al. (2005) menar att det är viktigt att internrevisorn är oberoende i för-
hållande till chefer vars arbete ska granskas. Våra åsikter överensstämmer med I1 och I2: s 
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om att internrevisionens placeringen direkt under ekonomichefen är olämplig för att kunna 
uppnå det av Hayes et al. (2005) förespråkade oberoendet. 

För att oberoendet ska bevaras rekommenderar Gray och Manson (2005) att internreviso-
rerna inte endast ska rapportera till VD: n, utan även till en revisionskommitté. Nästan 
samtliga företag i Allegrini och D’Onzas (2003) undersökning rapporterade till revisions-
kommittén, vilket även internrevisorerna i de industriella företagen i vår undersökning gör. 
I2 rapporterar dessutom även till koncernekonomichefen. De tre industriella företagen har 
alla revisionskommittéer vilka är sammansatta på ett av Pickett (2003) förespråkat sätt. Det 
innebär att alla kommittéerna består av icke-exekutiva styrelserepresentanter.  

4.2.2 Den finansiella branschen 

Samtliga tre banker har en egen internrevisionsavdelning som lyder direkt under styrelsen. 
Detta är i enighet med Finansinspektionens rekommendationer att företag ska ha en 
granskningsfunktion som är direkt underställd VD: n eller styrelsen (FFFS 1999:12, 10 §). 
Finansinspektionens inflytande är ett exempel på tvingade isomorfism, som är ett resultat 
av statens fastställda lagar och regler (DiMaggio & Powell, 1991, återgiven i Al-twairy et al., 
2003). Staten har via en förordning bidragit till likformighet i placeringen av bankernas in-
ternrevision. Antalet internrevisorer varierar mellan 30 och 40, vilket avviker från Allegrini 
och D’Onzas (2003) studie där majoriteten av internrevisionsavdelningarna bestod av 
mindre än tio personer. Att banker i regel har en större internrevisionsavdelning kan vara 
på grund av hårdare externa regleringar (Allegrini & D’Onza, 2003). Enligt Hayes et al. 
(2005) och Gray och Manson (2005) kan samtliga internrevisorer anses vara oberoende och 
självständiga då samtliga rapporterar till styrelsen och revisionskommittén. Rapporterings-
leden är i likhet med majoriteten av företagen i Allegrini och D’Onzas (2003) undersökning 
som också rapporterade till revisionskommittén. Revisionskommittén på F1: s företag ut-
görs av styrelsens externa medlemmar vilket följer Picketts (2003) rekommendationer om 
icke-exekutiva styrelsemedlemmar. Däremot består revisionskommittén på F3: s företag av 
tre styrelsemedlemmar, koncernrevisionschefen och chefen för regelefterlevnad. Samman-
sättningen innebär enligt Pickett (2003) att kommittén inte är helt oberoende då koncern-
revisionschefen och chefen för regelefterlevnad kan anses ha intresse i företaget då de har 
vissa ansvarsområden. Revisionskommittén i F2: s företag består av fyra styrelsemedlem-
mar samt chefen för internrevision vilken är adjungerad1 i kommittén. Dock saknas infor-
mation om vilka uppgifter chefen för internrevisionen har i kommittén, men enligt Pickett 
(2003) bör ingen med intresse i företaget vara medlem i kommittén, vilket innebär att revi-
sionskommittén i F2: s företag inte heller är helt oberoende. Vi är dock medvetna om att 
Picketts rekommendationer är tämligen amerikanska, vilket vi tror kan vara anledningen till 
att kompositionen av revisionskommittén i F2: s och F3: s företag inte stämmer överens 
med rekommendationerna.  

4.2.3 Branschjämförelse 

Samtliga internrevisioner i undersökningen utgör en egen avdelning, dock har bankerna i 
samtliga fall en större internrevisionsavdelning än företag i den industriella branschen. När 
det gäller positionen i företaget är samtliga finansiella internrevisioner underställda styrelsen 
medan de industriella avviker genom att vara underställda antingen revisionskommittén el-
                                                 

1 Adjungera: tillfälligt uppta (ngn) som medlem dock utan att denna person får samma ställning som ordinarie 
medlemmar (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O100695&i_word=adjungera) 
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ler ekonomichefen. Vi tror att skillnaden mellan branscherna återigen beror på att bankerna 
är mer reglerade. Bankernas internrevision är reglerad av Finansinspektionen medan den 
industriella branschen inte har något regelverk angående internrevisionens position.  

Samtliga internrevisorer i båda branscher rapporterar till revisionskommittén. Däremot 
rapporterar inte internrevisorerna i den industriella branschen till styrelsen vilket är fallet i 
den finansiella branschen. En anledning till skillnad i rapporteringsled anser vi kan vara att 
bankerna enligt Finansinspektionen ska vara underställd styrelsen.  

Revisionskommittén i två av de finansiella företagen följer inte de amerikanska rekommen-
dationer vilket däremot samtliga kommittéer i de industriella företagen gör. Vi menar att 
det kan bero på att samtliga industriella företag finns noterade på den amerikanska börsen 
och måste därmed följa amerikanska regleringar. Vi finner det dock anmärkningsvärt att 
banker som i övrigt är relativt reglerade inte har regleringar som tillförsäkrar revisions-
kommitténs oberoende.  

4.3 Roll och arbetsuppgifter 

Under denna rubrik skildras internrevisorernas uppfattningar om internrevisorns roll och 
arbetsuppgifter i form av bland annat rådgivning, riskhantering, principer och revisions-
former. 

4.3.1 Den industriella branschen 

I1 anser att IIA: s standarder och definition (2002) av internrevision med fokus på den 
konsultativa rollen, stämmer väl överens med vad internrevisorn ägnar sig åt. Även I2 ut-
trycker vikten av att vara rådgivande. I2 hävdar att som internrevisor är det revisioner som 
är grunduppgiften, men för att objektiva bedömningar i form av dessa revisioner ska tillfö-
ra värde är en aktiv dialog mellan internrevisorn och verksamheten viktig. I2 berättar vidare 
att ”Det är inte så att vi ena dagen är revisorer och nästa dag rådgivare, utan rollerna går in i varandra”. 
Både I1 och I2 är övertygade om att om inte internrevisorn har både en granskande och 
rådgivande roll finns risken att internrevisionen blir en funktion som ingen fäster något 
hänseende vid. Det är inte intressant att fördela resurser på att enbart leta fel och fungera 
som en polis. Vad som dock är viktigt menar de tre internrevisorerna är att de inte lämnar 
garantier, utan enbart råd. Då uppdragsgivaren vill att internrevisorn ska vara både rådgi-
vande och granskande menar I1 att detta är möjligt. Internrevisorns roll innefattar enligt I3 
att oberoende kritiskt granska, bedöma samt uttala sig om företagets kontroll. Processer 
granskas för att bekräfta att de fungerar som de ska utifrån effektivitet och interna kontrol-
ler. I Nagy och Cenkers (2002) studie hamnade internrevisionsfunktion någonstans mitt-
emellan den traditionella säkringsfunktionen och den rådgivande funktionen. Vi anser att 
de tre industriella företagen i vår undersökning hamnar i samma position som företagen i 
Nagy och Cenkers (2002) studie och därmed fortfarande ägnar sig åt säkringsaktiviteter, där 
även den rådgivande rollen har blivit ett vanligt inslag i internrevisorns vardag.  

