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Abstract 
 
Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? 
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Susanna Darmanian Thörner, Magda Yohannes 
 
Handledare: Anders Hedman 
 
Datum: 2008-04 
 
Syfte: Uppsatsens bakgrund är Enronkraschen som skedde i USA år 2001. Kraschen har satt 
igång mycket betydande diskussioner om de bakomliggande anledningarna, om regelverkens 
användbarhet och om marknadens kapacitet att snabbt reagera på väsentlig information. 
Händelserna inom den amerikanska revisionen har skapat en internationell diskussion 
angående såväl ett ökat fokus på internrevisorernas arbete som företagets system för interna 
kontrollen. För att kunna utöva en effektiv styrning måste företagsledningen ha en 
internrevision till sin hjälp. Internrevisorns arbetsuppgifter är att se till att de interna 
kontrollerna på företaget är tillförlitliga och ändamålsenliga. Syftet med denna uppsats är att 
klargöra internrevisorns roll och arbetsuppgifter samt definiera internrevision och intern 
kontroll inom Sarbanes Oxley Act. Vidare har vi för avsikt att redogöra för vad revisorerna 
anser om den Svenska koden för bolagsstyrning. I syftet ingår även att undersöka hur väl 
samarbete mellan intern- och externrevisorer fungerar. 
 
Metod: Vår studie betraktas som kvalitativ av den anledningen att vi har valt att genomföra 
detaljerade intervjuer med våra undersökningspersoner för att ta reda på vad dessa anser om 
internrevisors roll på olika företag. Vi samlade sekundärdata i form av litteratur om kritisk 
samhällsvetenskaplig forskning, om olika metoder som forskaren använder sig av under 
arbetets gång. Den litteratur vi använde oss av till vår studie var bland annat Internet, 
bibliotekets databaser där forskarna kan leta efter böcker, artiklar samt fall ur verkligheten. Vi 
har använt oss av artiklar från tidningen Balans för att kunna få en djupare insikt i det aktuella 
ämnet. Vi har även studerat tidigare magisteruppsatser som finns bland bibliotekets referens 
litteratur. Den sökmotor vi använde oss av till största delen var Google.  
 
Resultat och slutsats: I uppsatsen har vi undersökt hur de interna kontrollerna påverkar 
internrevisorns roll och arbetsuppgifter inom företagen samt internrevisorernas samarbete 
med externrevisorer. Vi har dragit slutsatsen att alla stora företag med en hög omsättning bör 
ha en internrevisor.  Internrevisorns närvaro kan bidra till ett bättre resultat för verksamheten 
och samtidigt kan det underlätta det arbete som externrevisorn utför.  
För att internrevisorns verksamhet skall uppfattas som positiv och som en tillgång för 
företaget måste internrevisorn placeras under styrelsen eller Revisionskommittén eftersom 
företagets VD och ekonomichef involveras i granskningen. Detta ger signaler till 
organisationen att internrevisionen är viktig och även visar att internrevision som funktion 
accepteras av företagsledningen. En bra strukturerad organisation med god kommunikation 
genom de olika beslutsorganen är viktig för att internrevisorn inte ska betraktas som polis 
eller motståndare i organisationen. Samarbetet mellan internrevisorn och externrevisorn är 
avgörande för det slutliga resultatet. Externrevisors uppgift är att se till att få tillräcklig 
information från internrevisorn för att kunna skriva en revisionsberättelse medan 
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internrevisors roll är att bistå externrevisorn med underlag om hur företagets kontrollprocesser 
fungerar. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att undersöka om internrevisorernas 
roll i olika företag kommer att förändras som en följd av Sarbanes Oxley Act. Ytterligare en 
intressant uppgift skulle vara att få studera i vilken utsträckning SOX kommer att påverka 
internrevisionen på svenska företag och vilka nya funktioner som internrevisorer i Sverige 
kommer att få. Att ingående studera samarbetet mellan intern- och externrevisorer skulle 
också vara ett intressant uppslag. Då det inte är så många externrevisorer som kommunicerar 
med sina kollegor. 
 
Uppsatsens bidrag: Vi hoppas att denna uppsats kommer att vara till inspiration och 
vägledning för de studenter som kommer att arbeta inom revisionsyrket. 
 
Nyckelord: internrevisor, internrevision, intern kontroll, Sarbanes Oxley Act, Svensk Kod för 
bolagsstyrning, Internrevisorernas Förening, externrevisor. 
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Abstract 
 
Title: Internal control. The role and the tasks of the internal auditor in different companies.  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors: Susanna Darmanian Thörner, Magda Yohannes 
 
Supervisor: Anders Hedman 
 
Date: 2008-04 
 
Aim: The background of this paper is the collapse of Enron which took place in the USA in 
2001. The crash of this huge financial conglomerate gave rise to many discussions. Among 
them were: how the laws are being followed as well as the market’s capacity to react to 
important information quickly. These events gave rise to an international discussion about 
both the importance of the work that internal auditors do and the companies system for 
internal control. In order to govern the company correctly its leaders should have an internal 
auditor whose task is to make sure that internal control in the company is reliable and 
appropriate. The aim of this paper is to learn what internal audit and control are according to 
Sarbanes Oxley Act, as well as to find out what role and tasks the internal auditor has in 
different companies. We have also looked into the problem of what different auditors think 
about the Swedish code for corporate governance as well as how well the cooperation 
between internal and external auditors functions.   
 
Method: Our search is qualitative because we have chosen to make detailed interviews with 
our respondents in order to find out what they think of the role of the internal auditor in 
different companies. The secondary information that we have gathered consists of literature 
on critical scientific research, on different methods that the researcher uses while writing the 
paper. The sources that we used were Internet, the library’s database where we could search 
for books, articles and real cases. We used some articles from a Swedish newspaper Balans in 
order to get a deeper understanding of the subject we were writing about. We have even 
studied earlier papers that we could find among the library’s reference literature. Google was 
also a good means of searching for relevant information.   
 
Result and conclusions: In this paper we have examined how internal control influences the 
role of the internal auditor and how internal and external auditors cooperate and communicate 
with each other. We have come to a conclusion that all big companies with big financial 
resources should have an internal auditor because he might contribute to a better result of the 
company and can make it easier for the external auditors to do their job.  
In order to see an internal auditor as a positive resource in the company he should be placed 
under management or the Committee of the auditors, because the company’s chief and 
economic advisors are involved in the company’s review. This might give signals to the 
organization that internal audit is important and that it is a function which should be accepted 
by the company’s management. A well- structured organization with good communication 
through different levels is important so that the internal auditor is not viewed as a policeman 
or someone who is acting against the organization.  
Cooperation between internal and external auditors is very important when it comes to the 
company’s final result. The task of the external auditor is to get enough information from the 
internal auditor in order to write down a final report. The internal auditor should assist the 
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external auditor in giving the information about how the company’s process of internal 
control works.   
 
Suggestions for future research: It would be interesting to make a research about how the 
role of the internal auditor is going to change as a result of Sarbanes Oxley Act. It would also 
be interesting to find out how SOX is going to influence internal audit at Swedish companies 
and what new work tasks internal auditors are going to have in the future. It’s important to 
learn how internal and external auditors are going to cooperate with each other in the future 
because there are not so many external auditors that communicate with their colleagues on a 
daily basis. 
 
Contribution of the thesis: We hope that this thesis can inspire the students who  are going 
to work as auditors in the future. 
 
Key words: internal auditor, internal control, Sarbanes Oxley Act, Swedish code for 
corporate governance, Committee of internal auditors, external auditors. 
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1. Inledningen 
 
Stora förändringar har skett inom revisionsbranschen på grund av de stora företagskonkurser 
som skakade amerikanskt näringsliv runt millennieskiftet. Den mest kända konkursen var 
energibolaget Enrons konkurs hösten 2001. Enronkraschen i USA satte igång flera betydande 
diskussioner om de bakomliggande anledningarna, om ansvarsförhållanden, om regelverkens 
användbarhet och om marknadens kapacitet att snabbt reagera på väsentlig information. 
 
Det finns en del frågeställningar att fundera över som berör företagskraschen. Dessa kan ha 
konsekvenser för finansiell reglering och kontroll. FAR har gjort en rad noteringar som kan 
fungera som en startpunkt.  

• Enrons konkurs kom plötslig men orsakerna bakom konkursen var ett stort 
affärsmässigt risktagande som misslyckades. 

• Enron gav otillräcklig information till olika marknadsintressenter som ägare, anställda 
och investerare. Företagets revisorer skapade ingen rättvisande bild i sin redovisning. 

 
Väl fungerande kapitalmarknader skapar viktig information om företagets ställning och 
utveckling. Detta förutsätter samspel mellan företagsledningen och ägare i form av normer 
och rutiner som sätter gränser och påverkar. Det har visat sig att i Enron-fallet hade 
samverkan mellan marknad och företag inte fungerat så som den borde. Företagets ledning 
har gett bristfällig information till marknadens intressenter, och marknaden har i sin tur inte 
klarat av att värdera denna felaktiga information.1  
 
Enron var trots omfångsrik finansiell verksamhet och stora materiella resurser utan kontroll. 
Företagets mål var att utnyttja aktieägarnas resurser för att driva sina egna intressen. Enrons 
största problem var att de ville tjäna pengar och göra vinster på alla möjliga sätt. Ledningen 
tog dåliga investeringsbeslut och finansierade projekt med negativ NPV (net present value) 
som gav ett minus i slutresultat. 2 
 
En av anledningarna till kraschen rör utformningen av olika kompensations- och 
belöningssystem. Strävan efter goda resultat och större kompensation till företagets ledning 
ledde till brister i den interna kontrollen samt oklarheter i innehåll och omfång av de externa 
revisorernas rådgivning och deras sätt att utföra sin granskning. Revisorerna i Enron hävdade 
att även om deras redovisning inte gav en rättvisande bild så följde de reglerna för att skriva 
en ren revisionsberättelse. FAR har påpekat att när det gäller revisorers oberoende, är den 
amerikanska regleringen byggd på principen att det som inte är uttryckligen förbjudet är 
tillåtet. 
 
De europeiska redovisningsregler som gäller från och med 2005 (International Accounting 
Standards) ger en mer rättvisande bild av läget än den amerikanska regleringen. Om dessa 
EU-rekommendationer tillämpas rätt, särskild de som har med intern kontroll och revisorns 
oberoende att göra, bör detta förebygga liknande situationer i Sverige.    
 
Denna skandal har även påverkat externa revisorer i Sverige. Enrons revisorsfirma Arthur 
Andersen kände till Enrons dolda skuldbörda men de gjorde inget eftersom Enron var deras 
mest lukrativa kund som enligt beräkning gav 1 miljard kronor om året i arvode.  

                                                
1 http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2002/analys_enron_020423.pdf 
2007.04.03 
2 B. Stuart, The real reasons Enron failed 
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På Arthur Andersens Sverigekontor såg man allvarligt på saken. Kontakter hade tagits med de 
största kunderna för att återvinna den förlorade tilltron.  
 
Händelserna inom den amerikanska revisionen har skapat en internationell diskussion 
angående såväl ett ökat fokus på internrevisorernas arbete som företagets system för den 
interna kontrollen. För att kunna utöva en effektiv styrning är det viktigt att företagsledningen 
ha en internrevisor till sin hjälp. Internrevisorns arbetsuppgift är att se till att de interna 
kontrollerna inom företaget är tillförlitliga och ändamålsenliga. 3 
 

1.1 Problemområde 
 
Som konsekvens av alla redovisningsskandalerna som har skett i världen de senaste tio åren 
ställer man idag mycket större krav på bolagens system av intern kontroll. Att ha en korrekt 
och tillförlitlig rapportering till omgivningen och dess intressenter har blivit ett måste inom 
företagen.  
 
Sarbanes Oxley Act är en lag som trädde i kraft i USA som ett svar på de stora 
företagskonkurserna. Den syftar till att förstärka den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen. Detta innebär att alla börsnoterade företag ska efterleva den nya lagstiftningen 
som innebär ett test av företagets interna kontroll. 
  
I Sverige har vi en motsvarande lag som är en förenklad version av SOX och som riktar sig 
först och främst mot aktiemarknadsbolagen och är anpassad efter Aktiebolagslagen. Det nya 
regelverket kallas för Svensk Kod för bolagsstyrning och ser till att den interna kontrollen 
fungerar som den ska samt att företagets internrevision är trovärdig. Koden ställer även höga 
krav på internrevisorns roll och arbetsuppgifter.  
 
Det som gör lagen komplicerad är att det är svårt att följa dess omfattande krav, särskilt för de 
företag som har komplexa organisationer och IT- system för intern kontroll. Å andra sidan 
utformar lagen tydliga regler och rutiner för hur intern kontroll ska se ut och hur 
internrevisorer ska agera. Detta gör att företagens anställda blir mer medvetna om riskerna.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion har vi valt att närmare undersöka lagens regler 
som handlar om intern kontroll. Och hur lagen påverkar företagets system av intern kontroll 
och internrevisorns arbetsuppgifter. Vad säger då lagen om internrevision? Vilka förändringar 
har skett i intern och externrevisors arbetsuppgifter efter lagens införande samt hur har 
samarbetet mellan dem fungerat?    
 
 

 
 
 
 
 

                                                
3 http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2002/analys_enron_020423.pdf 
2007.04.03 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att klargöra internrevisorns roll och arbetsuppgifter samt 
definiera internrevision och intern kontroll inom Sarbanes Oxley Act. Vidare har vi för avsikt 
att redogöra för vad revisorerna anser om den Svenska koden för bolagsstyrning. I syftet ingår 
även att undersöka hur väl samarbete mellan intern- och externrevisorer fungerar. 
 

1.3 Avgränsning 
 
Eftersom SOX är en mycket genomgripande lag kommer vi att avgränsa oss till den sektionen 
som berör företagets interna kontroll för rapporteringen. 
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1.4 Disposition 

 
Vi har gjort följande uppläggning för den resterande delen av uppsatsen.  
 
Kapitel 2 handlar om vårt tillvägagångssätt. Vi presenterar vår intervjumetodik och vårt val av 
våra potentiella respondenter samt hur intervjuerna har utformats. 
 
Kapitel 3 handlar om de regler som gäller för intern kontroll och internrevision, och hur dessa 
regler påverkar intern- och externrevisorers roll och arbetsuppgifter vid olika företag. I detta 
kapitel behandlar vi även arbetsförhållandet mellan intern- och externrevisorer. 
 
Kapitel 4 behandlar våra respondenters svar utifrån våra frågeställningar. Vi tar upp 
respondenternas syn på internrevision och interna kontroller, respondenternas upplevelser av 
det nya regelverket samt hur samarbetet mellan intern- och externrevisorer ser ut. 
 
Kapitel 5 Här analyserar vi det material som vi har fått ihop. Vi kopplar respondenternas svar 
till vår litteraturstudie för att se om det finns likheter och skillnader. Här tar vi även upp våra 
egna reflektioner och gör en sammanfattning.  
 
Kapitel 6 Här presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till i vår analys. Vi avslutar 
kapitlet med förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi de metoder och tillvägagångssätt som vi har valt att använda oss 

av med hänsyn till arbetets problem och syfte. Här redovisar vi hur vi har gått till väga. Vi 

påpekar även de fördelar och brister som finns i vår egen undersökning. Avslutningsvis 

presenterar vi våra respondenter som ingår i undersökningen samt vilken tillförlitlighet vår 

metod har. 

 

Metod och empiriskt tillvägagångssätt 
 

2.1 Val av metod 
 
Vårt val av metod kommer att ge en fingervisning om hur litteraturstudien och intervjuerna 
skall genomföras samt hur tillförlitlig den insamlade informationen i slutändan blir. För att 
läsaren ska kunna få en total överblick vill vi först kortfattat beskriva vilka 
undersökningsmetoder som finns att tillgå samt vilken metod vi valt för vår studie. 
 

