
 

 

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

  

 

 

 

Internrevisionens roll   
–  e t t  s v e n s k t  p e r s p e k t i v  

Ekonomie kandidatuppsats inom Företagsekonomi 

Författare:  Anneli Eklund 

  Andréas Karlsson 

  Catarina Lax 

Handledare:  Therese Renå  

Jönköping   Maj 2005 



 

 

J Ö N K Ö P I N G  I N T E R N A T I O N A L  B U S I N E S S  S C H O O L  
Jönköping University  

 

 

 

The role of internal audit   
-  A  S w e d i s h  p e r s p e c t i v e  

 Bachelor’s thesis within Business Administration 

Author: Anneli Eklund 

 Andréas Karlsson 

 Catarina Lax 

Tutor: Therese Renå 

Jönköping    May 2005 



 

 

Kandidatuppsats inom företagsekonomi 

Titel: Internrevisionens roll – ett svenskt perspektiv 

Författare: Anneli Eklund, Andréas Karlsson, Catarina Lax 

Handledare: Therese Renå 

Datum:  Maj 2005 

Ämnesord  Internrevision, Intern kontroll, Corporate governance 

Sammanfattning 
Det identifierade problemområdet tar sin början i att forskning inom internre-
vision är fragmenterad och ofullständig samtidigt som internrevision har blivit 
allt vanligare i den allmänna debatten. Kriser och skandaler i företag som till ex-
empel Enron i USA och Skandia i Sverige har lett till nya regleringar hur före-
tag ska styras och förvaltas. Dessa regleringar har tillkommit i form av Sarbanes 
Oxley Act (SOX) i USA och i Sverige kommer Svensk kod för bolagsstyrning 
att implementeras under 2005. Regleringarna säger bland annat att företaget 
måste tillgodose en god intern kontroll och att företagen för att uppnå detta, 
bör ha en granskande och konsulterande internrevisionsfunktion. Den svenska 
koden anger dock att företaget kan välja att i stället förklara varför koden inte 
efterföljs, detta till skillnad från SOX som kräver att regelverket följs. Frågan 
väcks hur internrevisionen i företag ser ut. Viss internationell forskning har be-
lyst denna fråga, men studier i ett svenskt perspektiv lyser med sin frånvaro.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva internrevisionens roll i svenska företag, att 
undersöka om rollen upplevs som övervägande granskande eller konsulterande, 
samt att analysera i vilken utsträckning aktuella regelverk påverkar internrevi-
sionen. 

Metodvalet i uppsatsen har tagit sig uttryck i en djupgående kvalitativ under-
sökning av tre företag, åtföljt av en kvantitativ undersökning för att undersöka 
om resultaten från den kvalitativa studien bekräftas. Den kvalitativa undersök-
ningen består av intervjuer med tre företag som alla har en väl etablerad intern-
revisionsfunktion. Efter dessa intervjuer formulerades ett antal frågor som sam-
manställdes i en enkät. Dessa frågor ställdes till företag på Stockholmsbörsens 
A-lista, mest omsatta.  

Resultaten som framkom, visar att av företagen på Stockholmsbörsens A-lista, 
mest omsatta, är det enbart 32 procent som har en internrevisionsfunktion vil-
ket kan anses som lågt då tidigare studier inom området pekar på att det inter-
nationellt är en vanlig funktion hos företagen. Där det finns en internrevisions-
funktion har dess roll till övervägande del gått tillbaka till att bli alltmer 
granskande, från att tidigare ha varit på väg mot en konsulterande roll. Detta 
skift i internrevisionens roll har framförallt sin grund i den ökade regleringen 
inom corporate governance.  
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Abstract 
The problem area was identified due to the fact that research within internal 
audit is fragmented and insufficient, simultaneously to internal audit becoming 
more common in the public debate. Crises and scandals in companies such as 
Enron in the US and Skandia in Sweden have resulted in new regulations re-
garding how companies should be governed. These regulations have been estab-
lished in Sarbanes Oxley Act (SOX) in the US, and in Sweden the Swedish code 
for corporate governance will be implemented in 2005. The regulations imply 
that companies must provide sound internal control and to accomplish that, 
companies should have an auditing and consulting internal audit function. The 
Swedish code for corporate governance denotes that companies can decide to 
comply or explain why the code is not complied. SOX on the other hand re-
quire that the regulation is being followed. The raised question is how internal 
audit is performed. International research has thrown light upon this question 
but few studies have been made in a Swedish perspective.  

The purpose with this thesis is to describe the role of internal audit in Swedish 
companies, to examine if the role is perceived as a watchdog or as a consultant, 
and to analyze to what extent present regulations affect internal audit.   

The choice of method in the thesis has taken the form of a profound qualitative 
research in three companies accompanied by a quantitative research to examine 
if the results from the qualitative study could be confirmed. The qualitative re-
search consisted of interviews with three companies, which all have an estab-
lished internal audit function. The interviews were followed by a questionnaire 
presented to all companies listed on the Swedish stock exchange most traded A-
list. 

The results show that of the companies listed on the Swedish stock exchange 
most traded A-list only 32 percent have an internal audit function. This can be 
perceived as low when previous studies in the area have shown that interna-
tionally it is a common function. In the companies where there is an internal 
audit function, the role has mainly transformed back to a watchdog perspective 
from previously been heading towards a consulting role. This shift in the role 
of internal audit mostly derives from the exceeded regulations within corporate 
governance. 
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1  Inledning 
Detta kapitel har för avsikt att skapa förståelse kring syftet med uppsatsen samt dess fråge-
ställningar. Kapitlet inleds med en ämnesbakgrund, innan problemdiskussionen leder 
fram till uppsatsens syfte. Avslutningsvis redovisas uppsatsens disposition. 

1.1  Bakgrund 
Vi har idag i Sverige, liksom i flera andra länder i världen, upplevt en tid med ett an-
tal uppmärksammade företagsskandaler. Bland dem kan nämnas Enron i USA 2001 
och här i Sverige Skandia 2003. Skandalerna har förorsakat stark kritik mot hur bola-
gen styrs. Kritiken kommer främst från aktieägare men även från andra intressenter i 
företagens omgivning som kräver en större tillförlitlighet och genomsyn i företagen. I 
USA har detta lett till krav på regleringar och där var man också först med att införa 
en lagstiftning för att öka kontrollen och höja etiken beträffande företagens styrning. 
Detta har befästs i Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) (Moeller, 2004).  

Vissa gemensamma riktlinjer för corporate governance1 har framarbetats internatio-
nellt bland annat inom Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD) och Europeiska Unionen (EU) (Buisman, 2002). OECD gav 1999 ut Princip-
les of Corporate Governance som en internationell standard för corporate governan-
ce för länder både inom och utanför OECD. Denna reviderades under 2004 sedan fö-
retagsskandalerna i flera länder krävt en förbättring av regelverket. Det nya regelver-
ket ska förbättra stabiliteten på aktiemarknaden genom ökat förtroende för företags-
styrelser (OECD, 2005a). Under 2002 godkändes förordningen International Accoun-
ting Standards 2005 (IAS) av EU. Förordningen innebär att EU kommer ha gemen-
samma redovisningsnormer, vilket förbättrar insynen i företagens rapportering. Jäm-
förbarheten mellan företag inom EU och övriga länder som anpassat sig till IAS, un-
derlättas (Buisman, 2002). Nu får Sverige en regelsamling inom corporate governance 
motsvarande SOX, genom den från och med i år (2005) gällande Svensk kod för bo-
lagsstyrning. Som utgångspunkt för koden ligger aktiebolagslagen (1975:1385). Den 
övergripande avsikten är att bidra till förbättrad styrning inom företagen, stärka ef-
fektiviteten och konkurrenskraften inom näringslivet, samt öka förtroendet på den 
svenska kapitalmarknaden och i samhället som helhet. Av vikt är också att höja kun-
skapen och förtroendet för svensk corporate governance hos utländska investerare på 
den internationella kapitalmarknaden. Därigenom främjas det svenska näringslivets 
tillgång till utländsk riskkapital (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004). 

Kodens regler skärper kraven på styrelsens ansvar för företagens finansiella redovis-
ning och rapportering. Bolagskoden har satt upp ett antal punkter som företagen ska 
ta hänsyn till. En av dessa pekar specifikt på att styrelsen ansvarar för att företaget ska 
ha en god intern kontroll, vilket enligt bolagskoden syftar till att värna om investe-
rarnas intresse i företaget. Bolagskoden tar i en punkt upp att företagen ska presentera 
en årlig rapport över den interna kontrollen. I denna rapport ska företagen visa om 

                                                
1 Corporate governance -  bolagsstyrning, hur organisationer styrs och kontrolleras 
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de har en speciell funktion för att granska den interna kontrollen, om så inte är fallet 
ska styrelsen göra en årlig utvärdering för behovet av en sådan funktion. Denna funk-
tion benämns internrevision (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004).  

Internrevision utförs av internrevisorer. I Sverige har internrevisorerna organiserat 
sig i en gemensam organisation Internrevisorernas Förening (IRF), vilken grundades 
1951 och har 500 medlemmar. Internrevisorerna ingår i Institute of Internal Auditors 
(IIA), vilken är en organisation med 94 000 medlemmar från 160 länder. Enligt In-
ternrevisorerna (2005) har internrevisionen till uppgift att övervaka att företagens in-
formation, redovisning och rapportering till aktieägarna och kapitalmarknaden är 
tillförlitlig och att lagar och regelverk följs. Internrevisionen ska också kontrollera att 
företagens resurser används effektivt, samt att fastställda syften och mål uppnås. Detta 
genomförs genom att på ett systematiskt och strukturerat sätt, värdera och förbättra 
effektiviteten av företagens styrning, kontroll och riskhantering.  

Med tanke på kodens införande och de ökande kraven från kapitalmarknaden argu-
menterar författarna för en större fokusering på internrevisionens roll i företagen. En 
förbättrad styrning av företagen där den interna kontrollen minimerar risk och säker-
ställer att redovisning och rapporter är tillförlitliga krävs i framtiden för att stärka 
förtroendet för svenska företag. 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Maijoor (2000) har det i den allmänna debatten inom corporate governance 
och revisionsområdet varit en explosionsartad ökning av intresset för intern kontroll. 
Power (1997) menar dock att det råder förvirring om vad effektiv intern kontroll 
verkligen är. Han har observerat att trots ökat allmänt intresse för intern kontroll är 
begreppet tämligen vagt. Det rådande globala behovet av sund corporate governance 
har lett till ett ökat intresse för intern kontroll och internrevision (Goodwin, 2001). 

Regleringar för intern kontroll och internrevision har införts i bland annat USA, Au-
stralien och Storbritannien. I Sverige har Kodgruppen, som framarbetat Svensk kod 
för bolagsstyrning, haft som utgångspunkt att företag noterade på Stockholmsbörsen 
ska åläggas att implementera och tillämpa koden och dess regelverk 1 juli, 2005. Ko-
den syftar till att lyfta fram ägarnas roll och strävar efter att uppnå en balans i roll-
fördelning mellan ägare, styrelse samt ledning. Genom koden ska insynen öka i bola-
gen och därmed ge en rättvisare behandling för samtliga aktieägare (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2004). 

Nya regler för en tillförlitligare kontroll av corporate governance har i sin tur ökat 
intresset för forskning inom internrevisionsområdet. Internationell forskning tyder 
på utveckling inom området internrevision och där internrevisionens roll genomgår 
förändringar. McNamee och McNamee (1995) menar att internrevisionen hittills har 
karaktäriserats av två större cykler. Det äldre arbetssättet av internrevision innebar 
att alla moment kontrollerades var för sig och arbetet företogs genom att en kontrol-
lant kontrollerade en annan kontrollant. Den senare cykeln har karaktäriserats av att 
internrevisionen har gått ifrån att varje steg kontrolleras, till att istället omfatta hela 
system i företagen där kontrollen görs med hjälp av riskanalyser. 
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McNamee & McNamee (1995) påvisar att förändringar inte är en specifik händelse 
utan en levnads- och tillväxtprocess i omgivningen. Om omgivningen runt internre-
visionen förändras så förändras också internrevisionen. Företagens miljö förändras 
ständigt och yttre krav på företagen ökar. Vidare argumenteras att en ny förändring 
av internrevisionens roll står för dörren och att internrevisionen går från att övervaka 
till att inta en konsulterande roll, detta genom att bistå funktioner i företagen att 
konstruera egna tester och kontroller.  

Ett bevis på förändring är den nya definitionen av internrevision som antogs 1999 av 
Institute of Internal Auditor (IIA). Den nya definitionen skiftar fokus från en kon-
trollerande funktion till en framåtriktande och mer värdehöjande roll (IIA, 2005a). 
IIA:s definition lyder: 

”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed 
to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomp-
lish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve 
the effectiveness of risk management, control, and governance processes”. 

Definitionen betonar att internrevisionen ska vara oberoende och objektiv. En kon-
sulterande och försäkrande tillämpning ska ge organisationen mervärde och hjälpa till 
att nå uppsatta mål. Viktiga begrepp inom området är styrning, kontroll och riskhan-
tering. Dessa begrepp kommer författarna att lägga vikt vid i studien. En utförlig be-
skrivning görs i referensramen under ämnesområdena corporate governance, intern 
kontroll och riskhantering. 

Maijoor (2000) har noterat att forskning gjord inom området är fragmenterad och 
outvecklad. I författarnas sökande efter forskning ur ett svensk perspektiv har resulta-
ten varit få. Som diskuterats ovan är uppfattningen hos många forskare att internrevi-
sionens roll har genomgått ett antal förändringar och nya förändringar förväntas vara 
förestående. Detta gör det intressant att undersöka hur internrevisionens roll idag ser 
ut i svenska företag. Författarna ämnar: 

• undersöka förekomsten av funktionen internrevision i företag noterade på 
Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta 

• beskriva hur internrevisionsfunktionen upplever sin roll i företagen, detta för 
att det är av intresse att undersöka rollen ur ett svenskt perspektiv 

• klarlägga om internrevisionen idag har en övervägande konsulterande alterna-
tivt granskande roll, samt i vilka processer (arbetsområden) internrevisionen 
är involverad 

• undersöka hur aktuella regelverk påverkar internrevisionen 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva internrevisionens roll i svenska företag, att un-
dersöka om rollen upplevs som övervägande granskande eller konsulterande, samt att 
analysera i vilken utsträckning aktuella regelverk påverkar internrevisionen. 
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1.4 Avgränsningar  
Författarna har valt att avgränsa studien till att innefatta internrevisionens roll i före-
tag noterade på Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta, eftersom det är i dessa före-
tag som internrevisionsfunktionen framförallt finns, samt att dessa företag först och 
främst kommer att träffas av de nya regleringarna från den svenska koden för bolags-
styrning. Eftersom undersökningen syfte är att analysera internrevisionens roll i före-
tagen, har författarna valt att intervjua internrevisorer i chefsposition, för att sedan 
genom en enkät till företagen noterade på Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta, 
undersöka om resultaten från den kvalitativa studien kan bekräftas. 

