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Abstract 
 
Titel: Internrevisionens betydelse idag och imorgon 
 
Nivå: D-uppsats i företagsekonomi 
Författare: Magnus Öman och Hamid Javidi 
Handledare: Stig Sörling 
Datum: 2009 juni 
 
Problem: Uppsatsens problemformulering bygger på internrevisionens position idag, 
internrevisionens betydelse för företagen i Sverige samt internrevisionens betydelse för 
företag i Sverige i framtiden. 
 
Syftet: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av information från respondenter, forskare samt 
litterära verk hitta intressanta aspekter som likheter samt olikheter gällande dagens och den 
framtida internrevisionen.  
 
Metod: Vi väljer kvalitativa metoder i våra undersökningar. Den kvalitativa metoden 
omfattar intervjuer med fyra svenska företag. Vi i denna uppsats försöker klarlägga om 
internrevisionens framtida utveckling och betydelse hos Svenska företag. Denna belysning 
sker med hjälp av faktorer som internrevisionens utveckling, tidigare forskningar om 
internrevision, organisering av internrevision, olika incitament som påverkar internrevisionen 
samt kommunikationskanalerna mellan internrevisorer, externrevisorer och styrelsen. 
 
Teori: Svenska Koden för bolagsstyrning är en reglering som liknar den amerikanska 
modellen Sarbanes Oxley Act (SOX) som uppstod efter de omfattande skandaler och 
företagskonkurser i USA. Denna reglering tillämpades år 2005 för svenska börsnoterade 
företag i Sverige vars syfte är att skapa mervärde för företagen. Den Svenska koden har 
medfört höga kostnader för stora företag i Sverige i följd av nya avdelningar för 
internrevision. Internrevision har både kritiserats och fått en hel del beröm. Kritiken är oftast 
baserad på de höga kostnaderna och att det krävs stora resurser för företagen att bemöta 
kraven från lagen samt att funktionen är alltför byråkratisk, men samtidigt anser många att 
denna funktion skapar en bättre internkontroll för styrelsen, och att man lättare kan upptäcka 
och förebygga risker med hjälp av internrevisionsfunktionen. 
 
Resultat/ Slutdiskussioner: Vi har i vår uppsats upptäckt att internrevision är en viktig 
kontrollfunktion hos svenska företag vid riskförebyggande samt mervärdeskapande åtgärder. 
Vi kan konstatera att internrevision är i behov av högre utbildningsformer då oftast 
internrevisorer saknar vissa färdigheter, och detta kan bidra till högre kostnader i form av 
anställning av externa internrevisorer. Vi anser att det krävs mer internationell reglering kring 
internrevision då många svenska företag agerar allt oftare på en global marknad. Vi tror att 
internrevision kommer att få större betydelse hos mindre företag, då många småföretag kan 
komma att upptäcka fördelarna med denna funktion. 
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Abstract  

 

Title: The significance of internal audit today and in the future 
 
Level: Master degree 
Author: Magnus Öman and Hamid Javidi 
Supervisor: Stig Sörling 
Date: 2009 June 
 
Problem: This papers problem is built on the internal audit position today, the significance 
for the companies in Sweden and the future. 
 
Purpose: The purpose of this paper, with help from information from the respondents, and 
literature, are to find interesting aspects, like similarity, differences – of the significance of 
internal audit today and in the future 
 
Method: We have chosen a qualitative method for our studies. The qualitative method 
regards interviews with four Swedish companies. We have in this paper tried to map the 
internal audit future development and significance within Swedish companies. This 
illustration is based by factors like the internal revisions development, previous science about 
internal audit, organization of internal audit, different incentive that influence the internal 
audit and the communication channels between internal and external  audit and the board. 
 
Theory: The Swedish codes for the board rule are a regulation that is similar to the American 
model Sarbanes Oxley Act (SOX) that developed after the scandals and liquidations in USA. 
This regulation was applied in 2005 for the Swedish noted companies in Sweden whose 
purpose is to create credit value for the companies. The Swedish code has brought high costs 
for big companies in Sweden, as a result of new departments for internal audit. The function 
for this has been criticized and has had a lot of praise. The criticism is often based on the high 
costs and that it takes large resources for the companies to meet the demands from the law, 
and that the function is too bureaucratic, but in the same time many consider it to create a 
better internal control for the board. You can also easier see and prevent risks with the help of 
internal audit. 
 
Result: We have in our paper discovered that internal audit is an important control function 
within Swedish companies, when it comes to prevent risk and to create more value actions. 
We can establish that internal audit is in need of higher education, mostly because internal 
auditors lack skills and this can contribute to higher costs for the companies because they 
have to employ external auditors. We consider that it takes more international regulation 
around internal audit, because many Swedish companies act far more on the global market. 
We believe that internal audit will have much more significance within smaller companies; 
this because the small company has began to discover the advantage with this function. 
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1. Inledning  

I detta kapitel tar vi upp internrevisionens bakgrund, frågeställning, syfte, avgränsningar 
samt disposition.   
 

 

1.1 Bakgrund 
Internrevisionens betydelse i Sverige är ett resultat av dess globala utveckling. Internrevision 
hade samma roll som externrevision under 1950-1970-talet i Sverige. Denna revision skulle 
huvudsakligen utföra en finansiell granskning. Internrevisionens arbete skulle på 1980-talet 
övergå från en ekonomisk granskningsfunktion till en mer operationell funktion som ska 
granska och utvärdera verksamheten och utvecklingsgångarna för riskhantering (Haroun & 
Salavati, 2007). Efter alla skandaler och konkurser som har blivit uppmärksammade runt om i 
världen är det främst USA som har ökat sin fokus på internrevisionen när de stiftade lagen 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) som är en lag med nya krav för företag, övervakningsorgan och 
revisorer Globaliseringen har medfört att merparten av alla världens länder har behövt skärpa 
sin kontroll inom den ekonomiska sfären. Detta har även Svenska företag påverkats av och det 
har ökat intresset för internrevisionens betydelse även här i Sverige. Omvärlden ställer idag 
högre krav på företagen. För att företagen ska bevara eller förstärka sitt förtroende samt 
bemöta kundernas alltmer komplexa krav så kan det komma att krävas att mer tid ägnas åt 
internrevision i framtiden. En väl utförd revision leder idag till en god intern kontroll. Har 
regelsamlingar, lagar och standarder som utformats inneburit att utvecklingen gått framåt? 
 
 
1.2 Frågeställning 
 
Frågeställningarna om internrevisionens betydelse idag och imorgon är: 
 
 Hur ser internrevision ut idag? 

 Vilken betydelse har internrevision för företagets verksamhet? 

 Vilken betydelse kommer internrevisionen ha för företag i Sverige i framtiden? 

 
 
1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en studie över hur internrevision ser ut idag, vilken betydelse 
internrevision har för verksamheten i svenska företag och reflektera över hur stor betydelse 
internrevision kan komma att ha för företag i framtiden. Uppsatsen reflekterar över vilka 
likheter, olikheter och intressanta aspekter som respondenter, forskare och litterära verk tar 
upp. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
Vi avgränsar vår uppsats till att intervjua två respondenter från Västra Götalands län, en från 
Gävleborgs län och en från Uppsala län. Dessa fyra respondenter arbetar på olika företag och 
är verksamma i olika branscher. Detta anser vi som tillräckligt för att kunna skapa en 
kvalitativ reflektion i vår uppsats. 
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1.5 Disposition 
 
Kapital 2 
I detta kapitel presenterar vi vilka val vi gjort, tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet, 
källkritik och analys 
 
Kapitel 3 
I detta kapitel presenterar vi internrevisionens grundläggande begrepp. Vi börjar den 
teoretiska referensramen med att ta upp internrevisionens bakgrund, definition av 
internrevision, operativ nivå, incitament som påverkar internrevision och i slutet av den 
teoretiska referensramen har vi en egen modell om internrevision. 
 
Kapitel 4 
I detta kapitel behandlar vi uppsatsens empiri. Vi delar upp empirin i två olika områden, hur 
internrevisionen ser ut idag och hur internrevisionen kan komma att se ut i framtiden. 
 
Kapitel 5 
I detta kapitel redovisar vi uppsatsens reflektioner, där vi först tar upp den teoretiska 
referensramen och efter det empirin för att sedan jämföra vilka likheter, olikheter och 
intressant som uppkommer mellan dessa.  
 