2.2 Kvantitativ metod 
 
Man brukar skilja mellan olika metodiska undersökningar - mjukdata och hårddata - när man 
talar om kvantitativa och kvalitativa metoder.4 
Den kvantitativa metoden är ett arbetssätt där forskaren fokuserar på mätning för att testa ett 
antagande, en så kallad hypotes. Forskaren samlar in data genom till exempel enkäter eller 
med mätinstrument. Efter bearbetning av materialet i exempelvis statistisk form analyseras 
resultatet i förhållande till hypotesen med hjälp av generalisering, alltså forskaren vill 
generalisera resultaten till andra grupper och situationer än de som har varit aktuella i den 
specifika undersökningen. Kvantitativa forskare beskriver inte hur saker och ting är utan de är 
mer intresserade av att förklara och undersöka vilka orsakerna är. Detta kallas för kausalitet.5  
Denna typ av forskning har en logisk struktur och det är lätt att tolka insamlad information. 
Här bestämmer teorin vilka problem forskarna ska ta sig an och att dessa formuleras som 
hypoteser som härletts utifrån generella teorier. 6  
En fördel med en kvantitativ metod är att det går att dra en slutsats utifrån insamlad 
information medan en nackdel är att forskaren inte har någon garanti för att den insamlade 
informationen är relevant för den valda frågeställningen. 7 

2.3 Kvalitativ metod 

Målet med kvalitativa metoder är insikt.8 Den kvalitativa metoden är ett arbetssätt där 
forskaren beskriver det som studeras med hjälp av exempelvis intervjuer, 
deltagandeobservationer eller textstudier. Innan denna undersökningsmetod genomförs 
ska forskaren tänka på generella frågeställningar, val av relevanta platser och 
undersökningspersoner. Under intervjuerna samlar forskaren all relevanta data för att 

                                                
4 I.Holme, B.Solvang, Forskningsmetodik 
5 A., Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.92-93 
6 A.Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s.29 
7 I.Holme, B.Solvang, Forskningsmetodik 
8 J.Bel, Introduktion till forskningsmetodik 
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tolka den. Slutligen skrivs en forskarrapport. Datainsamling och analys sker samtidigt 
och i ett växelspel.9 

Man kan med andra ord säga att tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid 
insamling och analys av data.10 Det mest använda tillvägagångssättet av denna metod är när 
forskaren under en lång tid deltar i en observation i syfte att få en heltäckande bild av det som 
studeras, t.ex. en grupp, organisation eller institution.11  Relationen mellan forskaren och 
undersökningspersonen blir oftast intim när man tillämpar den här typen av forskningen.12  
Forskarens tolkning av respondentens svar är viktig och det krävs att respondenten är öppen 
och flexibel under intervjun. Flexibilitet är nämligen något som karakteriserar den kvalitativa 
metoden. En fördel med denna metod är att forskaren får en tydligare förståelse för problemet 
medan en nackdel är att det är svårt att jämföra svaren från de olika respondenterna. 13 
När man använder sig av en kvalitativ metod så innebär det att några enstaka delar ska 
undersökas, forskaren skall få en djupare förståelse för det valda området. Detta kan leda till 
att metoden inte blir representativ och då är det svårt att dra en bra slutsats. 14 
 
Vår studie betraktas som kvalitativ av den anledningen att vi har valt att genomföra 
detaljerade intervjuer med våra undersökningspersoner. Att vi har valt just intervjuer beror på 
att vi ville ta reda på vad olika personer tycker om internrevisors roll inom olika företag. Vårt 
syfte med detta arbete är inte att ta fram siffror utan att försöka förstå hur den interna 
kontrollmekanismen påverkar internrevisorernas ställning till sina arbetsuppgifter. Resultatet 
av undersökningen grundar sig på den information som vi har fått vid de olika 
intervjutillfällena. Svaren vi fått vid intervjuerna kommer sedan tillsammans med teorierna att 
användas som underlag för våra egna slutsatser kring internrevisorns roll.  
 

2.4 Datainsamling  
 
Det finns två olika sätt att benämna datainsamling på, redan insamlad data som kallas för 
sekundärdata eller insamling av ny data som kallas för primärdata. 15 
 
Sekundärdata 
 
Dessa är lämnade av någon annan än den som upplevt det eller helt enkelt på hörsägen. 16 
Sekundärdata är helt beroende av primärdata och skulle inte klara sig utan den eftersom det är 
därifrån den får all sin information. 17  
 
Primärdata 
 
Primärdata är data/fakta lämnat av den person som själv har upplevt det. 18 Fördelen med att 
använda sig av primärdata är att den insamlade informationen är av större relevans för 
                                                
9 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.253-254 
10 Ibid, s 249 
11 A.Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s. 58 
12 I.Holme, B.Solvang, Forskningsmetodik  
13 Ibid 
14 J. Bel, Introduktion till forskningsmetodik 
15 I.Holme, B. Solvang, Forskningsmetodik 
16 K.Nordberg, Projekthandboken, metod och process 
17 I.Holme, B. Solvang, Forskningsmetodik 
18 K. Nordberg, Projekthandboken, metod och process 
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studien. Nackdelen är att man endast kan intervjua ett visst begränsat antal människor samt att 
det är tids- och kostnadskrävande. 19 
Man kan samla in primärdata med hjälp av observationer och intervjuer. Vi har valt att 
koncentrera oss på intervjuer då dessa ger oss tydligare svar på vår problemformulering.  
 
Litteraturstudie 
 
Vår studie betraktas som kvalitativ av den anledningen att vi har valt att genomföra 
detaljerade intervjuer med våra undersökningspersoner för att ta reda på vad dessa anser om 
internrevisors roll på olika företag. Vi samlade sekundärdata i form av litteratur om kritisk 
samhällsvetenskaplig forskning, om olika metoder som forskaren använder sig av under 
arbetets gång. Den litteratur vi använde oss av till vår studie var bland annat Internet, 
bibliotekets databaser där forskarna kan leta efter böcker, artiklar samt fall ur verkligheten. Vi 
har använt oss av artiklar från tidningen Balans för att kunna få en djupare insikt i det aktuella 
ämnet. Vi har även studerat tidigare magisteruppsatser som finns bland bibliotekets referens 
litteratur. Den sökmotor vi använde oss av till största delen var Google.  
 

2.5 Intervjumetodik 
 
Det finns tre olika sorter av intervjuer: personliga intervjuer, gruppintervjuer, 
telefonintervjuer och e-post intervjuer. En personlig intervju är ett personligt möte mellan två 
personer (en intervjuare och en respondent). En gruppintervju liknar personliga intervjuer 
men genomförs mellan en intervjuare och flera respondenter. 20 En telefonintervju sker över 
telefon och blir därför snabb och billig men eftersom det inte sker någon personlig 
kommunikation försvinner ansiktsuttryck och kroppsspråk. 21 Vid genomförande av en e-post 
intervju skickar man frågorna med e-post över Internet vilket sparar tid och arbetsbörda. En 
nackdel med e-post intervjuer är att den personliga interaktionen försvinner. 
Eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod har vi genomfört 
semistrukturerade personliga djupintervjuer med en låg grad av standardisering. 
Respondenterna har då större möjlighet att öppna sig och förklara mer personligt. Forskarens 
intresse är då riktat mot respondenternas ståndpunkter. Enligt Alan Bryman rör sig sådana 
typer av intervjuer mot olika riktningar vilket ger en kunskap om vad intervjupersonerna 
upplever vara relevant. Intervjupersonerna kan avvika från de frågeställningar som har 
formulerats och ställa nya frågor. Intervjupersonerna har dock stor frihet att utforma sina svar 
på sitt eget sätt, det vill säga att processen är flexibel. De intervjufrågor som vi ställde till våra 
respondenter bestod av inledande frågor, uppföljningsfrågor, tolkande frågor. Frågorna har vi 
formulerat på så sätt att de är angelägna i förhållande till frågeställningen i uppsatsen.  
De skall ge svar på frågeställningen men får inte vara för specifika då resultat kan bli alltför 
snävt. Frågeupplägget som vi använde oss av hjälpte till med att få en bra struktur samt att få 
en fullständig bild av intervjupersonernas åsikter. 22 
 
Innan vi påbörjade våra intervjuer tog vi först kontakt per telefon samt via e-post. Vi bad om 
att få komma överens om en tid och plats för en intervju. Vi angav ungefär hur lång tid vi 
trodde intervjun skulle ta (ungefär 30 min) med tanke på att revisorer oftast har mycket att 
göra.  
                                                
19 I.Holme, B.Solvang, Forskningsmetodik 
20 K. Nordberg, Projekthandboken, metod och process 
21 K.Jacobsen, Intervju- konsten att lyssna och fråga 
22 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.128  
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Under våra personliga intervjuer använde vi oss av en bandspelare. Fördelen med denna 
metod är att forskaren kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger efteråt. Forskaren kan 
skriva ut intervjun och läsa igenom vad som har varit sagt. Forskaren behöver inte stressa och 
skriva ned allt som respondenten vill säga utan behöver bara koncentrera sig på frågorna och 
svaren. Om man inte använder sig av en bandspelare så kan antecknandet verka störande för 
respondenten. Om antecknandet inte görs genomgående kan respondenternas svar misstänkas 
vara ointressanta för forskaren. Nackdelen med denna metod är att det kan ta forskaren lång 
tid att lyssna på bandet. Det är besvärligt att spola bandet fram och tillbaka för att leta rätt på 
en detalj. 23 Många intervjuade vill inte bli inspelade på band och andra vill vara anonyma. 
Det positiva med våra intervjuer var att det var upp till oss att bestämma om vi skulle ange 
respondenternas namn i uppsatsens källor eller inte.  
 
De svar som vi fick via e-posten var detaljerade och bra men för att få ett bättre underlag så 
tog vi kontakt igen per telefon för att gå igenom de svar som vi tyckte var otillräckliga. En 
nackdel med intervjuer via e-posten kan vara att forskaren inte kan reagera på 
respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck och denna svaghet var vi medvetna om vid 
tolkningen av somliga respondenternas svar. Valet att skicka ut frågorna till respondenterna 
via e-post kan även ha minskat tillförlitligheten. Respondenterna fick då möjlighet att 
förbereda svaren de inte direkt kunde svara på. I resultatet har vi valt att sammanställa 
intervjuerna utan att ange namn på respondenterna. Frågeformulär bifogas som Bilaga 1 och 2 
i uppsatsen. 
 

2.6 Val av respondenter 
Vi kan säga att vi har valt två olika typer av företag. Den ena typen är företag där det ska 
finnas internrevisorer. Den andra- där det ska finnas externrevisorer eftersom även samarbete 
mellan intern och externrevisorer ingår i uppsatsens syfte. De företag som vi kontaktat ville 
gärna ställa upp, vilket vi tycker är positivt för vår undersökning.  
Vissa revisorer befann sig antingen utanför Gävle eller hade inte tid att träffa oss. Med dessa 
kom vi överens om att genomföra intervjun via e-post. 
 
Totalt genomförde vi fem olika intervjuer med två revisionsbyråer, två banker och en 
myndighet med enmansrevision. Vi har gjord två personliga intervjuer med en externrevisor 
på Lindebergs Grant Thornton och en internrevisor på Handelsbanken i Gävle. Vi har även 
skickat vårt frågeformulär till en internrevisor i KPMG (Skåne) och två internrevisorer, den 
ena jobbar på Swedbank i Stockholm, den andra på Premiepensionsmyndigheten PPM som 
också ligger i Stockholm. De revisorer som besvarade våra frågor via e-mail fick vi tag på 
med hjälp av deras hemsida. 
 
Det var svårt att få tag i fler internrevisorer i Gästrikland eftersom inte alla stora företag har 
internrevisorer idag. Sandvik som är en av de största, har inte haft internrevisorer på flera år 
eftersom företaget inte tycker att det är nödvändigt att anställa sådana. Vi har även pratat med 
en externrevisor på KPMG i Gävle men denne samarbetar inte med internrevisorer vilket 
gjorde att samtalet med henne inte blev aktuell för vår studie. Vi tycker att vårt ämnesval var 
svårt från början då det fanns få teoretiska källor samt få personer att intervjua. 
 

                                                
23 J.Trost , Kvalitativa intervjuer, s.19 
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2.7 Tillförlitlighet 

 
Validitet och reliabilitet vid kvalitativ ansats 
 
Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för en forskare när det gäller att få en bild av 
kvaliteten i en undersökning. Det är viktigt att kunna beskriva att man har samlat in och 
bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga rapporten beskriver man 
även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten under processen har vuxit fram. 
Vid genomförande av kvalitativa undersökningar använder sig forskaren av olika 
datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. Med alla datainsamlingstekniker vill 
forskaren försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det som ska mätas. Forskaren 
använder då begreppet validitet och reliabilitet för att beskriva hur bra en insamlingsmetod 
har fungerat. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att våra resultat skall kunna 
generaliseras till att gälla även andra än de som är undersökta.24 
Vi som har forskat i ämnet om internrevisorns roll och arbetsuppgifter måste kunna bevisa för 
dem som läser vårt arbete att våra resultat och analyser är tillförlitliga. Detta betyder att 
datainsamlingen måste stämma överens med verkligheten, all insamlad information måste 
vara relevant för den aktuella problemformuleringen. Dessutom ska det finnas en god 
överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 
utvecklar.25 
Med låg reliabilitet blir det också låg validitet. Däremot så kan det vara hög reliabilitet men 
ändå låg validitet. 26  
 

2.8 Källkritik  
 
Källkritik är vetenskapen att analysera och med hjälp av kritisk prövning, söka och fastställa 
om en källas informativa innehåll är sant eller falskt. Denna term används för att bedöma om 
och hur källan ska användas. Från kvalitativa forskningsresultat är det svårt att dra allmänna 
slutsatser, från utöver den situation i vilken de produceras.27 
De grupper revisorer som vi har intervjuat i vår uppsats kan inte representera hela gruppen av 
intern- och externrevisorer. Därför kan inte vi som har gjort en del semistrukturerade 
intervjuer med ett antal revisorer generalisera våra resultat. Dessutom de svar som vi har fått 
under vår intervju med en externrevisor tycker vi vara otillräckliga, eftersom han upplever 
internrevision som en onödig resurs på ett företag. 
 
Något som dessutom har minskat tillförlitligheten i vår studie är att vi blivit tvungna att 
intervjua en del av respondenterna per telefon och per e-post, vilket gör att vissa svar 
möjligtvis kan tolkas annorlunda än vad de hade tolkats vid en personlig intervju.  
Men vi tror ändå att de svaren som vi har fått av våra respondenter är trovärdiga då det inte 
finns någon anledning att ange opålitliga svar. Vi tror även att resultat som vi har kommit 
fram efter våra intervjuer har gett oss en helhetsbild av verkligheten. 
 
 

                                                
24 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 07.12.01 
25 Bryman A., Samhällsvetenskapliga metoder, sid.257 
26 R. Ejvegård, Vetenskaplig metod 
27 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s 270 
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3. Teori 
 

I detta kapitel redovisas de teoretiska modeller och antaganden som vi använder oss av i vår 

undersökning.  