1.5  Disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition utgörs av: 

Kapitel 2 Metod 

Detta kapital beskriver förstudier till undersökningen, vilket angreppssätt författarna 
antagit, undersökningsansatser samt en beskrivning av använda metoder.  

Kapitel 3 Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska grunden för uppsatsen. De huvudsakliga be-
greppen inom styrning, kontroll och riskhantering förklaras. 

Kapitel 4 Empiri 

I detta kapitel presenteras undersökningens empiriska resultat som utförts med valda 
metoder.  

Kapitel 5 Analys 

Kapitlet består av tolkning av teori och forskning, samt analys av det empiriska mate-
rialet. 

Kapitel 6 Slutsats/Slutdiskussion 

Detta kapitel består av resultat av uppsatsens frågeställningar där också uppsatsens 
syfte besvaras. 
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2 Metod  
Detta kapital beskriver förstudier till undersökningen, vilket angreppssätt författarna an-
tagit, undersökningsansatser samt en beskrivning av använda metoder.  

2.1  Vetenskap  
Inom vetenskap finns två grundläggande förhållningssätt som delar vetenskapen i po-
sitivism och hermeneutik. Positivismen studerar forskningsobjektet bit för bit och 
kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till forskningsprojektet. Forska-
ren ska kunna bytas ut och resultatet ska ändå bli detsamma. Objektiviteten till stu-
dieobjektet är ett grundläggande krav i positivismen (Holme & Solvang, 1991).  

Motsatsen till positivismen är hermeneutiken, vilken syftar till att tolka och förstå 
sociala fenomen, att se helheten som ständigt utvecklas och att vara ett uttryck för det 
genuint mänskliga (Patel & Davidsson, 2003). Författarna till denna studie har valt att 
utgå från ett hermeneutiskt förhållningssätt, eftersom förståelse för internrevisionens 
roll i svenska företag söks. 

2.2  Informationshämtning/förstudier 
Uppslaget till ämnesområdet påträffades på KPMG:s hemsida vilket gjorde att kon-
takt togs med Ove Hellström, revisor på KPMG, som ledde in oss i ämnet internrevi-
sion. Ove har ett förflutet som internrevisor inom företagen SAAB och Astra Zeneca, 
han delade med sig av sina erfarenheter. Ove hänvisade till Gunilla Werner-Carlsson, 
som arbetar inom Internal Audit Services på KPMG i Stockholm. Gunilla gav infor-
mation om organisationer inom internrevision och intern kontroll. Vidare besöktes 
Hans-Göran Frick på Gärde Wesslau Advokatbyrå för att få en uppfattning om den 
Svenska koden för bolagsstyrning. Författarna ansåg det som en lämplig informa-
tionskälla eftersom ovan nämnda Hans-Göran hållit en föreläsning inom ämnet på 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping under våren 2005. För att inskaffa yt-
terligare kunskap och förståelse, valde författarna att genomföra en studie av littera-
tur och forskning inom området.  

Vid uppsatsskrivande är det viktigt att finna relevant litteratur inom ämnesområdet. 
Genom uppslagsverk och bibliotekets databaser med tillhörande söktjänst, kan lämp-
lig litteratur och forskningskällor nås (Ejvegård, 2003). Författarna genomförde litte-
ratursökning på ämnesområden i de databaser som erbjöds på högskolebiblioteket vid 
Högskolan i Jönköping. De sökord som användes var bolagsstyrning, internrevision, 
internrevisor, utveckling, corporate governance, internal audit, internal auditor, con-
troller samt development. Sökning efter forskningsartiklar gjordes även på Internet 
med samma sökord. För att lyckas bättre i sökandet efter relevant material, kontak-
tades Daniel Gunnarsson på högskolans bibliotek. Daniel hjälpte till att hitta nya sök-
vägar och sökord. Hans hjälp var ett steg framåt eftersom författarna upplevde att de 
inte kom vidare utan hamnade på samma ställen i sökningen. Även uppslagsverk och 
ny litteratur hjälpte till i det fortsatta arbetet. Syftet med litteratursökningen har varit 
att få en ökad förståelse för valt ämnesområde och att därigenom kunna bygga upp en 
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referensram att arbeta från och att välja en lämplig metod. Utifrån ökad förståelse ut-
formades problemet och frågeställningen för undersökningen i uppsatsen. 

2.3  Angreppssätt 
Forskarens arbete består av att producera teorier som ger kunskap. Denna kunskap 
ska likna verkligheten så mycket som möjligt. Forskningsarbetet består av att relatera 
teori och verklighet till varandra (Patel & Davidsson, 2003). Vilka alternativa sätt 
som forskaren kan använda för att finna relationer beskrivs nedan. 

Det finns tre angreppssätt för att behandla teorietiska förhållanden, deduktiv, induk-
tiv samt abduktiv metod. Deduktion är del av forskningens teori, medan induktion 
härstammar ifrån empirin. Att arbeta efter det deduktiva angreppssättet innebär att 
man följer bevisandets väg och kännetecknas av att man utifrån teorin och allmänna 
principer drar slutsatser om enskilda företeelser. Om forskaren istället för att bevisa 
vill upptäcka, arbetar han efter ett induktivt angreppssätt och utgår då inte från en 
befintlig teori. Det innebär inte att forskaren arbetar förutsättningslöst, utan det är 
egna referensramar och idéer som färgar de nya teorierna som skapas (Patel & Da-
vidsson, 2003). Induktion innebär att likformighet i företeelser överförs till framtida 
företeelser. Något som alltid hänt, kommer även i fortsättningen att hända. Forskare 
använder sig ibland av det tredje angreppssättet abduktion, en blandning av induktion 
och deduktion. Detta kan vara en fördel då forskaren inte blir låst när teori och em-
piri ska relateras. Tillvägagångssättet är en tvåstegsprocess då forskaren först enligt 
induktivt angreppssätt tar ett typfall ur verkligheten, vilket omvandlas till teori. Näs-
ta steg blir att testa detta typfall på andra fall ute i verkligheten, vilket är ett deduktivt 
angreppssätt (Patel & Davidsson, 2003).  

Angreppssättet i denna uppsats är abduktivt, vilket innebär att induktion och deduk-
tion har kombinerats. Första steget i undersökningen var djupgående intervjuer med 
tre utvalda företag enligt ett induktivt angreppssätt. Därefter användes ett deduktivt 
angreppssätt för att söka stärka resultaten från intervjuerna genom en enkätunder-
sökning. 

2.4  Undersökningsansatser 
Det finns en mängd olika undersökningsansatser vilka kan klassificeras utifrån hur 
mycket kunskap forskaren har inom ett visst problemområde (Patel & Davidsson, 
2003). 

Explorativa undersökningar är utforskande inom områden där det saknas kunskap. 
Explorativa undersökningars främsta syfte är att inhämta så mycket kunskap som 
möjligt inom området och belysa det så allsidigt som möjligt (Patel & Davidsson, 
2003). 

Deskriptiva undersökningar är beskrivande inom problemområden där det redan 
finns en viss mängd kunskap, men där ett fenomen studeras och en begränsning görs 
till några av de aspekter som man är intresserad av inom problemområdet (Patel & 
Davidsson, 2003). 
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Normativa undersökningar syftar till att visa hur man bör göra (Eriksson & Wieder-
sheim-Paul, 1999). 

Hypoteser kan användas inom problemområden där kunskapsmängden är omfattande 
och utvecklade teorier existerar. Dessa undersökningar förutsätter att man kan härle-
da utifrån teorin, antaganden och hypoteser om förhållande i verkligheten (Patel & 
Davidsson, 2003). Genom prövning i empirin kan man förkasta eller verifiera hypo-
tesen. Forskning sammanbinder teori med empiri i en cirkel. En hypotes (ett anta-
gande) prövas i empirin för att därefter tolkas innan den åter blir en form av teoretisk 
fras (Rosengren & Arvidson, 1983). 

Studiens syfte är att utförligt beskriva hur internrevisionsfunktionen upplever dagens 
internrevision, dess roll och arbetsområden, om rollen idag är konsulterande eller 
granskande, samt hur regelverk påverkar professionen. Detta innebär att studiens syf-
te kan sägas vara deskriptivt. Artsberg (2003) menar att deskriptiva syften är vanligast 
inom samhällsvetenskaplig forskning och akademiska studier.  

2.5 Val av metod 
Den kvalitativa metodens grundläggande syfte är skapa djupare förståelse och att 
komma nära informationskällan. Flexibilitet i relation till kunskaper och även angå-
ende frågeställningar och omformulering, är ett utmärkande drag för kvalitativ me-
tod. Den kvantitativa metoden används däremot i samband med kända frågesvar som 
är mätbara där man kan standardisera upplägget. Generaliseringen är styrkan i den 
kvantitativa metoden. Nackdelen är att de i förväg valda frågorna är standardiserade 
och svåra att frångå, vilket medför att följdfrågor på inkommande svar inte beaktas. 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas i samma undersökning 
(Holme & Solvang, 1991). Ett sätt att använda båda metoderna är att se den kvalitati-
va delen som en förståelsefas och förundersökning som förbereder för den kvantitati-
va, mätbara, huvudsakliga undersökningen (Holme & Solvang, 1991). Författarna har 
valt att använda båda metoderna i sin undersökning, dock genom att lägga störst vikt 
på de kvalitativa intervjuerna och använda den kvantitativa enkätundersökningen för 
att stärka resultaten. Inledningsvis utfördes tre kvalitativa intervjuer i syfte att få en 
djupare förståelse för ämnet. Författarna utnyttjade fördelen med denna metod ge-
nom att ställa ytterligare frågor som uppstod under intervjuerna. Den kvalitativa un-
dersökningens resultat förde fram intressanta frågeställningar som formulerades och 
användes i den kvantitativa enkäten, syftet var att undersöka om en generaliserad bild 
av frågeställningarna kunde göras. 

2.5.1 Urval 
Både intervju- och enkätundersökningar använder frågor som ställs till ett urval, ett 
stickprov av en population (Rosengren & Arvidson, 1983). Enligt Holme och Sol-
vang (1991) är detta urval avgörande för studien. Vid kvalitativa studier är oftast må-
let att få en så stor variation som möjligt. Hur stort urvalet bör vara vid kvalitativa 
intervjuer beror på studiens syfte. Enligt Trost (2005) är få intervjuer att föredra, ef-
tersom materialet annars blir ohanterligt och svårt att överblicka. Eftersom kvaliteten 
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på intervjuerna är viktigare än kvantiteten utförde författarna tre intervjuer.  De un-
dersökningsföretag som valts ut är noterade företag på Stockholmsbörsens A-lista, 
mest omsatta, eftersom det är i noterade företag som koden inledningsvis ska imple-
menteras, samt det är oftast de större företagen som har en internrevisionsfunktion. 
Intervjuformen grundas på respondentintervjun. I denna undersökning är responden-
terna internrevisorer i svenska företag.     

2.5.2 Kvalitativ intervju 
Holme och Solvang (1991) beskriver hur en kvalitativ intervju förbereds genom en 
manual eller handledning. Trost (2005) benämner denna intervjuguide, vilken består 
av en lista över frågeområden. Detta gör att varken frågorna eller dess ordningsföljd 
behöver följas. Dock ska naturligtvis valt undersökningsområde täckas.  

Avsikten med de kvalitativa intervjuerna är en djupare förståelse för studiet, vilket 
lättare kan uppnås genom att välja respondenter med god kunskap om området. In-
tervjumetoden är krävande för båda parter. Det krävs stor förmåga att förstå den in-
tervjuades situation och att kunna följa upp viktiga spår. Även den intervjuade måste 
kunna hävda sina argument och ta situationen på allvar för att materialet ska vara an-
vändbart för analys (Holme & Solvang, 1991).  

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) ger den personliga kontakten vid en in-
tervjusituation en möjlighet att skapa förtroende mellan intervjuare och intervjuob-
jekt. Viktiga fördelar är möjligheten att kunna ställa mer detaljerade frågor, ställa 
följdfrågor samt undvika missförstånd. Författarna har valt att göra kvalitativa inter-
vjuer för att genom dialog med intervjurespondenterna få så bra upplysningar och på-
litlig information som möjligt inom valt problemområde. Innan intervjuerna ägde 
rum, sammanställdes en intervjuguide utifrån relevanta begreppsområden i studien; 
styrning, kontroll samt riskhantering. Enligt Trost (2005) bör intervjuguiden ses över 
efter första intervjun för att upptäcka misstag i frågeställningarna. Författarna gjorde 
ett fåtal små korrigeringar efter första intervjun för att tydliggöra frågorna.   

2.5.3 Tillvägagångssätt intervju 
För att uppnå syftet med studien, att beskriva internrevisionens roll i svenska företag, 
valde författarna att göra ostandardiserade fria intervjuer där respondenten har möj-
lighet att formulera sina svar helt fritt. Vid insamling av empirisk primärdata efter-
strävades att intervjun skulle vara flexibel och anpassad för den specifika situationen 
med vald intervjurespondent och där både fakta samt personliga åsikter om internre-
visionens roll i företaget, fick komma fram och utvecklas.  

Författarna intervjuade tre företag som har en internrevisionsfunktion i sin organisa-
tion. Vid arbetet med att identifiera intervjuobjekt började sökandet efter lämpliga 
företag i författarnas närmiljö, Jönköping med omnejd. Vid val av respondenter an-
sågs det viktigt att internrevisionen var en självständig funktion i företaget i form av 
en egen avdelning. Sökandet företogs genom att ringa runt till företag som antogs ha 
en funktion för internrevision. Det visade sig snart vara svårt att hitta lämpliga före-
tag i regionen, då dessa inte hade någon funktion för internrevision. Beslut togs att 
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vidga sökområdet för att nå större företag. Fokus lades på att leta bland moderföretag 
i koncerner, då indikationer pekade på att funktionen troligtvis fanns där. Detta 
stämde även överens med teorin som bekräftar att internrevisionen bör finnas högt 
upp i strukturen av ett företag. Letandet ledde fram till bokade intervjuer med två fö-
retag. Problem uppstod med ett av dessa företag då de ombokade tiden för intervjun 
vid flera tillfällen och frågetecken uppstod om intervjun skulle kunna genomföras. 
Detta ledde till kontakt med ett nytt företag som intervjuades. Senare visade det sig 
att intervjun med det tidigare företaget till slut blev av, och således har författarna 
gjort tre intervjuer. Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer då företagen inte 
var belägna i närområdet. Vid intervjuerna användes högtalartelefon där alla tre för-
fattarna medverkade och ställde frågor. Under intervjun användes som nämnts ovan 
en i förväg uppställd intervjuguide och det ställdes även följdfrågor som uppkom un-
der intervjuns gång. Intervjuerna spelades in på bandspelare för att författarna sedan 
skulle kunna ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen, för att så lite 
information som möjligt skulle förloras. 