Kapital 6 
I detta kapital tar vi upp vad vi anser kommer vara av betydelse för internrevisionens 
verksamhet 
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2 Metod 
Detta kapitel presenterar vilka val vi gjort, tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet, 
källkritik och analys   
 
2.1 Val av studieobjekt 
Internrevision är ett område inom den ekonomiska sfären som blivit mer och mer intressant då 
ett flertal redovisningsskandal i världen uppkommit. Idag är valet av internrevision beroende 
på företagets storlek, varulager, omsättning samt antal anställda. Organisationen blir allt mer 
komplicerade och hierarkiska och då företag vill ha större kontroll på företagets processer. 
Detta har inneburit att vi har höjt blicken och undrar var internrevision i Sverige står idag, 
vilken betydelse internrevision har för företagets verksamhet och hur internrevision kan 
komma att se ut i Sverige i framtiden. 
 
 
2.2 Val av metod 
Enligt Holme & Solvang (1996) brukar tillvägagångssättet av valet av metod delas upp i 
kvalitativ och kvantitativ. Dessa två metoder har fördelar och nackdelar och valet av metod 
behöver grunda sig i den frågeställning samt det syfte vi har med studien. Vi har valt att 
använda oss av kvalitativ metod då vi enligt Holme & Solvang (1996) har möjlighet att 
utforma våra egna uppfattningar utan att trovärdigheten påverkas. För att vi ska använda 
kvalitativ metod i utredningen är det främsta syftet enligt Sharan (1994) att förklara 
innebörden av en viss företeelse och beskriva hur de olika delarna hänger samman innan de 
ska bilda en enhet. Det innebär enligt Sharan (1994) att vi behöver göra fältarbeten och söka 
upp människor och ta del av deras upplevelser för att sedan tolka deras information. Det 
positiva med att använda kvalitativ metod är enligt Holme & Solvang (1996) att metoden har 
en flexibel form som ger utrymme för att anpassa undersökningen under studiens gång. 
Nackdelen med den kvalitativa metoden är enligt Holme & Solvang (1996) att det är svårt 
visa informationens generalisering utifrån de svar vi får från respondenterna då de kan prata 
om egna erfarenheter som vi kan ha svårt att jämföra. 
 
 
2.3 Insamling av empiriskt material 
Uppsatsen ska vara en tolkande forskning där vi jämför olikheter, likheter och intressanta 
aspekter mellan respondenterna och litteraturen. Vi har valt att intervjua fyra respondenter och 
detta val gör vi eftersom det tillgodoser att vi kan tolka informationen från respondenterna 
från våra egna referensramar och vi kan enligt Holme och Solvang (1996) gå in på djupet i ett 
fåtal undersökningsenheter med en intervjumall med fasta frågor. 
 

2.3.1 intervju 
Repstad (2006) anser att när vi ska gör en kvalitativ intervju behöver vi vara helhetsorienterad 
och målinriktad för att få in den information vi behöver för att besvara vår 
problemformulering. Därför har vi samlat in information om internrevision och skrivit ner 
frågor (bilaga 1) som vi anser kan besvara vår problemformulering. Det är viktigt enligt 
Repstad (2006) att vi grundligt planerar våra intervjuer och det har medfört att vi försökt att 
följa Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007), Repstad (2006), Teorell & 
Svensson (2007) och Trost (1997) råd då vi gjort våra intervjuer med respondenterna. Vi 
gjorde upplägget på intervju på ett sådan sätt att vi kunde hoppa över frågor, ändra frågor och 



4 (34) 
 

gav respondenterna utrymme för följdfrågor. Detta kan enligt Teorell & Svensson (2007) göra 
intervjun mindre strukturerad men det tillåter respondenten att uttrycka sig fritt. Alla 
intervjuer gjordes på respondenternas arbetsplats då det är viktigt enligt Esaiasson et al. 
(2007) att intervjun behöver vara på en neutral plats som inte påverkas av yttre 
omständigheter. Vi har spelat in alla intervjuer då det enligt Repstad (2006) är lättare att 
koncentrera sig på intervjun och vi slipper ägna uppmärksamheten på att skriva ner det 
respondenten säger. Vi klädde oss i jeans och skjorta och uppträde på ett proffsigt sätt då det 
är viktigt enligt Esaiasson et al. (2007) för att skapa ett förtroende mellan oss och 
respondenten. Efter intervjuerna har respondenterna sagt mer information som dem inte tänkt 
på under intervjun och detta innebär enligt Trost (1997) att vi inte har misslyckas med 
intervjun utan ska betraktas som ett naturligt fenomen att fler saker kan komma fram när man 
slappnar av. Enligt Esaiasson et al. (2007) behöver vi vara kritiska och har en realistisk syn på 
det respondenterna sagt och det är en viktig aspekt, som vi har tänkt på när vi lyssnat på de 
inspelade intervjuerna. 
 

2.3.2  Sekretess 
Respondenterna i denna uppsats väljer att vara anonyma. 
 
Personuppgiftslag (1998:204) Sveriges lagar (2007) 
 
1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks 
genom behandling av personuppgifter. 
 
För att vi ska kunna ge ett personlig och trovärdig intryck så väljer vi att nämna våra 
respondenter vid påhittade namn. Vi har tänkt på att de påhittade namnen ska motsvara 
innebörden i det namn de har i verkligheten. Detta för att inte bilden av respondenterna ska 
förändras, då namn från olika generationer, kön eller etnisk bakgrund i så fall kan skapa en 
intervjueffekt. 
 

2.3.3 Urval 
Avsikten med vår uppsats är att fokusera på internrevision och gå in på djupet om 
internrevision. Vi har intervjuat fyra respondenter för att se skillnader, likheter och intressanta 
företeelser och då anser vi att antalet respondenter varit av mindre betydelse. Vi anser att 
skulle vi ha haft fler intervjuer, skulle vi ha försökt att inrikta oss mer på ett segment inom 
internrevision. Eftersom vi har valt att använda oss av kvalitativ metod så anser vi att vi har 
fått ett djup på vår undersökning. Våra respondenter är från tre olika län i Sverige samt i fyra 
olika branscher och det anser vi är ett bra urval. Vi hade som målsättning att minst en kvinna 
skulle vara med i undersökningen och vi har intervjuat en kvinna och tre stycken män mellan 
49 och 60 år. Från början ville vi ha jämn könsfördelning men efter kontakt med företag ansåg 
vi att det verkar vara ojämn könsfördelning och det kan vi se som en naturlig sak då vi inriktat 
oss på industrier som historiskt har domineras av manliga arbetare. 
 

2.3.4. Bortfall 
Vi har kontaktat åtta stycken internrevisorer för intervju och fyra av dessa har avböjt att ställa 
upp. Detta har medfört att vi inte fått det urval vi velat i vår undersökning om internrevision, 
men vi anser ändå att dessa fyra kan besvara vårt syfte. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet hänvisar kvaliteten i det data vi har hämtat enligt Denscombe (2004) och ska vara en 
förklaring till en övertygelse att det som sägs är sant och är relevant, autentiskt, verkligt och 
ger garantin för att forskningen är baserad på bra data utan felaktiga tolkningar. Vi vill att 
slutdiskussionen ska vara dragen utifrån rätta faktorer och detta är viktigt enligt Bryman 
(2005) för att slutdiskussion ska vara hållbar. Vi anser att validiteten i intervjuerna är hög då 
vi anser att respondenterna varit insatta i frågorna vi ställt. För att öka vår validitet har vi 
använt oss av intervjupersoner. Att generalisera de resultat vi kommit fram till är inte vår 
avsikt då vi inte har tillräckligt stor data, men vi har kunnat tolka och sett ett visst mönster 
över hur företag arbetar med internrevision. Genom att kontrollera om uppsatsen har svarat på 
vår frågeställning och uppfyllt syftet har vi försökt att minimera de problem som kan påverka 
validiteten. Enligt Denscombe (2004) är reliabilitet tillförlitligheten att göra metoden för 
datainsamling stabil och inte förvränga det vi funnit i forskningen. Som mätinstrument av vår 
reliabilitet har vi använt oss av en öppen kvalitativ intervjumetod som enligt Denscombe 
(2004) ger tillförlitliga och stabila utslag. Vi spelade in intervjuerna för att öka 
tillförlitligheten i uppsatsen och inte utelämna relevant information. Genom att hålla 
intervjuer har vi haft möjlighet att vid behov ge en djupare förklaring till frågor som inte 
uppfattas av respondenterna och det minskar enligt Bell (2000) risken för feltolkningar och 
uteblivna svar. 
 