 

3.1 Interna kontroller 

3.1.1 Schema för intern kontroll 

 Källa: E.Woolf, Auditing today, s.78 
 

I enlighet med schemat är internrevisorn anställd inom en organisation och arbetar tätt med 
olika externrevisorer. Internrevisorn saknar objektivitet och rapporterar direkt till ledningen. 
Däremot är externrevisorerna självständiga och arbetar utanför organisationens ramar.28  
 
Assistenter till internrevisorn som ansvarar för intern kontroll och som arbetar i olika 
divisioner har som funktioner och uppgifter genomförande av organisationens allmänna 
kontroller, effektivitetskontroller, kontroller av olika områden, genomförande av särskilda 
arbetsuppgifter för lokala ledningen. Personal Traineé sektion utför konferens planering, case 
studier samt tekniska promemorior.29 
  

3.1.2. Vad är intern kontroll 
 
Redovisningens mål är en trovärdig bokföring som ska ge all nödvändig information för att 
kunna fatta beslut och följa upp verksamheten.30 
Begreppet ”intern kontroll” kan enkelt definieras som att allting är bra dokumenterat och 
starkt skyddat samt att debet är lika med kredit. Att ett system eller en process har en bra 
intern kontroll betyder att det/den åstadkommer dess definierade mål, skapar korrekt och 
tillförlitlig information, följer lagar och organisationens policy och tar hänsyn till sparsam 
användning av resurser och tillgångar.31 
 

                                                
28 Emily Woolf, Auditing today, s. 78 
29 Ibid, s. 62  
30 A.B Carlberg, Ekonomiboken, s.255 
31 Ibid, s. 104 
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Intern kontroll har även som syfte att hjälpa företagen att uppnå hög kvalitet i redovisningen 
och att se till att inga allvarliga fel inträffar. God intern kontroll befrämjar säkerhet och 
effektivitet i verksamheten. Förutsättningar för kvalitet i den löpande redovisningen skapas 
också. Otillräcklig intern kontroll leder till onödiga risker i företaget. Vid brister i 
rapporteringen kan felaktiga beslut fattas. Otydliga regler som ledningen utformar leder till att 
felaktiga åtgärder genomförs. Felaktiga inköp betyder okontrollerade och onödiga kostnader 
för företaget. Straffavgifter och andra straffsanktioner uppstår vid brister i redovisningen. Vid 
brister i sekretess kan känsliga personuppgifter komma ut och konkurrenter kan stjäla 
information. Brister i IT-säkerhet kan få allvarliga konsekvenser som virus och intrång för 
obehöriga. Dålig dokumentation leder till oordning i företagets rutiner.32 
                                                                                                                                                                                                                 
Det är nödvändigt att kunna värdera den interna kontrollens effektivitet och kvalitet i 
praktiken eftersom internrevisorer oftast sysslar med en stor mängd av arbetsuppgifter. Det är 
exempelvis vanligt att intern kontroll har som uppgift att fastställa ledningens mål och att 
kontrollera deras utförande. Vad gäller ändamålsenlighet av system för intern kontroll kan 
man klassificera dessa i fyra olika grupper beroende på vilken roll varje system har. Dessa är: 
rådgivning, utövning, rapportering samt testing av rutiner. Den rådgivande rollen omfattar 
rekommendationer om hur de fungerande systemen kan förbättras. Den utövande rollen 
innebär planering och implementering av nya system för intern kontroll samt övervakning av 
de systemen som redan har implementerats. 
 
Den rapporterande rollen betyder regelmässiga rapporter om hur rutiner fungerar och som 
internrevisorer lämnar till ledningen. Med testing av rutiner menas bevakning av kassaflöden 
och lönefördelning, kontroll av fakturor samt in- och utbetalningar.33  
 

3.1.3 Grupper av interna kontroller 
 
Det finns två stora grupper av intern kontroll. Dessa är redovisningskontroller och 
administrativa kontroller.  
Redovisningskontroller eller rutinorienterade kontroller bidrar till korrekta siffror och 
ändamålsenlig redovisning. Kontroller uppnås genom en sammanställning av en bra 
arbetsfördelning, arbetsanvisningar och kontrollmoment som är inlagda i redovisningen. 
Redovisningskontroller innefattar säkra system och rutiner som exempelvis säker hantering av 
utbetalningar, kreditbedömning av kunderna för att skydda företaget från stöld och andra 
förskingringar. I redovisningskontroller ingår även god redovisningssed samt 
företagsanpassad kodplan som underlättar den ekonomiska uppföljningen. En bra 
arbetsfördelning förhindrar att en person ensam utför en ekonomisk transaktion från början till 
slut.  
 
Administrativa kontroller eller kontroll av ansvars- och arbetsfördelningen ska gagna 
effektivitet och leda till att företagets resurser fördelas för specificerade mål enligt tagna 
beslut. De ska också se till att lagar och förordningar följs. I administrativa kontroller ingår 
organisatoriska kontroller där ansvar och befogenheter fördelas så att viktiga funktioner 
säkras. För detta krävs dokumenterade rutinbeskrivningar där det framgår vilka ansvar varje 
medarbetare har. Administrativa kontroller omfattar även verksamhetskontroller som skapas 
genom lämpliga rapporteringssystem. 34 
                                                
32 A.B Carlberg, Ekonomiboken, s.257 
33 Emily Woolf, Auditing today, s. 78-79 
34 A.B Carlberg, Ekonomiboken, s.259 



 19 

Man måste arbeta aktivt med att förändra och förbättra den interna kontrollen så att den 
fortsätter att vara på en tillfredställande nivå. Eftersom verksamheten förändras, förändras den 
interna kontrollstrukturen och detta medför ett behov av regelbundna förbättringar inom 
området.35   
 

3.1.4  Inskränkning av intern kontroll   
 
Intern kontroll tillför rimlig men inte absolut exakt garanti för att organisationens 
nivå/division kommer att uppnå sina mål vad det gäller finansiell rapportering. Ett effektivt 
kontrollsystem kan uppleva misstag på grund av följande: 

• Mänskliga fel. Människor kan ta felaktiga beslut som kan leda till fel i kontroller.  
• Styrelsens handlingar. Även om en division in en organisation är bra kontrollerad kan 

ledningen utnyttja interna kontroller för illegala mål. 
• Hemligt samförstånd (maskopi). Två eller flera personer kan komma överens om att 

försumma effektiva kontroller. 36    
 

3.2 Regler om intern kontroll 

3.2.1 Vad är COSO 
 
I USA har några stora organisationer inom redovisning och revision utvecklat en modell för 
intern kontroll, den så kallade COSO-modellen. COSO är en förkortning av den amerikanska 
oberoende revisionsorganisationen Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Commission. Modellen förklarar begreppet intern kontroll, ger ett förslag på en struktur samt 
redogör för de komponenter som ingår i den interna kontrollen. Den introducerade modellen 
är generell och gäller för privat såväl som offentlig verksamhet samt i små respektive stora 
komplexa organisationer.37  
 
Intern kontroll enligt COSO är ”en process som påverkas av styrelsen, bolagsordningen och 

annan personal och som utformas för att se till att bolagets mål uppnås inom följande 

kategorier: verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, den ekonomiska rapporteringens 

tillförlitlighet, efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar”.38 
 
För att skapa ett effektivt intern kontrollsystem måste fem centrala komponenter beaktas. 
Dessa är: 

• Kontrollmiljön. En god kontrollmiljö frambringar disciplin och struktur för andra 
viktiga komponenter i processen. Kontrollmiljön fungerar som etiska regler på 
företagen och innefattar integritet, kompetens hos medarbetarna samt ledningens 
filosofi och ledarstil. Det är viktigt att ledningen uppmärksammar vilka ansvar och 
befogenheter varje medarbetare har samt vägledning som styrelsen ger. 

• Riskbedömning. Varje organisation möter olika risker dagligen. För att upptäcka 
dessa risker och förstå deras ursprung måste ledningen identifiera och analysera dessa 
samt bestämma hur dessa ska hanteras. För att utvärdera risker på bästa möjliga sätt 

                                                
35 www.internrevisorerna.se 2007.09.12  
36 Michael Ramos, How to comply with SOS section 404, s. 32 
37 Örlings Price Waterhouse, Intern kontroll, s. 23 
38 Örlings Price Waterhouse, Styrelsens rapport om intern kontroll enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 2006 



 20 

ska ledningen upprätta mål anknutna till organisationens olika nivåer. Med tanke på 
att ekonomiska villkor ständigt förändras så måste man särskilt uppmärksamma de 
risker som är förknippade med förändringen. 

• Kontrollaktiviteter. Dessa ska finnas på alla nivåer i organisationen och ange 
riktlinjer och rutiner som medverkar till att kontrollera att ledningens föreskrifter 
fullföljs. Kontroll hjälper ledningen att hantera risker som förhindrar organisationen 
att uppnå sina mål. Exempel på kontroll kan vara attester, verifikationer och 
avstämningar. 

• System för informationsspridning. Det är väsentligt att kunna identifiera och 
förmedla all relevant information som gör det möjligt att driva och styra företagets 
verksamhet. Relevant information innehåller viktiga data om yttre händelser, 
aktiviteter och förutsättningar som är nödvändiga, extern rapportering och korrekt 
affärsbeslut. System för informationsspridning omfattar även effektiv kommunikation 
eftersom all personal måste få ett klart budskap från ledningen att ansvaret för intern 
kontroll inte får försummas. Dessutom finns det ett behov av en annan typ av 
kommunikation, som exempelvis med kunder, leverantörer, myndigheter och 
aktieägare. 

• Uppföljning och utvärdering. Detta är en process som avgör kvalitén på systemets 
resultat över tiden. För att kunna åstadkomma det högsta resultatet måste ledningen 
vidta löpande övervakningsåtgärder under verksamhetens aktivitet. 39 

 
De ovan nämnda komponenterna utformar ett inkorporerat system som reagerar aktivt när 
ekonomiska, teknologiska, politiska och finansiella villkor förändras. System för intern 
kontroll är inbyggt i organisationens verksamhet och ingår i dess infrastruktur som en 
väsentlig del av företaget. Inbyggda kontroller stöttar initiativ för kvalitet, undviker onödiga 
kostnader och gör det möjligt att ta snabba beslut vid förändrade förutsättningar.  
Dessutom kan systemet för intern kontroll hjälpa en organisation att uppnå diverse mål och 
förebygga resursförluster.40 
 

3.2.2 Roller och ansvarsfördelning 
 
Var och en inom en organisation har ansvar för intern kontroll.  

• Ledningen 
Verkställande direktören anger ”tonen” i företagets ledning samt påverkar integritet och etik i 
en positiv kontrollmiljö. Denna har ett unikt ansvar för företagets system för intern kontroll 
och ser till att alla komponenter av intern kontroll är på plats. Detta ansvar fullföljs genom att 
VD:n visar ledarskap och anger inriktning för de högre cheferna och granskar hur de styr och 
kontrollerar verksamheten. De högre cheferna ålägger i sin tur ansvaret för att etablera mer 
specifika riktlinjer och rutiner på personer med ansvar för verksamhetens olika funktioner. I 
ledningens uppgifter ingår även att välja styrelsen och ha arbetsmöten med de högre cheferna 
för att skaffa sig kunskaper om kontroll och dess effektivitet.  

• Styrelsen 
Styrelsen ger riktlinjer och råd och har en granskande roll. Effektiva styrelseledamöter är 
objektiva, kunniga och nyfikna. De har också kunskaper om företagets verksamhet och miljö 
och ägnar den tid som krävs för att fullfölja sina arbetsuppgifter. En stark och aktiv styrelse, 
särskilt i kombination med effektiva kommunikationskanaler uppåt och kompetenta 

                                                
39 Michael Ramos, How to comply with SOS section 404, s.33 
40 http://www.internrevisorerna.se/uploads/cosooversattning.pdf 07.11.20 
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funktioner för ekonomi, juridik och internrevision, har störst möjligheter att identifiera och 
korrigera olika fel.  

• Internrevisorer 
Internrevisorer spelar en viktig roll genom att utvärdera effektiviteten av system för intern 
kontroll och bidra till den löpande effektiviteten. På grund av sin organisatoriska placering 
och befogenhet i ett företag kan en internrevisionsfunktion ofta spela en viktig övervakande 
roll.  

• Övrig personal 
Alla anställda producerar information som används i det interna kontrollsystemet eller vidtar 
åtgärder som krävs att utöva kontroll. All personal bör ha ett ansvar för att uppåt förmedla 
information om problem i verksamheten, avvikelser från etikkoden eller rapportera andra 
olagliga handlingar.  

• Externrevisorer och övriga intressenter 
Oberoende och objektiva externrevisorer granskar årsredovisningen och lämnar information 
som är till nytta för företagsledningen och styrelsen vid fullgörandet av deras uppgifter. Andra 
intressenter som ger användbar information för att etablera en intern kontroll är lagstiftare, 
myndigheter, kunder som gör transaktioner med företaget samt finansanalytiker, 
fondförvaltare och nyhetsmedia. 41 
 

3.2.3 Sarbanes Oxley Act  
 
Denna lag infördes i USA som en reaktion på de stora företagskonkurser som skakade 
amerikanskt näringsliv runt millennieskiftet. Lagen syftar till att stärka den interna kontrollen 
över den finansiella rapporteringen. Detta innebär att det ska vara svårare att vilseleda de 
intressenter som finns i bolaget (exempelvis bolagets leverantörer, kunder, kreditgivare) och 
som på ett eller annat sätt har investerat pengar i bolaget. Kontroll av bolagets verksamhet 
sker genom testning av bolagets intern kontroll som syftar till att se om bolagets intressenter 
har placerat kapital i det genom exempelvis bedrägerier, felaktig information till aktieägare 
och investerare.  
Lagens syfte är även att bidra till en förbättrad styrning av företagen, en tydligare utkrävande 
av ansvar samt ökad öppenhet för den finansiella rapporteringen.  
Felaktig information kan medföra straff på upp till 5 miljoner dollar och 20 års fängelse. SOX 
omfattar alla de företag som är noterade på en amerikansk börs samt ha genomgått en 
godkänd externrevision. 42   
 
SOX regler innehåller bland annat: 

• Paragraf 203 som ställer kravet att de externa påskrivande revisorerna ska bytas ut 
åtminstone vart femte år. 

• Paragraf 301 som ställer kravet på bildandet av så kallade Revisionskommiteér inom 
bolagen. Revisionskommiteén ska jobba tillsammans med de externa revisorerna och 
tillse att dessa får all nödvändig information som krävs för att kunna göra ett korrekt 
jobb.  

• Avsnitt 404 som handlar om ledningens ansvar för att det finns väl fungerande interna 
kontroller och att alla processer och risker i verksamheten dokumenteras. Lagen 
kräver att VD och ekonomichef intygar redovisningens riktighet. 43 

                                                
41Michael Ramos, How to comply with SOS section 404, s. 97 
42 Gitte Bergknut, http://www.hps.se/page?id=412, 2007.11.07 
43 Robert R. Moeller, SOX and the new international auditing rules, s. 104 
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3.2.4 Svensk Kod för bolagsstyrning. 
 
Den Svenska koden för bolagsstyrningen ses som en förenklad version av SOX, riktar sig 
främst till aktiemarknadsbolagen och är anpassad efter aktiebolagslagen (ABL). I enlighet 
med koden ska styrelsen se till att bolaget har god intern kontroll och att bolagets system för 
intern kontroll fungerar rätt. Styrelsen ska lämna en årlig rapport över hur den interna 
kontrollen är organiserad och hur bra den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. I 
bolag som inte har en särskild internrevision ska ledningen analysera behovet av detta och 
motivera sitt ställningstagande i sin rapport. 44 
 
Hur den interna kontrollen och riskhanteringen ser ut är numera viktig information för ägare 
och intressenter, därav de ökade kraven internationellt inom detta område. Det är viktigt att 
informationen lämnas på ett korrekt sätt samtidigt som man lyfter fram relevanta relationer i 
företaget i fråga.45 
 

3.3 Internrevision 

3.3.1 Syfte med internrevision  
 
Internrevisionen har förändrats mycket under de senaste trettio åren. Förr jobbade 
internrevisionen med att dubbelkontrollera finansiella transaktioner och var sedd mer som en 
avstjälpningsplats för personer som inte riktigt passade in någon annanstans inom bolaget. 46 
Idag är internrevisionen enligt IRS 610 ”en utvärderande verksamhet som inrättats som en 
extern servicefunktion inom ett företag”.47 Denna granskar att organisationens information är 
tillförlitlig och har integritet, den ser till att lagar och regelverk följs, att tillgångar skyddas, att 
resurser används effektivt samt att fastställda syften och mål uppnås. 48 

3.3.2 Typer av internrevision 
 
Det finns tre olika typer av internrevision:  

• Finansiell Revision undersöker finansiella rapporter för att fastställa om de ger en klar 
och rättvisande bild av företagets finansiella situation, resultat och kassaflöde.  
Finansiella rapporter kan utformas exempelvis i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS). 