2.5.4 Enkätundersökning 
Författarna sammanställde utifrån intervjuerna en enkät med frågor för att se om re-
sultaten kunde bekräftas. Tanken var först att enkäten skulle mejlas ut till företagen. 
Företagen skulle därefter fylla i enkäten elektroniskt och skicka tillbaka den. Förfat-
tarna kom sedermera fram till att det skulle ta för lång tid att gå tillväga på det viset 
och bestämde sig för att ringa runt till företagen och i stället ställa frågorna direkt. 
Författarna ansåg att svarsfrekvensen på enkäten blev högre vid ett sådant tillväga-
gångssätt. Som målgrupp för enkäten valdes företag noterade på Stockholmsbörsens 
A-lista, mest omsatta. 

2.5.5 Analys  
Analysen av den insamlade information är den tydligaste skillnaden mellan kvalitativ 
intervju och kvantitativ enkät. Analysen av intervjuerna tar mycket tid i anspråk och 
är en invecklad process. Enkäterna däremot är utformade och strukturerade innan de 
skickas ut och kan därefter lättare utvärderas efter förutbestämda statistiska regler 
(Holme & Solvang, 1991). Författarna upplevde att analysen av intervjuerna var tids-
krävande och den analytiska förmågan sattes på prov då tolkning av respondenternas 
svar skulle behandlas. Enkätsvaren sammanställdes i diagramform för att på ett enkelt 
och övergripande sätt illustrera resultaten, vilket gjorde enkätundersökningen lättare 
att analysera.  

2.5.6 Metodkritik 
Ett problem med kvantitativ metod är att tilltron till metoden oftast är mycket stor. 
Siffror uppfattas ofta som objektiv sanning och kan lätt misstolkas. Eftersom den 
kvantitativa metoden medför ett urval när undersökningen genomförs, finns risken 
att resultatet från stickprovet inte ger en riktig bild av hela populationen. Därför bör 
begrepp i enkäten vara enkla för att få mer precisa svar. För att samla in information 
kan vid kvantitativ metod observation, experiment, enkät eller källanalys användas. 



 

 13

Vid samtliga tekniker måste avgränsningen av problemet vara avslutad och de möjliga 
utfallen vara givna (Holme & Solvang, 1991). 

En svårighet med kvalitativ metod är att forskaren ska kunna karaktärisera det unika. 
Modeller och beskrivningar används för att skildra ett fenomen eller sammanhang. 
Vid en kvalitativ forskningsmetod måste händelser förstås i ett sammanhang och inte 
som enskilda händelser. Undersökningar kan inte konstrueras utan måste tas i sina 
naturliga sammanhang. Forskaren måste kunna beskriva händelser med egna ord och 
ge sitt perspektiv på den unika företeelsen. Kvaliteten i forskningen bedöms utifrån 
hur väl forskaren lyckas uppfylla dessa krav (Olsson & Sörensen, 2001). Problem 
inom den kvalitativa forskningen kan uppstå när forskaren ska fungera både som 
mätinstrument och samtidigt kunna tolka det som iakttas. Två forskare skulle kunna 
observera och tolka samma kontext på olika sätt. Väsentliga inslag i den kvalitativa 
forskningen är därför att forskaren utförligt beskriver i vilken kontext undersökning-
en har gjorts och hur forskaren har resonerat för att höja den kvalitativa forskningens 
resultat (Carlsson, 1996). 

2.5.6.1 Metodkritik av studien 

Den kvalitativa undersökningen var från början tänkt att omfatta två företag men 
som förklarats ovan kom den att omfatta tre. Det kan anses att det vore bättre att en-
dast studera två företag och att då undersöka förhållandena hos dessa djupare. Förfat-
tarna har dock försökt att hålla samma nivå på undersökningen som om endast två 
företag hade intervjuats. Dessutom fick författarna möjlighet att ta ytterligare del av 
internrevisionens förhållanden. I alla tre företagen intervjuades en person på respek-
tive internrevisionsavdelning. Författarnas ambition var att intervjua personer på le-
dande befattningar i internrevisionsfunktionen. Utfallet blev två respondenter i le-
dande befattning och en i icke ledande befattning, dock har alla personer lång erfa-
renhet av internrevision och alla har varit anställda i företaget under en längre tid. 
Detta menar författarna borgar för att respondenterna har god kunskap och förståelse 
för internrevision i allmänhet och för företagets syn på internrevision i synnerhet. 
Alla tre företag som intervjuades var, förutom att de var noterade på Stockholmsbör-
sen, även noterade på amerikansk börs, vilket gjorde att företagen var påverkade av 
amerikansk lagstiftning på området. Då syftet var att undersöka internrevisionen i ett 
svenskt perspektiv kan det anses bristfälligt att inte intervjua något företag som inte 
var påverkat av amerikansk lagstiftning. Detta var dock något som författarna accep-
terade eftersom det ansågs viktigare att företaget hade en väl etablerad internrevi-
sionsfunktion, samt att det visade sig svårt att hitta företag som var villiga att ställa 
upp för intervju. 

Vid den kvantitativa undersökningen var författarnas målgrupp företag noterade på 
Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta. Författarna försökte kontakta alla företag 
på denna lista, men då svårigheter att få tag på lämpliga personer för att svara på en-
käten uppstod, föll vissa företag ifrån, vilket resulterade i att svarsfrekvensen uppgick 
till 58 procent. Anledningen till att företag föll ifrån var främst att personer lämpliga 
att svara på enkäten inte var anträffbara trots upprepade försök att nå dessa. Ytterli-
gare en orsak var att företagen inte ansåg sig ha tid att delta då de var fullt upptagna 
att arbeta med delårsrapporter. Några företag avböjde med motiveringen att det var 
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så många förfrågningar från studenter att de hade varit tvungna att sätta stopp för alla 
liknande engagemang. Det kan ifrågasättas varför inte företag på fler listor kontakta-
des för att få ett större underlag och om ett slumpmässigt urval inte hade varit att fö-
redra då detta är det normala vid en kvantitativ undersökning och ett villkor för att 
kunna göra en generalisering. Författarna förklarar detta med att uppsatsen bygger på 
två undersökningar, först en kvalitativ och sedan en kvantitativ och där tyngden har 
lagts på den kvalitativa delen, detta då författarna ansåg det viktigast att få en god för-
ståelse för internrevisionens roll. Syftet med den kvantitativa undersökningen var 
därför att ge ytterligare tyngd åt de resultat som framkommit genom den kvalitativa 
undersökningen. Författarna är medvetna om att resultaten från den kvantitativa un-
dersökningen inte går att generalisera på företag i allmänhet men anser likväl att det 
är intressant att se hur det förhåller sig bland företagen på Stockholmsbörsens A-lista, 
mest omsatta.    

Den kvantitativa undersökningen företogs som sagts ovan genom att författarna 
ringde runt till företagen och personligen ställde frågorna i enkäten till respondenter-
na. Detta medförde för- och nackdelar, bland annat kan objektiviteten i undersök-
ningen påverkas negativt då intervjuaren kan påverka respondenten genom betoning 
och röstläge samt att ge vissa förklaringar till frågorna då intervjupersonen ibland inte 
riktigt förstod frågan. Detta gör att svaren kanske inte blev desamma som de hade 
blivit om enkätundersökningen hade genomförts på ett traditionellt sätt. Samma ar-
gument kan dock användas som fördel för metoden då svaren har blivit mer tillförlit-
liga eftersom respondenten hade möjlighet att få frågan förklarad för sig om den var 
svår att förstå. Vidare tog författarna beslutet att ställa frågorna via telefon för att spa-
ra tid, då denna del av undersökningen först kunde påbörjas efter det att den kvalita-
tiva delen av undersökningen var avslutad och tidsrymden för uppsatsarbetet är be-
gränsad. Författarna har även uppfattningen att svarsfrekvensen blev positivt påver-
kad av tillvägagångssättet. 
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3 Teori  
Kapitlet inleds med en beskrivning av corporate governance för att ge en uppfattning om 
betydelsen av tillförlitlig styrning. Därefter tar författarna upp internrevision. Kapitlet 
avslutas med intern kontroll och riskhantering, vilka är viktiga områden inom internre-
visionens arbete.    

3.1 Corporate Governance - Bolagsstyrning 
Integritet hos företag och marknader är väsentligt för stabiliteten i ett lands ekonomi. 
Detta innebär att corporate governance, dvs. regler och praxis som styr relationer 
mellan företagsledning och intressenter, bidrar till tillväxt och finansiell stabilitet ge-
nom att förstärka marknadsförtroendet och den ekonomiska effektiviteten. Företags-
skandalerna som inträffat har medfört en ökad fokusering på svagheter i företagens 
styrning och därmed ett stort behov av problemlösning inom området. Sedan 
OECD:s policy utkom 1999 har den blivit den internationella normen för corporate 
governance (OECD, 2005b). 

Begreppet corporate governance har under de senaste årtiondena funnit sin väg in i 
nyare litteratur. Kort kan begreppet sägas beskriva hur organisationer styrs och kon-
trolleras. En organisations huvuduppgift är att prestera det den är avsedd för, men 
samtidigt måste den anpassa sig till standarder, lagar, regleringar och förväntningar 
(Pickett, 2003).  Även Johansson (2004) menar att corporate governance är en förhål-
landevis ny företeelse som har aktualiserats genom raden av företagsskandaler med 
Enron i spetsen, skandaler där företagsledningen har missbrukat sin makt för att på-
verka val av styrelseledamöter, aktieutdelning samt även påverkat stora strategiska 
beslut. Reaktionen på skandalerna har fått stor uppmärksamhet i medier, vilket inne-
burit att politiker i olika länder har valt olika tillvägagångssätt för att stävja makt-
missbruk hos styrelse och företagsledning. 

Som svar på skandalerna i USA tillkom Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX) vilket är en 
lagstiftning med nya regler som påverkar både extern och intern revision. För intern-
revisionen innebär SOX ett ökat ansvar av befattningen gentemot revisionskommit-
téer, externa revisorer samt även styrningen av bolag (Moeller, 2004). Avsikten med 
lagen är att säkerställa att företagens finansiella rapportering stämmer överens med 
verkligheten, detta för att återfå förtroendet hos investerare på aktiemarknaden. SOX 
skärper kraven på redovisning och information till aktiemarknaden. Höga krav ställs 
på revisionen och dess oberoende, där brott mot lagen ger stränga straff. Vårdslöst 
och osant intygande kan ge böter upp till 10 miljoner kronor och fängelse i 10 år. 
Skulle bolaget uppsåtligt lämna osant intygande kan böterna uppnå 50 miljoner kro-
nor och resultera i fängelse i 20 år. Finansinspektionens motsvarighet i USA; Securi-
ties and Exchange Committee (SEC) kräver att alla bolag som är noterade på ameri-
kansk börs tillämpar SOX, detta inkluderar svenska företag med notering på den 
amerikanska börsen (Svernlöv & Blomberg, 2003). Även svenska bolag ägda av ut-
ländska bolag som är registrerade hos SEC, påverkas av SOX (Dahlgren, 2005)  
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Anpassning till SOX är en process i företagen som kontinuerligt pågår. En av dess se-
nare lagstiftningar är Sarbanes-Oxley Act sektion 404, vilken ytterligare har höjt kra-
ven på intern kontroll för den finansiella rapporteringen. Företaget ska fortlöpande 
anpassa dokumentation och processer till förändringar och utveckling i verksamhe-
ten. Detta innebär att SOX sektion 404 ökar arbetsbördan för företagen, då företags-
ledningen ska identifiera risker kring den finansiella rapporteringen. Lagstiftningen 
innebär att de interna kontrollerna ska dokumenteras och testas för att därigenom 
kunna göra bedömningar för förbättringar. Företagsledningen ska utifrån den interna 
kontrollen avrapportera sina bedömningar tillsammans med övriga finansiella rap-
portering från verksamheten. Rapporteringen granskas även av de externa revisorer-
na, vilka också lämnar en bedömning av den interna kontrollen och styrningen 
(KPMG, 2005). 

Hespenheiden (2005) diskuterar corporate governance, internrevision och riskhanter-
ing. Han menar att internrevisionen kommer att få en utökad roll inom corporate 
governance, speciellt efter att nya regleringar införts och krav från utomstående in-
tressenter ökar. Enligt Hespenheiden (2005) innefattar corporate governance kunska-
pen om vad som pågår i företaget, vilka riskområden som finns och hur dessa ska 
hanteras. För att stärka sin position på marknaden är det viktigt att kunna visa att 
stor vikt läggs på tydlig styrning, vilket ger klara signaler till aktörer på marknaden 
att företaget aktivt hanterar riskområden. I utövandet av corporate governance har 
internrevisionen en betydelsefull roll, där en effektiv funktion kan vara en värdefull 
tillgång för företaget.  

Termen corporate governance är idag flitigt använd, men en klar teoretisk definition 
saknas. Collier (1997) anser att corporate governance handlar om att företag ska vara 
ordentligt förvaltade, samt att finna bättre sätt att styra företag. Ramverket för cor-
porate governance betonar två viktiga frågor i stora företag, vilka härleds ur särskil-
jandet av kontrollen och ägandet. Den ena är behovet av kontroll och övervakning av 
styrelse; den andra är teknik för att försäkra att ledningen är ansvarig inför aktieägare 
och andra intressenter. 

Inom corporate governance kan ägarstrukturen se väldigt olika ut i olika länder. 
Ägarstrukturen på svenska börsnoterade företag liknar den kontinentaleuropeiska 
modellen där ägandet är förhållandevis koncentrerat, men många har en långtgående 
ägarspridning som karaktäriseras den anglosaxiska modellen (Svensk kod för bolags-
styrning, 2004). För att en marknadsekonomi ska fungera effektivt är det viktigt att 
ägare tar ansvar för företagens utveckling och att ägare med större aktieinnehav inte 
missbrukar sitt innehav så det skadar företaget. För att uppnå ett aktivt och konkur-
renskraftigt näringsliv krävs en väl fungerande kapitalmarknad som kan generera 
låne- och riskkapital, vilket i sin tur kan användas till investeringar i företagen. Den 
svenska koden för bolagsstyrning är tänkt som en referensram för att höja etiken 
inom svensk corporate governance och att skapa en tydligare rollfördelning mellan 
ägare, styrelse och bolagsledning. Koden är konstruerad efter principen att företagen 
ska följa dess regelverk, men om företagen väljer att avvika från reglerna ska företa-
gen förklara varför och ange skäl till varje avvikelse. Däremot innehåller inte koden 
några krav på hur avvikelser ska motiveras, utan det avgör företagens styrelse i varje 
enskilt fall (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004). Vikten av tillförlitlig corporate go-
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vernance kan illustreras i fallet Skandia, där det inte var företagets kärnvärde, medar-
betare eller organisationens relationer som felade, utan den svaga länken visade sig 
vara den ytterst ansvariga styrelsen som brast i sitt ledarskap (Johansson, 2004). 