 
2.5 Källkritik 
Enligt Torell & Svensson (2007) använder man sig av källkritik för att motverka felaktigheter 
i informationen och används för att sanningsnivån ska öka samt är ett vapen för att eliminera 
lögner, felaktigheter och desinformation. Källorna ska enligt Torell & Svensson (2007) vara 
äkta, oberoende och samtidiga. För att ta reda på vad internrevision innehåller och få en helhet 
om ämnet började vi att söka böcker om internrevision vid biblioteket vid Högskolan i Gävle. 
Vi sökte sedan information på Internet och sökte artiklar i databasen Higgins för att få 
information ur en mer vetenskaplig synvinkel. Vi har sökt på orden internrevision, metod, 
hermeneutik, kvalitativ metod, tolkning, aktörssynsätt samt social konstruktion. Vi har använt 
oss av fem artiklar som forskare skrivit för att öka vår trovärdighet och vi har försökt använda 
så lite källor från Internet som möjligt. Vår självkritik är att vi har använt oss av två stycken 
kandidatuppsatser, Eklund, Hofmeijer & Johander (2006) och Haroun & Salavati (2007). 
Anledningen till att vi valt att ha med dessa uppsatser är att vi använder uppsatserna på 
operativ nivå och handlar om koder för internrevision då det finns regler om det. 
 
 
2.6 Analys 
Vi vill i vår undersökning använda oss av fyra stycken vetenskapliga synsätt som underlag för 
att tolka när vi gör våra analyser. De vetenskapliga synsätten vi valt är tolkande, social 
konstruktion, aktörssynsätt och hermeneutik 
 

2.6.1 Tolkande 
Enligt Teorell & Svensson (2007) och Lindholm (2001) ska uppdelningen mellan det 
empiriska och det teoretiska inte uppfattas som skillnaden mellan det ”sanna” och det 
”tänkta”, utan den empiriska verkligheten är vår bild av verkligheten som vi har skapat när vi 
har försökt registrera hur verkligheten ser ut. Hur noggranna vi än är kan vi aldrig komma 
förbi det faktum att våra upplevelser styras av tid och rum, där våra sinnens sätt att tyda 
intrycken kommer att beskrivas av oss med vårt språk. Enligt Lindholm (2001) är vårt syfte 
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med vår kvalitativa undersökning att förstå verkligheten ur respondenternas egna perspektiv 
där vårt mål behöver vara att beskriva det som respondenterna sagt. Enligt Alvesson & 
Sköldberg (1994) är det oundvikligt att vi inte påverkas av våra egna referensramar och vi 
måste kritisk granska våra egna tolkningar av det empiriska materialet. 
 

2.6.2 Social konstruktion 
Utgångspunkten för social konstruktion är enligt Arbnor & Bjerke (1994) att vår verklighet 
inte är oberoende den sociala verkligheten utan verkligheten består av ett växelspel mellan 
våra egna upplevelser och de samlade upplevelser som vi tillsammans med andra skapat. Om 
vi försöker anpassa oss till en annans persons totala situation kan vi tolka och sluta oss till den 
aktörens subjektiva logik och verklighetsbild. Genom vårt gemensamma språk kan vi sedan 
reagera på våra subjektiva tankar och upplevelser och förmedla det till vår omgivning och det 
kan innebära att vi sätter olika etiketter eller typbeteckningar på människor i vår omgivning. 
Efter att vi har omtolkat våra ursprungliga subjektiva tankar kan vi slutligen bli objektiva och 
omgivningen har börjat acceptera oss och det som vi tidigare inte hade vetenskap om har 
blivit en del av vår objektiva verklighet. Vi har sedan övertagit en värld där andra personer 
lever och vi har fått den kunskap som är nödvändig. 
 

2.6.3 Aktörssynsätt 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) innebär aktörssynsättet att vi betraktas som passiva tolkare av 
den yttre verklighetens objekt. Detta synsätt gör oss till en skapare av omgivningens objekt 
och själva objektet formar sig efter vårt sätt att uppfatta dem. Dialogen ger oss en bättre 
interaktion än vad en enkät gör eftersom i en dialog kan vi avläsa motpartens reaktion och 
korrigera missförstånd. Genom en dialog utan påverkan av yttre faktorer kan vi förstå en 
människas handlande, reflekterande och skapande. 
 

2.6.4 Hermeneutik  
Enligt Olsson & Sörensen (2007), Arbnor & Bjerke (1994) och Lindholm (2001) är 
hermeneutik nyckeln till konsten att förstå, där förståelsen bidrar till ett ömsesidigt 
förhållande mellan del och helhet som är beroende av hur vi tolkar. För att vi ska göra en så 
sanningsenlig tolkning som möjligt behöver vi enligt Olsson & Sörensen (2007) skifta mellan 
del och helhetsperspektiv av en tolkning ur ett större sammanhang. Ett hermeneutik synsätt är 
enligt Arbnor & Bjerke (1994) att vi antar att verkligheten redan är förenklad i form av 
modeller, scheman, etiketer, begrepp och normer. När vi sedan ska tolka på ett hermeneutisk 
är syftet att nå förstålelser som är gemensamma för två eller flera, i rummet eller förståelse i 
framtiden. Enligt Lindholm (2001) menas det med hermeneutikens spiral att vi arbetar med att 
tolka informationen ett flertal gånger och under denna process så får vi mer och mer 
förståelse. Denna vävningsprocess äger för det mesta rum i det omedvetna och ökar desto mer 
förståelse vi får i vårt medvetande. Figur 1 visar att vi skulle kunna hålla på med denna 
process hur länge som helst men vi behöver begränsa oss och sätta en gräns som är rimlig. 
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Figur 1: Hermeneutisk spiral 

 
(Källa: Eriksson., Wiedersheim. 2001. Sid. 222) 

 
 
Enligt Lindholm (2001) måste det framgå att vi har gjort en tolkning av något eftersom 
resultatet ibland kan vara annorlunda emot hur respondenternas verklighet ser ut. Därför är 
det av vikt att vi står för våra tolkningar då respondenterna inte anser att det skildrar deras 
verklighet. Om jag som forskare uppfattar att tolkningens giltighet är knuten till personer som 
bedöms sakkunniga kan det bli ett problem eftersom det är svårt att hävda sin tolkning emot 
andras ogillande. 
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel tar upp internrevisionens grundläggande begrepp. För att åstadkomma en 
kontinuitet i vårt material, eliminera upprepningar samt skapa en röd tråd genom uppsatsen 
så har vi valt att kontinuerligt blanda lagar och regelverk med teoretiskt material där vi gör 
en uppdelning mellan sekundära och primära källor. Vi börjar den teoretiska referensramen 
med att ta upp internrevisionens bakgrund, definition av internrevision, operativ nivå, 
incitament som påverkar internrevision och i slutet av den teoretiska referensramen har vi en 
egen modell om internrevision.  
 
3.1 Internrevisionens bakgrund 
Enligt Giertz (1977) diskuterades internrevision 1976 vid en kurs som arrangerades av FAR 
och The Institute of Chartered Accountants In England and Wales. Den avgående 
internrevisionschefen Mr Smith ansåg att det ligger i företagsledningens ansvar att upprätta 
och upprätthålla ett effektivt intern kontrollsystem som ser till att identifiera svagheter, 
upptäcka ineffektiva system och rutiner samt föreslå åtgärder som förbättrar den interna 
kontrollen. Giertz (1977) tyckte att revisorerna ska granska den interna kontroll och inte bara 
granska bokslut. Internrevisionsavdelningen blir lönsam då de interna kontrollernas kostnader 
ställs i förhållande till de intäkter företagets förbättrade kontroll medför. Mr Smith poängterar 
vikten av att arbetet samplaneras och att inte internrevisionen ska ses som externrevisionens 
förlängda arm. Enligt Torkelsson (1980) ansåg han att internrevision skulle vara ett bra 
incitament att använda sig av när externrevisorerna granskning behöver sammanställas i 
samråd med företagsledning. Lander (2004) anser att uppmärksamheten om internrevision har 
ökat de senaste åren och är ett resultat av ett flertal amerikanska bolagskonkurser och 
redovisningsskandaler inom Enron, Worldcom, Ahold och Parmalat. Författaren anser att 
företag har fått större insikt om hur viktig internrevision är både för att företaget ska få 
förtroende inför omvärlden samt hur viktig internrevision är för att skapa underlag för att fatta 
beslut i en organisation. Enligt Öhrlings PricewaterhouseCoppers, hemsida www.pwc.com 
(2008) har skandalerna medfört att en ny amerikansk lag stiftades 2002, Sarbanes-Oxley Act, 
(SOX) och lagen medförde nya krav om internrevision på att alla börsnoterade bolag i USA. 
SOX har även påverkat synen på internrevisionen i världen då nya krav riktats mot företag, 
övervakningsorgan samt revisorer.  
 