• Operativ revision är en undersökning av en specifik del av en organisation i syfte att ta 
reda på hur den fungerar. Operativ revision kontrollerar alla delar av en organisations 
processordning för att kunna bedöma operationell effektivitet. Effektiviteten är ett 
mått som visar om organisationen har uppnått dess mål. Dessutom visar effektiviteten 
hur bra organisationen använder dess resurser i syfte att uppnå dess mål. Operativ 
revision innefattar även kontroll av organisationens struktur, marknadsföring, 
produktion och IT. Ledningen får rekommendationer om hur de skall förbättra 
operativ revision utav internrevisorn. 

                                                
44 Örlings Price Waterhouse, Styrelsens rapport om intern kontroll enligt svensk kod för bolagsstyrning, 2006 
45 Förenklade regler om intern kontroll, Balans 10, 2006, s.7 
46 Robert R. Moeller, SOX and the new international auditing rules, preface 
47 FARs revisionsbok 2004, s. 746 
48 Robert R. Moeller, SOX and the new international auditing rules, s. 21 
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• Revision av regelefterlevnad är en genomgång av organisationens processer i syfte att 
fastställa om organisationen följer regler och bestämmelser som är skrivna av 
organisationens ledning.  Utförande av den här typen av revision beror på trovärdig 
information som till exempel etablerade regler och lagar samt organisationens normer. 
49 

 

3.3.3 Regler om internrevision 
 

• The Institute of International Auditors 
The Institute of International Auditors grundades år 1941 och har mer än 130 000 medlemmar 
över hela världen. Denna organisation är en global organisation för internrevisorer som sätter 
upp ramverk av bestämmelser som alla IIA- anslutna internrevisorer ska gå efter.  
 
I enlighet med IIA är ”internrevision en oberoende, objektiv säkrings- och konsultfunktion, 

utformad för att tillföra värde och förbättra en organisation att nå sina mål, genom att tillföra 

ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, 

styrning och kontroll samt ledningsprocesserna.”
50

 

• Internrevisorernas Förening  
Den svenska branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer grundades 1951, har 
ca 500 medlemmar och är en del av IIA. Föreningens övergripande riktlinje är att denne skall 
vara den ledande branschorganisationen till stöd för alla svenska internrevisorer genom att 
utveckla internrevisionen både teoretiskt och praktiskt. I Föreningens syfte ingår även att verka 
för en kompetent och ändamålsenlig internrevision i Sverige, verka för en ökad användning av 
denna i näringsliv och förvaltning samt att vara en samlingspunkt för alla internrevisorer.51 
 

3.4 Internrevisor 

3.4.1 Internrevisors arbetsuppgifter 
 
Internrevisorn är anställd inom ett företag och arbetar på företagsledningens uppdrag med att 
kontrollera företagets verksamhet och effektivitet. Internrevisorns uppgift är att se hur 
organisationen fungerar, dvs. att se till att organisationen når sina mål och vilka ekonomiska 
tillgångar den har. När någonting går fel i en organisation måste internrevisorn rapportera till 
ledningen om detta samt ge förslag till hur dessa problem kan åtgärdas. Internrevisorn ser till 
att ledningen och styrelsen är medvetna om vilka risker som finns för organisationen och att 
de tar ställning till hur de skall hantera dessa risker. När det gäller att förbättra riskhantering, 
kontroll och styrningsprocesser har internrevisors arbetsuppgifter förändrats för att 
organisationen ska tillföras värde. I internrevisorns arbetsuppgifter ingår att granska och 
utvärdera den interna styrningen och kontrollen.52 
 
Internrevisorerna hjälper ledningen att etablera en kultur som innefattar etik, pålitlighet och 
integritet. De bidrar dessutom till att utvärdera interna kontroller som används för att upptäcka 
och förhindra bedrägerier. Internrevisorerna är även engagerade i att genomföra 
bedrägeriutredningar. Professionella internrevisorer behärskar goda kunskaper om tekniker 
                                                
49 Rick Hayes, Principles of auditing, s. 14-15 
50Robert R. Moeller, SOX and the new international auditing rules,  s.165-166  
51 SOU 2004:46. 2007.10.04 
52 Pickett, K. H. Spencer, The essential handbook of internal auditing, s.115 
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som används för att utvärdera interna kontroller. Dessa tekniker tillsammans med förståelsen 
för vad som betraktas som bedrägeri hjälper dem att vidta åtgärder för att förhindra denna typ 
av brott.53 
 
I internrevisorns uppgifter ingår även att förstå företagets distributionsfunktion för att på bästa 
sätt kunna utföra granskning av interna kontroller, förstå risker som företaget dagligen möter 
samt förstå olika typer av kontroll som minimerar dessa risker. Internrevisorn måste även ta 
reda på hur distributionssystemet fungerar med andra aspekter av transaktioner, exempelvis 
försäljning, tillverkning och transport. Internrevisorn ska förstå hur alla dessa processer 
kommunicerar med organisationens datasystem samt analysera de risker som kan rubba 
informationens säkerhet. 54 

3.4.2 Internrevisors roll 
 
Internrevisorn bör klargöra sin roll gentemot ledningen gällande dokumentation, testning och 
utvärdering, samt granskning av den interna kontrollen. Styrelse och ledningen har ansvar för 
den interna kontrollen och därmed ansvar för att upprätta dokumentationen av denna. Men i 
de flesta företag finns varken information av den interna kontrollen eller resurser för att utföra 
detta arbete. Ledningen brukar då vända sig till internrevisorn för att få en konsultativ hjälp. 
Internrevisorn kan i det här fallet bistå styrelse och ledning med att ta fram eller utveckla 
metoder och verktyg för dokumentation. Denne kan även hjälpa till med att dokumentera den 
interna kontrollen som påverkar den finansiella rapporteringen. Dessutom om det finns brister 
i utförandet av den interna kontrollen så kan internrevisorn bidra med rådgivning. 55 
 

3.4.3 Krav på internrevisors utbildning 
 
För att bli internrevisor krävs en civilekonomexamen från Högskolan eller Universitet. Innan 
man blir internrevisor kan man ha arbetat några år inom ett annat område. De flesta 
internrevisorer kan ha arbetat som externrevisorer, andra kan ha arbetat som personalchefer. 
Det är ovanligt att gå direkt till internrevision från examen. Det beror på att det krävs rätt 
mycket kunskap och erfarenhet för att bli internrevisor, och det har man vanligtvis inte direkt 
efter det att man avslutat sin utbildning.56  
Internrevisorernas Förening erbjuder fortbildningskurser och de flesta har ungefär liknande 
utbildning och erfarenheter som godkända eller auktoriserade revisorer. En internrevisor kan 
göra ett internationellt prov genom IRF och bli Certified Internal Auditor (CIA) som är en 
form av auktorisation. 57   

3.4.4 Etikkoderna enligt Internrevisorernas Förening  
 
IRF har utformat de viktigaste etikkoderna som alla internrevisorer måste gå efter. Dessa är 
integritet, objektivitet, tystnadsplikt samt kompetens.   

• Internrevisorns integritet skapar tillit och utgör en grund för internrevisionsyrkets 
omdöme.  

                                                
53 http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-faqs/?i=3087 2007.10.09 
54 Rittenberg, Schwiger, Auditing concepts for a changing environment, s. 689 
55 Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning, Internrevisorerna 
56 http://www.internrevisorerna.se 2007.11.08 
57 Revision. En praktisk beskrivning, s.16 
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• Internrevisorns objektivitet är viktigt vid insamling och utvärdering av information. 
Internrevisor bör varken delta i aktiviteter eller ha relationer som står i konflikt med 
företagets intresse. När beslut fattas ska internrevisorn ta hänsyn till aktuella 
omständigheter och inte låta sig påverkas av sina egna eller andras åsikter. 

• Internrevisorns tystnadsplikt vid behandling av information innebär att internrevisor 
inte får avslöja information om företaget till en utomstående i syfte att skada det. 

• Internrevisorns kompetens innebär att revisorn regelbundet bör genomgå lämplig 
utbildning som bidrar till en ökad status för denne. 58 

3.4.5 Begreppet ”oberoende” 
 
En utvärdering av oberoendereglerna förutsätter att man har klart för sig vad som 
överhuvudtaget avses med oberoende. Enligt lexikon innebär begreppet ”oberoende” bl.a. att 
någon är självständig i förhållande till någon annan.  
I Revisorslagen föreskrivs att en revisor i sin revisionsverksamhet skall utföra sina uppdrag 
med opartiskhet och självständighet och vara objektiv i sina ställningstaganden samt att 
revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 
objektivitet säkerställs. 59 
 
Oberoende skall ses som ett krav uppställt på revisorns agerande, dessa krav anses ofta som 
en av de i högsta grad centrala förutsättningar för att revisionen skall uppfylla sin funktion. 
För att revisorn skall fullgöra den efterfrågade opartiskheten och självständigheten måste 
denne vid utförande av ett uppdrag ha förmågan och viljan att göra sina personliga 
bedömningar utan att påverkas av andra personers vilja eller önskningar. 60 

3.4.6 Internrevisorns oberoende 
 
Begreppet oberoende är relaterat till en omfattning av tjänster och frihet att agera objektivt när 
det gäller intern granskning. Oberoende formuleras på avdelningens nivå och godkänns av 
organisationens VD och ledning. Krav för oberoendet återfinns i Internal Audit Charter vilket 
i den svenska versionen kallas för ”Internrevisionens urkund” som är godkänd av styrelsen 
och Revisionskommiteén. Detta dokument beskriver internrevisionens roll och definierar 
omfång av internrevisionens aktivitet samt rapporteringsförhållanden som finns inom en 
organisation. Om bestämmelserna i urkunden är bra definierade och om det finns en stark 
Revisionskommiteé har avdelningen som ansvarar för internrevision oftast starkt oberoende.61 
Med internrevisorns oberoende menas att denne inte är ansvarig för rutinernas framtagande 
eller genomförande och inte står i beroendeställning till den ansvariga för det reviderade 
området.62 Internrevisors roll som rådgivare kan skapa en konflikt då dennes oberoende och 
objektivitet kan äventyras. 63 
 

                                                
58 Robert R. Moeller, SOX and the new international auditing rules, s. 167 
59 A. Diamant, Revisors oberoende, s.29 
60 Ibid, s. 163 
61 Rittenberg, Schwiger, Auditing concepts for a changing environment, s. 690 
62 Elisabet Wahlman, Internrevision för ständig förbättring, s. 24 
63 Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning, Internrevisorerna 
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3.5. Externrevision 

3.5.1 Externrevisors arbetsuppgifter  
 
Revisorerna som inte är anställda på det företag som de utför revisionen åt kallas 
externrevisorer. Externrevisorer reviderar finansiella rapporter för publika och privata bolag 
och andra olika typer av organisationer. De kan också utföra operationell och juridisk revision 
för dessa företag.64 
 
Externrevisors uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 
och den verkställande direktörens förvaltning. Det arbete de utför skall vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver65.  
 
Där aktieägarna inte svarar för bolagets skulder är det viktigt att bolagets resultat och 
ekonomiska ställning redovisas för omvärlden på ett korrekt sätt. Bolagets främsta 
intressenter- kreditgivarna och leverantörerna- måste kunna lita på den ekonomiska 
informationen som bolaget lämnar. Det är därför den kontrolleras av revisorer 66. Skulle de 
uppdragen som revisorer har idag inte finnas skulle alla de olika intressenterna vara tvungna 
att rådfråga egna granskare för att få reda på om de vågar lita på företaget 67. Revisionen 
syftar således till att ge trovärdighet åt den ekonomiska information som bolaget lämnar 68. 
Revisorn måste sätta sig in i företaget och dess verksamhet, även förstå företaget. Detta görs 
för att få fram tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna dra säkra slutsatser 
att basera sina uttalanden i revisionsberättelsen på. Från företagsledningen eller företagets 
jurist inhämtar revisorn uttalanden för att förstärka revisionsbevisen.  
Om revisionsbevis som revisorn har skaffat är tillräckliga och ändamålsenliga, måste revisorn 
anmärka detta i sin revisionsberättelse. Enligt lag är revisionsberättelsen den enda 
obligatoriska och offentliga rapporten. Varje år skall revisorn lämna in revisionsberättelsen 
till bolagsstämman. Revisionsberättelsen skrivs med hänsyn till en samlad bedömning av de 
upptäckter som revisorn gjort i sin granskning av redovisning och förvaltning. 69 
 

3.5.2 Revisionsprocessen 
 
Det första steget inom revisionsprocessen är planering. För att analysera och bedöma risker 
måste revisorn skaffa sig tillräckligt med bra kunskap av redovisningssystem och system för 
intern kontroll. Varje revision måste planeras noga. Här väljer revisorn de revisionsområden 
som ska granskas, exempelvis en eller flera poster i resultat- och balansräkningen eller en 
eller flera typer av transaktioner. Innan revisionsplaneringen måste revisorn skaffa sig god 
kunskap om själva företaget därför att alla företag är olika och har sina unika drag. För att 
förstå företagets specifika drag måste revisorn börja med informationssamling och 
informationsanalys. Hur stor mängd information som bör samlas in bedöms av revisorn för 
varje enskilt företag. En bra utförd informationssamling och analys hjälper till att planera och 
göra rätt granskning samt bidrar till att revisorn utför sitt arbete i de områdena där risken för 
allvarliga fel är störst. Revisorn bör samla information inom företagets externa och interna 

                                                
64 Messier, William F Jr, Auditing & Assurance Services, a systematic approach 
65 FAR, samlingsvolymen, s. 49 
66 Krister Moberg, Bolagsrevisorn, s. 31 
67 FAR, Revisions bok, s. 14 
68 Krister Moberg, Bolagsrevisorn, s. 31  
69 FAR, Revisions bok, s. 19 
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förhållanden, som t.ex. hur företagets marknads- och konkurrenssituation ser ut, vilka kunder 
och leverantörer som finns i företaget, vilken finansiell situation företaget befinner sig i, hur 
budgeten ser ut samt vad företaget har för ekonomiska prognoser.70 
 
Redan under planeringen av granskningen ska väsentlighet och risk bedömas. Det är revisorns 
uppgift att välja vilka poster och transaktioner som är mer väsentliga för att kunna välja bort 
de som är mindre väsentliga. De poster och belopp som är mer väsentliga ska granskas 
noggrannare än små belopp eftersom företagets bild i årsredovisningen beror på hur de största 
posterna är redovisade. Det är också revisorns uppdrag att bedöma risker som har med 
revisionen att göra. Den första är inneboende risk och uppstår om företagets interna och 
externa förhållanden är mycket svåra att bedöma. Det kan t.ex. handla om invecklade 
transaktioner med värdepapper och aktier. Den andra är kontroll risk och uppstår om ett eller 
flera fel inte upptäckts och tas hand om av företagets eget interna kontrollsystem.  
Det handlar om hur företagets interna kontrollsystem fungerar. Problemet är att dessa system 
är opålitliga. Den sista risken är upptäcktsrisken som uppstår när det är frågan om väsentliga 
fel71. 
 