Nya regler och ökad kontroll inom corporate governance innebär andra spelregler 
för näringslivet vilket kommer att påverka noterade bolag, men även större företag 
utanför börsen berörs. Ändringarna i sig påverkar alla nivåer i organisationen; ägarna, 
styrelsen, företagsledningen, revisorer och medarbetarna i organisationen, detta till 
följd av stora förändringar i bolagens organisation och styrning. En väl fungerande 
intern kontroll och en transparent redovisning är viktigt för att uppnå ett ökat för-
troende från aktieägare och andra intressenter i företagets omgivning (Johansson, 
2004). Enligt Clemedtsom (2004) är ett resultat av de hårdare kraven på företagens fi-
nansiella redovisning att efterfrågan på revisionstjänster i företagen ökar. 

3.2 Revision 
I företag har den interna och externa revisionen olika roller. På uppdrag av ett företag 
granskar den externa revisionen dess verksamhet. Den externa revisionen ska ha ett 
oberoende förhållande till företaget det granskar. Även internrevisionen ska vara ob-
jektiv i sin granskning, vilket innefattar ett oberoende förhållande till de aktiviteter 
den granskar i organisationen. Oberoende kan däremot inte uppnås i relationen till 
ledningen eftersom internrevisionen granskar företagets verksamhet på uppdrag av 
ledningen. Årligen uttalar sig externrevisionen i en revisionsberättelse där kommen-
tarer ska göras hur ledningen har förvaltat bolaget. För att kunna utföra granskning-
en på ett effektivt sätt behöver externrevisionen upplysning om hur ledningen sköter 
den interna styrningen och kontrollen i företaget. Externrevisionen lämnar också re-
kommendationer till förbättring av intern styrningen och kontroll. Dessa uppgifter 
granskas också av internrevisionen, men avsikten är inte att uttala sig i årsredovis-
ningen, utan syftar till att ge förslag på förbättringar till den egna ledningen. Det 
finns idag inga krav på att internrevisionen måste bedrivas av internrevisorer som är 
anställda inom bolaget (SOU 2003:93). 

3.3 Internrevision 
Idag har dock de flesta större företag en internrevisionsfunktion. Funktionen här-
stammar ursprungligen från den externa revisionen, men har utvecklats till att inom 
företagen bli ett verktyg för riskhantering, styrning och kontroll. Internrevisionen är 
normalt en intern funktion i företagen (Warner, 2002). Alternativt kan tjänsten köpas 
in av externa revisorer genom outsourcing. Ytterligare ett alternativ är att genom co-
sourcing kombinera den interna funktionen med en inköpt tjänst (SOU 2003:93).  

 Världsledande organisation inom området internrevision är Institute of Internal Au-
ditors (IIA) som finns i USA, men som har mer än 50 procent av sina medlemmar 
utanför Nordamerika (Warner, 2002). IIA som bildades 1941 är den internationellt 
viktigaste organisationen för internrevisionen. Dess uppgift är att certifiera, utbilda 
samt ge vägledning för professionen. Branschorganisation i Sverige är Internreviso-
rernas förening (IRF), vilken är en ideell förening som verkar för bolag, organisatio-
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ner och offentlig verksamhet. I Sverige företräds IIA av IRF. Målsättningen för före-
ningen är att verka för en kompetent och ändamålsenlig internrevision. Verksamhe-
tens mål är även att öka användningen av internrevision i näringsliv och förvaltning, 
samt att vara en central samlingspunkt för internrevisionen i Sverige (SOU 2003:93). 

1999 ändrade IIA definitionen av internrevision. Den nya definitionen av internrevi-
sion lyder (IIA, 2005a): 

”Internrevision är en försäkrande och konsulterande funktion som är oberoende och ob-
jektiv. Internrevisionen är utformad för att tillföra värde och förbättra funktionen i en 
verksamhet. Internrevisionen hjälper organisationen att uppnå sina mål genom att tillfö-
ra ett systematiskt, disciplinerat tillvägagångssätt för att värdera och förbättra effektivite-
ten inom riskhantering, kontroll och styrning”. 

Definitionen som beslutades av IIA:s styrelse medförde att normer för internrevisio-
nen arbetades fram, vilka har samlats i The Professional Practices Framework (PPF). 
Ramverket ska vara en vägledning i yrkesutövandet och är indelat i tre olika katego-
rier. För alla medlemmar i IIA är det obligatoriskt att följa den första kategorin som 
består av Standards och Code of Ethics. Dessa motsvarar externrevisorns begrepp god 
revisionssed och god revisorssed. De övriga två kategorierna Practice Advisories och 
Development and Practice Aids är utformade för att ge vägledning till hur de obligato-
riska kategorierna ska tolkas och tillämpas. IIA:s Standards är uppdelade i tre under-
grupper (SOU 2003:93). 

• Attribute Standards – inriktar sig på organisationens egenskaper och personer 
som genomför internrevisionen, exempelvis befogenhet och ansvar. 

• Performance Standards – beskriver internrevisionens uppgifter och tillhanda-
håller kvalitetskriterier som genomförandet kan mätas mot. 

• Implementation Standards – tillämpas på Attribute och Performance Stan-
dards inom speciella typer av åtagande, till exempel en revision av efterlevna-
den av regler 

PPF är utformat så det inte ska komma i konflikt med nationella lagar och regler 
inom internrevision (SOU 2003:93).  

Den nya definitionen av internrevision reflekterar de förändringar i professionen som 
redan ägt rum, men påvisar också ett skift i den framtida rollen som större och mer 
inflytelserik (Krogstad, Ridley & Rittenberg, 1999). Den senaste definitionen av in-
ternrevision säger att rollen betonar konsulterande och riskhantering. På det sättet 
kan internrevisorerna hjälpa till att identifiera och fastställa nya affärsrisker, vilket 
medför att ledningen kan fatta bättre beslut. Internrevisorer idag har många nya möj-
ligheter att bidra till organisationer och ge sig in i radikala förändringar där de behövs 
mer än tidigare. För att möta de förväntningar som ställs på internrevisionen idag, 
måste internrevisorn hålla sig à jour med de förändringar som äger rum (Marks, 
2001). 

Marks (2001) anser vidare att som svar på förändrad efterfrågan på marknaden, 
kommer revisionsavdelningarna att se annorlunda ut på många olika sätt. Revisionen 
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kommer exempelvis att gå snabbare och större betoning läggs på riskhantering och 
konsultation. Professionen kommer att förändras när fler IT-kunniga revisorer be-
hövs. Istället för att fokusera på historisk revision, kommer yrket i högre grad inne-
bära en försäkrande roll, att försäkra klienter om att affärsrisken i företaget hanteras 
effektivt, speciellt under turbulenta tider. När fortsatt förändring och ombildning 
sker, är riskanalys nödvändig. Dagens internrevisorer måste vara framåtriktade för att 
kunna bemästra de risker som uppstår och inte fortsätta utvärdera gårdagens risker. 
En traditionell internrevision är en analys av en historisk tidpunkt, medan internrevi-
sionen av idag måste lägga resurser på risk och förändring. Internrevision kommer att 
behandla framtidsprojekt istället för att göra historiska tillbakablickar och mottot 
kommer att vara ”försäkran genom förebyggande”. Framtidens internrevisor kom-
mer inte att vara en stereotyp avprickare som kontrollerar det som varit, istället 
kommer en viktig kunskap att vara föreställningsförmågan, möjligheten att föreställa 
sig affärshändelser som inte existerar idag och att kunna ge råd om kontroll över ris-
ker som inte inträffat (Marks, 2001).   

3.3.1 Certifiering  
I IIA:s standard finns inga krav på att internrevisorer ska ha en viss formell utbild-
ning. I varje enskilt företag gör ansvarig för internrevisionen en egen bedömning vil-
ken kompetens som krävs för att klara av arbetet. IIA:s Practice Advisories upp-
muntrar dock internrevisorer att visa sin kunskap och kompetens genom att certifie-
ra sig som Certified Internal Auditor (CIA). För att professionen ska kunna arbeta 
enligt god sed och uppnå en hög kvalitet är det viktigt att internrevisorn innehar hög 
kompetens och kunskap, en certifiering kan då ses som en kvalitetssäkring. Internre-
visorn redovisar självständigt observationer och rekommendationer i företaget, vilka 
kan ifrågasättas. Det är därför viktigt att internrevisionen är trovärdig för att dess ar-
bete ska få genomslag i företaget och bidra till förbättringar. Väsentligt för att uppnå 
trovärdighet, är internrevisorns kompetens att göra korrekta bedömningar i sitt revi-
sionsarbete (SOU 2003:93). 

Av vikt för internrevisionen är kompetens inom revision och sakområde. Kompetens 
inom revision är inte bundet till organisationen, men sakområdeskompetens kopplas 
till organisationen som internrevisionen finns i. Det innefattar en kunskapsbas för att 
kunna utvärdera en organisation och dess risker. Exempel på områden som är viktiga 
att ha kunskap inom är IT, redovisningsteorier och organisationsteorier. I Sverige 
saknas idag ett kompetensutvecklingsprogram, men kurser och hjälp för att klara en 
IIA certifiering erbjuds av IRF (SOU 2003:93). 

3.3.2 Audit Committee - Revisionskommitté 
I både privata och statliga organisationer finns olika sorters revisionskommittéer. En 
enklare variant av kommitté har som syfte att verka som samordnare för bolagens in-
ternrevisionsfrågor. En annan form av kommittéer har ett mer långtgående ansvar, 
där bedömning av lämpliga system för styrning och intern kontroll ingår i dess upp-
gift. En fördel med kommittéer är att internrevisionens förslag till styrelsen kan få ett 
ökat stöd genom funktionen. En eventuell nackdel kan vara att styrelsen får andra-
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handsinformation av kommittéerna, vilket kan försämra kvalitén och relationen till 
internrevisionen (SOU 2003:93). 

En revisionskommitté ska vara formellt upprättad med skrivna regler där kommittén 
ska rapportera och svara till styrelsen. Internrevisorernas uppgift i kommittéerna be-
står i att assistera styrelsemedlemmar och även förbättra kommunikationen mellan 
styrelsen och externrevisorer. De ska även agera som filter som försäkrar att styrelsen 
endast handhar de viktigaste besluten rörande revision, redovisning och intern kon-
troll. Att rapportera till en revisionskommitté bör höja oberoendet hos internreviso-
rerna (Collier, 1997). Den interna revisionsplanen, vilken ska vara godkänd av revi-
sionskommittén, ska baseras på riskanalys liksom på problem belysta av revisions-
kommittén och ledningen. Varje revisionskommitté ska själv bestämma fördelningen 
mellan oberoende internrevision och konsultation (Payne, 2002).  

3.3.3 Oberoende 
För att revisionen ska fylla sin funktion är det viktigt att den är oberoende. Vikten av 
oberoende kan förklaras med att rapporteringen annars kan ge uttryck för revisorns 
personliga inställning. Vidare kan ställningstagande påverkas av hänsyn till annat än 
regler och normer (Diamant, 2004). Det är viktigt att tänka på vem internrevisionen 
rapporterar till, samt vilken tillgång internrevisionen har till företagets olika avdel-
ningar. Detta beskrivs bäst med ett schema över relationerna mellan företagets olika 
enheter internrevisionen och ledningen. Internrevisionen ska hamna så högt upp i hi-
erarkin som möjligt, helst rapportera direkt till ledningen och ha obegränsad tillgång 
till alla enheter (Warner, 2002). Oberoende är enligt IIA (2005b) avsaknaden av för-
hållanden som äventyrar objektiviteten. 

3.3.4 Objektivitet 
Internrevisionens objektivitet bygger på den personliga objektivitet som internreviso-
rerna har. En internrevisor får exempelvis inte tidigare haft ansvaret för kontrollen av 
en enhet på företaget, då det kan uppstå situationer där internrevisorn handlar i eget 
intresse eller blir påverkad av sina tidigare arbetskamrater (Warner, 2002). Hot som 
äventyrar objektiviteten måste hanteras både av den individuella internrevisorn och 
på organisatorisk nivå (IIA, 2005b). 

3.4 Internrevisionens roll  

3.4.1 Försäkrande 
Tidigare granskade internrevisionen historiska förhållanden och gav utlåtanden om 
hur situationen såg ut vid en given tidpunkt. Med försäkrande menas istället att in-
ternrevisionen ska säkerställa att systemen för kontroll ska fungera även framåt i ti-
den (Warner, 2002). Den försäkrande rollen innebär att internrevisorn ska göra en 
objektiv bedömning av fakta rörande den interna kontrollen för att kunna presentera 
en bedömning av system, processer och andra relevanta frågor omkring den interna 
kontrollen. Det är vanligtvis tre parter som är berörda av internrevisorns arbete med 
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försäkrande. (1) De som arbetar med processerna och systemen ute i verksamheten. 
(2) Internrevisorn och (3) Ledningen, vilka är användare av den information som in-
ternrevisorn lägger fram (IIA, 2005b). 

3.4.2 Konsulterande 
För att uppnå en grad av försäkrande kan internrevisionen anta en konsulterande roll 
gentemot företagets ledning. I denna roll är det företagets förmåga att uppnå dess 
uppsatta mål som står i fokus och i mindre grad utformandet av interna kontroller. 
Rollen som konsult kan äventyra internrevisionens oberoende och objektivitet om de 
är med att utforma system som de sedan ska revidera (Warner, 2002). Konsultuppgif-
ter är rådgivande till sin natur och genomförs vanligtvis efter begäran och på uppdrag 
av en klient. Internrevisorns konsulterande roll skapar ett mervärde och förbättrar 
företagets styrning, riskhantering och kontrollprocesser, dock övertar de inget ansvar 
från ledningen (IIA, 2005b). 