Alla tre internrevisorerna inleder liksom de italienska företagen i Allegrini och D’Onzas 
(2003) studie revisionsprocessen på ett av IIA (2002) förespråkat sätt med att göra en 
riskutvärdering där potentiella risker identifieras. Internrevisorerna utgår från företagets 
mål och diskuterar vilka risker det finns med att uppfylla målet samt vilka åtgärder som kan 
vidtas för att motverka riskerna.  I2 granskar i likhet med vad Beasly et al. (2005) rekom-
menderar, hur verksamheten gör sina riskanalyser och om riskhanteringen är tillräcklig och 
fullständig för att ta hand om riskerna. I3 bedömer i enlighet med IIA (2004) hur sannolik 
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en risk är, samt vad den har för påverkan. Vid bedömning av risk utgår I1 också från san-
nolikhet men bedömer även risken utifrån hot. I2 värderar däremot risk utefter vilka risker 
som går att leva med och kostnaderna för inträffade risker. Att ERM (COSO, 2004) bidra-
git till en internationell utgångspunkt och helhetssyn för riskanalys är alla tre internreviso-
rerna överens om. I3 anser dock att ERM inte är tillräcklig vid riskhantering men att den 
utgör basen för företagets mer praktiskt anpassade modell för riskhantering. Riskutvärde-
ringen fastställer inriktningen på revisionen. I enlighet med IIA (2002) granskar samtliga in-
ternrevisorer de områden som anses mest riskfyllda, därefter identifieras förbättringsområ-
den och olika slutsatser dras. Åtagande och åtgärder diskuteras med granskad enhet och av-
slutas sedan med en slutrapport och eventuell uppföljning (IIA, 2002).  

Av intervjuerna har det framgått att de fyra principerna är en självklarhet för internreviso-
rerna. Internrevisorerna är överens om att tystnadsplikten är ett naturligt inslag i rollen. I 
likhet med IIA (2002) menar de tre internrevisorerna att de är medvetna om informatio-
nens värde och avslöjar aldrig något om de inte har tillåtelse eller skyldighet att göra det. I1 
menar att integriteten är en princip som hänger samman med tystnadsplikten och förklarar 
att oavsett hur hemlig informationen än är måste internrevisorn kunna ta del av den utan 
att föra informationen vidare. Kompetensen upprätthålls tack vare seminarier och konfe-
renser, både internt och externt. I2 poängterar dessutom betydelsen av yrkescertifiering så-
som CIA. Vi anser att internrevisorerna följer Gray och Mansons (2005) råd om att de re-
gelbundet bör genomgå utbildning för att utvecklas. Vidare väljer I3 att påpeka att de flesta 
internrevisorer numera har akademisk utbildning, även då detta inte är ett krav. Precis som 
IIA (2002) förespråkar ser I1 till att hålla objektiviteten och förklarar med följande ord: “Jag 
måste se till att stå fri, att inte blanda mig i för mycket med någonting så att jag sedan inte kan granska 
det för att jag varit delaktig. Då blir jag ju jävig.” Två av internrevisorerna i den industriella bran-
schen finner inga problem med objektiviteten trots att de granskar ekonomichefen som de 
är underställda, samtidigt som de tidigare hävdat att det inte är den optimala positionering-
en. Vi ifrågasätter dock om det är möjligt att vara helt objektiv i denna situation. I3 som är 
underställd revisionskommittén anser däremot att det är svårare att hålla objektiviteten än 
det framstår. I3 gör en liknelse med att personer ofta anser sig vara bättre bilförare än vad 
de egentligen är. Vi anser det vara anmärkningsvärt att den oberoende internrevisorn I3 ser 
problemen med objektiviteten medan de två icke-oberoende internrevisorerna I1 och I2 
inte gör det. I3 anser liksom IIA (2002) att objektiviteten stärks genom att internrevisorn 
tar hänsyn till rådande omständigheter och låter inte sina egna åsikter påverka vid besluts-
fattande, beslut baseras istället på fakta.  

De tre internrevisorerna anger att de arbetar med samtliga revisionsformer. Både I1 och I2 
menar att de ägnar sig mest åt operativ revision, vilket är samma resultat som i de italienska 
företagen (Allegrini & D’Onza, 2003). Även Hayes et al. (2005) menar att operativ revision 
är den form av revision som internrevisorer ägnar mest tid åt. I3 däremot anser att den 
operativa revisionen i form av att till exempel granska om arbetsuppgifterna i en process 
utförs på ett effektivt sätt, har minskat. Istället hävdar I3 att det numera läggs mer tid på att 
kontrollera att företaget efterlever de regler som har bestämts av ledningen, men även att 
lagar och rekommendationer följs. Revision av regelefterlevnad är enligt Hayes et al. (2005) 
den revisionsform som internrevisorerna ägnar sig näst mest åt, vilket även är resultatet för 
I1 och I2. Därmed skiljer sig I3 avseende fokus på revisionsformer, dels från de två andra 
internrevisorerna i de industriella företagen dels från de italienska företagen men även från 
Hayes et al. (2005) teori. Möjliga anledningar kan enligt oss vara nyligen införda interna reg-
ler men även externa regelverk såsom SOA som företaget måste följa. Till följd av SOA an-
ser I2 att mer tid ägnas åt finansiell revision, denna trend är något som även I1 tycker sig 
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se. Samtliga internrevisorer anser att finansiell granskning inte handlar om bokslutsgransk-
ning, utan om det finns en tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen.  