Det andra steget i revisionsprocessen är en övergripande revisionsplan som innehåller flera 
olika punkter, såsom allmän information om företagets verksamhet, företagets affärsområden 
som granskningen ska inriktas på, nyckeltal och finansiella indikatorer som ska granskas med 
hjälp utav olika granskningsmetoder, nyckelpersoner som ska vara med på uppdraget72 
 
Det tredje steget i revisionsprocessen är granskning. För att genomföra granskningen måste 
revisorn först upprätta ett granskningsprogram. All granskning som revisorn har upprättat 
måste dokumenteras på arbetspapperen för att sedan rapporteras. I granskningsprogrammet 
undersöker revisorn hur företaget gör interna kontroller. Dessutom pratar denne med 
företagets personal, studerar företagets dokumentation för att bestämma vilka kontroller som 
ska testas. T.ex. vid granskning av kundfordringar bedömer revisorn om alla företagets 
kundfordringar har redovisats, om alla väsentliga belopp har tagits med för varor och tjänster 
som har levererats och om alla intäkter som hör samman med fordringarna har redovisats. 73  
 

3.5.3 Krav för att arbeta som externrevisor 
 
Både auktoriserade och godkända revisorer måste ha revisionsverksamhet som yrke, ha 
redbarhet och lämplighet att utöva revisionsverksamhet och vara bosatta i Sverige eller något 
annat land inom EU. Externrevisorer ska varken vara i konkurs eller ha näringsförbud i 
Sverige eller i annan stat. Auktoriserade externrevisorer måste ha avlagt kandidatexamen i 
ekonomi med 160 poäng, varav minst 120 poäng inom vissa föreskrivna centrala 
ämnesområden.  
För att bli godkänd externrevisor räcker det med 120 poäng teoretisk utbildning. 
Auktoriserade revisorer ska ha avlagt högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden samt fem 
års praktik, varav två år under handledning av en auktoriserad revisor innefattande 
kvalificerad medverkan vid revision av företag som är svåra att revidera. För godkända 
revisorer räcker det med tre års praktik under handledning av en godkänd eller auktoriserad 

                                                
70Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, s. 21 
71 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, s. 23-24 
72 Ibid, s. 23-24 
73 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, s. 43 
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revisor. Praktiken omfattas av revision av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande 
redovisningshandlingar.74 

3.6 Förhållande mellan intern och externrevisor 

3.6.1 Samarbete mellan intern- och externrevisorer 
 
Externrevisorer samarbetar vanligtvis en hel del med Internrevisorernas Förening och har 
även direkt intresse i internrevisorernas arbete. Från externrevisors perspektiv är intern 
kontroll en viktig del av kontrollmiljön på företaget.   
 
Internrevisorn är ett verktyg för företagsledningen att kontrollera företagets verksamhet och 
effektivitet och kan aldrig ersätta det arbete som externrevisorn utför. Dock kan 
internrevisorns funktioner vara ett viktigt komplement. Internrevisorn har en självständig 
position inom en organisation och arbetar på ett oberoende sätt. Externrevisorn kan på eget 
ansvar utnyttja den granskning som utförs av internrevisorer. Det är externrevisor som 
utvärderar hela eller delar av internrevisorns arbete för att se om det går i takt med 
externrevisorns syfte. 75 
 
Det är viktigt för externrevisorn att skaffa sig tillräckligt med kunskap om internrevisorns 
arbete och funktion för att på bästa sätt planera revisionen och genomföra en effektiv 
granskning. Vid en preliminär bedömning av internrevisorns verksamhet är följande kriterier 
av stor betydelse för externrevisorn:  

• Internrevisorns organisatoriska ställning i företaget. Möjlighet för internrevisorer att 
diskutera och kommunicera fritt med externrevisorn 

• Omfattning av de uppgifter internrevisorn utför. Det är viktigt att ta reda på om 
företagsledningen följer internrevisorns råd 

• Personalens professionella kvalifikationer och erfarenhet när det gäller uppdraget som 
internrevisor 

• Huruvida internrevisionen planeras, utförs och dokumenteras. 76 
 
En stor och viktig del av internrevisorns arbete består av finansiell och operativ revision samt 
revision av regelefterlevnad. I många länder är det vanligt att internrevisorer involveras i den 
finansiella revisionen, i dessa förhållanden bör externrevisorer göra en kontroll av de arbeten 
som internrevisorn genomför.77  

3.6.2 Olika typer av samarbete 
 
Effektivt samarbete mellan intern- och externrevisor kan reducera dubbelarbete då 
externrevisorn kan använda sig av internrevisorns granskning för att fullfölja sina 
förpliktelser. Det finns fyra olika typer av relationer som kan uppstå mellan revisorerna 
beroende på storleken på internrevisionsavdelningen på företaget samt dess resurser och mål. 
Dessa fyra typer av relation är: inget samarbete, kostnadsnytta samarbete, delat samarbete och 
partnerskap. 

                                                
74 Revision, en praktisk beskrivning, s. 14 
75 Revision. En praktisk beskrivning, s. 15 
76 FARs revisionsbok, s.747-748 
77 Rick Hayes, Principles of auditing, s. 16 
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• Inget samarbete Internrevisorer har inget pågående arbetsförhållande med 
externrevisorer. Internrevisors arbetsomfång är klart definierad och separerad. I 
internrevisionens urkund finns inga bestämmelser om att avdelningen för 
internrevision ska stödja externrevisorn. Externrevisors arbete är inriktat på att 
säkerställa att de finansiella rapporterna är korrekta samt delge företagsledningen och 
revisionskommittén finansiell rådgivning i nya redovisningsuttalanden. Fördelen med 
detta arbetssätt har visats i internrevisionsarbetet vilket inriktar sig på företagets 
behov. Denna typ av förhållande var mycket populär i USA under 90-talet innan 
Enrons skandalen. 

• Kostnadsnytta samarbete Det arbete som avdelningen för internrevision utför grundas 
på en avkastning på den tiden som är ägnad åt externrevisorn. Externrevisorn överlåter 
till internrevisorn att utföra definierade arbetsuppgifter. Avdelningar för internrevision 
som är involverade i denna typ av samarbete är fokuserade på resultat och 
kostnadsnytta. Nackdelen med detta samarbetssätt är att det är svårt att mäta värdet 
som förhållandet skapar, exempelvis hur den information som internrevisorn har 
framställt och som externrevisorn använder sig av ska utvärderas.  

• Delat samarbete Intern- och externrevisorer samarbetar för att maximera 
resursanvändning. Revisorerna har ett nära samarbete med regelbundna möten, där 
information i form av revisionsplaner och rapporter utbytes. Externrevisorn är i sin tur 
upplyst om områden som internrevisorn granskar samt resultatet av arbetet. Fördelen 
med detta arbetssätt är att både intern- och externrevisorer känner till vilka områden 
som en och var ska granska och vilka resultaten skulle bli.    

• Partnerskap Denna typ av samarbete kännetecknas av regelbunden kommunikation 
och planering mellan revisorerna. I planeringen ingår bl.a. utvärdering av nya regler 
och lagar samt kontrollfunktioner och riskbedömningar. Målet är att se till att 
synergieffekterna från partnerskapet överträffar skillnaderna i arbetets omfång och 
fokus.78 

 

3.6.3 Lagstiftningens effekt på samarbetet 
 
Åsikterna bland ledande amerikanska revisionschefer om hur nära intern- och externrevisorer 
bör samarbeta är olika. Sarbanes-Oxley Act innefattar regler som säger att det ska vara ett 
nära förhållande mellan intern- och externrevisorer. Enligt SOX rapporterar både intern- och 
externrevisorer till styrelsens revisionskommitté och har företagsledningen som en av sina 
grundläggande målgrupper. 79 
När det gäller Sverige så finns det inte någon lagstiftning som säger hur nära intern- och 
externrevisorer bör samarbeta. Den Svenska Koden bygger på de principer som behandlas i 
SOX.  
 
 
 
 
 

                                                

78 Richards, David A, Toward a common goal, The Internal Auditor, s. 34 

79 Ibid 
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År 2005 undersökte Bärknas och Storck effekter av de nya reglerna för bolagsstyrningen i 
Sverige. Det framkom att det nya regelverket kommer att leda till att kompetensen bland 
internrevisorer ökar samt att arbetsförhållanden mellan intern- och externrevisorer vad gäller 
intern kontroll också kommer att förbättras. Författarna tror att om man följer SOX regler så 
följer man även bolagskodens instruktioner. 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                
80 Bäckns P, Storck C.P., Bolagsstyrning: förväntade effekter för externrevision, Magisteruppsats. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi för våra respondenters svar utifrån våra intervjuer med dem. 

 
Vi kommer att benämna de intervjuade revisorerna som revisor A, B, C, D och E. 
 

• Revisor A är en internrevisor på Handelsbanken i Gävle. Vi gjorde en personlig 
intervju med honom 1.11.2007. 

• Revisor B är en internrevisor på Swedbank i Stockholm. Vi gjorde en e-post intervju 
med henne 28.11.2007. 

• Revisor C är en internrevisor på KPMG i Skåne. Intervjun gjordes via e-post 
2.11.2007. 

• Revisor D är en internrevisor på Premiepensionsmyndigheten i Stockholm. Intervjun 
genomfördes via e-post 3.12.2007.  

• Revisor E är en auktoriserad externrevisor från Lindebergs Grant Thornton i Gävle. Vi 
gjorde en personlig intervju med honom 31.10.2007. 

 
 
Frågorna har valts beroende på vilken typ av revision revisorerna arbetar med. 
Intervjufrågorna bifogas som Bilaga 1 och 2 i arbetet. 
 

4.1 Revisor A 

4.1.1 Personlig information 
Jag har arbetat som internrevisor i olika omgångar. Men inom Handelsbanken har jag arbetat 
som internrevisor i två år. Tidigare var jag internrevisionschef i Sandvik under 1988-90 men 
nu har de avvecklat internrevision där. Auktoriserad/godkänd revisor blir man som extern och 
det är ett visst utbildningsprogram man ska läsa. Så att i grunden är jag civilekonom och har 
gått ett utbildningsprogram som krävs för att bli externrevisor. Dessutom har jag gått ett antal 
utbildningar även som internrevisor. 
Efter högskolan började jag min bana som externrevisor på Öhrlings Revisionsbyrå som nu är 
Pricewaterhouse Öhrlings Coopers, då blev jag auktoriserad. På Öhrlings jobbade jag i nio år. 
Men i och med att man byter bana gick jag ifrån externrevision till internrevision i Sandvik, 
då får man inte behålla titeln auktorisation utan den måste man lämna ifrån sig. Man kan börja 
jobba som internrevisor utan att först jobba som extern. Det finns inga krav på någon speciell 
bakgrund eller utbildning utan har man bara färdigheten och läggningen för att hålla på med 
internrevision så kan man bli internrevisor.  
 

4.1.2 Revisorns arbetsuppgifter 
Som det är idag så skulle jag vilja säga att vi har en dubbelroll. Revision i sig betyder 
kontroll, det är ett kontroll organ. Vi deltar i bokslutsgranskning och gör vissa direkta 
kontroller av balansräkning och resultaträkning. Men sedan är vi ute i verksamheten för att 
framförallt se till att rutinerna fungerar så som det är tänkt. Inom en bank har man en mängd 
regler som man måste leva upp till. Vi vill då se att kontoren lever upp till de reglerna och att 
det är god ordning och dessutom att rutinerna fungerar som de ska.  
Internrevisionen inom Handelsbanken är organiserad på ett lite udda sätt.  
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Det finns nämligen en central revisionsenhet inom Handelsbanken och det finns en 
internrevisionschef för Handelsbanken som sitter på huvudkontoret i Stockholm som vi 
operationellt lyder under. Vi tar order ifrån internrevisionschefen och hans stab men samtidigt 
så är vi direkt underställda regionbankscheferna.  
Det finns sex regionbanker i Sverige och då har vi också lojaliteten mot regionen samtidigt 
som vi tar order och det blir något slags förebild att vi ska försöka verka på ett oberoende sätt.  
Vad gäller mina arbetsuppgifter så har vi tre olika huvudsakliga områden. Dessa är 
bokslutsgranskning, granskning av dels staberna på regionbankens huvudkontor plus våra 87 
kontor som vi har ansvaret för. Jag granskar verksamheten och genomför särskilda 
utredningar. Den centrala revisionsenheten i diskussion med externa revisorer kommer 
överens om hur inriktningen ska vara så att det är de som bestämmer våra arbetsuppgifter. När 
vi är på kontor så åker vi ut i olika team och besöker ett annat kontor. För att genomföra dessa 
uppdrag har vi ett fastställt granskningsprogram som är väldigt omfattande. Med hjälp av 
granskningsprogrammet går vi igenom kontorets alla rutiner och det gör vi genom att ta 
stickprov, genom intervjuer och iakttagelser. Vi kör igenom detta under en vecka och därefter 
skriver vi en rapport över det som vi sedan skickar till huvudkontoret. Därefter ska de som vi 
granskat svara på alla påpekanden som vi har gjort och sedan skickar de tillbaka rapporten 
med alla förklaringar till varför det är som det är. Vi skickar ut rapporten till de personer som 
är i regionbanksledningen och som har anledningen att ta del utav dessa rapporter. När vi har 
gått igenom kontorets alla områden så sätter vi en rating från ett till fem, där fem är den lägsta 
ratingen och ett är den absolut bästa. 
 
Internrevisors roll är lite grann av moralens väktare och en kontroll funktion som är en 
huvudsaklig arbetsuppgift. Sedan har vi också tagit på oss en roll av att försöka påverka 
verksamheten så att vi höjer nivån. Äldre medarbetare tycker att det är obehagligt när 
internrevisorer kommer till deras kontor eftersom de har varit med på en tid då det var mer 
polisiär framtoning på internrevisionen och där man har blivit ifrågasatt på ett annat sätt än 
vad vi gör idag. De yngre medarbetarna är mer intresserade av att få lära sig. Men i stort sett 
så kan jag säga att vi är väl bemötta fast ingen tycker om att bli granskad. Det finns alltid en 
oro att man ska komma på någonting som är mindre bra även om man inte har gjort det 
medvetet. 
 
Jag utformar alla tre former av revision. Den finansiella revisionen utför jag i samband med 
bokslutsgranskning. Den operativa revisionen utformas när vi studerar hur man gör på 
kontoren. Regelefterlevnad handlar om hur vi följer regelverket.  
Vi följer de alla fyra etiska principerna. De finns alla inskrivna i Handelsbankens etikpolicy. 
De tjänster banken säljer är förtroende i större utsträckning och då krävs det att vi följer dessa 
principer annars kommer inte banken att överleva på lång sikt.  
 
Vi är engagerade att genomföra bedrägeriutredningar internt om vi får kännedom om dessa. 
Och grundregel är att vi alltid polisanmäler om det skulle ske någonting.  
 
Vi deltar inte i företagets riskhanteringsprocess eftersom vi inte är någon operativ enhet på det 
sättet utan vi granskar däremot. Vi har en granskningsrevision. Vi kan bli tillfrågade om saker 
och ting men vi har inget ansvar för den processen. Även om jag är anställd internt så kan jag 
inte delta i förvaltningen utav verksamheten eftersom jag inte kan granska mig själv. Det är 
därför man måste hålla sig oberoende fast det är väldigt svårt för man vill vara mer operativ 
än vad man kan vara. 
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Vi upptäcker fel dagligen. Det är det digra granskningsprogram som vi jobbar efter. Alla 
kontoren gör några saker som inte är exakt efter regelboken.  
Varje kontorsgranskning resulterar i en rapport med avvikelser emot hur det ska vara. Den 
största verksamheten som är mest kringgärdad av olika regler är kreditgivningar. Det är ett 
sådant område där vi granskar extra noga och extra mycket. Och det är det området där de 
vanligaste fel förekommer t.ex. fel i noteringar. 
 
Internrevisors oberoende roll handlar framförallt om en hög integritet. Samtidigt som vi är 
anställda i organisationen och är arbetskamrater med dem vi granskar så måste vi ändå kunna 
stå emot och tala om vad vi ser.  
 