3.5 Intern kontroll 
Internrevisionens arbete består i att granska företagets interna kontroll. Intern kon-
troll avser rutiner som gör att redovisningen blir korrekt samt även att företagets re-
surser används av styrelsen och VD på avsett sätt. För att den interna kontrollen ska 
fungera krävs att ansvars- och arbetsfördelningen är planerad. (FAR, 1991). Ansvaret 
för effektiviteten i de interna kontrollerna ligger hos ledningen (Collier, 1997). Intern 
kontroll är även ett sätt för företagsledningen att förbättra styrningen av företagen. 
Syftet med en god intern kontroll är därför att kunna uppfylla uppsatta mål. Den 
mest kända definitionen av intern kontroll presenterar The Committee of the Spon-
soring Organizations of the Treadway Commission (COSO). COSO är en kommitté 
i USA som består av representanter från företag, redovisningsekonomer och reviso-
rer. COSO:s definition av intern kontroll har fått stort genomslag internationellt se-
dan definitionen antogs av den amerikanska motsvarigheten till FAR, Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA). Definitionen säger att den interna kontrollen 
är en process, genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal skaffar sig 
rimlig säkerhet om att företagets mål ska uppnås inom verksamhetens ändamålsenlig-
het, effektivitet och tillförlitlighet i finansiell rapportering, allt i enlighet med lagar 
och regleringar. COSO:s ramverk avser att hjälpa företag att värdera och förbättra 
dess interna kontrollsystem och har sedan implementeringen inarbetats i tusentals fö-
retag (COSO, 2005). En bidragande orsak till att definitionen fått stor genomslags-
kraft är, som nämnts ovan, att den antagits av FAR:s amerikanska motsvarighet 
AICPA och är tänkt att kunna användas till alla slags företag och organisationer 
(FAR Förlag, 2005). 

Intern kontroll behövs i alla företag för att motverka att fel uppstår i det dagliga arbe-
tet. Fel i redovisningen och ekonomiska rapporter kan leda till att underlag för vikti-
ga beslut leder till olönsamma investeringsbeslut. Med en god intern kontroll är både 
oavsiktliga och avsiktliga fel lättare att fånga upp. Den interna kontrollen byggs upp 
av rutiner inom organisationen för att säkerställa att redovisningen och rapporter blir 
fullständiga och korrekta och att företagets resurser används på ett effektivt sätt. Av 
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vikt är att ansvars - och arbetsområden fungerar och är genomtänkta, vilket bland 
annat innebär att en person ensam inte bör ansvara för alla led i kontrollen. Intern 
kontroll kan vara en kombination av generella kontroller, såsom skydd mot obehörig 
åtkomst samt kontrollmoment inlagda i system och rutiner. Den reducerande risken 
som den interna kontrollen är avsedd att ge, måste alltid vägas mot kostnader för den 
interna kontrollen (FAR Förlag, 2000).  

COSO delar in den interna kontrollen i följande delar (FAR Förlag, 2005): 

• Kontrollmiljö – innebär grunden för de övriga komponenterna vilket förmed-
lar disciplinen och strukturen inom intern kontroll. 

• Riskbedömning – för att uppfylla operationella och finansiella mål måste kon-
tinuerlig riskanalys göras.   

• Kontrollåtgärder – för att ledningens direktiv och mål ska uppnås fördelas an-
svar och arbete. Kontrollåtgärderna kan vara både förebyggande och upptäck-
ande.  

• Information och kommunikation – information ska identifieras, registreras, 
bearbetas och kommuniceras i rätt form, vilket kräver ett väl fungerande in-
formationssystem. 

• Övervakning och uppföljning – informationen i företagets verksamhet måste 
utvärderas och följas upp kontinuerligt. 

När företaget har samlat in information i verksamheten samt analyserat och graderat 
riskerna efter väsentlighet, dokumenteras allt i en övergripande revisionsplan. 
Granskningen i företaget görs sedan efter ett granskningsprogram som utgår från re-
visionsplanen (FAR Förlag, 2005). 

En grundläggande del av internrevisionens arbetsområde är att granska kontrollen i 
företaget och att assistera organisationen i arbetet att bibehålla effektiva kontroller. 
För att göra detta ska internrevisionen enligt Pickett (2003): 
 

• Bedöma vilka områden som utgör störst risk. 
• Utarbeta program/system för att övervaka dessa riskområden. 
• Analysera och utvärdera dessa program/system. 
• Informera ledningen om hur de interna kontrollerna fungerar och deras effek-

tivitet. 
• Rekommendera nödvändiga förbättringar av kontrollsystemen och visa vilka 

risker det medför att inte göra dessa förbättringar. 
• Följa upp om ledningen har följt revisorns rekommendationer.   

 
Den interna kontrollen kan skilja sig åt mellan olika företag och även mellan företa-
gens olika avdelningar. Utformningen beror på företagets verksamhet och storlek. 
Nivån på IT-stödet i verksamheten är en väsentlig faktor för hur den interna kontrol-
len är utformad. Verksamhetens geografiska spridning samt vilken möjlighet ledning-
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en har att utöva personlig kontroll påverkar också den interna kontrollen (FAR För-
lag, 2005). 

Maijoor (2000) har undersökt problemet att finna en definition av intern kontroll och 
diskuterar innebörden av denna brist på klarhet för utvecklingen av corporate gover-
nance policy och den europeiska finansiella revisionens områden. Han har identifierat 
tre olika perspektiv av intern kontroll i den akademiska litteraturen, närmare bestämt 
från den externa revisionen, organisationsteorin och nationalekonomin. Maijoor har 
noterat att området är fragmenterat och underutvecklat och argumenterar att den in-
terna kontrollen inom corporate governance är oklar vilket kan leda till rekommen-
dationer som inte är bevisade. 

3.6 Riskhantering 
Risk är ett fundamentalt begrepp inom all affärsverksamhet och har blivit centralt 
inom corporate governance där det kopplas till företagens interna kontroll. Risk kon-
trolleras inom ramen av företagens styrning genom finansiell rapportering, intern 
kontroll och revision. Utvecklingen av informationsteknologin och förändrade revi-
sionsmetoder med betoning på riskhantering, är två faktorer som har påverkat att 
den interna kontrollen har utvecklats mot riskhantering (Spira & Page, 2002).För in-
ternrevisionen är arbetet med att reducera risk ett av de mest sannolikheten områden 
att arbeta med inom företaget. Som beskrivits ovan i IIA:s definition ska en väl fun-
gerande internrevisionsfunktion vara en komponent i effektiv ledning och styrning 
av risk inom organisationen (Warner, 2002). 

Affärsrisk är en sammanfattande benämning på risker i bolag, vilken påverkar revi-
sionens inriktning och omfattning (FAR Förlag, 2005). Affärsrisken består av: 

• Operationella risker – risken att bolagen inte uppnår uppställda operatio-
nella mål. 

• Rapporteringsrisker – risken att den finansiella informationen inte är till-
förlitlig. 

• Efterlevnadsrisk – risken att bolaget inte efterlever lagar och regler. 

För att hantera olika sorters risker ägnar sig bolagen allt mer åt riskhantering (FAR 
Förlag, 2005). COSO har under 2004 utvecklat ett ramverk, Enterprise Risk Mana-
gement – Intergrated Framework (ERM), vilket avser att hjälpa företagen i dess risk-
hantering. Ramverket bygger på och utgår från den interna kontrollen, men är tänkt 
att bidra med en utvidgad och bredare fokusering inom området riskhantering. Syftet 
är inte att ersätta den interna kontrollen med ERM utan att integrera de båda, vilket 
COSO menar leder till att företag kan tillfredställa både kontrollbehovet inom före-
taget och samtidigt närma sig en mer utvecklad riskhanteringsprocess (COSO, 2004a). 
Enligt Warner (2002) är ERM helt enkelt en utvidgning och integrering av riskhanter-
ing. Med hjälp av ERM kan ledningen säkerställa att företagets rapportering är effek-
tiv och att lagar och regelverk efterföljs. COSO:s definition av ERM menar bland 
annat att riskhantering är en process som ständigt pågår i ett företag och som påver-
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kas av människor på alla nivåer i företaget. ERM möjliggör en försäkran av tillförlit-
lig och effektiv rapportering till företagets ledning och styrelse (COSO, 2004b).  

Figur 3.1 visar ERM aktiviteter och indikerar vilka roller en effektiv internrevisions-
funktion ska och inte ska inneha. Huvudfaktorerna att överväga när rollen bestäms är 
om aktiviteten ökar eller hotar internrevisionens oberoende och objektivitet, samt 
om det är troligt att aktiviteten förbättrar organisationens styrning, kontroll och 
riskhantering (IIA, 2004).  

 

 

Figur 3.1 Internrevisionens roll i ERM 



 

 25

4 Empiri  
I detta kapitel börjar författarna med att presentera resultaten från den kvalitativa under-
sökning som gjorts med tre företag noterade på Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta. 
Därefter presenteras den kvantitativa enkätundersökningen gjord på ovan nämnda lista. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
Författarna har valt att intervjua tre företag (se bilaga 1) noterade på Stockholmsbör-
sens A-lista, mest omsatta. Företagen har valt att vara anonyma i undersökningen och 
benämns därför företag A, B och C. 

4.1.1 Personlig information  
I företag A har chefen för internrevisionsavdelningen arbetat i tre år i sin nuvarande 
position. Hans bakgrund består av en civilekonomexamen från Handelshögskolan i 
Göteborg 1970. Intervjurespondenten började sin karriär på företag A direkt efter sin 
utbildning och har arbetat inom företaget under hela sin yrkesverksamhet, bland an-
nat som Chief Financial Officer (CFO) i tio. 

I företag B arbetar respondenten sedan flera år som internrevisor på ett stort världs-
omspännande företag.  

Intervjurespondenten på företag C är sedan tre och ett halvt år ansvarig för avdel-
ningen som koordinerar internrevision på företaget. Dessförinnan arbetade hon sju år 
som externrevisor och ett år som CFO. Respondenten är civilekonom och högskole-
jurist med examen 1993.  

4.1.2 Kompetens 
Internrevisionen i företag A eftersträvar en blandning av anställda med olika sorters 
kunskap. Funktionen har en mix av anställda med revisionskunskap och anställda 
med erfarenhet från verksamheten och ekonomi. Flera av de anställda som rekryte-
rats har tidigare arbetat som externa revisorer. Ett fåtal av de anställda internreviso-
rerna har genomgått IIA:s certifiering, CIA. 

I företag B:s Nordengrupp har företagets internrevisorer minst 15 års erfarenhet ifrån 
företagets operativa verksamhet. Dessa benämner företaget som seniorer. I övriga 
grupper i företag B arbetar internrevisorer med mindre erfarenhet från verksamheten, 
vilka benämns som juniorer. Nordengruppen tränar upp juniorerna i funktionen ge-
nom ett traineesystem där seniorerna delar med sig av sina kunskaper. 

För att arbeta som internrevisor på företag C krävs erfarenhet från intern- eller ex-
ternrevision, man bör vara civilekonom, helst auktoriserad och gärna certifierad in-
ternrevisor – CIA Merparten av internrevisorerna på företaget är certifierade, och 
målsättningen är att alla ska vara det. 
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4.1.3 Funktionen 
Inom företag A finns totalt 28 internrevisorer anställda. Internrevisionens personal-
styrka har ökat från 18 personer till 28 personer på de tre år som internrevisionsche-
fen arbetat inom den svenska avdelningen. På företaget i Sverige arbetar fyra anställda 
med internrevision. De övriga har sina placeringar i bland annat Australien, Kina, 
USA, Sydamerika, Frankrike, Polen och England. Endast interna internrevisorer an-
vänds inom funktionen, men det sker ett löpande samarbete med externa revisorer ef-
tersom även externrevisorerna tittar på internkontrollfrågor i samband med sina revi-
sioner. Rekrytering av personal till internrevisionsfunktionen har genom åren skett 
både internt och externt. Internrevisionen har i företag A en egen avdelning på hu-
vudkontoret och har funnits sedan 1970. Chefen för internrevisionen rapporterar till 
företagets CFO och koncernledningen, men enligt företagets funktionsbeskrivning 
ska han rapportera till VD och revisionskommittén.  

Internrevisionsfunktionen i företag B är indelad i grupper inom olika geografiska om-
råden. I Nordengruppen arbetar tio personer med internrevision. Dessutom har före-
taget en USA-baserad samt en Afrika-baserad grupp med internrevisorer. Totalt i fö-
retags B Group Internal Audit arbetar 65 personer. Internrevisionsfunktionen i före-
taget har en egen avdelning för att betona vikten av oberoende.  

På företag C finns ett trettiotal internrevisorer. Tio av dem är placerade i Sverige. Fö-
retaget tar även in externa parter när förstärkning krävs. Funktionen internrevision 
har funnits länge inom företaget, men förändrades efter eget beslut för tre år sedan då 
funktionen breddades och började arbeta mer proaktivt med internkontrollfrågor. 
Budgeten för internrevisionen har fördubblats de senaste åren, rekrytering av perso-
nal har skett och man idag är fler anställda inom avdelningen än för tre år sedan. 

4.1.4 Arbetsområden  
Internrevisionen i företag A arbetar efter en revisionsplan och gör verksamhetsrevi-
sion, det vill säga internrevisionen går in och tittar på hur verksamheten fungerar, om 
den fungerar efter fastställda mål. Internrevisionens arbetsområde består också av en 
annan sorts revision som innefattar företagets interna kontroll samt finansiell revi-
sion. Inom dessa områden granskas det interna kontrollsystemet, att det finns på plats 
och att det fungerar enligt de policys och riktlinjer som företaget har utgivna. Intern-
revisionens arbetsområde i företag A sammanfattas med tre kategorier av revision; 
verksamhetsrevision, intern kontroll samt finansiell revision. Även speciella utred-
ningar hör till arbetsområdet. I företag A har internrevisionen de senaste åren varit 
konsulterande, men på grund av SOX och lagstiftningen svänger nu pendeln tillbaka 
till en mer granskande roll. Internrevisionens arbetsområde består mest av historisk 
analys. Visst framåtriktande arbete kan innefatta riskanalys av vissa projekt, exem-
pelvis vid införande av nytt ekonomisystem, vilket då är ett framåtriktat arbete, men 
i övrigt är det till övervägande del granskande. Praktiskt använder internrevisorn ett 
frågeformulär som skickas till ledningen för betänkande. Därefter följer en diskussion 
med ledningen angående svaren. Detta åtföljs av intervjuer eller stickprov med folk 
längre ner i organisationen. Internrevisionen söker säkerställa att ledningens doku-
mentation överensstämmer med verkligheten.  
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I företag B är internrevisionen situationsanpassad och upplevs inte som övervägande 
granskande eller konsulterande. Internrevisionen arbetar i projekt och i varje projekt 
ingår oftast både granskande och konsulterande uppgifter. Det har dock blivit en an-
nan fokusering inom det granskande området mot finansiellt granskande. Arbetet ka-
raktäriseras till övervägande del av granskning av historisk data, medan konsulterande 
uppdrag är vanligare när det gäller framtida projekt. Arbetet med internrevision är 
uppdelat i två faser, vilket inleds med en pre-audit fas då internrevisionen granskar 
dokument över det område som ska revideras. Därefter inleds verksamhetsrevision då 
internrevisionen åker ut till enheterna och genomför intervjuer med berörda perso-
ner.   