4.3.2 Den finansiella branschen 

Samtliga internrevisorer anser att IIA: s definition (2002) stämmer överens med internrevi-
sorns roll. Dock håller inte någon av internrevisorerna med om den rådgivande rollen fullt 
ut. Revisionskommittén i F1: s företag har uttryckligen sagt att internrevisionen i första 
hand är en säkringsfunktion och inte en konsultativ aktivitet. F2 anser att den konsultativa 
rollen är relativt liten, medan F3 förklarar att deras tips inte kan kallas för rådgivning: “Vi 
kommer med tips och synpunkter, men det är ju inte rådgivning, så man inte blandar ihop det.” I sam-
band med rådgivning är samtliga internrevisorer oerhört noga med att inte ta beslut, utan 
det är varje enhets ansvar. Därmed anser vi att internrevisionen på de finansiella företagen i 
likhet med företagen i Nagy och Cenkers (2002) studie hamnar någonstans mittemellan den 
traditionella säkringsfunktionen och den rådgivande funktionen, dock med övervägande 
mot säkringsfunktion. Enligt Pickett (2003) är internrevisorns roll bred vilket kan urskiljas 
ur internrevisorernas olika beskrivningar av rollen. F1 anser att internrevisorn har en 
granskande roll som ger förbättringsförslag. Vidare ifrågasätter F1: ”Hur ska du kunna bedri-
va revision om du inte kan ge några rekommendationer? Då talar du bara om vad som är fel och så får de 
hitta på vad de ska göra åt det. Det är inte speciellt konstruktivt.” F1 förklarar att internrevisorer-
nas råd och rekommendationer om hur verksamheten kan förbättras är en del av revisio-
nen. Även F2 anser att ge förbättringsförslag är en form av rådgivning, vilket även Brody 
och Lowe (2000) menar är en del av internrevisorns roll. F2 beskriver vidare internrevi-
sorns roll som att skapa värde med betoning på risk och väsentlighet. F3 menar att rollen 
innebär att medverka i framtagandet av regelverk, system och rutiner och uppföljning av ef-
terlevnaden av reglerna samt att utreda om de interna kontrollerna fungerar. Internreviso-
rerna ger således ingen enhetlig beskrivning av rollen som kan förknippas med bankbran-
schen. Vi anser att skillnaderna kan bero på vilket företag internrevisorn arbetar på och 
dess syn på internrevision.  

Alla internrevisorer gör riskbedömningar för att klargöra vilka områden som ska prioriteras, 
vilket är in linje med O´Reagans (2003) rekommendation och även i enlighet med IIA: s 
standarder (2002). Internrevisorerna ger olika beskrivningar av riskbedömningen. F1 menar 
att riskerna beaktas tillsammans med information om företagets investeringar och projekt, 
omvärldsförändringar i form av exempelvis konjunktur och tidigare revisioner inom områ-
det. F2 har i år för första gången fått ge förslag på de viktigaste riskområden istället för som 
tidigare då varje område viktades utifrån risk. F3 ser till förlustrisk, väsentlighet och stabili-
tet och utgår från en egen intern riskpolicy. Därmed nämner ingen av internrevisorerna be-
greppen sannolikhet och påverkan vid bedömning av risk (IIA, 2004). Ingen av internrevi-
sorerna anger att ERM (COSO, 2004) ännu har haft någon påverkan på riskhanteringen. 
Utifrån riskanalysen gör sedan F1 detaljerade planer för granskningen i varje enhet och 
kommunicerar sedan resultaten till berörda parter enligt IIA: standarder (2002). Alla små-
projekten leder sedan till ett uttalande om nivån på den interna kontrollen i företaget Det 
slutliga uttalandet överrensstämmer med internrevisionens syfte som enligt Gray och Man-
son (2005) är att tillföra styrelsen och ledningen en försäkran om den interna kontrollens 
pålitlighet och relevans. F2 baserar sin projektbeskrivning på riskanalysen och genomför 
därefter revisionen där en analys sker av regelverk och genomförda intervjuer med ansvari-
ga. Förbättringsförslag ges vid brister och uppföljning görs vid behov. Även F2: s arbets-
uppgifter motsvarar IIA: s standarder (2002) som förespråkar uppdragsplanering, vilket 
projektbeskrivningen kan anses motsvara, förbättringsförslag för riskhantering och kon-
trollsystem samt uppföljningsprocess. Efter riskanalysen planerar, genomför, rapporterar 
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och följer F3 upp revisionen. Samtliga steg innefattas i IIA: s standarder (2002) i form av 
uppdragsplanering, utförande av uppdrag, kommunikation av resultatet och uppföljnings-
process.  

De fyra principerna är viktiga och begreppen är ständigt närvarande för samtliga internrevi-
sorer. F1 utvecklar att integriteten är sammanhängd med bland annat personlighet och erfa-
renhet. Erfarenheten bidrar till internrevisorns trygghet i rollen vilket i sin tur kan sägas 
leda till gott omdöme och förtroende vilket IIA (2002) förespråkar för integritet. I likhet 
med IIA (2002) menar F3 att objektivitet säkras till exempel genom att internrevisorn inte 
får ha någon koppling till den reviderade avdelningen. F2 uppger att objektiviteten är viktig 
oberoende av vilken position den granskade innehar. Då samtliga rapporterar till styrelsen 
och revisionskommittén uppfylls Gray och Mansons (2005) rekommendationer om att inte 
rapportera till chefen för den reviderade avdelningen. F1 medger dock med följande ord att 
internrevisorn aldrig kan vara helt objektiv: ”Jag har svårt att se att någon kan säga att man är 
helt objektiv, för det kan man aldrig vara, det är jag övertygad om. Men man måste vara mycket medveten 
om det.” Tystnadsplikten, att inte avslöja information utan tillåtelse (IIA, 2002) är en själv-
klarhet för samtliga internrevisorer. I enlighet med Gray och Manson (2005) anser samtliga 
internrevisorer att löpande utbildning är viktigt för att upprätthålla kompetensen, dock 
framhävs det i olika grad. Av intervjuerna framgick att F1: s företag satsar på kompetensut-
veckling och stöttar certifiering, då det är ett internt krav att alla internrevisorer ska försöka 
CIA-certifiera sig. F2 uppger att både interncertifiering och helst även CIA-certifiering ska 
genomgås på F2: s företag. F3 nämner däremot inget krav på certifiering men påpekar att 
internrevisorn måste uppdateras inom arbetsområdet på grund av förändringar.  

Fokuseringen gällande vilka former av revision som internrevisorerna ägnar sig åt skiljer 
sig. Enligt Hayes et al. (2005) består en stor del av revisionsarbetet av operativ revision men 
även regelefterlevnad, vilket också är F1: s arbetssätt. F1 arbetar endast med regelefterlev-
nad och operativ revision och har överlämnat den finansiella revisionen åt externrevisorer-
na. Däremot arbetar både F2 och F3 med alla tre revisionsformer, vilket Hayes et al. (2005) 
menar inte är ovanligt. Till skillnad från Allegrini och D’Onzas (2003) studie framgick det 
inte tydligt att bankerna i vår studie främst ägnar sig åt regelefterlevnad.  