4.1.3 Bolagskoden 
Man kan säga att det vi gör det gör vi efter att man på central nivå har haft ett utbyte med 
externrevisorerna om hur vår inriktning ska vara. Vi har över tiden haft ett väldigt omfattande 
granskningsprogram. Det är vissa förändringar som har skett i granskningsprogram men man 
kan inte säga det har blivit någon dramatisk förändring. Vi kommer inte i kontakt med 
bolagskoden på regional nivå så att koden inte påverkar oss.  
 

4.1.4 Samarbete med externrevisorer  
Det är viktigt att ha bra samarbete med externrevisorerna eftersom det är de som skriver under 
revisionsberättelsen i slutändan. Då måste externrevisorn kunna lite på det arbete som vi har 
gjort och känna att vi agerar på ett professionellt och oberoende sätt så att den 
kommunikationen är viktig. På regional nivå rapporterar vi årsvis om det vi har gjort under 
året. Jag skriver rapporter, de gör besök här. Vi går igenom den rapport som jag har författat 
och de går igenom ett antal case i samband med besöket och sedan säger de vad de tycker om 
kvalitén på det jobb som vi gör. Kvalitén utvärderas också internt, vi har en central enhet i 
Stockholm som också åker ut och gör kvalitetsgranskningar.  Vi har ett mycket bra samarbete, 
tycker jag. Alla revisionschefer i övriga nordiska länder och Storbritannien träffas ett par 
gånger per ett halvår.  
 

4.2 Revisor B 

4.2.1 Personlig information 
Jag har arbetat som internrevisor sedan 2004. Det är oftast externrevisorer som är 
auktoriserade eller godkända. För internrevisorer finns det en certifiering som heter CIA 
(certified internal auditor). Jag har inte denna certifiering men jag pluggar till den. 
Jag har inte så mycket revisionskunskaper i grunden utan jag har jobbat mycket med 
ledarskapsfrågor. Jag har 110 högskole- och universitetspoäng med ekonomisk inriktning. 
Jag har jobbat 20 år i banken på olika befattningar allt från privatrådgivare, företagsrådgivare 
och kontorschef.  
 

4.2.2 Revisorns arbetsuppgifter 
Internrevisionen i Swedbank arbetar efter IIA Standard, dvs. vi jobbar med riskhantering, 
styrning och kontroll. Det viktigaste med vårt arbete är att de förbättringsförslag som vi 
lämnar i våra rapporter blir genomförda för att uppnå en effektivare och lönsammare 
verksamhet. Det gör att hela banken blir effektivare.  
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Internrevision definierar jag som riskhantering, styrning och kontroll i företaget. 
Internrevision är inte underorganiserad utan vi rapporterar direkt till styrelsen.  
Vi är en koncerngemensam organisation med en koncernrevisionschef (Håkan Berg) och 
landchefer i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina. Jag är en av två 
landschefer i Sverige. Revisionsplanen fastställs varje år av styrelsen och våra medarbetare 
arbetar uppdelade på fem koncerngemensamma team under ledning av en team manager som 
har ansvaret för att revisionsplanen uppfylls. 
  
En internrevisors arbetsuppgift är att vara oberoende, objektiv och konsultativ samt arbeta för 
att öka värdet på och förbättra en organisations verksamhet. Internrevisorn hjälper en 
organisation att nå sina mål genom att ha ett systematiskt, disciplinerat förhållningssätt för att 
utvärdera och förbättra effekterna av risk och kontroll. 
Det är koncernrevisionschefen som bestämmer mina arbetsuppgifter. Annars har jag väldigt 
stor frihet att själv bestämma vilka mina arbetsuppgifter är. När jag ska ha utvecklingssamtal 
med mina medarbetare är det väldigt viktigt att jag är väl förberedd och har förslag på deras 
utveckling. Ibland ska jag göra presentationer för externrevisorerna och då gäller det 
naturligtvis att även där vara väl förberedd och ha presentationerna klara. 
 
Jag anser att internrevisorn har en väldigt viktig roll, då våra förbättringsförslag driver banken 
framåt. Vi jobbar processbaserat med finansiell revision eftersom vi granskar boksluten. 
Operativa är vi inte, men ibland tittar vi på regelefterlevnad, dock inte så mycket. 
Vi är väldigt noga med att följa IIA Standards, dvs vi följer de fyra etiska principerna som 
integritet, objektivitet, tystandsplikt och kompetens. Vi är i allra högsta grad engagerade i att 
genomföra bedrägeriutredningar, men vi jobbar på att föra över den kompetensen till 
Compliance. 
 
Vi gör en egen årsbaserad riskanalys, men vi får input från verksamheten och bland annat 
riskavdelningen. Vi tar dock inte deras risker rakt av utan det är viktigt att vi gör en egen 
bedömning. Vi gör en årlig riskbedömning och sedan gör vi en riskuppdatering i samband 
med varje granskning. När vi genomför en riskbedömning så går vi igenom riskerna för att se 
om de fortfarande är aktuella. Internrevisorns riskbedömning stämmer oftast överens med 
ledningens och vi lämnar ett förslag som fastställs av styrelsen. När det inte stämmer överens 
då blir det en diskussion, men det är styrelsens ord som gäller eftersom vi rapporterar till 
styrelsen. 
Om vi upptäcker fel så kallar vi dessa för iakttagelser och i samband med att vi lämnar en 
rapport så finns det alltid med några iakttagelser som vi lämnar förbättringsförslag på. 
Verksamheten lämnar ett förslag på vilka åtgärder som ska vidtas och när det ska vara klart så 
är det upp till oss att följa upp att iakttagelsen blir åtgärdad. 
 
Det är väldigt viktigt att internrevisor är oberoende annars går det inte att jobba som 
internrevisor. Internrevisionen upplevs positivt i företaget. Vi har en bra dialog med 
verksamheten och vi är välkomna när vi kommer på besök. Företagens anställda är villiga att 
berätta om hur de arbetar och är oftast positiva till våra förbättringsförslag. 

 

4.2.3 Bolagskoden  
Enligt den svenska aktiebolagslagen (8 kap.) svarar styrelsen för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är styrelsens 
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övergripande uppgift att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant 
sätt att ägarnas intressen av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. 
Styrelsen ansvarar också för att bolagets finansiella rapportering är upprättad i 
överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade 
bolag. Vidare ansvarar styrelsen för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att 
skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. 
Som framgår ovan medför Koden i stort inga nya krav på de svenska aktiebolag som berörs, 
bortsett från att styrelsen i en separat del av årsredovisningen måste beskriva hur den interna 
kontrollen under året varit organiserad (§ 3.7.1). Finansiella institut har sedan tidigare haft 
krav på sig att ha en oberoende granskningsfunktion (§ 3.7.3). Under 2006 tog kodgruppen 
bort kravet på att bolaget skulle uttala sig om hur väl den interna kontrollen fungerat samt att 
bolaget externrevisorer skulle granska rapporten (§ 3.7.2). Skulle dessa krav ha kvarstått 
skulle koden ha fått en betydligt större påverkan än den har idag. I tillägg till 
internkontrollrapporten har för bankens del koden medfört ett ökat fokus på internkontroll, 
och då främst rörande rutiner relaterat till framtagandet av bankens finansiella rapportering. 
Bankens Internrevisionsfunktion påverkas egentligen inte heller. Bankens styrelse har dock 
valt att låta internrevisionen översiktligt granska verksamhetens beskrivning av hur den 
interna kontrollen är organiserad för att säkerställa att verksamhetens beskrivning i väsentliga 
delar inte skiljer sig från internrevisionens uppfattning. I tillägg har styrelsen godkänt att 
internrevisionsresurser tillställs verksamheten på konsultbasis vid framtagande av 
underlagsrapporten. Konsultresurserna ansvarar då naturligtvis inte på internrevisionens 
vägnar för validering av rapporten. 
Det är vår uppfattning av svensk bolagsstyrning generellt åtnjutit ett mycket gott anseende 
såväl inom landet som internationellt. Banker och andra finansiella institut har sedan längre 
tillbaks påverkats av en mer omfattande lagstiftning och strängare tillsyn än andra branscher. 
De företagsskandaler som förekommit har nog snarare påvisat riskerna med en spridd ägarbild 
med inaktiva ägare och den problematiken är det inte säkert att koden löser. Snarare kanske 
de institutionella ägarna av ren självbevarelsedrift har blivit mer aktiva som ägare genom att 
ställa större krav på transparens från bolags ledande befattningshavare. 
 

4.2.4 Samarbete mellan intern och externrevisor  
Det är väldigt viktigt att samarbeta med externrevisorerna. Vi gör det väldigt mycket i 
samband med bokslutsgranskningarna fyra gånger per år. Vi träffas i olika former nästan varje 
vecka.  Samarbetet upplevs väldigt bra mellan oss.  
På mötena som vi har diskuteras allt möjligt eftersom externrevisorerna måste vara insatta i 
mycket. Jag skulle ändå framhålla främst bokslutsfrågorna eftersom vi båda lägger många 
timmar där. Vi lägger ca 7.000 timmar per år. Jag tycker inte att mitt arbetssätt påverkas av 
externrevisorns arbetssätt eftersom vi samarbetar. Vi hade en bra relation redan innan 
bolagskoden infördes så jag kan inte uppleva att relationen har förändrats efter kodens 
införande. 
  

4.3 Revisor C 

4.3.1 Personlig information 
Jag har arbetat som internrevisor i 33 år. Jag är varken auktoriserad eller godkänd eftersom 
det inte krävs och kan dessutom vara en belastning eftersom man då måste underhålla detta 
genom att även arbeta med extern revision. För att jobba som internrevisor krävs inga 
formella krav hittills men det är alltmer vanligt att man söker internrevisorer med CIA-



 36 

examen. Jag har fil. kand med ekonomi, IT, statistik, statskunskap. Tidigare arbetade jag i 
bank i ett och ett halvt år.  

4.3.2 Revisorns arbetsuppgifter 
Internrevisionen för mig är ett uppdrag som inrymmer allt inom styrning och kontroll, både 
granskning och konsultationer. Jag definierar internrevision enligt COSO modellen. 
Internrevisorn är absolut bäst underorganiserad styrelsen. KPMGs standard är också detta 
såvida inte kunden kräver annat.  
Mitt arbetsår börjar med omvärldsanalys, riskanalys, revisionsplan och därefter genomförs 
granskning, rapportering och uppföljning. Det är uppdragsgivaren (oftast styrelsen) som 
fastställer en uppdragsbeskrivning och därefter revisionsplanen. 
När jag genomför mina arbetsuppgifter så utför jag informationsinsamling genom intervjuer, 
dokumentgranskning, Internet, m m. Därefter gör jag en sammanställning, utvärdering och 
rapportskrivning. Att förankra rapporten med dem som granskats är ett mycket viktigt 
moment. Jag anser att internrevisorn är ett av styrelsens viktiga kontrollorgan. Jag utför alla 
tre typer av internrevision, dvs finansiell, operativ och regelefterlevnad. Dessutom följer vi de 
fyra etiska principerna som integritet, objektivitet, tystnadsplikt och kompetens. 
I förekommande fall är vi engagerade i bedrägeriutredningar. Vi deltar inte i företagets 
riskhanteringsprocess eftersom vi är satta att granska den. Men vi lämnar synpunkter och 
förslag till förbättringar i samband med granskningen. 
I de allra flesta större företag görs en riskbedömning samt i finansiella företag, dock mera 
sällan inom t ex statliga myndigheter. Riskbedömning genomförs oftast av specialister typ 
risk manager, riskcontroller, säkerhetschef, avdelningar för finans och kredit etc. Ofta utgår 
man från definierade riskområden typ finansiella risker, kreditrisker, säkerhetsrisker men 
mera sällan omfattas strategiska och operationella risker. De företag som lyder under Basel II-
reglerna har automatiskt krav på sig att täcka in alla riskområden och börjar bli allt bättre på 
detta. Det är inte alltid att internrevisorns riskbedömning stämmer överens med ledningens. 
Om den inte gör det då försöker man hålla en dialog kring detta och öka förståelsen 
sinsemellan. Dock behöver det nödvändigtvis inte råda fullständig överensstämmelse. Om 
internrevisionen anser att ledningens riskanalys är bristfällig påtalas givetvis detta. 
Internrevisionen ska inte leta efter fel utan granska och bedöma kvaliteten på den interna 
kontrollen avseende väsentliga risker. Om man verifierar den interna kontrollen och hittar ett 
ärende som är felaktigt handlagt så har den i den interna kontrollen brustit. Detta är inte 
ovanligt. Om kontrollen är viktig i relation till identifierade risker så påtalas detta i vår rapport 
och förslag lämnas på åtgärder. Sedan blir det organisationens sak att vidta dessa åtgärder om 
man delar vår uppfattning. Oftast vidtas åtgärder enligt våra rekommendationer. 
Oberoendet för internrevisorn är absolut nödvändigt för att kunna genomföra en internrevision 
enligt vedertagen standard, bl a IIA. Organisatorisk placering påverkar kraftfullt 
förutsättningarna för oberoendet. Jag tycker att internrevisor nästan alltid upplevs positivt i ett 
företag. När så inte är fallet beror det ofta på missuppfattningar om internrevisionens roll. 
 

4.3.3 Bolagskoden 
I mitt fall har Koden påverkat mina arbetsuppgifter väldigt lite så här långt eftersom mina 
nuvarande kunder inte behöver följa koden. Men jag tycker positivt om Bolagskoden och 
tycker inte att dess regler är svåra att tillämpa. 
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4.3.4 Samarbete mellan intern och externrevisor 
Jag tycker inte att det är viktigt att samarbeta med externrevisorer, inte för internrevisionens 
skull men ibland måste man träffas för att undvika dubbelarbete. I finansiella företag träffas vi 
ca 4 ggr per år. Myndigheter och icke finansiella företag träffas mer sällan.  
Kommunikation mellan oss sker i form av arbetsmöten i kombination med att rapporter i vissa 
fall lämnas till externrevisorerna för kännedom. Vi får oftast ta del av externrevisionens 
riskbedömning och arbetsplan. På våra möten diskuterar vi de risker som kan påverka den 
finansiella rapporteringen. 
I de företag där internrevisionen granskar delårs- och/eller helårsbokslut så påverkas mitt 
arbetssätt av externrevisors arbetssätt, knappast annars. 
 

4.4 Revisor D 

4.4.1 Personlig information 
Jag har arbetat som internrevisor sedan 1986. På Premiepensionsmyndigheten (PPM) har jag 
jobbat sedan januari 2006. Jag är varken auktoriserad eller godkänd revisor. Jag fick min 
utbildning på Handelshögskolan i Stockholm 1977 med personal och organisation som 
huvudämnen. Jag har arbetat inom bank fram till 1999. I mina arbetsuppgifter ingick både 
allmänt bankarbete, men framför allt resultatredovisning inom utlands- och finansverksamhet, 
samt redovisning av derivat, uppbyggnad av funktioner för uppföljning av detta. Från 1986 
har jag jobbat med internrevision på Swedbank inom bankens alla verksamhetsområden och 
dotterbolag. Sedan har jag jobbat 6 år inom KPMG; både med extern revision och försäljning 
av oberoende granskningsfunktioner inom mindre finansiella företag som fondförvaltare, 
kapitalförvaltare etc. Jag har också haft en uppgift inom KPMG att kvalitetsgranska 
internrevisorers arbete inför de externa revisorernas förlitande på internrevisionen inom olika 
banker. (RS 610). 