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för internrevisionen på företag C är att vara ett 
oberoende organ som granskar internkontrollen och riskhanteringsprocesserna. In-
ternrevisionen anses ha en värdeskapande funktion på företaget och betraktas inte 
vara en ”besvärlig vakthund”. Huvudområdena för internrevisionen på företaget är 
tre processer: corporate governance, riskhantering och intern kontroll. Arbetsuppgif-
terna länkas ihop, vilket gör att det är svårt att ange vilka processer som är mest tids-
krävande.  

4.1.5 Styrning 
Företag A har en revisionskommitté bestående av tre styrelseledamöter som är utsed-
da av styrelsen. Det är internrevisionen som upprättar revisionsplanen för koncernen, 
därefter presenteras den för revisionskommittén för godkännande. Revisionsplanen 
upprättas årsvis i förebyggande syfte för följande år. Direktiv för internrevisionen 
kommer ifrån både revisionskommittén samt från koncernledningen. Till ledningen 
rapporteras veckovis, medan däremot rapporteringen till revisionskommittén består 
av möten kvartalsvis.  

Företaget B har en revisionskommitté bestående av styrelsemedlemmar som samman-
träder fyra gånger per år. 

Internrevisionen på företag C arbetar efter en revisionsplan som tas fram efter en spe-
ciell metodik för riskutvärdering. Revisionsplanen, som innehåller framåtriktande 
förslag, presenteras och godkänns av revisionskommittén och uppdateras löpande 
under året. Revisionskommittén består av tre personer och rapportering sker vid var-
je revisionskommittémöte eller oftare vid behov.  

4.1.6 Intern kontroll 
Vid företag A har cheferna för varje verksamhet ansvaret för intern kontroll. Intern-
revisionen medverkar i samband med att företaget etablerar nya rutiner, men hjälper 
endast till på konsultbasis eller genom att de bli rådfrågade hur man sätter upp lämp-
liga internkontroller. Meningen är att internrevisionen ska revidera verksamheten se-
nare, därför utför inte internrevisionen den interna kontrollen, men har en rådgivan-
de och konsulterande roll för att säkerhetsställa rutiner.  



 

 28

En stor del av internrevisionens arbete inom företag B består av granskning av den in-
terna kontrollen. Internrevisionen medverkar dock inte vid utformandet eller etable-
ringen av nya rutiner för intern kontroll, då detta skulle innebära att de senare skulle 
revidera sitt eget arbete. Däremot så granskar och reviderar de ofta system och meto-
der för intern kontroll, samt kontrollerar om dessa följs. De håller även utbildningar 
och workshops om intern kontroll.       

Internrevisionen på företag C arbetar med att dokumentera processer och den interna 
kontrollen. Systemen för intern kontroll, liksom funktionen av dem, ansvarar verk-
samhetscheferna för, medan internrevisionen arbetar proaktivt genom att ta fram me-
todik, verktyg och andra hjälpmedel till verksamhetsledningen som behövs för att 
kunna göra utvärdering av effektiviteten i den interna kontrollen. 

4.1.7 Riskhantering 
I företag A granskas allt ifrån affärsrisker till interna kontrollrisker. Affärsriskerna 
utvärderas framför allt av de olika operativa ledningarna och i respektive internstyrel-
se (det finns en internstyrelse för varje affärsområde). Vid de finansiella riskerna samt 
internkontrollriskerna görs en utvärdering årsvis i samband med att internrevisionen 
tar fram revisionsplanen.  

I företag B utgör riskhantering en mindre del av internrevisionens arbete och inom 
området är det framförallt revision av system och metoder för företagets finansiella 
riskhantering som behandlas. Vilket riskområde som företag B lägger störst vikt vid 
är olika eftersom det är situationsbaserat.  

I företag C har de operativa ledningscheferna ansvaret för riskhantering. Det är de 
som tar initiativ till att göra en riskutvärdering för att se var de största riskerna finns 
och sedan fokusera på dem. Internrevisionen arbetar med finansiella risker, operativa 
risker, strategiska risker och risker för non-complience (efterlevnadsrisk).  

4.1.8 Regler och riktlinjer 
I företag A kräver SOX att företagen dokumenterar alla sina processer och de interna 
kontrollerna i processerna. Företaget ska så småningom också ha en testverksamhet 
som innebär att alla företagets interna kontroller ska kunna testas. Uppemot 20 000 
kontroller ska dokumenteras och testas på sikt. SOX kom 2002 och efter det har suc-
cessivt nya tillämpningsbestämmelser kommit, däribland SOX sektion 404 som be-
handlar intern kontroll och som har fått störst betydelse för företag A. Företaget är 
skyldigt att följa SOX eftersom de är i noterade på amerikansk börs och det är SOX 
som styr i princip hela internrevisionens arbete. SOX medför att företaget öppet ska 
redovisa om det har några svagheter. Om brister inte rättas till eller förtigs kan straf-
fet uppgå till 20 års fängelse. Beträffande den svenska koden för bolagsstyrning är fö-
retag A inte oroliga för implementeringen. Uppfyller företaget SOX, uppfyller de alla 
krav och regleringar. Internrevisionen upplevs av företaget som värdeskapande. In-
ternrevisionen upplever att de blir väl bemötta och anses bidra till bättre intern kon-
troll.  
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Några förändringar har inte gjorts i företag B inför den kommande Svensk kod för 
bolagsstyrning. Företaget är noterat på amerikansk börs och följer därför SOX. SOX 
har inte medfört några större förändringar för internrevisionen i företaget, då lagen 
behandlar om den operativa verksamheten. Gällande regler som styr internrevisio-
nen, följs rekommendationer från IIA. Internrevisionen hjälper dock till i arbetet 
med anpassningen till SOX genom att hålla utbildningar och workshops om SOX.  

Företag C följer IIA:s rekommendationer. Dessutom arbetar internrevisionen efter 
företagets egen speciellt utarbetade metodik. Eftersom företaget är noterat på ameri-
kansk börs efterlevs SOX regelverk. Detta gör att ingen oro finns för implemente-
ringen av Svensk kod för bolagsstyrning.  

4.2 Enkätsvar 
Enkäten (se bilaga 2) riktades till de 31 företag som är noterade på Stockholmsbörsens 
A-lista, mest omsatta. Av dessa svarade 18, vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent. 
Detta anses som en god svarsfrekvens.  

Av de 18 företag som svarade på enkäten har 38 procent en internrevisionsfunktion.  
Resterande 62 procenten har inte någon funktion idag. Några av företagen var dock i 
planeringsstadiet eller funderar på att införa en internrevisionsfunktion i framtiden.  
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Resterande frågor i enkätundersökningen behandlar endast de företag som har en in-
ternrevisionsfunktion. Undersökningen visar att samtliga företag med en internrevi-
sionsfunktion har en revisionskommitté.  
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På frågan om internrevisionen medverkade i samband med att nya rutiner etablerades 
för intern kontroll, svarade 28 procent att de var delaktiga, medan 72 procent inte 
deltog i arbetet.    
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I 86 procent av företagen har inte några åtgärder vidtagits till följd av den kommande 
implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning. 14 procent har vidtagit någon 
form av åtgärd för att anpassa företaget till koden. 
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Av de undersökta företagen är 71 procent noterade på amerikansk börs. Resterande 
29 procent är inte noterade på amerikansk börs.  
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Av de undersökta företagen svarar 71 procent att de följer SOX, medan 29 procent 
svarar att de inte följer lagstiftningen.  
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På frågan om internrevisionsfunktionen har ökat eller minskat under de senaste fem 
åren svarar 71 procent att den ökat, 14 procent svarar att den minskat, medan 14 pro-
cent svarar att funktionen är oförändrad.  
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På frågan hur internrevisionens arbete upplevs i företagen svarar 43 procent att den är 
övervägande granskande, 14 procent svarar att den är övervägande konsulterande, 
medan 43 procent svarar att det inte går att välja.  
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29 procent av företagen upplever att den granskande delen har fått ökat utrymme. 14 
procent svarade att den konsulterande delen har ökat, medan 57 procent uppger att 
ingen förändring skett.  
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På frågan hur den procentuella fördelningen var mellan styrning, kontroll och risk-
hantering blev resultatet 30 procent, 35 procent respektive 35 procent.  
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I 57 procent av företagen karaktäriseras internrevisionens arbete av analys av histo-
risk data, medan 14 procent svarade framtida projekt. 29 procent ansåg att båda in-
verkar. 
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14 procent av företagen uppgav att de lägger störst vikt vid affärsrisker, 43 procent 
lägger större vikt vid den interna kontrollrisken, medan 43 procent svarar att de inte 
särskiljer riskerna. Inget företag i undersökningen lägger störst vikt vid finansiell risk.  
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Av företagen är det 43 procent som upplever att SOX regler påverkar internrevisio-
nens arbete mest idag. 57 procent anser att IIA:s rekommendationer till övervägande 
del påverkar internrevisionens arbete.  
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5 Analys  
I detta kapitel kopplar författarna uppsatsens teoretiska referensram till det empiriska re-
sultat som undersökningen har givit. Författarna har valt att använda samma systematik 
i dispositionen som föregående kapitel. 

5.1 Inledning  
Analysen behandlar den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen parallellt. I 
den kvantitativa undersökningen var det 38 procent som hade en internrevisions-
funktion i övriga företag saknades en sådan funktion och därför kunde resterande frå-
gor i enkäten inte ställas till dessa företag. I den kvantitativa undersökningen har för-
fattarna därför genomgående endast behandlat de företag som har en internrevisions-
funktion när dessa frågor presenteras och analyseras.   

5.2 Kompetens  
I SOU 2003:93 betonas vikten av kompetens inom revision och sakområde för att ut-
föra internrevision. Kompetens inom revision behöver inte vara knutet till företaget. 
Däremot är erfarenhet inom verksamheten meriterande, vilket innefattar en kun-
skapsbas för att kunna utvärdera en organisation och dess risker. Samtliga tre inter-
vjurespondenter har en längre yrkeskarriär inom ekonomi, varav två har ledande be-
fattningar inom internrevisionsfunktionen. I intervjuföretagen ställs höga krav på 
kompetens; i företag A uppskattas praktisk erfarenhet från företagets olika verksam-
heter i kombination med revisionskunskap, medan företag C betonar de formella 
kraven på utbildning och där målsättningen inom funktionen är att samtliga intern-
revisorer ska vara certifierade i framtiden. Företag B har utvecklat ett traineesystem 
för att ta tillvara befintlig kunskap från erfarna internrevisorer. Enligt IIA:s standards 
kan en certifiering liknas vid en kvalitetssäkring, ett bevis på att professionen arbetar 
enligt god sed och med hög kompetens. IIA uppmuntrar certifiering, men det är dock 
företagets enskilda bedömning som avgör kompetenskraven. Resultaten visar att IIA:s 
rekommendationer stämmer väl överens med hur de undersökta företagen agerar av-
seende utbildning och kompetens.  

5.3 Funktionen  
Warner (2002) förklarar att internrevisionsfunktionen ursprungligen härstammar från 
den externa revisionen som under senare tid har utvecklats till ett verktyg för styr-
ning, kontroll och riskhantering. Warner menar vidare att de flesta större företag har 
en internrevisionsfunktion. Den kvantitativa undersökningen visar dock att av före-
tagen på Stockholmbörsens A-lista, mest omsatta, är det endast 38 procent som inne-
har funktionen. Resultaten stöds därför inte av teorin. Författarna argumenterar att 
anledningen till att resultaten inte bekräftas av teorin kan bero på avsaknaden av teori 
ur ett svenskt perspektiv inom området, samt att svensk reglering inte är i takt med 
styrande amerikanska lagar och regleringar gällande utvecklingen inom corporate go-
vernance. Det amerikanska regelverket för styrning av företag, SOX, har spridit sig 
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internationellt genom ett utbrett amerikanskt ägande. Bidragande är dessutom USA:s 
inflytande inom världsekonomin då många internationella företag är noterade på 
amerikansk börs. Författarna argumenterar att SOX regelverk påverkar omvärldens 
corporate governance och en utveckling inom området bekräftas av att flera länder 
har vidtagit nationella åtgärder för att höja förtroendet och förbättra styrningen av 
företag.  

Det finns idag inga krav på att internrevisionen måste bedrivas av internrevisorer som 
är anställda inom företaget. Undersökningen visar att företagen väljer att tillämpa oli-
ka metoder för att tillsätta internrevisionsfunktionen. Företag C väljer, till skillnad 
från företag A och B, att delvis utnyttja extern förstärkning genom co-sourcing vid 
arbetstoppar inom internrevisionsfunktionen. Warner (2002) understryker att det är 
viktigt att revisionen är oberoende och objektiv för att den ska fylla sin funktion. 
Författarna argumenterar att internrevisionens objektivitet och oberoende skulle 
kunna ifrågasättas eftersom funktionen innehas av företagen i undersökningen. I 
SOU 2003:93 förklaras att internrevisionen aldrig helt kan uppnå oberoende i sin re-
lation till ledningen i företaget. Författarna argumenterar därför att co-sourcing mins-
kar risken för att oberoende och objektivitet äventyras genom samarbete med en ut-
omstående aktörs granskning. En nackdel med inhyrda internrevisorer är dock att de 
inte har samma sakområdeskunskap som en internrevisor anställd av företaget. För-
fattarna anser därför att co-sourcing är ett alternativ som tillvaratar båda parternas 
styrkor. Den interna aktören bidrar med sakområdeskunskap i kombination med re-
visionskunskap, medan den externa aktören bidrar med en högre grad av oberoende 
gentemot företaget utöver sin revisionskunskap. Dock skulle det kunna argumenteras 
att företagen i undersökningen värderar sakkunskap högst, eftersom internrevisions-
funktionen i företagen till övervägande del består av intern personal.  

Intervjurespondenten i företag A betonar det nära samarbetet med externa revisorer. 
Vikten av detta bekräftas i SOU 2003:93, som påvisar att externrevisionen behöver 
information om hur ledningen sköter den interna styrningen och kontrollen i företa-
get. Dessa uppgifter granskas också av internrevisionen som ger förslag till förbätt-
ringar. Författarna tyder resultaten i undersökningen som att internrevisionen i före-
tagen har ett nära samarbete med de externa revisorerna och där parterna inte upple-
ver varandra som konkurrenter, utan utnyttjar sina olika kompetenser för att uppnå 
de höga krav som ställs på revisionen. I företag A förklarar internrevisionschefen att 
de har tillgång till varandras rapporter, att det är ett ömsesidigt utbyte mellan parter-
na. Det kan argumenteras för att parternas samarbete ökar objektiviteten i gransk-
ningen, då både internrevisionen och de externa revisorerna granskar företagets verk-
samhet, men med olika avsikter; de interna revisorerna för att ge förslag till förbätt-
ringar och de externa för att uttala sig i revisionsberättelsen.  