SOX har även påverkat Sverige att börja titta över hur bolagsstyrningskoder och 
internrevisionen agerar och fungerar tillsammans. Kodgruppen (2007) beskriver att den 
svenska koden för bolagsstyrning infördes i Sverige 2005 och denna kod är den svenska 
varianten av SOX som stiftades i USA. Denna kod berör alla företag på Stockholmsbörsens 
A-lista samt företag på O-listan, som har ett marknadsvärde som överstiger tre miljarder 
kronor. Målet med koden är att skapa och utveckla ett bättre styrningsmedel för svenska bolag 
och medföra en ökad konkurrenskraft och effektivitet på den svenska kapitalmarknaden. Att 
koden infördes var ett incitament för att förstärka tilltron till svenska företag från utländska 
finansiärer och andra aktörer på den globala kapitalmarknaden. Det är viktigt att veta att det är 
skillnad mellan intern kontroll och internrevision då den interna kontrollens huvudsyfte är 
enligt svensk kod för bolagsstyrning (2007) att värna ägarnas investering och bolagets 
tillgångar. Styrelsen i ett bolag ansvarar för den interna kontrollen och ska se till att samla in 
information för att kunna bedöma verksamhetens hur den intern kontroll fungerar. 
Internrevisionen ska sedan granska den rapport som är baserad på styrelsens årliga 
redogörelse om hur den interna kontrollen fungerat under det senaste räkenskapsåret. Haroun, 
G., Salavati, S. (2007) har en modell (figur 2) för att beskriva hur förhållandet mellan 
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internrevision och externrevision ser ut idag Modellen visar att externrevision riktar sig mot 
finansiell informationen där redovisningsrisker sätts i centrum medan internrevision riktar sig 
mot operationell information där fokusen ligger på att titta på de risker som kan påverka ett 
företags uppsatta mål. 
 

Figur 2: Extern och internrevision 
 

 
 

(Källa: Haroun, G., Salavati, S. 2007. Sid. 10) 
 
 
3.2 Definition av internrevision  
Enligt Far förlag (2008) betyder begreppet revision att på ett professionellt sätt kritisk planera, 
granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring samt förvaltning. I Sverige finns 
det extern och internrevision, statlig och kommunal revision, miljörevision samt statlig 
taxeringsrevision. Far Förlag (2008) berättar att en internrevisor ofta är anställd i företaget 
som aldrig kan fylla en externrevisors plats, utan är ett medel för företagsledningen att 
kontrollera företagets verksamhet och effektivitet. Enligt Watson (2007) och Far Förlag 
(2008) är det viktigt för verksamhetens effektivitet att samarbetet mellan externrevisorn och 
internrevisorn är bra. Det är även viktigt enligt Watson (2007) och Far Förlag (2008) att 
internrevisorn har en självständig ställning inom organisationen där det går att arbeta på ett 
opartiskt sätt. Enligt Far Förlag (2008) finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet 
för att bli internrevisor men Internrevisorernas Förening (IRF) har fortbildningskurser och 
därför är många internrevisorer bra utbildade och har stor erfarenhet. Watson (2007) säger att 
de som bäst kan sköta internrevisionen är en tidigare kompetent revisor tillsammans med en 
anställd som redan känner till organisationen. För att kontakten mellan företagets olika 
avdelningar och funktioner ska ske så effektivt som möjligt så behöver 
kommunikationsklimatet vara öppet.  
 

Wahlman (2004) beskriver att internrevisionens huvudsakliga mål är att verifiera att 
företagets arbetssätt leder till de önskade resultat som man har kommit överens om och att 
man tittar efter avvikelser. Ett slagord som ekonomer använder sig av är ”Ständig 
förbättring”. Enligt författaren krävs det mycket mer idag av företag för att de ska följa med i 
utvecklingen och bevara sin position när ledtider blir kortare, kunders krav komplexare, 
produkternas livslängd blir mindre och den tekniska utvecklingen går framåt. För att kunna 
arbeta med ”ständig förbättring” behöver ett företag bygga upp en bra kunskap om hur man 
utvärderar och mäter aktiviteter i verksamheten. Internrevisorerna (www.internrevisorerna.se) 
beskriver att Enligt Institute of Internal Audit, IIA ska internrevisionen kontrollera 
tillförlitligheten på organisationens information, integritet, att lagar/regler följs, att företagets 
tillgångar skyddas, att resurser används effektivt samt fastställa att företagets syften och mål 
uppnås. Målen uppnås genom att man systematisk och strukturerat värderar och förbättrar 
företagets effektivitet i kontroll, styrning, riskhantering och ledningsprocesser samtidigt som 
den interna kontrollen är utformad på ett oberoende och objektivt sätt. 
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3.2.1 Forskning om internrevision 
IRF och Ernst & Young (2007) har forskat om internrevisionens ställning och betydelse för 
svenska bolag och organisationer inom privat och offentlig sektor. I studien som gjordes för 
två år sedan ansåg de flesta internrevisorerna att de har fått större inflytande idag. Detta har 
medfört att internrevisorerna idag blivit en allt viktigare partner till styrelsen då 
internrevisorerna fokuserar sig mer på riskhanteringen i organisationen.. Det finns enligt IRF 
och Ernst & Youngs forskning två nivåer för ett företag att arbeta utifrån och dessa är 
strategisk nivå och operationell nivå. Den strategiska nivån består i att vara rådgivare när det 
gäller företagets interna styrning, kontroll och riskhanteringsprocess och den operationella 
nivån tittar på hur internrevisionsgranskningar kan genomföras. Arena & Azzone (2007) har 
gjort en fallstudie av 364 italienska företag där de undersökte vilka faktorer som bidragit till 
att företag börjat använda sig av internrevision. I Italien är det inte lagstadgat krav att använda 
internrevision men 2004 hade ca 74 % av företagen ändå valt att använda sig av 
internrevision.  
 

Enligt Carcello, Hermanson & Raghunandan (2005) har även företag USA valt att införa 
internrevision utan att de haft krav att införa internrevision riktats mot dem. Arena & Azzone 
(2007) menar att många företag hade börjat inse fördelarna med att använda sig av 
internrevision då den ökat tillförlitlighet för ekonomisk information och bidragit till en 
effektivisering av företag. De bolag som hade valt bort internrevision befarar att 
internrevision kan bidra till en ökad formalistisk komplexitet. Arena & Azzone såg två 
stycken samband av de som använder sig av internrevision. Samband ett är att desto fler 
anställda ett företag har desto större intäkter skulle införandet av internrevision innebära och 
enligt samband två så påverkar företagets branschtyp införandet av internrevision. 
Kreditinstitut och andra finansbolag använder sig mer av internrevision än vad 
tillverkningsindustrin gör. 
 

3.3 Operativ nivå 
Den svenska koden bygger enligt Far samlingsvolym (2006) på principen att följa och 
förklara och det betyder att företag har möjlighet att avvika från en regel i denna kod men 
man måste ge en förklaring om varför man valt bort den. Enligt den svenska koden ska 
noterade svenska bolag skapa ett revisionsutskott med minst tre styrelseledamöter för att 
kunna uppfylla kodens krav. Revisionsutskottet ska bidra med att öka fokusen på 
revisionsfrågor samt redovisningsfrågor, där utskottet klargör revisorns arbetsuppgifter och 
stadgar om vilka tjänster företaget kan anlita revisorn till 
 
Punkterna 3.7.1 – 3.7.3 visar hur intern kontroll och internrevision i den svenska koden ser ut.  
 

3.7.1 Det är styrelsens uppgift att se till att bolaget har en god internkontroll och att 
kontinuerligt hålla sig uppdaterad och granska hur bolagets system för intern kontroll 
arbetar. 
 
3.7.2  Krav på styrelsen att årligen avlämna en rapport som omfattar den interna 
kontrollen om den finansiella rapporteringen, hur den är organiserad och effektiviteten 
av denna finansiella rapport under det senaste räkenskapsåret. Denna rapport ska 
sedan granskas av bolagets revisor. 
 
3.7.3 I de bolag som saknar en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall 
styrelsen årligen bedöma behovet av en sådan tillämpning och i en rapport beträffande 
den interna kontrollen ge skäl för sitt ställningstagande.  