4.3.3 Branschjämförelse 

En tydlig skillnad som vi uppmärksammade mellan branscherna var att internrevisorerna i 
den industriella branschen uppger att de har en större rådgivande roll än internrevisorerna i 
den finansiella branschen. Båda branscher anser dock att de inte lämnar garantier utan en-
bart råd. 

Undersökningens samtliga internrevisorer förklarar revisionsprocessen på olika sätt, men i 
stora drag är arbetsuppgifterna desamma. Anledningen till likartade arbetsuppgifter menar 
vi kan bero på att IIA: s uppställda standarder om internrevisionens aktiviteter är generella 
riktlinjer som följs av dess medlemmar. 

Internrevisorerna har både inom och mellan branscherna olika beskrivningar av riskbe-
dömningen. Vi menar att då internrevisorerna inte följer något enhetligt ramverk har de 
olika uppfattningar om bedömning av risker. Internrevisorerna i de olika branscherna har 
även olika uppfattning och kunskap om COSO: s ERM. Vi har fått uppfattningen att in-
ternrevisorerna i de industriella företagen är mer insatta i ERM. Vi menar att en orsak kan 
vara att de industriella företagen är mer internationella och det faktum att de är noterade på 
den amerikanska börsen innebär att de även följer amerikanska riktlinjer. 
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Samtliga internrevisorer i båda branscherna anser att de fyra principerna är viktiga och 
självklara. Vi ser dock inga trender i respektive bransch utan fick uppfattningen att majori-
teten av internrevisorerna vill framstå som ordentliga och följer de fyra principerna utan 
minsta problem. Dock medger en internrevisor i respektive bransch att det aldrig går vara 
helt objektiv. 

Avseende revisionsformerna utför samtliga internrevisorer utom en de tre formerna av re-
vision. Det avviker således från den italienska studien (Allegrini & D’Onza, 2003) där den 
finansiella revisionen ansågs vara externrevisorernas uppgifter. En anledning till skillnaden 
menar vi kan vara olika syn på finansiell revision. I vår undersökning handlar inte finansiell 
revision om granskningar av finansiella rapporter utan om granskningen av exempelvis 
bakomliggande system eller dokumentationer som underbygger resultaten i den finansiella 
rapporten.     

4.4 Riktlinjer och lagar 

Detta avsnitt behandlar vilka lagar och riktlinjer som påverkar internrevisorns arbete.  

4.4.1 Den industriella branschen 

Både I1 och I3 understryker att det som främst styr företagets riktlinjer för internrevisionen 
är inte lagar, utan IIA: s standarder (2002). I3 styrker detta genom sitt uttalande: ”Utåt sett 
om man ser exempelvis till aktieägare ser det oftast bättre ut att kunna presentera att vi följer en generell 
standard som många andra följer.” Att etablera IIA: s standarder i företaget för att öka profes-
sionaliteten ses som normativ isomorfism enligt Al-Twaijry et al. (2003). Moeller (2004) 
menar att SOA påverkar internrevisorn genom att den ska hjälpa företagen med att förbe-
reda sig och sedan även följa lagen. Denna påverkan nämner samtliga internrevisorer, men 
särskilt I2 förklarar att SOA hittills påverkat företaget och kommer dessutom ha stor på-
verkan i framtiden. I3 förklarar att företaget är i implementeringsfasen av SOA, vilket inne-
bär att alla interna kontroller och processer måste finnas dokumenterade och testade. Ko-
dens införande (SOU 2004:46) påverkar också internrevisionen. I1 menar dock att om fö-
retaget är anpassat för att uppfylla SOA: s krav, då är det även redo att möta Kodens re-
kommendationer. Ytterligare svenska lagar som internrevisorerna måste ta hänsyn till är 
bland annat produktkravsregler, Miljölagstiftning, Skattelagstiftning, Årsredovisningslagen, 
Bokföringslagen och Konkurrenslagen. COSO-rapporten är också ett ramverk som påver-
kar internrevisorn.   

4.4.2 Den finansiella branschen 

Samtliga uppger Finansinspektionens krav vilket finns föreskrivet i Förordning 1996:596 
(Sveriges Riksdag, 1996). Finansinspektionen kräver exempelvis dualitet vid kreditgivning-
en, vilket innebär att två personer måste vara delaktiga i ett ärende för att undvika risk för 
oegentligheter. Men F1 anger att IIA: s standarder (2002) är de främsta styrmedlen medan 
F3 menar att bankens interna regler baseras på IIA: s standarder. Även F3 berör interna re-
gelverk. Ingen av bankerna behöver följa SOA då de inte är noterade på amerikansk börs 
(Moeller, 2004). Koden kommer troligtvis att ha viss påverkan enligt F1 och F2, men det är 
osäkert i vilken omfattning då den inte trätt i kraft ännu (SOU 2004:46). F1 förklarar att in-
ternrevisorerna troligtvis kommer att bli mer styrda till vissa områden kring den finansiella 
rapporteringen på grund av Koden. Internrevisorerna gav även olika exempel på lagar så-
som Lagen om finansiell rådgivning, Bokföringslagen, Bankrörelselagen som de måste ta 
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hänsyn till. F2 och F3 nämner även att anpassning av Basel II, som är internationella före-
skrifter om kapitaltäckningsgraden, sker i banken. 

4.4.3 Branschjämförelse 

Majoriteten i respektive bransch anger att IIA: s standarder främst styr företagets riktlinjer, 
men internrevisorerna har även andra regleringar att följa. De finansiella företagen utmär-
ker sig i och med att de är reglerade av Finansinspektionen. De industriella företagen är 
däremot inte direkt reglerade av några lagar rörande internrevision i Sverige. I vår under-
sökning är de industriella företagen dock noterade på den amerikanska börsen vilket inne-
bär att de måste följa SOA, vilket inte är generellt för alla företag inom den industriella 
branschen. Koden kommer att påverka båda branscherna. Men då de industriella företagen 
i vår undersökning redan anpassat sig till SOA krävs inte lika stor omställning då Koden till 
stor del liknar SOA. Branscherna påverkas även av generella lagar som kan gälla alla före-
tag, exempelvis Bokföringslagen, Skattelagstiftning och Årsredovisningslagen.  

4.5 Förändringar och orsaker 

Avsnittet återger de förändringar av yrkesrollen och arbetsuppgifterna som internrevisorer-
na har upplevt under de senaste fem till tio åren. Även möjliga orsaker som bidragit till den 
förändrade rollen och arbetsuppgifterna presenteras. 