Moeller (2004) diskuterar det ökade ansvaret för internrevisionen gentemot revi-
sionskommittéer, externa revisorer, samt även styrningen av bolag som SOX innebär. 
Även Hespenheiden (2005) argumenterar för den utökade rollen som internrevisio-
nen får efter nya regleringar. Studiens syfte var att undersöka om de ökade reglering-
arna påverkat internrevisionen i företagen. Resultatet från den kvalitativa undersök-
ningen visar att samtliga undersökta företag har ökat sin personalstyrka inom intern-
revisionsfunktionen under senare år, varav det i företag A och C har skett en drama-
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tisk ökning de senaste tre åren. Den kvantitativa undersökningen visar att av de un-
dersökta företagen uppger 71 procent att internrevisionsfunktionen har ökat under 
de senaste fem åren. Författarna hävdar att det finns ett samband mellan denna ök-
ning och implementeringen av SOX 2002, då även motsvarande andel av företagen i 
den kvantitativa undersökningen uppges vara noterade på amerikansk börs, vilket 
kräver tillämpning av SOX. Sambandet bekräftas av företag A som har upplevt en ex-
tra stor arbetsbelastning och tvingats anpassa internrevisionsfunktionens arbete för 
att uppfylla den nya lagen. Det skulle även kunna argumenteras för att företag C:s 
proaktiva arbetssätt kan härledas till den hårdare lagstiftningen inom corporate go-
vernance som SOX har inneburit. Dessutom argumenterar författarna att företag C:s 
proaktiva arbetssätt där stor vikt läggs på tydlig styrning, ger klara signaler till aktö-
rer på marknaden att företaget aktivt hanterar riskområden, vilket författarna argu-
menterar bör stärka dess position på marknaden. Detta diskuteras även av Hespen-
heiden (2005).  

5.4 Arbetsområde  
Enligt IIA (2002) ska internrevisionen bidra till att organisationen uppnår sina mål 
genom att värdera och förbättra effektiviteten inom områdena styrning, kontroll och 
riskhantering. Det övergripande arbetet inom internrevisionen i företag A består av 
verksamhetsrevision, finansiell revision och intern kontroll. Även speciella utred-
ningar hör till arbetsområdet. Företag B fokuserar på finansiell revision, till övervä-
gande del genom granskning av historisk data. I företag C är huvudområdena för in-
ternrevisionen på företaget tre processer: styrning, intern kontroll och riskhantering. 
Arbetsuppgifterna länkas ihop, vilket gör det svårt att ange vilka processer som är 
mest tidskrävande. På frågan i enkätundersökningen hur den procentuella fördelning-
en var mellan styrning, kontroll och riskhantering blev resultatet styrning 30 pro-
cent, kontroll 35 procent och riskhantering 35 procent. Författarna drar från resulta-
ten slutsatsen att de tre begreppen styrning, kontroll och riskhantering integreras i 
internrevisionens arbetsområden och att de ingår i all form av internrevision. Bero-
ende på granskningsområde används de dock i olika omfattning.  

Enligt IIA (2005) involveras både ledningen och anställda ute i verksamheten i intern-
revisionens arbete. Detta bekräftas av undersökningen då det praktiska internrevi-
sionsarbetet i de tre intervjuade företagen ser förhållandevis lika ut. I företag B består 
arbetet av två faser. Första fasen då dokument som ska revideras granskas kallas pre-
audit fasen. Därefter följer operational-audit fasen då intervjuer genomförs med be-
rörda personer.  I företag A används en liknande process med en inledande diskussion 
med ledningen, vilket åtföljs av intervjuer eller stickprov för att försäkra att ledning-
ens dokumentation överensstämmer med verkligheten. Den kvalitativa undersök-
ningens resultat av internrevisionens arbetsområden stämmer väl överens med vad 
Pickett (2003) beskriver som grundläggande delar i arbetet, nämligen att granska kon-
trollen i företaget, att assistera i kontrollarbetet, att bedöma riskområden, att utvär-
dera övervakningssystem och arbeta med uppföljning av rekommendationer.  
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5.4.1 Rollens utveckling 
IIA ändrade 1999 definitionen av internrevision. Krogstad et.al. (1999) menar att de-
finitionen idag reflekterar de förändringar i professionen som redan ägt rum, men på-
visar också ett skift i den framtida rollen som större och mer inflytelserik. I företag A 
har internrevisionens roll och dess arbetsuppgifter påverkats av SOX som enligt in-
tervjurespondenten medfört att den tidigare utvecklingen mot en konsulterande roll, 
har pendlat tillbaka igen till att bli en övervägande granskande roll, detta till följd av 
hårdare krav på intern kontroll i företaget. Enligt intervjurespondenten i företag C 
uppfattas inte internrevisionen som övervägande granskande utan respondenten me-
nar att funktionen är värdeskapande för företaget och internrevisionen intar en för-
säkrande roll genom att man arbetar proaktivt för att säkerställa systemens framtida 
funktion. Vikten av den försäkrande rollen där internrevisionen säkerställer att sy-
stemen för kontroll ska fungera diskuteras av Warner (2002).  Företag B anser att in-
ternrevisionens roll i företaget är av både granskande och konsulterande karaktär och 
består av situationsanpassade projekt. Den kvantitativa undersökningen visar att 43 
procent upplever internrevisionens roll i företaget som granskande medan 14 procent 
av företagen tycker att rollen har en övervägande konsulterande roll. 43 procent av de 
tillfrågade företagen kan inte differentiera rollerna. I enkätundersökningen undersök-
te författarna även om företagen upplevt att rollen har förändrats de senaste fem åren. 
Resultatet visade att dubbelt så många företag ansåg att den granskande rollen har 
ökat i jämförelse med antalet som såg en ökning av den konsulterande rollen. Dock 
upplevde drygt hälften av företagen ingen förändring av rollen. Enligt Marks (2001) 
måste dagens internrevisorer vara framåtriktande för att hantera risker som uppstår i 
företaget och inte endast utvärdera gårdagens risker. Detta påvisas av den senaste de-
finitionen som betonar den konsulterande rollen. Det empiriska resultatet tyder dock 
på en förändring i flera företag, där utvecklingen i internrevisionens roll till att börja 
med har gått mot en mer konsulterande och försäkrande roll, till att därefter svänga 
tillbaka igen mot en roll där historiskt tillbakablickande har kommit i fokus igen. 
Författarna menar att internrevisionens roll i företag noterade på Stockholmsbörsens 
A-lista, mest omsatta, idag inte helt överensstämmer med vad teorin hävdar om rol-
lens utveckling. Som diskuterats ovan är en anledning att flera företag idag styrs av 
SOX, vilket det skulle kunna argumenteras för bidrar till en tillbakagång mot en 
granskande funktion. Ytterligare en anledning till skillnaden mellan teori och empiri 
skulle kunna vara att teoretisk vetenskap inom området är fragmenterad och förhål-
landevis outforskad, vilket Maijoor (2000) har diskuterat. Författarna menar att det 
framför allt sedan 2002 då SOX implementerades, saknas aktuell forskning.   

5.5 Styrning  
Samtliga företag i de empiriska undersökningarna har en revisionskommitté. En revi-
sionskommitté ska enligt Collier (1997) vara formellt upprättad med skrivna regler 
där kommittén ska rapportera och svara till styrelsen. Internrevisorernas uppgift i 
kommittéerna består bland annat av att assistera styrelsemedlemmar och agera som 
filter för de uppgifter styrelsen ska handha inom områdena revision, redovisning och 
intern kontroll. Payne (2002) anser att varje revisionskommitté själv ska bestämma 
fördelningen mellan oberoende internrevision och konsultation. Vid författarnas kva-
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litativa intervjuer framkom att företag A och C arbetar efter en revisionsplan framta-
gen av internrevisionen. Revisionsplanen lämnas till revisionskommittén för godkän-
nande och styr sedan det kommande årets arbete. I företag A kommer direktiven för 
internrevisionens arbete från både revisionskommittén och koncernledningen. Före-
tag C uppger att revisionsplanen tas fram efter en speciell metodik för riskutvärde-
ring. Författarna anser att detta överensstämmer med Payne (2002) som argumenterar 
att den interna revisionsplanen ska vara godkänd av revisionskommittén. Vidare ska 
revisionsplanen baseras på riskanalys liksom på problem belysta av revisionskommit-
tén och ledningen. Internrevisionsfunktionen i de intervjuade företagen har ett långt-
gående ansvar gällande bedömningen av företagens styrning och interna kontroll. Ol-
ika grad av ansvar för revisionskommittéer diskuteras i SOU 2003:93. 

5.6 Intern kontroll 
Ansvaret för intern kontroll vid samtliga tre intervjuade företag innehas av verksam-
hetscheferna vid respektive organisation. Internrevisionsavdelningarna i företagen bi-
står med rådgivning vid upprättandet av interna kontroller, men medverkar inte vid 
utformandet av nya kontrollrutiner, eftersom de senare ska revidera verksamheten. I 
samtliga tre företag har internrevisionen därför endast en rådgivande och konsulte-
rande roll när det gäller upprättandet av intern kontroll. Företag C betonar att de ar-
betar proaktivt med intern kontroll genom att ta fram metodik, verktyg och andra 
hjälpmedel till verksamhetscheferna. Dessa behövs för att kunna utvärdera effektivi-
teten i den interna kontrollen. Företag B berättar att de håller utbildningar och work-
shops om intern kontroll för att underlätta arbetet för verksamhetscheferna.       

Enligt FAR (1991) avses med intern kontroll de rutiner som gör att redovisningen 
blir riktig samt att företagets resurser används på det sätt styrelsen och VD avsett. För 
att den interna kontrollen ska fungera, krävs därför att ansvars- och arbetsfördelning-
en är planerad. Collier (1997) menar att ansvaret för effektiviteten i de interna kon-
trollerna ligger hos ledningen och att intern kontroll är ett sätt för företagsledningen 
att förbättra styrningen av företagen. Syftet med en god intern kontroll är därför att 
kunna uppfylla uppsatta mål, samt att lättare fånga upp avsiktliga och oavsiktliga fel. 
Författarna tolkar genom resultaten i undersökningen att granskning av den interna 
kontrollen är en viktig del av internrevisionsarbetet. Den kvantitativa undersökning-
en visar att vid etablering av nya rutiner för intern kontroll medverkar endast 28 pro-
cent av de tillfrågade internrevisionsfunktionerna. Författarna tolkar den låga siffran 
som att respondenterna är medvetna om att de inte får vara alltför involverade i pro-
cesser som de sedan ska revidera. Internrevisionens oberoende ställning gör att den 
enbart bör ge råd om uppbyggnaden av intern kontroll, samt att granska kontrollen. 
I företag C, som författarna upplever har en mer aktiv roll än de andra företagen vid 
upprättandet av interna kontrollsystem, kan oberoendet ifrågasättas. Enligt ERM är 
en huvudfaktor för internrevisionen att överväga om aktiviteten ökar eller hotar dess 
oberoende och objektiva roll i företaget (IIA, 2005).  
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5.7 Riskhantering 
Enligt Warner (2002) är riskhantering ett av de mest sannolika arbetsområdena för in-
ternrevisionen i ett företag. Den kvantitativa undersökningen visar att internrevisio-
nens arbete innefattar riskbedömning, men är inte en övervägande del av internrevi-
sionens arbete.  I teorin beskrivs affärsrisk som företagets samlade risk. Undersök-
ningen visar att det inte är internrevisionen som ansvarar för affärsrisken utan tydlig-
gör att det är den operationella ledningens ansvar att hantera affärsrisken, däremot 
granskas risken av internrevisionen. Företag A granskar företagets affärsrisker och 
gör varje år en utvärdering av de finansiella riskerna samt de interna kontrollriskerna. 
Företag B förklarar att det är systemen och metoderna för riskhantering som revide-
ras och då framförallt de som berör de finansiella riskerna. Företag C redogör för att 
de arbetar med finansiella risker, operativa risker, strategiska risker och risker för 
non-compliance vilka enligt teorin är företagets affärsrisk. Författarna anser att före-
tag A och C har ett likvärdigt arbetssätt beträffande revision av risker, medan företag 
B betonar att störst vikt läggs vid de finansiella riskerna i företaget.  

Vid frågan om vilken risk internrevisionen i företagen i den kvantitativa undersök-
ningen lägger störst vikt vid, uppger 43 procent att den interna kontrollrisken är vik-
tigast, 14 procent uppger affärsrisken, inget företag lägger störst vikt på endast finan-
siella risker, medan resterande 43 procent inte kan särskilja riskerna. Detta menar för-
fattarna kan tolkas som att 43 procent anser att risker som anses väsentliga, är viktiga 
oavsett vilket område som avses. En anledning till varför resultaten skiljer sig åt i de 
två undersökningarna skulle kunna vara hur företagen upplever att risk och intern 
kontroll integreras. COSO har utvecklat ett ramverk för ERM som bygger på och 
utgår från den interna kontrollen. Syftet är att integrera de båda begreppen och att 
närma sig ett arbetssätt med en större betoning på riskhantering. ERM är tänkt att yt-
terligare stärka förtroendet för företagens finansiella rapportering. I den kvalitativa 
undersökningen skulle det kunna argumenteras för att företag A och B upplever risk-
områdena som integrerade och därför svåra att särskilja, medan företag C ser en skill-
nad i de olika begreppen.  