(Kodgruppen., 2007:29f) 
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3.3.1 Forskning, operativ nivå 
Enligt en studie gjord av Eklund et al. (2006) har de kommit fram till att man kan se positiva 
effekter av inrättandet av den svenska koden då det bidragit till nya resurser och 
arbetsfördelningar på företagen. De tar upp skillnader av behov av internrevision mellan stora 
och små företag, både i gällande omsättning och antal anställda. Större företag har större 
behov av kontroller och övervakning. Författarna tror att fler företag kommer att se fördelarna 
med bolagskoden då företag som redan använder sig av denna kod har visat positiva resultat. 
De poängterar även fast regler har kommit för internrevision, så kanske det inte kommer att 
minska framtidens redovisningsskandaler men med hjälp av bolagskoden kan man komma att 
upptäcka dessa skandaler i ett tidigare stadium.  
 
Haroun & Salavati (2007) har undersökt hur förändringen av antalet internrevisorer i svenska 
företag ser ut. I studien kom de fram till att ett flertal företag har förändrat antalet 
internrevisorer och att spridningen av internrevisorer har ökat de senaste åren. Författarna 
menar att antalet internrevisorer påverkas av skilda faktorer, vissa av hur stort företaget är 
eller vilken bransch företaget verkar i samt vilka arbetsuppgifter internrevisorn har. 
Författarna anser att det troligen krävs en längre period för att kunna upptäcka effekterna av 
förändringarna då den svenska koden medfört att företag själva får upptäcka fördelar och 
nackdelar med koden. Enligt författarna har de företag som har haft internrevision sedan 
införandet av den svenska koden blivit mer påverkade av internrevisionen än de som har haft 
internrevision under en längre tid. Detta förklaras med att de som tidigare fått införa den 
svenska koden har varit tvungna att förnya internrevisionen för att kunna leva upp till de krav 
som bolagskoden kräver. 
 
3.4 Incitament som påverkar internrevisionen 
Kodgruppen (2007) skriver att en styrelse består av en samling människor som är utsedda 
utifrån deras sakkunskap och expertis där de tillsammans ska skapa mervärde för 
organisationen. För att ett företagets mål ska uppnås behöver företaget identifiera den 
kompetens ledamöterna besitter. Haroun, G., Salavati, S. (2007) beskriver att det är styrelsen 
och ledningen som väljer internrevisorer och tar emot deras rapporterade information, medan 
bolagsstämman väljer externrevisorn. Det gemensamma mellan internrevision och 
externrevisionen är att båda granskar organisationens överlevnad. 
 

3.4.1 Forskning om incitament som påverkar internrevision 
Alf Sydholm (1987) ordförande i IIR Institutet för Intern Revision undersökte 1986 
internrevisionen i Sverige. Han tittade på sambandet mellan antal anställda och vilka företag i 
Sverige som har internrevisorer. Han undersökte 142 företag och organisationer och kom fram 
till att det inom banker, försäkringsbolag och offentlig verksamhet oftast finns en eller ett 
flertal internrevisorer medan resten av näringslivet i stor grad saknade internrevision. 
Undersökning visar att i de flesta branscher minskar antalet internrevisorer parallellt med ökat 
antal anställda.  
 
Wallace & Kreutzfeldt (1991) forskade om vilka faktorer som påverkar ett företags val inför 
att införskaffa sig internrevision. De undersökte 260 amerikanska företag och kom fram till att 
högre konkurrens och förändlig miljö bidrog till att företagen blev tävlingsinriktade för att bli 
mer effektiva än sina konkurrenter. Författarna anser att lönsamheten är bättre hos företag 
med internrevision och de har dessutom en mer kvalificerad personal. I motsats till Sydholm 
(1987) anser Wallace & Kreutzfeldt (1991) att internrevision ökar då företaget blivit större 
och grunden till författarnas antagande är tidigare amerikanska forskningar som visar att mer 
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anställda ökar antalet hierarkiska nivåer i företaget som i sin tur ökar efterfrågan på 
övervakning. Carcello et al. (2005) har undersökt vad som påverkat internrevisionen utifrån 
de skandaler som hände Enron och Worldcom. Undersökningen är baserad på intervjuer med 
271 medelstora företag i USA före och efter Enrons och Worldcoms förfall. I undersökningen 
har de undersökt medelstora företag med sammanlagda tillgångar från 200 miljoner till 5 
miljarder dollar. Carcello et al. (2005) beskriver i sin rapport The Public Company 
Accounting Board (PCAOB) att liknande effekter av intern kontroll numera används som 
grundläggande verktyg för att kunna förebygga och spåra upp bedrägerier inom en 
organisation. Undersökningen kommer fram till att mindre företag som har en hög budget för 
internrevision utvecklade bättre kassaflöde. Sambanden i forskningen är enligt författarna att 
mindre företag idag till skillnad från tidigare är mer uppmärksamma om internrevisionens 
betydelse. Carcello et al. (2005) kunde inte hitta några samband för internrevision mellan 
finansiella nyckeltal och branschtillhörighet men de såg att de nya regleringarna har gjort att 
budgeten för internrevision har ökat, antalet rekryterade internrevisorer har ökat och antalet 
sammanträden har ökat.  
 
Haroun & Salavati (2007) har undersökt hur internrevision har utvecklats i Sverige i en 
fallstudie på 8 företag som använder sig av internrevision. Författarna kom fram till att de 
som använt sig av internrevision under en lång tidsperiod fanns det tydliga förändringar i 
internrevisorernas roll och arbetsuppgifter. Enligt Haroun & Salavati (2007) är svårt att 
upptäcka förändringar hos företag som har haft internrevision under en kortare period. 
Författarna ser att idag jobbar internrevisorer med att granska processer och förutse risker mot 
skillnad från förut då risker och brister upptäcktes i efterhand. Watson (2007) lyfter fram i sin 
forskning att internrevision har större betydelse för internationella företags verksamhet än vad 
det har för mindre företag. Bolagsstyrningen har förbättrats de senaste åren och detta anser 
författaren är en effekt av revisionskommittéers inspektioner på internrevisionen. Watsons 
(2007) forskning visar att riskerna som existerar i bolagen är viktigt att ta upp i den interna 
revisionen då det är lättare att finna risker och bearbeta dem frekvent genom att segmentera 
organisationen.  
 
Goodwin & Kent (2006) forskade om sambandet mellan ett företagets finanser kontra att de 
använder sig av internrevision. Författarna kom fram till att de bolag som har en 
internrevision har större varulager och fler fodringar. Dessa två variabler antyder att 
internrevision är ett betydelsefullt redskap för att kontrollera både de ekonomiska riskerna och 
bolagets risker. Goodwin & Kent (2006) ser också samband mellan företagets storlek och hur 
effektivt internrevisionen är. Stora företags ledningar har större tillit till internrevisionen än 
vad mindre företag har och detta kan bero på att mindre företag ser internrevision som mindre 
kostnadseffektiv. Goodwin & Kent anser att när agentkostnaderna är höga så ökar 
sannolikheten att företagen använder sig av internrevision. Enligt Arnold (2005) uppkommer 
höga agentkostnader när det föreligger informationssymmetri. En agentkostnad kan vara en 
konflikt mellan styrelse (principal) och en företagsledare (agent). För att undvika detta 
problem behöver företaget skapa klausuler för att förhinder detta. Goodwin & Kent (2006) 
säger att vid hög koncentration av stora aktieägare förväntas agentkostnaderna att sjunka 
eftersom övervakning av ledningens aktiviteter är större då stora aktieägare har möjlighet till 
en direkt kontroll på företaget. 
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3.5 Egen modell om internrevision 
Kodgruppens (2007) kod berättar hur internrevisionen ska se och vad den ska innefatta;  

”Det är Ledningens  uppgift att se till att bolaget har en god internkontroll och att kontinuerligt 
hålla sig uppdaterad och granska hur bolagets system för intern kontroll arbetar” 

 
För att vi ska förtydliga hur internrevisionen behöver se ut på ett företag har vi gjort en egen 
modell. (Figur 3) Det är många processer inom den interna kontrollen som sker samtidigt och 
därför har vi velat efterlikna vår modell likt en evighetssymbol. 
 

Figur 3: Hur internrevision behöver se ut 
 

 
 

(Källa: Javidi., Öman  2009. Egen modell) 
 
 
(1) Ledningen tillhandahåller en plan för att kontrollera företag interna kontroll. De 

informerar hur företagets interna kontroll behöver se ut till internrevisorn. 
(2) Internrevisorn börjar att kontrollera företagets interna processer genom att betrakta 

företagets interna kontroll.  
(3) Internrevisorn kontrollerar företagets verksamhet om vad de anser behöver förändras inom 

ramen de fått av ledningen. Denna åtgärd kan påverkas av många incitament och kan ses 
från flera infallsvinklar under en längre tid. (detta symboliseras med ett flertal treor).  