4.5.1 Den industriella branschen 

De tre internrevisorerna är alla eniga om att acceptansen för att internrevisionen ska vara 
rådgivande har ökat på sistone. Att internrevisorn ska ge ledningen goda råd och rekom-
mendationer är i linje med vad Bou-Raad (2000) förespråkar. Internrevisorerna menar att 
rådgivningen ses som ett naturligt inslag i deras arbete. Det är mycket tack vare specifik 
kompetens inom området intern kontroll som internrevisorerna engageras som rådgivare. 
I1 och I2 menar att bland annat IIA: s omarbetade definition (2002) har orsakat ökningen 
av internrevisorns rådgivande roll. Den rådgivande rollen har alltid funnits, men i och med 
den nya definitionen har rådgivningen ökat, det anses legitimt att vara rådgivande. I3 där-
emot hävdar att definitionen inte är anledningen till ökad rådgivning, utan anser att det är 
på grund av ett ökat förtroende genom att organisationen fått kännedom om den kompe-
tens som internrevisionen besitter som bidragit till att efterfrågan av råd ökat. I3 förklarar 
att så länge internrevisorn klarar av att ha integritet och objektivitet i sin rådgivande och 
granskande roll, är det både är lämpligt och möjligt. Vidare förklarar I3: ”Men att sätta upp en 
standard och säga 'gör så här', och sedan granska det, det är otänkbart. I en sådan situation skulle jag 
som internrevisor inte yttra mig alls, eller ens ta uppdraget från början”. I3 är övertygad om att den 
konsultativa rollen kommer öka ytterligare i framtiden. I enighet med Brody och Lowe 
(2000) undrar vi om internrevisorerna kan förbli objektiva i sitt omdöme i en roll som både 
rådgivare och granskare?  

Som en följd av SOA tvingas nu företagen i vår studie att granska den interna kontrollen 
vilket underlättar för företagsledningen att uppfatta brister. Då SOA är i en implemente-
ringsfas och gäller fullt ut först nästa år, har internrevisorerna i vår studie svårt att förutse 
exakt vad, och hur, SOA kommer att påverka och förändra internrevisionsfunktionen. 
Fram tills nu har implementeringen inneburit en ökad arbetsbörda och i enighet med Moel-
ler (2004) menar vi att internrevisorerna troligtvis kommer att förändra tillvägagångssättet 
vid bland annat planering, utförande och rapportering av interna revisioner.  
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Vad som förenar de tre internrevisorerna är att de anser att de numera arbetar mer proak-
tivt jämfört med för fem år sedan. Denna uppfattning går inte i linje med Rezaees (1995) 
åsikt. Rezaee (1995) hävdar att internrevisorerna arbetade proaktivt redan under mitten av 
90-talet, medan internrevisorerna i vår undersökning menar att de då var fokuserade på att 
komma i efterhand och peka på vad som var fel. Vi menar att den förebyggande rollen kan 
ha accepterats tidigare utomlands och att internrevisorerna i Sverige sedan tillägnat sig detta 
framgångsrika arbetssätt. Vi påstår i enlighet med DiMaggio och Powell (1983, återgiven i 
Al- Twaijry et al., 2003) att förändringen är ett exempel på härmande isomorfism där före-
tagen på eget initiativ anammat det vinnande konceptet att vara proaktiv. Att arbeta proak-
tivt menar de tre internrevisorerna kan innebära att sprida information om nya regler och 
policys som gör att en process kan fungera mer effektivt. Internrevisorerna betonar att de 
numera är mer aktiva och förebyggande och att det finns en förväntan att de ska delta och 
bidra till verksamhetsutvecklingen, att de ska delta i hela processen. Av intervjuerna anser 
vi att det framgick att internrevisorernas roll i enighet med Bou-Raad (2000) förändrats till 
att inte längre enbart innefatta den traditionella granskningsrollen, utan numera även bestå 
av en förebyggande och värdehöjande roll. Vad samtliga internrevisorer poängterar är att 
de får rådgiva och delta i diskussioner som kan tillföra värde, ofta handlar det om att ge 
förbättringsförslag, men de får inte ta beslut. Att rollen numera omfattar rådgivning vilken 
syftar till förbättringsförslag är något som även Brody och Lowe (2000) diskuterar.  

 I1 ger förslag på faktorer vilka kan ha lett till att internrevisionen har förändrats. Till att 
börja menar I1 att i takt med att ledarskap och styrning av företag förändras, måste även in-
ternrevisionen förändras. De andra två internrevisorerna fyller i att företagsledningen har 
ändrat sin syn på internrevisionen. Numera uppskattas arbetet som internrevisorerna gör, 
företagsledningen har insett att de tillför värde till organisationen. Vad som har skett i de 
företag vi intervjuat är precis vad Bou-Raad (2000) understryker att det har utvecklats ett 
närmare samarbete mellan ledningen och internrevisionen.  

Vad som vidare kan ha förändrat arbetsuppgifterna anser I1 är en ökad konkurrens och 
globalisering, men även aktieägare som ställer högre krav på avkastning. I1 menar, och får i 
denna punkt även medhåll från I2, att en mer kompetent yrkeskår med en vilja att utveckla 
sin egen profession och utbildningskrav bidrar också till en utveckling av internrevisionen. 
Vad som förvånar oss är att det inte finns formella utbildningskrav på internrevisorer. Vad 
som dock framkommit under intervjuerna och vad som förändrats under de senaste åren är 
att de flesta företag numera har informella krav på de nya internrevisorerna som anställs. 
Väldigt sällan anställs numera personer som inte har en akademisk utbildning. Vidare häv-
dar internrevisorerna att högre krav på utbildning även gjort yrket ”erkänt”, internreviso-
rerna ses och respekteras på ett annat sätt jämfört med tidigare. Yrket har med andra ord 
fått status. Att internrevisorn dessutom kan certifieras och bli Certified Internal Auditor, 
CIA, anser internrevisorerna också är en bidragande faktor till utvecklingen av yrkesrollen. 
I2 menar att IIA och Internrevisorernas förening driver på utvecklingen och är en stor an-
ledning till att internrevisionen numera uppfattas som en funktion som tillför värde. Den 
sista faktorn som I1 väljer att fokusera på när det gäller internrevisorns förändrade roll och 
arbetsuppgifter är en omvärldsutveckling med en förändrad och skärpt lagstiftning. I1 får 
medhåll av både I2 och I3 och förklarar att lagstiftningar såsom SOA, men även yrkesmäs-
siga riktlinjer såsom Koden, leder till en plattform för internrevisionen och dess utveckling, 
vilket i sin tur även leder till förändrade arbetsuppgifter.  
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4.5.2 Den finansiella branschen 