5.8 Regler och riktlinjer 
Samtliga tre företag i den kvalitativa undersökningen följer SOX. Enligt Svernlöv & 
Blomberg (2003) kräver Securities and Exchange Committee (SEC) att alla företag 
som är noterade på amerikansk börs ska tillämpa SOX. Detta gäller även svenska fö-
retag ägda av utländska företag som är registrerade hos SEC (Dahlgren, 2005). SOX 
har för företag A resulterat i en ökad arbetsbelastning och respondenten upplever 
idag att lagen styr internrevisionens arbete och att ansvaret gentemot revisionskom-
mittén och ledningen ökat, vilket stämmer med vad Moeller (2004) argumenterar. 
Företag B och C upplever däremot inte att arbetsbelastningen har ökat sedan imple-
menteringen av SOX. Internrevisionen på dessa företag uppger istället att IIA:s re-
kommendationer styr dess arbete och att SOX enbart berör operativ verksamhet. 
SOX påverkar dock indirekt internrevisionens arbetsområde genom att internrevi-
sionen granskar att företaget efterlever lagar och riktlinjer. 2004 utkom Sarbanes-
Oxley Act sektion 404 som höjt kraven på intern kontroll ytterligare. Lagstiftningen 
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innebär att de interna kontrollerna ska dokumenteras och testas för att utgöra en 
grund för bedömning om vilka förbättringar som bör göras (KPMG, 2005). Detta be-
kräftas av företag A som beskriver de närmare 20 000 kontroller som ska dokumente-
ras och testas på sikt. Författarnas kvantitativa undersökning visar att 43 procent av 
företagen upplever att SOX styr internrevisionens arbete, medan 57 procent svarar 
att internrevisionens arbete i företaget idag styrs av IIA:s rekommendationer. Näm-
nas bör att 71 procent av företagen i den kvantitativa undersökningen följer SOX ef-
tersom de är noterade på den amerikanska börsen. Författarna menar att skillnaden i 
svaren beror på att företagen ser olika på vad som ingår i internrevisionens arbete.  
Vissa företag upplever att SOX styr internrevisionens arbete, medan andra företag 
hävdar att det är IIA:s rekommendationer som styr internrevisionens arbete, men i 
arbetsområdet ingår att granska att verksamheten följer SOX. 

De tre företagen i den kvalitativa undersökningen känner sig väl förberedda inför im-
plementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning och menar att följer man SOX kla-
rar man att uppfylla alla regleringar avseende corporate governance. Kodens regler 
som avses skärpa kraven på styrelsens och ledningens ansvar för företagens finansiella 
redovisning och rapportering, träder i kraft 1 juli, 2005. Avsikten är dessutom att 
skapa en tydligare rollfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning.  Koden gör 
gällande att styrelsen ansvarar för att företaget har en god intern kontroll, vilket en-
ligt bolagskoden syftar till att värna om investerarnas intresse i företaget. Företagen 
ska dessutom presentera en årlig rapport över den interna kontrollen och funktionen 
som granskar den, nämligen internrevisionen (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004). 
Författarna undersökte vilka åtgärder som företagen vidtagit inför implementeringen 
av koden. Den kvantitativa undersökningen visade att 86 procent av företagen inte 
har vidtagit några åtgärder inför implementeringen. 14 procent hävdar att anpass-
ningar gjorts till koden. Författarna argumenterar att anledningen till att så få företag 
hittills anpassat sig inför implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning, är att 
71 procent av företagen i den kvantitativa undersökningen är noterade på amerikansk 
börs och därför styrs av den strikta amerikanska lagstiftningen SOX och uppfyller 
därför redan kraven. Det skulle vidare kunna argumenteras att övriga företag notera-
de på svensk börs avvaktar och ser hur de större företagen agerar i frågan, då de större 
företagens förfarande antas bli normgivande för hur Svensk kod för bolagsstyrning 
tas emot i näringslivet. Skulle Svensk kod för bolagsstyrning tas emot positivt av 
svenskt näringsliv, anser författarna att internrevision bör bli en vanligare företeelse i 
framtiden. Denna tolkning gör författarna utifrån det förhållande att företag påver-
kade av amerikanska regleringar, vilka nu funnits några år, idag har internrevision i 
större utsträckning än ej påverkade företag.  
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6 Slutsats  
I detta kapitel sammanfattar författarna slutsatser härledda från resultat och analys. Av-
slutningsvis diskuteras övriga aspekter av uppsatsarbetet och förslag ges på vidare studier.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva internrevisionens roll i svenska företag, att un-
dersöka om rollen upplevs som övervägande granskande eller konsulterande, samt att 
analysera i vilken utsträckning aktuella regelverk påverkar internrevisionen. 

• Resultaten i uppsatsen visar att förekomsten av funktionen internrevision i fö-
retag noterade på Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta, inte är en vanligt 
förekommande funktion i Sverige idag, då det enbart är 38 procent som inne-
har en egen internrevisionsfunktion. Författarna anser att anledningen till re-
sultatet är att reglering gällande corporate governance av svenska företag, 
Svensk kod för bolagsstyrning, ännu inte är tillämpad och argumenterar för 
att resultatet kommer att förändras de närmaste åren då nya regleringar inom 
området har inarbetats i Sverige. Idag är det främst företag noterade på svensk 
börs med ett amerikanskt ägande eller med notering på amerikansk börs som 
påverkas av en strängare reglering, vilket härleds från amerikanska regelverk 
och som kräver att företagen har en internrevisionsfunktion. 

• Resultaten visar vidare att internrevisionen i sin roll i företagen har ett nära 
samarbete med externa revisorer, där parterna tillvaratar sina respektive styr-
kor. Författarna anser att samarbetet stärker internrevisionens oberoende och 
objektiva roll i företaget. Dock visar den empiriska undersökningen att in-
ternt anställda internrevisorer överväger, vilket tyder på att sakkunskap i före-
taget har avgörande betydelse för internrevisionen. Efter de nya regleringar 
som uppkommit till följd av företagsskandaler, har internrevisionen fått en 
utökad roll, vilket kan ses i den kvantitativa undersökningen där 71 procent 
uppger att internrevisionsfunktionen har ökat sin personalstyrka under de se-
naste fem åren. Dock upplever inte internrevisionen i företagen att dess roll 
beträffande arbetsområden har förändrats, då resultaten visar att fördelningen 
av styrningsprocesser, kontroll och riskhantering.  

• Vidare visar resultaten att internrevisionens granskande roll har ökat, till skill-
nad från teorin som betonar den konsulterande och försäkrande funktionen 
där internrevisionen kan hjälpa till att identifiera och fastställa affärsrisker. 
Studien åskådliggör att utvecklingen mot en mer konsulterande och försäk-
rande roll, har skiftat tillbaka till en övervägande granskande roll på grund av 
den ökade regleringen inom corporate governance. Den empiriska undersök-
ningen har vidare tydliggjort att internrevisionens arbetsområden stämmer väl 
överens med vad teorin beskriver som grundläggande och viktiga delar i arbe-
tet, nämligen att granska den interna kontrollen i företaget samt att bedöma 
risker. Författarna drar slutsatsen att av vikt när internrevisionens delaktighet 
i utformningen av aktiviteter bestäms, är att kontrollera om oberoende och 
objektivitet hotas, samt att aktiviteten ska förbättra företagets riskhantering, 
kontroll och styrningsprocesser.  
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• Aktuella regelverk som påverkar internrevisionens arbetsområde är SOX re-
gelverk inom corporate governance för företag som är noterade på amerikansk 
börs, samt IIA:s rekommendationer för internrevision. Dessutom kommer 
under året Svensk kod för bolagsstyrning att implementeras, vilket kommer 
att påverka internrevisionens utökade roll i företagen. Studien visar att IIA:s 
rekommendationer stämmer överens med hur företagen agerar avseende ut-
bildning och kompetents och är i huvudsak de rekommendationer som styr 
hur internrevisionen är uppbyggd och arbetar. SOX har dock haft stor inver-
kan på internrevisionen, då den lett till att internrevisionen fått en ökad bety-
delse i näringslivet. Svensk kod för bolagsstyrning har ännu inte påverkat in-
ternrevisionen eller dess arbete, då den inte trätt i kraft och några större förbe-
redelser inte gjorts inför implementeringen. Dock har den i vissa fall väckt 
frågan om en internrevisionsfunktion ska installeras i företag som i dag inte 
innehar en sådan funktion.  

6.1 Avslutande diskussion  
Under arbetet med studien har författarna fått fram mycket kunskap som inte kan 
presenteras inom uppsatsens formella ramar och som inte är riktigt verifierbara, men 
uppfattas av författarna som intressanta förhållanden och därför presenteras de här. 
Författarna hade inledningsvis uppfattningen att internrevision var en vanlig funk-
tion i företagen i Sverige men har under studiens gång fått erfara att så inte är fallet. 
Om företaget eller koncernen har en internrevisionsfunktion så är sannolikheten att 
finna den störst hos moderbolaget, då författarna inte har stött på något dotterbolag 
som haft funktionen. Detta gör att det inte finns så många internrevisionsfunktioner, 
något som gjort letandet efter lämpliga respondenter tidsödande. Under arbetets gång 
fick författarna uppfattningen att internrevision var en vanligare företeelse tidigare, 
men att internrevisionen i tider karaktäriserade av besparingar och effektiviseringar 
har avvecklats för att bli alltmer sällsynta. Nu verkar det dock som om trenden vänt 
och många av de företag som författarna haft kontakt med, som inte har någon in-
ternrevision idag, funderar på att installera en internrevisionsfunktion. Detta gäller 
även företag som tidigare har haft funktionen, men som avvecklat den. Författarna 
har även noterat att kunskapen om internrevision är mycket låg hos företag som inte 
har funktionen och internrevision ofta förväxlas med företagets redovisningsverk-
samhet. Detta är något som enligt författarna bör beaktas vid framtida studier av om-
rådet. Författarna har upplevt att begrepp och uttryck inom området ibland inte varit 
tillräckligt klara och väl definierade. Detta har medfört att författarna och responden-
terna ibland har haft svårt att förstå varandra gällande frågans mening. Författarna 
ansåg det som en fördel att frågorna ställdes muntligen i den kvantitativa undersök-
ningen, då möjlighet att ge en kortare förklaring till frågan gavs, vilket enligt förfat-
tarna gav ett mer rätt svar från respondenten än om frågan inte hade kunnat förkla-
ras. Risken att respondenten skulle ha gissat eller bara kryssat i något för att komma 
vidare hade ökat. Författarna upplever speciellt riskbegreppen som svårdefinierade 
och att dessa begrepp är föremål för en mer subjektiv bedömning.  

 



 

 43

6.2 Förslag på vidare studier 
Författarna har under arbetets gång upptäckt nya infallsvinklar inom det studerade 
området som skulle vara intressant att undersöka i vidare studier. 

Hur ser internrevisionens roll ut i offentlig verksamhet? 

Kan internrevisionen vara objektiv och oberoende om den är integrerad i företaget? 

Vilken roll har internrevisionen i företagets riskhantering? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
Personlig information 

Hur länge har du arbetat i din nuvarande position? 

Vad har du för bakgrund/utbildning?  

Kompetens  

Vilka kompetenskrav krävs för att arbeta som internrevisor? 

Har företaget certifierade internrevisorer (CIA) enligt IIA? 

Funktionen  

Hur många är anställda som internrevisorer inom företaget? 

Vad är genomsnittsåldern för en internrevisor? 

Tar företaget in tjänster externt eller används endast egen personal för funktionen? 

Om ett samarbete finns hur fungerar samverkan mellan den interna - och extern revi-
sion? Vem gör vad? 

Har funktionen en egen avdelning? 

Hur länge har funktionen funnits? 

Hur är funktionen placerad i organisationens struktur? 

Hur stor del utgör internrevisionen av företagets budget?  

Har storleken på budgeten förändrats under de senaste fem åren? I så fall vad kan för-
ändringen bero på? 

Hur upplevs statusen i företaget? Ses funktionen som värdeskapande i organisatio-
nen? 

Arbetsområde  

Vad består ditt arbete som internrevisor av? 

Vilka områden ingår i dina arbetsuppgifter? I vilka processer är internfunktionen in-
volverad? (Styrning, kontroll samt riskhantering) 

Hur mycket tid läggs uppskattningsvis på varje område? 

Vad är internrevisionens huvudsakliga uppgift? 

Finns det en dokumenterad revisionsplan på hur arbetet ska utföras?  

Vem fastställs den av? 
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Är arbetet standardiserat med dokumenterade rutiner?  

Karaktäriseras arbetet av analys av historisk data eller av framtida projekt? 

Styrning  

Finns det en revisionskommitté i organisationen?  

Vilka sitter med i kommittén samt hur många? 

Vem ger dig dina direktiv? 

Hur rapporteras den interna revisionen och till vem? 

Hur ofta görs rapportering till ledning / kommitté? 

På vilket sätt tycker du att dina förslag tas emot av ledning? 

Intern kontroll 

Vilka rutiner har verksamheten för att säkerhetsställa att den interna kontrollen fun-
gerar?  

Vem utvecklar system för den interna kontrollen? 

Vem granskar den interna kontrollen och rekommendera förbättringar?  

Riskhantering 

Hur sköts ansvaret för riskhantering i företaget?  

Vilka riskområden läggs störst vikt på? 

Är analys av affärsrisken internrevisionens område? 

Hur hanteras den? 

Regler och riktlinjer 

Följs något speciellt regelverk i utövandet av internrevision? 

Kommer/har några förändringar att göras/gjorts i arbetet till följd av den kommande 
svensk kod för bolagsstyrning? 

Kommer ni att följa kodens regler och riktlinjer.  
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
 

1. Vilken position har Du i företaget?       
                       
              

2. Har företaget en egen internrevisionsfunktion? Om nej så kan du bortse ifrån 
resterande frågor.       

JA          

NEJ          

 

3. Har funktionen en egen avdelning? 
JA           

NEJ          

 

4. Har internrevisionsfunktionen ökat eller minskat i storlek under de senaste 
fem åren? 

Ökat          

Minskat         

  Ej förändrats         

5. Om internrevisionens storlek har förändrats vad kan detta i så fall bero på?
           

 
6. Vilket ord beskriver bäst hur internrevisionens arbete upplevs i företaget?

  
GRANSKANDE        

 KONSULTERANDE       

 

7. Har arbetet förändrats under de senaste 5 åren avseende förhållandet mellan 
granskande eller konsulterande?   

Konsulterande ökat        

Konsulterande minskat       

Granskande ökat         

Granskande minskat        

8. Hur är den procentuella fördelningen inom följande arbetsområden?   



 

 50

STYRNING             
 

KONTROLL             
 

RISKHANTERING            
          

9. Karaktäriseras arbetet av analys av historisk data eller av framtida projekt?  
HISTORISKA DATA       

FRAMTIDA PROJEKT       

 

10. Finns det en audit committee/revisionskommitté i organisationen?  
JA          

  

NEJ           

 

11. Medverkar internrevisionen i samband med att nya rutiner etableras för intern 
kontroll? 

JA          

NEJ          

 

12.  Vilket riskområde lägger internrevisionen störst vikt på?   
 Affärsrisker         

  Interna kontrollrisker      
  Finansiella risker        

 

13.  Har några förändringar gjorts eller kommer att göras i internrevisionsarbetet 
till följd av kommande Svensk kod för bolagsstyrning? 

JA          

NEJ          

I så fall vika förändringar?           

 

14. Är ni noterade på amerikansk börs? 
JA          

NEJ          
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15. Följer ni Sarbanes Oxley Act? 
JA          

NEJ          

 

16. Är det Sarbanes Oxley Act eller Institute of Internal Auditor (IIA) rekom-
mendationerna som styr internrevisionens arbete i företaget? 

SOX          

IIA          

 

 