4.4.2 Revisorns arbetsuppgifter 
Internrevision är för mig en från verksamheten oberoende funktion som på styrelsens uppdrag 
granskar och utvärderar om organisationen har rutiner, av en sådan kvalitet, att verksamhetens 
mål uppnås, att verksamheten sköts effektivt och att rutiner finns som säkerställer en riktig 
intern och extern rapportering. 
Internrevisionen på PPM sorterar organisatoriskt under styrelsen. Styrelsen beslutar om 
internrevisionens granskningsplan och är mottagare av rapporterna. Styrelsen har anställt mig 
och satte min första lön.  
PPM har också ett revisionsutskott med särskilt ansvar för extern- och internrevision. Det 
består av två personer ur styrelsen. Ständigt inbjudna är internrevisionen och de externa 
revisorerna. Revisionsutskottet ska förbereda frågor till styrelsen. 
 
I mina arbetsuppgifter som internrevisor ingår riskanalys, planering av revisionen, 
genomförande, rapportering och uppföljning. Mina ansvarsområden är deltagande som 
observatör i projekt, upphandling av internrevision, samordning med externrevisorer, 
compliance (uppfyllelse) funktion och riskkontrollfunktion.  
 
Det är styrelsen som bestämmer vilka mina arbetsuppgifter är. Jag tycker att internrevisors 
främsta roll är att bidra till förbättringar inom organisationen. Vi utför alla tre former av 
revision men inom den finansiella revisionen verifierar jag inga bokslut. Jag granskar 
processer t.o.m. råbalansen kan man säga. När det gäller regelefterlevnad ska jag samordna 
mig med Compliance funktionen så att vi inte gör dubbeljobb.  
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Vi följer de fyra etiska principerna så klart. På PPM har jag aldrig varit engagerad i att 
genomföra bedrägeriutredningar. Vi deltar inte i företagets riskhanteringsprocess utan vi 
använder den som bas i internrevisionens riskanalys för att göra en riskbedömning. 

Riskbedömningen genomförs efter sannolikhet att risken inträffar och effekten om den 
inträffar. För detta är våra egna kriterier för sannolikhet och konsekvens vägledande. 
Internrevisorns riskbedömning stämmer inte alltid överens med ledningens vilket beror på hur 
styrelsen ställer sig till internrevisionens och verksamhetens tolkningar. Internrevisionsplanen 
kan innehålla en del av verksamheten som IR och styrelsen anser riskfylld fast ledningen inte 
anser det men det är ovanligt. 
 
Vi upptäcker inte bara små fel utan avsaknad av regelverk, otillfredsställande efterlevnad av 
regelverk, ineffektiva och kostnadskrävande rutiner mm. Internrevisionsrapporterna innehåller 
verksamhetens svar på rekommendationerna varefter internrevisionen håller koll på att 
åtgärderna vidtas.      
 
Internrevisorns oberoende roll är en semantisk fråga. Vi är oberoende av den verksamhet vi 
granskar, men så länge man är anställd så kan man ju aldrig vara helt oberoende, likt 
externrevisorerna. De är å andra sidan beroende av uppdragen och ersättningen – så vem är 
egentligen oberoende? Men internrevisionen upplevs hyggligt på företaget. 
 

4.4.3 Bolagskoden  
Den svenska koden för bolagsstyrning har inte påverkat mina arbetsuppgifter som 
internrevisor eftersom PPM är en myndighet, och jag vet inte riktigt vilka mina åsikter är i 
denna fråga. 
 

4.4.4 Samarbete mellan intern och externrevisor  
Det är viktigt för erfarenhetsutbyte och planering att vi samarbetar med varandra. 
Vi träffas oftast på revisionsutskottet, vid externrevisionens löpande granskning, i min och 
deras planeringsfas samt ca var sjätte vecka mellan fyra ögon- mina och den för uppdraget 
ansvarige externa revisorn. Frågor som diskuteras på våra möten är granskningarna, 
internkontrollen, arbetsfördelningen, ev. samarbeten, program till revisionsutskottet mm. 
Mitt arbetssätt påverkas inte så mycket av externrevisorns arbetssätt, snarare tidsmässigt. Bra 
om man lägger de granskningar de är intresserade av så att de är klara till deras löpande 
granskningsslut. 
Eftersom den svenska koden för bolagsstyrning inte har påverkat mina arbetsuppgifter som 
internrevisor så har inte mina relationer med externrevisorer förändrats sedan koden infördes. 
 

4.5 Revisor E 

4.5.1 Personlig information 
Jag har jobbat som auktoriserad externrevisor sedan 1982. Jag läste civilekonomprogrammet, 
därefter hade jag praktik i 5 år för att bli auktoriserad. Jag började praktisera direkt efter 
examen som revisorsassistent. På min tid gjorde vi inga prov, de kom senare. Då skulle man 
bara ha intyg och en förteckning på vad man hade jobbat med. Intyget bevisade att man var 
lämplig för att jobba som auktoriserad revisor. Jag fick komplettera min utbildning med 
företagsekonomi D.  Som kunder har jag lokala små och medelstora företag. Dessa varierar 
från 1-2 anställda till 50 anställda och från 2 till 60 milj. i omsättning.  
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4.5.2 Internrevisorns roll förr och idag 
Förut fanns det ekonomer som inte passade in någon annanstans och så hamnade de på 
internrevision. För 20 år sedan var det oftast en dålig kvalité på internrevisorer för dessa inte 
var riktigt inspirerade för de hade misslyckats på sitt ordinarie arbete och så fick de börja på 
internrevisionen istället. 
Internrevisorer är inne på stora uppdrag. Det finns ingen internrevision i små och medelstora 
bolag för dessa har inte råd att anställa internrevisorer. Jag tror inte att det finns 
internrevisorer som är internt anställda inom ett företag eftersom internrevisorer ska jobba 
som oberoende och är man anställd på ett företag så kan man inte vara oberoende. 
Internrevisorer behöver inte heller vara anställda på en bank utan de kan jobba på en 
revisionsbyrå. 

4.5.3 Intern och externrevisors arbetsuppgifter 
Internrevisorer går igenom rutiner och gör en detaljgranskning. De granskar även bokslut 
medan externrevisorer inte lägger sig så mycket i rutingenomgång för externrevisorer inte kan 
så mycket om detta. Internrevisorer kontrollerar om bankens rutiner fungerar, om banken har 
riktiga försäkringar samt minimum risker för rån. Internrevisorer gör även 
balansresultaträkningar. De skriver sedan en internrapport över vad de tycker och denna 
rapport samt det bokslut som internrevisorer satt ihop får vi diskutera sedan med bankens 
styrelse. Jag kan säga att det är externrevisorer som tar risken och därför väger våra ord 
tyngre. Internrevisorer lägger även upp en planering över vad de ska göra under året som de 
sedan skickar till oss så att vi redan där kan säga ifrån. Idag kan allting lösas genom en 
diskussion.  

4.5.4 Samarbete med internrevisorer 
De få internrevisorer som jag arbetar med är anställda på olika revisionsbyråer eller jobbar på 
en bank t.ex. Handelsbanken. Banken har en massa rutiner, kunder, varvning, säkerhet. 
Internrevisorer gör all löpande granskning som t.ex granskning av bokslut, sedan skriver de 
rapporter åt externrevisorer. 80 % av tiden läggs på granskning av interna kontroller, sedan 
hjälper internrevisorerna banken att sätta ihop ett bokslut. Och den här sista biten får vi i form 
av en rapport och den går vi igenom. Med bokslutet jobbar internrevisorer 20 %, vi jobbar 
resten av tiden. Vi skriver en revisionsberättelse som dras på bolagsstämma.  
 
Vårt samarbete fungerar bra. Vi har möten där internrevisorer drar sina rapporter ett par 
gånger per år och då får vi ställa frågor till dem. Under möten brukar frågor kring 
kreditvärdering och kreditförlusten diskuteras som man kan ha olika uppfattningar om. Oftast 
handlar det om banker som har gett krediter åt olika företag och man ska då bedöma om man 
kommer att få betalt eller vi kan ha synpunkter om lånet ska skrivas ned eller hur mycket man 
kommer att få tillbaka om företaget är på obestånd. Det är alltid styrelsen i banken som fattar 
hur beslutet med årsredovisningen ska se ut och externrevisorer lämnar en revisionsberättelse. 
Har vi olika uppfattningar då får vi skriva i vår revisionsberättelse om vad vi är oense om. I 
99 fall av 100 är vi överens. 

4.5.5 Övrig information 
Det pågår en debatt att små företag med omsättning under 40-50 miljoner kronor inte behöver 
ha en revisor, dvs revisionsplikten ska försvinna för dessa företag.  Detta tycker jag är dåligt 
för då förlorar revisorer jobb. Det kommer att minska antal revisorer men det kommer att bli 
mer auktoriserade redovisningskonsulter. Dessa har redan nu fått det bättre ställt. 
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5.Analys 
 
Genom att analysera resultatet har vi kommit fram till våra slutsatser. I detta avsnitt kommer 

vi att visa hur vi kopplar vårt empiriska material (intervjuer) till vår teoretiska undersökning 

(litteraturstudier). Vi kommer att visa vilka mönster och samband som vi har upptäckt och 

vilka våra slutsatser är.  

Vi har analyserat vår insamlade empiri och ska nu försöka ge svar på de centrala 
frågeställningarna som vi angett i vårt syfte i början av arbetet. För att underlätta läsningen 
ställer vi de frågorna på nytt. Syftet med denna uppsats är att klargöra internrevisorns roll och 
arbetsuppgifter samt definiera internrevision och intern kontroll inom Sarbanes Oxley Act. 
Vidare har vi för avsikt att redogöra för vad revisorerna anser om den Svenska koden för 
bolagsstyrning. I syftet ingår även att undersöka hur väl samarbete mellan intern- och 
externrevisorer fungerar. 

Egna reflektioner om respondenternas syn på internrevision 
 
Internrevision för alla våra internrevisorer betyder kontroll. Ur våra empiriska studier framgår 
det att alla företagen följer Internrevisorernas Föreningsstandard genom att arbeta med 
riskhantering, styrning och kontroll för att uppnå en effektivare och lönsammare verksamhet. 
Vi har fått en uppfattning att dessa respondenter är positivt inställda till Föreningens standards 
och regler. När det gäller vår sista respondent som jobbar som externrevisor så har vi inte fått 
någon bra definition över vad internrevision är. Vi tror att detta kan bero på att han inte har en 
bra inställning till internrevision eftersom han menar att förut fanns det ekonomer som inte 
riktigt passade in någonstans och så hamnade de på internrevision. Han menar vidare att det 
var oftast en dålig kvalité på internrevisioner för dessa har misslyckats på sitt ordinarie jobb. 
 
Internrevisionen har förändrats mycket under de senaste åren eftersom den inte längre 
betraktas som bara kontroll utan även som extern servicefunktion inom ett företag, vilket vi 
har kommit fram till i vår undersökning. Bankerna deltar i bokslutsgranskning och gör direkta 
kontroller utav balans och resultaträkning samt ser till att rutinerna fungerar så som de ska. 
Revisionsbyråerna definierar internrevision enligt COSO och utgår ifrån begreppet 
internrevision och intern kontroll som en process som ser till att företagets mål är effektiva, 
den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig och att lagar och förordningar följs.  
Internrevision är en oberoende funktion som på styrelsens uppdrag granskar och utvärderar 
om organisationen har rutiner för att säkerställa en riktig intern och extern rapportering. 
 
Det finns tre olika former av internrevision – den finansiella revisionen i samband med 
bokslutsgranskning, den operativa revisionen när internrevisor studerar hur man gör på 
kontoren samt regelefterlevnad som är den viktigaste funktionen. Utifrån vår studie framgår 
det att internrevisorerna på banker och revisionsbyråer som vi har intervjuat följer dessa tre 
former men PPM utför inte den finansiella revisionen fullt ut. 
 
Egna reflektioner kring interna kontroller  
 

Interna kontroller på företag som vi har intervjuat består av en mängd regler som man måste 
leva upp till och internrevisors roll är lite av moralens väktare och en kontroll funktion som 
betraktas som en huvudsaklig uppgift. Det är viktigt att internrevisor är konsultativ och 
arbetar för att öka värdet på företagets verksamhet. Interna kontroller påverkar internrevisors 
främsta uppgift – att ha ett disciplinerat förhållningssätt för att utvärdera och förbättra 
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effekterna av risk och kontroll. De ovan nämnda empiriska påståenden stämmer överens med 
vår teoretiska del där det framgår att internrevisors funktion i interna kontrollen har en viktig 
övervakande roll.  
 
Egna reflektioner kring intern och externrevisors roll och arbetsuppgifter 
 
Våra intervjuade internrevisorer är civilekonomer i grunden som antingen har gått ett antal 
utbildningar för att bli auktoriserade externrevisorer eller har jobbat som ekonomer på en 
bank innan de har börjat jobba som internrevisorer. Den externrevisor som vi har pratat med 
har haft en civilekonomexamen och praktik i fem år för att bli auktoriserad revisor. För att 
arbeta som internrevisor krävs inga formella krav hittills men det är alltmer vanligt att man 
söker internrevisorer med CIA examen.  
 
Från vår litteraturstudie framgår det att innan man blir internrevisor kan man ha arbetat några 
år inom ett annat område som till exempel inom en bank, organisation eller på en myndighet. 
Genom att göra ett internationellt prov (CIA) så kan man söka auktorisation som 
internrevisor. Utav alla våra internrevisorer har bara en tagit den första delen av provet och 
jobbar på de andra tre delarna. Anledningen till att det är endast en revisor som har tagit en 
del av provet tror vi kan vara att man ställer alldeles för låga krav på internrevisorer. När det  
gäller externrevisorer så ser vi att Revisorsnämnden nuförtiden ställer hårdare krav på 
auktoriserade revisorer. Vår respondent avlade sin examen i början på 70-talet och då skulle 
man bara ha intyg som bevisade att man var lämplig för att arbeta som auktoriserad revisor. 
 
De fyra etiska principerna (integritet, objektivitet, tystnadsplikt och kompetens) finns alla 
inskrivna i verksamhetens policy och följs dagligen av alla de intervjuade. Om de inte gör det 
kan förtroendet för företagen drabbas och företaget kommer inte att överleva på lång sikt. Vi 
anser att det är viktigt att verksamheterna följer de principerna eftersom de skapar tillit hos 
kunderna. Dessutom är det ett krav att företagen följer dessa grundregler enligt IRF. 
 
De intervjuade internrevisorerna som jobbar på bank och på KPMG´s revisionsbyrå är 
engagerade för att genomföra bedrägeriutredningar och när bedrägeri kan påvisas polisanmäls 
det eller förs över till bankens Compliance. På PPM har internrevisorn aldrig tagit del utav 
bedrägeriutredningar. Det är en nackdel för PPM eftersom vi tycker att internrevisorerna ska 
få möjlighet till att upptäcka och förhindra bedrägerier. 
 
På banken deltar man inte i riskhanteringsprocessen direkt utan man gör en årlig 
riskbedömning och sedan görs en riskuppdatering i samband med varje granskning. 
Internrevisorerna jobbar enligt komplexa granskningsprogram, den största delen av 
verksamheten omfattar olika regler för kreditgivningar. 
 
Banker ger exempelvis krediter åt olika företag som senare hamnar på obestånd. Man skall då 
bedöma om lånet ska skrivas ned eller hur mycket man kan komma att få tillbaka från 
företagen. Internrevisorns arbetsuppgifter på KPMG består av informationssamling med hjälp 
av exempelvis intervjuer, därefter görs en sammanställning och utvärdering av informationen 
och till slut skriver man en rapport. KPMG deltar inte i företagets riskhanteringsprocess direkt 
utan lämnar synpunkter och förslag till förbättringar i samband med granskningen. 
Internrevisorn i PPM deltar inte i verksamhetens riskhanteringsprocess utan använder den 
som bas i internrevisionens riskanalys för att göra en riskbedömning. Utifrån den information 
om riskhantering som vi har fått från våra respondenter kan vi konstatera att de använder 
riskhanteringsprocessen med syfte att göra en riskbedömning. Detta anser vi vara positivt med 
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tanke på att det är viktigt att förstå de risker som företaget dagligen möter och motverka dessa 
i syfte att tillföra verksamheten ett ökad värde.  
 