I enlighet med Bou-Raad (2000) och Pickett (2003) framkom under intervjuerna att intern-
revisorns roll har förändrats. En förändring som genomgående framhävs av internreviso-
rerna är att revisionen har gått från detaljgranskning till att vara mer övergripande. Både F1 
och F2 ger exempel på att förr inventerades kassor och valv samt att tusentals krediter 
granskades. Nu granskas istället hur banken granskar eller garanterar att rutiner följs. F1 
poängterar att det numera krävs en ”helikoptersyn” för att förstå sammanhanget istället för 
att utföra rutinbaserade uppgifter samt en hög förmåga att kunna kommunicera. I likhet 
med Bou-Raad (2000) och Nagy och Cenker (2002) menar både F1 och F2 att rollen att 
vara värdehöjande har förändrats. Enligt F1 diskuterades inte ens värdetillförande för nio 
år sedan. Idag menar F1 att tillföra värde innebär förmågan att kunna kommunicera både 
skriftligt och muntligt. F2 menar att för tio år sedan innebar rollen att tillföra värde enbart 
att granska och påpeka fel. Idag ges däremot förbättringsförslag på effektivare arbetssätt, 
vilket överrensstämmer med Brody och Lowes (2000) uppfattning att rådgivning syftar till 
direkta förbättringar i organisationen. F3 menar också att de är mer rådgivande idag då ef-
terfrågan på deras synpunkter har ökat bara de senaste fem åren. Det ges även andra exem-
pel på förändringar. F1 menar att för nio år sedan användes inte IIA som referens i svenska 
internrevisorers arbetssätt i någon större utsträckning och certifieringar användes knappast 
alls, vilket har ändrats. Även krav på akademisk utbildning och högre kompetens vid rekry-
tering har ökat. Detta kan vara ett utryck av den normativa isomorfismen där yrken formas 
genom certifierade yrkesutbildningar som bildar normativa regler för professionellt hand-
lande. För att öka professionalismen kan internrevisorer CIA-certifiera sig (Al-Twairy et al., 
2003). F3 förklarar att: ”Vårt yrke har även internt fått högre status, och det kanske har att göra med 
att vi arbetar på ett annat sätt, vi är mer professionella och jobbar med dem vi granskar, att de känner att 
vi vill deras bästa. Vi är till för att hjälpa och vara ett stöd, inte för att motarbeta”. Ett mer professio-
nellt arbetssätt kan härledas till den löpande utbildningen, som enligt Gray och Manson 
(2005) ökar internrevisorns självständighet och oberoende vilket i sin tur leder till revisorns 
ökade status. Både F2 och F3 anger även att de måste anpassa sig till nya regleringar som 
berör banken, till exempel Basel II, som innefattar nya kapitaltäckningsregler. 

F1 menar att bankens och även internrevisionsavdelningens tillväxt har bidragit till en ut-
veckling av arbetssätt och metodik medan besparingar för att bli effektivare i F2: s fall istäl-
let har resulterat i att internrevisionsavdelningen på tio år har minskat från drygt 100 till 40 
anställda. Både F2 och F3 anger teknologin som en orsak till förändring. Nu finns informa-
tion i datasystem vilket innebär att inga fysiska genomgångar av krediter behövs eller att 
mer för- och efterarbete kan ske på internrevisionsavdelningen istället för ute på kontoren. 
F2 anser även utvecklingen att allt ska bli effektivare bidrar till att revision inte enbart om-
fattar granskning. F3 menar att internrevisionen fått mer fokus de senaste fem åren dels på 
grund av ökad efterfrågan och uppskattning av deras tjänster och dels på grund av händel-
ser som orsakat stora förluster i världen. Det sistnämnda kan härledas till redovisnings-
skandaler såsom Enron och Skandia (2004:47).   

4.5.3 Branschjämförelse 

Samtliga internrevisorer är eniga om att internrevisorns roll har förändrats. Vad och hur 
rollen har förändrats, samt till vilken grad, skiljer sig dock åt mellan branscherna. Vad som 
generellt skett inom den finansiella branschen är att internrevisorerna numera ägnar sig åt 
en övergripande granskning, jämfört med tidigare då de ägnade sig åt detaljgranskning. In-
ternrevisorerna inom den industriella branschen arbetar numera mer proaktivt genom att 
vara rådgivande jämfört med tidigare år då de kom i efterhand och påvisade vad som var 
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fel. Internrevisorerna inom båda branscherna hävdar att de numera innehar en värdehöjan-
de roll. 

Inom båda branscherna ser vi en tendens till att utbildnings- och kompetenskravet har 
ökat. För att ge yrket mer status ställer företagen krav på utbildning, dels akademisk men 
även intern utbildning. Vi anser att ökningen av dessa krav till viss del också kan bero på en 
internationalisering av yrket. De svenska företagen har tagit till sig de amerikanska standar-
derna som IIA utvecklat, företagen står på en gemensam plattform då det gäller internrevi-
sionen.  

Gemensamma orsaker som påverkat internrevisorns roll och som har framkommit under 
intervjuerna är olika lagstiftningars påverkan. För de industriella företagen har SOA inne-
burit en förändring av rollen, medan de finansiella företagen kommer att påverkas av ex-
empelvis Basel II. Internrevisorerna inom de båda branscherna anger även olika orsaker 
som har bidragit till en förändrad roll såsom tillväxt, besparingar, teknologi, konkurrens 
och globalisering. Vi anser att vissa orsaker som endast nämndes av en bransch även kan 
ha varit en orsak i den andra branschen. Exempelvis menar vi att teknologin kan ha påver-
kat de industriella företagen även om de inte angav den som en orsak under intervjuerna.   

4.6 Konsekvenser 

Nedan presenteras konsekvenser som internrevisorerna kan relatera till sin förändrade roll 
och arbetsuppgifter.  

4.6.1 Den industriella branschen 

Enligt I2 är en konsekvens av den förändrade rollen med fokus på rådgivning, att internre-
visionen numera uppfattas som en funktion vilken bidrar till att skapa mervärde. Insikten 
om att internrevisionen kan bistå företagsledningen på ett oerhört positivt sätt har lett till 
en högre interaktivitet mellan internrevisorerna och verksamheten. I2 förklarar att det finns 
en större efterfrågan på internrevisorernas kommentarer inom olika områden då de numera 
förväntas vara rådgivande. I1 poängterar vidare att den rådgivande rollen givit mer arbete 
då det är många som är i behov av goda råd och synpunkter. Både I2 och I3 håller med I1 
om detta och utvidgar svaret genom att påpeka att internrevisorerna tack vare den rådgi-
vande rollen numera arbetar mer proaktivt.  

Av intervjuerna anser vi inte att internrevisorerna känner någon oro över att den ökade 
rådgivningen har lett till att de traditionella säkringsaktiviteterna fått stå åt sidan. Med andra 
ord tycker vi att internrevisorerna i den industriella branschen och respondenterna i Nagy 
och Cenkers (2002) studie är av olika åsikter. I Nagy och Cenkers (2002) studie uttryckte de 
amerikanska respondenterna oro inför minskande traditionella säkringstjänster till följd av 
ökad rådgivning. 