(4) Denna process kräver även ett oberoende och effektivt samarbete med externrevisorerna 
som tittar på samma sak men från en annan vinkel.  

(5) När sedan internrevisorn funnit något av intresse så rapporterar denne detta till ledningen.  
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4. Empiri 
Detta kapitel behandlar uppsatsens empiri. Vi delar upp empirin i två olika områden, hur 
internrevisionen ser ut idag och hur internrevisionen kan komma att se ut i framtiden. 
  
4.1 Respondenterna 
Anna-Karin är 55 år och jobbar som internrevisor sedan 1989 på en av Sveriges största 
organisationer inom tillverkning i Gävleborgs län. Oskar är 49 år och började arbeta som 
internrevisor 1990 för en av Sveriges största bemanningsföretag i Uppsala län. Olof är 60 år 
och jobbar sedan 2003 som internrevisor i ett företag som är underleverantör till bilindustrin i 
Västra Götalands län. Karl är 50 år och har jobbat som internrevisor sedan 2003 på ett 
kommunikationsföretag i Västra Götalands län.  
 
Olof har arbetat på företagets ekonomiavdelning sedan 1983, han blev direktanställd som 
internrevisor hos företaget. Företaget har använt sig av internrevision sedan 1984 men 
internrevisionen har förändrats radikalt sedan dess;  

”Vi började använda internrevision i företaget för att uppfylla kraven i certifieringar som vi 
måste ha för att kunna leverera till bilindustrin.” (Olof). 

 
Dessa certifikat är ISO 9001, ISO 14001 och TS16949. Olof tittar i pappren för att förklara 
vad de betyder;  

”ISO 9001 är vilka krav en organisation behöver uppfylla i avseenden att kunna leverera varor 
och tjänster som uppfyller kunderna och lagarnas krav och fördelen gör kunderna mer nöjda än 
de redan är. Den internationella standarden ISO 14001 fokuserar på vilken påverkan företaget 
har på miljön. ISO/TS16949 är ett kvalitetsledningssystem som fokuserar på en ständig 
förbättring som används av hela kedjan av leverantörer och är till för att förhindra att fel 
uppstår samt att ens resurser används optimalt.”(Olof). 

 
När Anna-Karin började arbeta som internrevisor hade hon arbetat med ekonomiska 
arbetsuppgifter under hela sitt arbetsliv. Enligt Anna-Karin började företaget att fokusera mer 
på internrevisionen år 2003 och detta på grund av alla skandaler i USA.  

”Jag var skeptisk när de ville att jag skulle ta an internrevisionen inom organisationen men 
efter hand har både digniteten och statusen ökat samtidigt som min egna känsla för arbetet 
förändrats. Jag tänkte när jag började så skulle jag bli tvungen att försvara mitt jobb och bli 
ifrågasatt, men nu ifrågasätter ingen internrevision längre och jag känner att jag är viktig för 
vår organisation.” (Anna-Karin). 

 
Tidigare arbetade Karl som externrevisor på en välkänd revisionsbyrå som sedan 2003 använt 
sig av internrevision;  

”Jag ansåg att detta krävs för att öka vår konkurrenskraft mot andra aktörer och för oss är det 
viktigt att hela tiden tillgodose allas önskemål. Idag anser jag att det som hänt i världen har 
varit ett uppvaknande att internrevision är viktigt när världen blivit mindre och marknaden 
blivit bredare.” (Karl). 

 
Oskar började arbeta på företagets ekonomiavdelning 1986 och internrevision har funnits på 
detta företag sedan 1983; 

”Vi använde oss till en början av externa internrevisorer men 1988 bestämde vi oss för att 
skapa ett eget internrevisionsorgan inom företaget.” (Oskar). 
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4.2 Internrevisionens betydelse enligt respondenterna 
Karl menar att internrevisionen är ett kontrollverktyg över företagets alla delar så att de 
förbättras och så att internrevisorer i tid upptäcker eventuella risker i företaget. Karl 
personligen likställer internrevision med att hålla hög kvalitet i vad omvärldens krav är och ut 
till övriga aktörer visar att de som internrevisorer lyssnar på omvärldens framtida krav.  

”Vårt budskap till andra aktörer är. Vi har bra kontroll på företagets processer och vi gör allt 
för att förbättra företaget för ökad lönsamhet.” (Karl).  

 
Olof menar att internrevision är ett bra verktyg för att kunna gå igenom den egna verksamhet 
och revidera enligt de rutiner som finns. Det är en möjlighet för ständiga förbättringar samt 
checka att man följer de standarder som rutinerna läggs efter. Olof tycker att man ska ha 
förståelse för verksamheten och dess mål för att se vilka risker som finns. 

”Förut ansåg jag att man hade god kontroll men efter en svår höst har jag insett att man inte 
kan förutse allting och att allt kan ändras på väldigt kort tid.” (Olof)  

 
Anna-Karin beskriver internrevision som;  

”En granskning av verksamheten, ledningen och styrningen och ser till att verksamheten är 
effektiv och lever upp till de regler och förordningar som finns. Internrevisionen ska bland 
annat se till att verksamheten har bra riktlinjer och dokument över ansvarsfördelningar.” 
(Anna-Karin). 

 
Anna-Karin antyder att i grunden för internrevision behöver man utföra en riskanalys inom 
organisationen, Internrevisionen behöver också fungera som ett verktyg för att skapa ett 
mervärde för att förbättra verksamheten och säkerställa att organisationen når sina uppsatta 
mål i enlighet med de olika lagar och regler som finns.  Oskar har åsikter som 
överensstämmer med Anna-Karins syn på denna funktion. Internrevisorerna på Oskar 
arbetsplats har en egen sektion där huvuduppgiften är att bidra med mervärdeskapande samt 
förebygga och hantera risker.  

”Internrevision är ledningens hjälpredskap för att kunna se till att organisationen når sina 
uppsatta mål på ett effektivt sätt” (Oskar)  

 
Oskar förklarar att ett mervärde skapas då man granskar processerna som leder till att 
ledningen på ett effektivt sätt kan säkerställa de olika riskerna som kan uppstå i 
organisationen 
 
 
4.3 Internrevisionen på en operativ nivå 
Oskar tycker att de omtalade skandalerna i USA samt den Amerikanska SOX modellen har 
lagt grunden till den svenska koden för bolagsstyrning i Sverige. Företag använde sig inte av 
revision lika effektivt förut när funktionen hade en icke provaktiv sätt att fungera och då var 
också internrevisionen mer inriktat på de finansiella aktiviteterna. Arbetsplatsen där Oskar 
arbetar har inte påverkats märkbart i och med införandet av den svenska koden. 

”Vår organisation har använt sig av internrevision och uppfyllt många av den svenska kodens 
regleringar långt före införandet av denna kod i Sverige. Vår organisation agerar på en global 
marknad och därmed är det extra viktigt att ligga ett steg före våra konkurrenter” (Oskar)  

 
Anna-Karin kan se en stor påverkan på de privata företagen efter införandet av SOX modellen 
och den Svenska koden för bolagsstyrning. SOX har bidragit till införandet av en förordning 
av intern styrning samt kontroll och Sverige såg SOX som en intressant modell man kunde ta 
efter och bilda egna förordningar. 
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”Jag tycker att den Svenska koden för bolagsstyrning är mycket mer komplicerad och 
omfattande än förordningen om intern styrning och kontroll Kravet har ökat mest hos 
myndigheter där de får utföra riskbedömningar, riskhanteringar samt bevisa att 
internkontrollen är bra. Svenska koden är för detaljerad, och den ställer väldigt höga kraven på 
ledningen men man behöver inte följa den till punkt och pricka. Man kan slippa följa vissa delar 
av den svenska koden men då måste man förklara utförligt varför man valt bort den.” 
(Anna-Karin). 

 
Karl tycker att SOX ger bra riktlinjer att gå efter och han anser att Sverige borde ha en 
liknande lag som gäller alla aktörer. Karl anser att om denna kris aldrig hade uppkommit 
skulle fortfarande internrevision har haft en relativt låg status bland företagen. 

”Detta tycker jag kanske bara för att jag själv ser detta arbete som viktigt men i allmänt har 
respekten för internrevision ökat markant på sista tiden. Ur varje kris kommer vi ut klokare och 
”rikare”, fast inte rikare på en ekonomisk plan utan på ett medvetande plan.” (Karl).  