Alla internrevisorer upptäcker dagligen fel, men begreppet ”fel” kan betraktas på olika sätt. På 
Handelsbanken förekommer fel i noteringar. På Swedbank kallas dessa för iakttagelser som 
internrevisorer lämnar förbättringsförslag på. På KPMG letar man inte efter fel utan granskar 
och bedömer kvaliteten på den interna kontrollen i avseende väsentliga risker. På PPM 
upptäcker man inte bara obetydliga fel utan även grova fel som t.ex. avsaknad av regelverk 
samt ineffektiva och kostnadskrävande rutiner. 
 
De flesta revisorerna tycker att det är viktigt att vara oberoende och framförallt är det viktigt 
att ha en hög integritet. Annars kan man inte uppfylla de krav som Internrevisorernas 
Förening ställer på internrevisorer. Med hög integritet menas att även om man är 
arbetskamrater så måste man ändå kunna stå emot och tala om vad som är fel. Respondenten 
från PPM tycker att så länge man är anställd så kan man aldrig vara helt oberoende. Dessutom 
är internrevisor beroende av uppdragen och ersättningen, så att ”oberoende” är ett semantiskt 
begrepp. Vi tycker att begreppet oberoende är svårt att tillämpa vad gäller internrevisors roll 
eftersom denne är anställd på ett företag. Däremot är det lättare för externrevisorer att vara 
opartiska eftersom de inte är anställda på det företag de granskar. Vi anser att der är svårt att 
uppnå en hög integritet eftersom man inte kan granska samma person man är arbetskamrat 
med. 
    
Egna reflektioner kring respondenternas syn på det nya regelverket 
  
Banker och andra finansiella institut har redan längre tillbaks påverkats av en omfattande 
lagstiftning och strängare tillsyn än andra institut. Detta betyder att det nya regelverket såsom 
Svensk kod för bolagstyrningen inte kan lösa problematiken i den finansiella branschen. 
Eftersom bankerna inte kommer i kontakt med bolagskoden på regional nivå så har den inte 
påverkat internrevisorernas arbetssätt så mycket. Internrevisorn på KPMG kommer sällan i 
kontakt med koden eftersom hans nuvarande kunder inte behöver följa den. PPM är en 
myndighet och vi har fått en uppfattning om att de svenska myndigheternas arbete inte 
påverkas så mycket av nya lagar. Alla respondenterna följer oavsett vad de arbetar med, de 
fyra etiska principerna som Internrevisorernas Förening ställer på dem. Generellt sett har 
respondenterna en positiv inställning till koden och tycker inte att det är svårt att tillämpa den.    
 
Utifrån vårt teoretiska material tycker vi att det är viktigt att olika verksamheter, särskilt 
banker, ska arbeta mer intensivt för att stärka den interna kontrollen över den finansiella 
rapporteringen. Detta eftersom banker sysslar med kreditgivningar.  
Även om det finns strängare regler för intern kontroll så anser vi att det nya regelverket inte 
ska försummas eftersom det också kan bidra till en förbättrad styrning av företagen samt 
synliggöra styrelsens arbete.   
 
Egna reflektioner kring samarbete mellan extern- och internrevisorer 
 
De flesta av våra revisorer tycker att det är viktigt att ha ett bra samarbete med 
externrevisorerna. Detta eftersom det är de som skriver under en revisionsberättelse i 
slutändan. Samarbetet är även viktigt för erfarenhetsutbyte och planering. Externrevisorer 
måste kunna lita på det arbete som internrevisorer har gjort och känna att dessa agerar på ett 
professionellt och oberoende sätt. Intern- och externrevisorer kommunicerar mycket med 
varandra i samband med bokslutsgranskningarna fyra gånger per år. Dessutom diskuteras 
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frågor kring intern kontroll, arbetsfördelningen samt frågor kring kreditvärdering och 
kreditförlusten. Endast PPM respondent tycker inte att kommunikationen har någon högre 
betydelse eftersom man snarare samarbetar för att undvika dubbelarbete. På myndigheter 
träffas extern- och internrevisorer sällan. Den externrevisor som vi talade med tycker att 
kommunikationen med internrevisorn fungerar bra med två möten per år. Där diskuterar de 
frågor som de har olika uppfattning om, t.ex. frågor kring kreditvärdering. 
 
Vår teoretiska studie handlar om fyra olika typer av samarbete mellan intern- och 
externrevisorer. Två av dem stämmer överens med vår empiri där det framgår att på banker 
har man samarbete i form av partnerskap. Då träffas extern- och internrevisorer regelbundet 
och samarbetet sker i form av planering. När det gäller myndigheter och revisionsbyråer 
träffas man mer sällan, vi kan betrakta detta som delat samarbete för att maximera 
resursanvändning. Revisorerna har en nära kommunikation med regelbundna möten där 
revisionsplaner och rapporter utbyts.  
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit från vår analys. Slutsatserna ger svar 

på de tre frågorna vi ställde i vårt syfte. Slutligen presenterar vi förslag till nya studier som vi 

anser vara av intresse.   

 

Sammanfattade slutsatser 
 
I uppsatsen har vi undersökt hur interna kontroller påverkar internrevisorns roll och 
arbetsuppgifter på företagen. Vi har även granskat internrevisors samarbete med 
externrevisorer. Vi har utgått ifrån de följande centrala frågeställningarna: att närmare 
undersöka lagens regler som handlar om intern kontroll samt hur lagen påverkar företagets 
system av intern kontroll och internrevisorns arbetsuppgifter. Vad säger lagen om 
internrevision? Vilka förändringar har skett i intern- och externrevisors arbetsuppgifter efter 
lagens införande samt hur samarbetet mellan dem fungerar?    
  
Det är företagsledningen som ger regler och riktlinjer som internrevisorer måste leva upp till. 
Internrevisors roll är att bidra till den löpande effektiviteten och se till att interna kontroller på 
företaget fungerar så som de ska. Internrevisorns främsta uppgift är att ge förslag på 
förbättringar av den interna kontrollen samt undersöka om ledningen tar sitt ansvar för den 
interna kontrollen och styrningen. Externrevisorer tar del av internrevisorns rapporter för att 
skaffa sig en uppfattning om hur de interna kontrollerna fungerar i verksamheten. Dessutom 
utför externrevisorer granskning av verksamhetens arbetsrutiner och ser till att lagar och 
förordningar följs. När vi skulle påbörja vår studie fick vi en uppfattning om att 
internrevisionen borde finnas på de flesta större företagen, exempelvis Sandvik. När det var 
dags att ta kontakt med företaget så visade det sig att de för länge sedan hade avskaffat 
internrevisionen eftersom de ville skära ned på den funktionen. Idag väljer många företag bort 
internrevision eftersom den leder till höga kostnader som gärna undviks, istället kan man hyra 
in externrevisorer för att göra dessa arbetsuppgifter. Detta gör att fördelarna med 
internrevisionen försvinner, eftersom företagen då går miste om att ha en person med goda 
kunskaper om företagets verksamhet som sysslar med internrevision som sin grundläggande 
arbetsuppgift. I vår analysdel framgår det att den externrevisor vi intervjuat inte har en positiv 
inställning till internrevision. Detta anser vi beror på att för vissa externrevisorer kan 
internrevisorn betraktas som en onödig resurs på ett företag eftersom kostnaderna för det 
anställande företaget kan vara höga. Dessutom kan det finnas en risk för dubbelarbete.  
 
I vår studie framgår det att de flesta internrevisorer inte har tagit CIA- certifiering som är en 
form av auktorisation. Anledningen till detta kan vara att man inte har något behov av att göra 
provet eftersom man fortfarande får arbeta som internrevisor. Vi anser inte att den 
internationella certifieringsmöjligheten är anpassad för den svenska marknaden. Vi anser 
dessutom att det vore rättvist att ställa lika höga krav på internrevisors auktorisation så som 
man gör på externrevisorns.  
Internrevisorer arbetar för att förbättra företagets verksamhet som de är anställda i. Dessutom 
har de i uppgift att bevaka företagets redovisningssystem samt system för intern kontroll. 
Internrevisorer måste även analysera och förstå de risker som kan rubba företagets 
informationssystem. Internrevisorer är som sagt ovan, anställda av företaget och rapporterar 
direkt till styrelsen medan externrevisorer blir valda av bolagsstämman.  
Vi tycker att oberoendet är en kritisk faktor när det gäller internrevisors roll eftersom denne är 
verksam inom organisationen och i vissa fall kan hindras i sitt granskande. 
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Därmed är det svårt att granska samma person som man som internrevisor är arbetskamrat 
med. Däremot är det lättare för externrevisorer att vara opartiska eftersom de inte är anställda 
på det företag de granskar. 
 
Det nya regelverket såsom Svenska koden för bolagsstyrning har inte påverkat 
internrevisorernas arbetssätt i större utsträckning eftersom koden inte kan lösa problematiken 
som finns idag. Men vi anser att de nya reglerna inte ska åsidosättas eftersom dessa kan 
tillföra organisationen värde.  
 
Det har framkommit i uppsatsen att samarbetet mellan intern- och externrevisorerna skiljer sig 
åt beroende på vilken typ av verksamhet de befinner sig i. På myndigheter och revisionsbyråer 
träffar man den motsatta parten två gånger om året. Internrevisorerna på banker har dock 
betydligt tätare kontakt med sina externrevisorer. Detta eftersom de finansiella instituten 
behandlar frågor som är mer kringgärdade av olika regler än andra, exempelvis 
kreditgivningar och kreditförluster. Därmed behöver motparterna träffas oftare. 
Vi tycker att kommunikationen mellan intern och externrevisorer är viktig eftersom den 
förhindrar dubbelarbete samt bidrar till högt resursutnyttjande. Utifrån vår undersökning 
konstaterar vi att i dagsläget är kontakten mellan dem bra, men vi tror att samarbetet skulle ha 
varit bättre om de hade träffats oftare och utan ledningens närvaro. Ett närmare samarbete 
som sker direkt kan gynna både parter ur ett ekonomiskt perspektiv. Undersökningen visar 
även att den personliga kontakten och det förtroende som intern och externrevisorer har för 
varandra kan påverka samarbetets karaktär.  
Informationsutbyte mellan dessa parter spelar en central roll för samarbetet. Vår analys visar 
att på de företag där det finns minst en internrevisor är externrevisorer beroende av den 
information som de får av denne. Det är av stor vikt för externrevisorer att ta del av 
internrevisors rapporter för att få reda på om bedrägerier har upptäckts inom företaget eller för 
internrevisorerna att få information om hur ett nytt regelverk påverkar deras verksamhet. 
  
Avslutande ord    
 
Generellt tycker vi att alla stora företag med en hög omsättning bör ha en internrevisor 
eftersom dennes närvaro kan bidra till ett bättre resultat för verksamheten och samtidigt 
underlätta det arbete som externrevisorn utför. Vår uppfattning av internrevisorns roll är att 
denne granskar och säkerställer organisationens intern kontroll och ger förbättringsförslag. 
Internrevisorns arbetsuppgifter består av riskanalys, genomförande av revision och eventuell 
uppföljning. Vi anser att om verksamheten skall tillföras värde så måste internrevisorn 
placeras under styrelsen eller Revisionskommittén eftersom företagets VD och ekonomichef 
involveras i granskningen. Detta ger signaler till organisationen om att internrevisionen är 
viktig och visar även att internrevisionen som funktion accepteras av företagsledningen.  
 
För att vara en duktig internrevisor så måste man vara en lyhörd och utåtriktad person och 
även ha lätt för att kommunicera med alla slags människor. Vi anser att en väl fungerande 
organisation med rak kommunikation är viktig för att internrevisor inte skall betraktas som en 
polis eller motståndare i organisationen.  
När det gäller samarbetet mellan intern och externrevisorer så anser vi att dessa är beroende 
av varandra. Externrevisors roll är att få tillräcklig information från internrevisorn för att 
kunna skriva en revisionsberättelse medan internrevisors roll är att bistå externrevisorn med 
underlag om hur företagets kontrollprocesser fungerar. 
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Förslag på vidare studier 
 
Under uppsatsens gång har flera frågeställningar väckts. Det skulle vara intressant att 
undersöka om internrevisorernas roll på olika företag kommer att förändras som en följd av 
det nya amerikanska regelverket Sarbanes Oxley Act (SOX). Ytterligare en intressant uppgift 
skulle vara att få studera i vilken utsträckning SOX kommer att påverka internrevisionen på 
svenska företag och vilka nya funktioner som internrevisorer i Sverige kommer att ha.  
Att djupare få studera samarbetet mellan intern och externrevisorer skulle vara ett intressant 
upplägg eftersom det inte är så många externrevisorer som kommunicerar med sina motparter. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till internrevisorer 
 

1. Personlig information 
Hur länge har du arbetat som internrevisor? 
Är du auktoriserad eller godkänd internrevisor? Vilka kompetenskrav behövs för att 
jobba i din nuvarande position? 
Vad har du för utbildning? Vad har du för tidigare erfarenheter? 
 

2. Revisorns arbetsuppgifter 
Vad är internrevisionen för dig? Hur definierar du internrevision? Hur är 
internrevisionen organiserad? Vem är internrevisorn underorganiserad?(ledning, 
styrelse, externrevisorn)  
Vilka arbetsuppgifter har du som internrevisor? 
Vem är det som bestämmer vilka dina arbetsuppgifter är? 
Hur kan det gå till när du genomför dina arbetsuppgifter? 
Vilken roll anser du internrevisorn har? 
Vilken form av revision utför du? Finansiell, operativ eller regelefterlevnad? 
Följer ni de fyra etiska principer (integritet, objektivitet, tystandsplikt och kompetens) 
som The Institute of International Auditors ( IIA) har utformat?  
Är ni engagerade i att genomföra bedrägeriutredningar? 
Deltar ni i företagets riskhanteringsprocess? Görs en riskbedömning? Hur genomförs 
riskbedömningen? Vilka principer är vägledande? Överstämmer internrevisorns 
riskbedömning med ledningens? Vad händer om inte? 
Hur ofta upptäcker ni fel? Vilka åtgärder tas då?     
Hur ser ni på internrevisorns oberoende roll? 
Hur tycker du att internrevisionen upplevs i företaget? 
 

3. Bolagskoden  
Hur har det nya regelverket som Svensk kod för bolagsstyrning som handlar om intern 
kontroll påverkat dina arbetsuppgifter som internrevisor?  
Vad tycker du om bolagskoden?  
Tycker du att bolagskodens regler är svåra att tillämpa? I så fall på vilket sätt? 
 

4. Samarbete mellan intern och externrevisor  
Är det viktigt att du samarbetar med externrevisorn? 
Hur ofta träffas ni? Hur ser kommunikationen ut mellan er? 
Vilka frågor diskuteras på era möten? 
Påverkas ditt arbetssätt av externrevisors arbetssätt? 
Har relationen förändras sedan bolagskoden infördes? 
  

5. Övrig information 
Har du något mer att lägga till?  
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till externrevisorer 
 

1. Hur länge har du arbetat som externrevisor? Är du auktoriserad eller godkänd 
revisor?  

 
2. Vilka kompetenskrav behövs för att jobba i din nuvarande position? 

 
3. Vad har du för utbildning? Erfarenhet? Vilka är dina kunder? 

 
4. Hur fungerar samarbete mellan interna och externa revisorer, tycker du? Hur 

ofta träffas ni?  Hur ser kommunikationen ut mellan er? Vilka frågor 
diskuteras? Påverkas ditt arbetssätt av internrevisors arbetssätt?  

 
5. Hur definierar du internrevision? Hur ser du på internrevisors roll?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