4.6.2 Den finansiella branschen 

Internrevisorerna anger olika konsekvenser av den förändrade rollen. F2 menar att det kan 
finnas en risk att den förebyggande inverkan med att vara ute på småkontoren bidrar till 
ökade risker vid internrevisorns frånvaro. F3 menar att vissa arbetsmoment tagits bort sam-
tidigt som internrevisorerna deltar i mer arbete vid sidan av revisionerna då arbetet inte en-
bart innefattar granskning. F3 anser att samarbetet med andra avdelningar förbättrats på 
grund av deltagande i utvecklingsgrupper. F2 anser också att internrevisorerna har blivit 
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mer deltagande i att förbättra verksamheten tack vare förbättringsförslagen. Den ökade 
delaktigheten stämmer överens med Bou-Raads (2000) uttalande om att internrevisorerna 
involveras i nästan samtliga av företagets aktiviteter. F1 anser att arbetet ökat på grund av 
högre förväntningar. F2 anser att mer kompetens och utbildning krävs och F1 menar att ett 
annat kompetenskrav krävs vid rekryteringar. F1 hävdar att internrevisorerna fått en starka-
re roll i företaget, vilket kan härledas till det ökade kompetens- och utbildningskravet. F3 
menar även att objektiviteten inte påverkats av rådgivningen medan F2 förklarar att: “Man 
kan säga att objektiviteten kan påverkas med tanke på att vi även ska vara rådgivare och komma med 
förbättringsförslag. Men jag tycker inte att det innebär någon risk, det är upp till varje revisor, man får 
rannsaka sig själv.” Dessa åsikter går emot Brody och Lowes studie (2000) som visade att ob-
jektiviteten påverkas av internrevisorns utvidgade roll som rådgivare. I motsats till Nagy 
och Cenkers (2002) studie uttryckte ingen av internrevisorerna oro för att de traditionella 
säkringsaktiviteterna minskades på grund av den nya inriktningen eftersom revision inte 
behövs utföras där riskerna bedöms som små. 

4.6.3 Branschjämförelse 

Ingen av internrevisorerna i någon av branscherna anser till skillnad från internrevisorerna i 
Nagy och Cenkers (2002) studie att de traditionella granskningsaktiviteterna kommer till 
skada till följd av den nya rollen. Vad som vidare förenar de båda branscherna är att de an-
ser att internrevisionen blivit mer delaktig och aktiv i hela verksamheten. Båda branscher 
anger att denna utveckling i sin tur har medfört en högre arbetsbörda. Utöver de gemen-
samma konsekvenserna har de båda branscherna uppgett olika konsekvenser. I den indust-
riella branschen anges att som en konsekvens av att internrevisorn förväntas vara rådgivan-
de har efterfrågan ökat och uppfattningen om att internrevisorn bidrar till mervärde har 
ökat. Internrevisorerna i den finansiella branschen angav högre kompetens- och utbild-
ningskrav, ökad risk vid internrevisorns frånvaro samt reduktion av vissa arbetsmoment 
som konsekvenser av den förändrade rollen. 
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5  Slutsatser 

Detta kapitel presenterar en sammanfattning av uppsatsens resultat som besvarar uppsatsens syfte. 

Roll, arbetsuppgifter och struktur 

Internrevision definieras av samtliga internrevisorer som en funktion som granskar och sä-
kerställer organisationens interna kontroll samt ger förbättringsförslag. De menar att IIA: s 
definition beskriver vad internrevisorn ägnar sig åt. Dock förklarar internrevisorerna i den 
finansiella branschen att den rådgivande rollen är begränsad. Arbetsuppgifterna består av 
riskanalys, genomförande av revision, förbättringsförslag och eventuell uppföljning. En av 
internrevisorerna har överlämnat den finansiella revisionen till externrevisorerna och ägnar 
sig endast åt regelefterlevnad och operativ revision. Resterande fem internrevisorer utför 
samtliga tre revisionsformer. Samtliga internrevisorer anser att principerna gällande integri-
tet, tystnadsplikt, objektivitet och kompetens är viktiga och självklara. Däremot medger ett 
par internrevisorer svårigheterna med att alltid vara objektiv. Majoriteten i respektive 
bransch anger att IIA: s standarder främst styr företagets riktlinjer, men även andra re-
gleringar måste följas. De finansiella företagen regleras av Finansinspektionen medan de 
industriella inte regleras på motsvarande sätt. På grund av regleringar har de finansiella fö-
retagen en större internrevisionsavdelning vilken är underställd styrelsen. Internrevisionen i 
de industriella företagen är underställd ekonomichefen eller revisionskommittén. Båda 
branscher rapporterar till revisionskommittén och internrevisorerna i de finansiella företa-
gen rapporterar även till styrelsen.       

Förändringar och orsaker 

Inom den finansiella branschen utförs idag mer övergripande granskning jämfört med tidi-
gare då detaljgranskning genomfördes. Internrevisorerna i den industriella branschen är 
numera genom sin rådgivning mer proaktiva till skillnad från tidigare år då fel påpekades i 
efterhand. Båda branscher anser att rådgivningen har ökat, framförallt i den industriella 
branschen. Andra förändringar som framkommit är att rollen som värdeskapare har änd-
rats samt att IIA och certifieringar fått ökad betydelse. Orsaker till de förändrade arbets-
uppgifterna och rollen som båda branscher angett är olika regleringar. Andra tänkbara or-
saker som angavs i den industriella branschen är ledarskap och dess syn på internrevision, 
ökad konkurrens och globalisering. Certifiering och utbildningskrav har bidragit till intern-
revisionens utveckling. Även IIA: s omarbetade definition har bidragit till att rådgivning 
blivit mer legitimt. Orsaker som framkommit inom den finansiella branschen är en utveck-
lad teknologi, ökad efterfrågan av internrevision samt redovisningsskandaler. Individuella 
faktorer som tillväxt, omstruktureringar och besparingar har även nämnts som orsaker.     

Konsekvenser 

På grund av rådgivningens ökade roll har även internrevisorerna i båda branscherna blivit 
mer delaktiga och aktiva i hela verksamheten. Högre förväntningar och mer uppskattning 
innebär enligt båda branscher att internrevisorernas arbetsbörda har ökat. Däremot anser 
ingen av internrevisorerna att de traditionella säkringstjänsterna har tagit skada av den för-
ändrade rollen. Branscherna uppgav även olika konsekvenser såsom ökad efterfrågan och 
ändrad uppfattning om internrevision som värdeskapande i den industriella branschen. 
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Medan den finansiella förklarade att utbildnings- och kompetenskrav ökat samt att vissa 
arbetsmoment tagits bort.   
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6 Slutdiskussion 

Detta kapitel innehåller våra reflektioner kring internrevisionens utveckling, internrevisorns objektivitet 
samt ett problem vi stött på under uppsatsens gång. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.    