 
Olof berättar att hans företag inte följer SOX utan de följer reglementet från börsen. Därmed 
skulle Olof kunna se fördelar med, att om det skulle bli obligatoriskt att alla större företag 
enligt lag skulle vara tvungna att följa SOX; 
 ”Eftersom då skulle kanske det ske förändringar inom många organisationer.” (Olof).  
 
Anna- Karin berättar att det finns inget krav på att Svenska privata företag ska upprätthålla 
internrevisionsfunktion samt följa den svenska koden för bolagsstyrning, men många väljer 
ändå att använda sig av internrevisionsfunktion samt följa denna kod. Detta beror enligt 
Anna-Karin på att många av dessa är konkurrensutsatta företag.  

”Internrevisionsfunktion fungerar som ett konkurrensmedel för att öka trovärdigheten hos 
intressenterna.” (Anna-Karin).  

 
Anna-Karin har ibland upplevt negativt respons från övriga medarbetare på företaget vid olika 
intervjutillfällen. Vissa känner sig ”påhoppade” eller kränkta när vi kommer med frågor eller 
synpunkter. Förtroendet för internrevision har ökat de senaste åren både vad gäller styrelsen 
och övriga medarbetares uppfattningar om syftet med internrevision.  

”Det ligger i styrelsens och ledningens intresse att upprätthålla internrevision då detta är 
oberoende granskning av verksamheten. En nackdel som jag kan tänka mig från styrelsens 
perspektiv är kostnadsfrågan för upprättande av internrevisionsfunktionen. Jag anser att 
mervärdeskapandet samt förebyggande syftet med internrevision väger mer än kostnaderna för 
företaget att upprätthålla en sådan funktion. Då det är billigare att förebygga problem än att 
upptäcka det i efterhand.” (Anna-Karin).  

 
Anna-Karins personliga åsikt är att inom internrevision är det viktigt hur man uttrycker sig 
och vad man drar sina slutsatser ifrån. Anna-Karin och hennes kollega Svenne brukar 
diskutera mycket om vad som är relevant. Ibland kan det bara vara bra att bolla med honom 
och fråga;  

”Är det relevant att uttrycka sig så här eller lägger vi för stora växlar på det vi säger?”  
(Anna-Karin)  

 
Anna-Karin anser att internrevisorer påverkar hela organisationen, och då är det av stor vikt 
att internrevisorer är försiktiga när de formulerar sig i t.ex. en rapport. Anna-Karin säger att 
hon kan sitta och vrida och vända på en mening länge för att budskapet inte ska uppfattas fel.  

”Jag skrev anmärkningsvärt en gång i en rapport och det ansåg en anställd att det är ett 
alldeles för starkt ord att använda sig av.” (Anna-Karin). 
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Oskar tycker att de flesta i organisationen har en positiv attityd gentemot internrevision, då 
många har lärt sig att förstå funktionens stora betydelse för företaget och dess överlevnad. 
Men han vill samtidigt även poängtera att så har inte alltid varit fallet.  

”Innan de uppmärksammade skandalerna i USA så var internrevision en låg prioriterat resurs 
inom många företag.” (Oskar).  

 
Enligt Oskar är den största fördelen med internrevision att det fungerar som ett effektivt 
verktyg för de olika beslutsfattarna inom organisationen, dessa kan med hjälp av detta redskap 
skapa kontroller för olika processer inom företaget och på så sätt förebygga risker samt 
effektivisera styrningen. Oskar tror nackdelarna med internrevision kan vara bristen på 
information till ledningen.  

”Ibland finns det risk att onödig information lämnas till ledningen, detta kan vara slöseri med 
tid och resurser.” (Oskar).  

 
Olof tycker att fördelarna med internrevision är bland annat förbättring av den egna 
verksamheten samt ökning av den interna kompetensen och att personalen känner sig mer 
delaktiga i organisationens processer.  

”Nackdelar med internrevisionen kan vara att tiden inte räcker till. Man får ta sig tid lite vid 
sidan om sitt dagliga arbete” (Olof)  

 
Olof fortsätter med att det också kan vara svårt att få fram intresserade personer som ska 
utföra revisionerna. Hans personliga åsikt om internrevision är ganska positiv, då det kan föra 
företaget framåt, men enligt Olof finns det en gräns på hur långt de är beredda att driva den 
interna revisionen.  

”Kommer kraven att fortsätta att öka måste vi nog lägga ner mer pengar och tid på detta och 
det känns inte som det skulle förbättra verksamheten i dagsläget. Men jag inser ju att det är på 
grund av många brister som funnits som bidragit att utvecklingen har gått till den lågkonjunktur 
som vi kommit fram till idag. Hade framför allt USA, fast även alla andra länder tidigare insett 
detta så skulle vi kunnat slippa denna negativa tid som varit. Därför måste jag inse att 
internrevision är mycket viktig från och med nu och in i framtiden.” (Olof).  

 
Karl tycker att fördelarna med internrevision är att styrelsen får mer koll på olika aktörer inom 
företaget, det vill säga deras tankar och funderingar.  

”Ibland kan det vara svårt för någon att få sin röst hörd och då är det bra att vi kan lyssna och 
fundera på om det finns någon sanning i det aktören säger”(Karl)  

 
Enligt Karl kan det vara viktigt att någon oberörd person tittar på företagets verksamhet då det 
skapar ett värde som ledningen har användning av när de ska fatta beslut som gynnar företaget 
positivt.  

”Det som är negativt är att det är svårt att se om det blivit bättre då man inte vet hur det skulle 
ha blivit om man inte hade haft internrevision. Detta dilemma kan vara svårt att se då det är 
svårt att sätta ett värde på vilket extra värde internrevision skapar, men att det skapar ett värde 
anser jag själv att det gör.” (Karl). 

 
 
4.4 De incitament som påverkar internrevisionen 
Anna-Karin tycker att det ställs väldigt höga krav på internrevisionen idag. Internrevision 
skulle utföras effektivast om internrevisorn tidigare hade jobbat inom samma organisation och 
besitter den interna kunskapen. Idag jobbar två heltidsanställda internrevisorer på företaget, 
men det har förekommit att organisationen vid behov har hyrt in extra internrevisorer som har 
varit specialister.  
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”Inhyrda internrevisorer skulle hjälpa internrevisorn att skapa sig en bättre förståelse om 
organisationen och då det skulle vara svårt för en internrevisor att komma utifrån och börja 
jobba med en organisation som han/hon inte känner så väl. Det krävs också en viss 
ansträngning och resurser för att vägleda dessa inhyrda internrevisorer för att de ska bekanta 
sig med organisationen.” (Anna-Karin). 

 
Anna-Karin tillägger att det finnas fördelar med att hyra in eller anställa internrevisorer 
utifrån organisationen. Anna-Karin tar upp ett fall där organisationen skulle utföra en 
granskning av intrångstest gällande IT systemet då organisationen har många olika register 
som är datoriserade. Organisationen ansåg i det här fallet att granskningen ville ske med hjälp 
internrevisorer utifrån och som hade goda kunskaper inom detta område.  

”Att en organisation hyr in internrevisorer är oftast för att tillföra kompetens och 
resursförstärkning, men det krävs oftast bra budgetar för att det. Organisationen har haft 
inhyrda internrevisorer tidigare men detta hände innan jag började jobba som internrevisor, 
men det är vanligt att vi hyr in internrevisorer som är specialister.” (Anna-Karin).  

 
Enligt Anna-Karin så märker man att ibland att externrevisorerna har de tittat på samma saker 
som vi har gjort och detta har gjort att; 

”Vi sitter ofta i möte med externrevisorerna och det fungerar bättre när vi arbetar med stöd från 
varandra, därför är det av vikt att vi stämmer av med externrevisorerna så vi inte gör exakt 
samma sak som dem. Även fast vi tittar på saken från en annan vinkel.” (Anna-Karin).  

 
Oskar arbetar med fyra internrevisorer som är stationerade på huvudkontoret i Sverige. 
Organisationen har tidigare vid behov använt sig av inhyrda internrevisorer då det är effektivt 
när företager använder sig av internrevisorer som känner till företaget väl.  

”Ett problem med inhyra internrevisorer är att det arbete som de utför kan bli ytligt då de inte 
är tillräckligt insatta i företagets situation.” (Oskar).  

 
Enligt Oskar ser styrelsen det som ett problem då kompetens som behövs tillfälligt och gör 
upphov till att det krävs extra resurser och mer pengar. Karl berättar att på hans företag så är 
internrevisorerna placerade under styrelsen samt att företaget har valt att avstå från inhyrda 
internrevisorer.  