I problemdiskussionen ställde vi oss frågan om internrevisionen i Sverige samt den svenska 
internrevisorns roll och arbetsuppgifter är lika utvecklade som i utlandet. Efter genomförd 
studie menar vi att de sex företagen i vår studie har en väl utvecklad internrevision. Vi kan 
även urskilja tendenser på att den svenska utvecklingen följer den amerikanska. Påståendet 
baserar vi på att IIA som har sitt säte i USA har fått ökad betydelse i svenska företag. Vida-
re menar vi att introduktionen av Koden vilken är en svensk förenklad version av SOA bi-
drar till utvecklingen av internrevisionen. 

En återkommande fråga både i vår undersökning samt i referensramen är problematiken 
kring internrevisorns objektivitet och oberoende. Vi har upptäckt fyra situationer då det går 
ifrågasätta om internrevisorn kan förbli objektiv. Anställning i företaget, ökad delaktighet i 
organisationens aktiviteter, granskning av personen internrevisorn är underställd samt en 
roll som både rådgivare och granskare menar vi påverkar internrevisorns möjlighet att vara 
objektiv. Vi anser att ett tätt samarbete, vilket i sin tur troligen leder till en nära relation, 
försämrar internrevisorns oberoende ställning i företaget. Oavsett hur gärna man som in-
ternrevisor vill vara oberoende och därmed objektiv, anser vi att det måste vara nästintill 
omöjligt om det finns en kanske daglig kontakt mellan exempelvis ledningen och internre-
visorn. Två internrevisorer medgav dock svårigheter med att vara objektiv medan resteran-
de förklarade att de inte upplever problematiken med objektiviteten. Vi ifrågasätter om ob-
jektiviteten är lika problemfri som majoriteten framhäver eller om det är vad internreviso-
rerna önskar?  

Vidare undrar vi var gränsen går för att kunna ge råd inom områden som sedan ska grans-
kas? Av undersökningen framgick att gränsdragningen inte skapade några problem för in-
ternrevisorerna. Även om internrevisorerna påpekade att de inte tar beslut eller lämnar någ-
ra garantier granskar de enligt oss trots allt sina egna råd i de fall den berörda parten beslu-
tar att följa rådet. Vi menar att internrevisorn då granskar processer som den indirekt varit 
delaktig i vilket resulterar i försämrad objektivitet. Därmed undrar vi om det trots IIA: s de-
finition är lämpligt att inneha både en granskande och rådgivande roll? Kan lösningen vara 
att dela upp internrevisionen i en rådgivande och en granskande avdelning? 

En komplikation vi stött på under undersökningens gång är att skilja på förändring, orsak 
och konsekvens, då internrevisorerna hade varierande syn och gav olika exempel på be-
greppen. Vad en internrevisor har uppgett vara en förändring, menar en annan internrevi-
sor är en orsak eller konsekvens. Vidare har det funnits fall då en internrevisor har angett 
en faktor som både förändring och konsekvens. De olika uppfattningarna har medfört viss 
förvirring i vårt analysarbete, då svårigheter med att kategorisera faktorerna innebar att jäm-
förelser mellan internrevisorer och branscher begränsades. Vi skulle därför vilja påstå att 
det inte alltid går att särskilja förändringar, orsaker och konsekvenser. 

Arbetet med uppsatsen har inneburit att även andra inriktningar som berör internrevision 
har väckt vårt intresse. Vår studie utgjordes av en kvalitativ undersökning, ett alternativ är 
en kvantitativ studie där enkäter skickas till Sveriges 100 största börsnoterade bolag. Där-
med kan statistisk generaliserbarhet uppnås och en jämförelse med vår studie är möjlig för 
att undersöka om ytterligare faktorer uppmärksammas. Då finansiella och industriella före-
tag skiljer sig åt avseende regleringar är det av intresse att genomföra en liknande studie där 
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statliga och offentliga sektorn studeras då dessa också är reglerade. Ytterligare förslag till 
vidare forskning är att om några år genomföra en liknande undersökning för att se hur 
SOA och Koden har påverkat internrevisionen. Vi valde att intervjua internrevisorer, en 
rekommendation är att istället intervjua företagsledningar för att kartlägga internrevisionens 
värde för dem. Vår uppsats har berört riskhantering och då det begreppet utgör ett av de 
nya inslagen i IIA: s definition skulle det vara av intresse att undersöka internrevisorernas 
syn på riskhantering samt att ta fram en modell för riskhanteringsprocessen. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

• Hur länge har du arbetat som internrevisor?  
• Vad har du för utbildning? 
• Vad är internrevision för dig? Hur definierar du internrevision? 

Struktur och rapportering 

• Hur många internrevisorer finns det på företaget? Utgör ni en egen avdelning? Hur 
många anställda har företaget? 

• Var i organisationsschemat är internrevisionsavdelningen placerad? 
Vem rapporterar du till? 
Har du alltid rapporterat till denna person/avdelning? 
Hur ofta sker rapporteringen? 

Roll och arbetsuppgifter 

• Vad innefattas i begreppet ”internrevisorns roll” enligt dig? 
• Vilken form av revision ägnar du dig åt? Finansiell, operativ, regelefterlevnad etc? 
• Vilka arbetsuppgifter har du som internrevisor? 

Har arbetsuppgifterna och rollen förändrats under din tid som internrevisor, 
hur har de förändrats? 
Vilka orsaker har bidragit till att arbetsuppgifterna/rollen har ändrats? 

• Vilka regler/lagar har ni att rätta er efter? 
• IIA rekommenderar fyra principer (integritet, objektivitet, tystnadsplikt och kompe-

tens) som internrevisorer förväntas följa. Vad gör du för att följa principerna? 
• Anser du att IIA: s omarbetade definition av internrevision stämmer med internre-

visorns roll? 
• Vad innebär värdehöjande aktiviteter i ert företag? 
• Ägnar ni er åt rådgivning? 

Vilken är den vanligaste formen av rådgivning? 
I vilken utsträckning? 
Anser du att det är möjligt samt lämpligt att ha både en rådgivande och 
granskande roll? 

• Deltar du i företagets riskhanteringsprocess? I så fall;  
Vilken roll intar du i processen? 
Vilka riskområden fokuseras på? 

  Följer ni något ramverk? 

Konsekvenser 

• Vilka konsekvenser har den förändrade rollen och arbetsuppgifter medfört för in-
ternrevisorn?  

Har till exempel objektiviteten påverkats? 