”Vi har valt denna modell då det innebär ett mer effektivt styrningsverktyg för leningen.” 
(Karl). 

 
Olof berättar att hans företag gör internrevision var tredje månad. Olof tycker att detta sätt 
medverkar till en förbättring av den egna verksamheten och till skillnad från de tidigare 
respondenterna så tycker Olof att detta skulle resultera till en ökning av den interna 
kompetensen.  
 ”Vi är viktiga för att personalen ska kunna känna sig delaktiga i företaget.” (Olof). 
 
Internrevisionen hos Oskars företag är ställd direkt under styrelsen, det vill säga 
internrevisorerna rapporterar direkt till företagets styrelse.  

”För att eliminera dubbelarbetet hos interna och externa revisorer har företaget börjat arbeta 
med ett nytt samordningssystem. Målet med detta system är att höja kommunikationsnivån 
mellan interna och externa revisorer på företaget.” (Oskar).  

 
Enligt Oskar har det varit dålig kommunikation mellan dessa två grupper, och han ser positivt 
på detta system och hoppas på att de interna och externa revisorerna i framtiden ska utbyta 
information på ett effektivare sätt.  
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Enligt Olof så informerar internrevisorer ledningsgruppen. 
 ”Vissa personer som sitter både i ledningsgrupp och i styrelsen informerar styrelsen.” (Olof).  
 
Olof berättar att fördelen med den direkta rapporteringen till ledningsgruppen är att den 
värdefulla informationen är så gott som orörd när den når olika beslutsfattare i organisationen. 
Olof säger även att på hans företag försöker internrevisorer och externrevisorer samarbeta så 
mycket som möjligt för att reducera upprepningar.  
 ”Ibland agerar vi som rådgivare åt externrevisorer och vice versa.” (Olof).  
 
Karl berättar att på hans företag så rapporterar internrevisorer till ledningen/styrelsen. Detta 
anser Karl är ett bra tillvägagångssätt.  
 ”Det är ju ledningen som fattar det slutliga beslutet” (Karl).  
 
Karl berättar att internrevisorernas rapport skickas sedan vidare till de underordnade cheferna 
i företaget, men det är styrelsens uppgift att göra detta.  
 ”Det är viktigt att så många som möjligt på chefsnivå tar del av denna rapport.” (Karl).  
 
Karl anser att det är bra med en god kommunikation mellan de interna och externa 
revisorerna, men samtidigt ska man beakta oberoende frågan och inte lägga sig i för mycket i 
varandras arbete. Enligt Anna-Karin sker rapporteringen av internrevision till den eller de som 
är ansvariga för förändringar i organisationen, det vill säga VD:n, styrelsen, externrevisorer 
samt de som är berörda av denna rapport. Oftast en genomgång av rapporten för dessa 
personer är ganska vanliga, då det oftast uppstår frågor som internrevisorn måste besvara eller 
förklara.  
 ”Denna process är viktigt för att alla ska kunna få en förståelse för rapporten” (Anna-Karin).  
 
Styrelsen använder sedan rapporten för att komma med olika förslag till handlingsplan, och då 
är det av stor betydelse att man har förstått innehållet av rapporten. Anna-Karin tillägger;  

”Internrevisorer har även kontakt med andra personer i organisationen så som vanliga 
medarbetare i form av intervjuer och enkäter, och det är internrevisorer själva som väljer dessa 
personer. Det är viktigt då att de personer som medverkar får ett utkast av rapporten för att 
kunna korrigera eventuella felaktigheter eller missuppfattningar.” (Anna-Karin). 

 
Anna-Karin tycker att denna granskning är resurskrävande, och därför försöker man begränsa 
intervjuer och enkätutskicket, det vill säga rikta in sig på dem som man anser är lämpliga och 
av betydelse för rapporten. Anna-Karin anser att granskningsrapportens kvalité skulle 
förbättras mycket mer om alla i organisationen skulle medverka i dessa undersökningar, men 
det krävs mycket resurser till en sådan omfattande undersökning.  

”Hade vi varit fler internrevisorer skulle detta vara möjligt men det är inte säkert att det skulle 
ge ett bättre resultat.” (Anna-Karin). 

 
 
4.5 Vilken betydelse internrevision kommer ha i framtiden 
Karl berättar att betydelsen för internrevision kommer att öka och det är han mycket 
övertygad om eftersom vi kanske bara ser toppen på ett isberg som har börjat tina. Med stor 
övertygelse tror jag att fler incitament kommer att tas fram inom internrevision.  

”Jag tror att inom en snar framtid kommer även omvärlden att agera med mer regleringar om 
USA:s ekonomi vänder. Detta kommer vara en ny form av konkurrenskraft då Indiens och Kinas 
ekonomi också har en stark frammarsch. ” (Karl)  
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Oskar tror att fler och fler företag kommer att upptäcka internrevisionens höga betydelse och 
därmed tillämpa detta inom sin organisation, men enligt Oskar så kommer internrevisorer att 
arbeta med samma frågor som idag. Oskar tror att den svenska koden för bolagsstyrning 
kommer att förändras och därmed blir det krav för vissa företag beroende på storlek och 
omsättning att införa internrevisionsfunktion oavsett om företaget har eller inte har behov för 
en sådan funktion.  

”I framtiden flyttas fokusen från att granska den ekonomiska rapporteringen till att bli mer 
effektiv på riskhantering och styrningsutveckling.” (Oskar).  

 
Anna-Karin är övertygad om att internrevisionens betydelse kommer att öka då vi följer 
internationella regler. Man ställer högre krav hela tiden som stärker den interna revisionen. 
Idag finns det många certifieringar som man genom prov måste klara för att förstärka den 
interna revisionen.  

”Jag är själv inte certifierad man jag har som mål att bli certifierad men idag kräver man oftast 
när man anställer en person att de har ett certifikat för att bli anställd. Även fast jag inte har 
något certifikat så har jag lärt mig mycket genom att gå ett flertal kurser. Sen är det viktigt att 
man hela tiden klarar de poäng som krävs för att få behålla sitt certifikat. Detta är viktigt då jag 
anser att flera företag borde ha insett; ”Såg inte de att det var fel på företaget?” (Anna-Karin).  

 
Anna-Karin anser att detta problem kanske skulle försvinna om man krävde mer av den 
interna revisionen och då skulle företagets tillväxt, pålitlighet, trygghet och produktivitet vara 
lättare att lita på att dessa processer fungerar på ett tillfredställande sätt. Enligt Olof kommer 
internrevisionens betydelse i framtiden att vara ganska betydande då de är underleverantör för 
bilindustrin.  

”Kravet kommer inte att minska utan vi ser att det snarare ökar i framtiden. Mycket beror på 
vad som händer med bilindustrin i Sverige och om någon är beredd att stöta bilindustrin och 
dess underleverantörer. Med någon menar jag Svenska staten eller att någon uppköpare tar 
över. Tillväxt, pålitlighet, trygghet och produktivitet är i dagsläget väldigt oroande eftersom jag 
har svårt att tänka framåt just nu, utan nu är det bara överlevnad för företaget som är viktigt.” 
(Olof). 

 
 
4.6 Det saknar internrevisionen idag och de behov finns i framtiden 
Enligt Olof saknar de idag tillräckligt utbildad personal för internrevision. Anledningen till 
detta är att två personer som hade hand om detta tidigare har slutat på företaget. Detta har 
därför medfört;  

”Att jag känner mig lite förbryllad över hur jag ska klara av denna uppgift utan deras feedback 
eftersom hade de varit kvar kunde de se till att jag verkligen inte glömmer något.” (Olof).  

 
Anna-Karin berättar att de är reglerade idag eftersom de har riktlinjer som de måste följa men 
man kan fundera på varför internrevisionen idag är frivillig. 

”Det kanske kommer krav i framtiden om företagets interna kontroll. Intern kontroll är inte 
internrevision. ”Vi granskar om företaget har intern kontroll på allt och då kan det vara svårt 
att veta om vi alltid har rätt och har jämn kontroll på alla sidor? Vi tittar på detta och ser om 
kontrollerna är tillräckliga och är dem det så gör vi ingenting. Detta är en tolkningsfråga som 
kan vara svårt att sätta gränser på.” (Anna-Karin). 

 
Enligt Oskar finns det inga krav på utbildning eller förkunskaper för att arbeta aktivt med 
internrevision. Oskar tycker att kravet på internrevisorer med en viss utbildningsnivå samt 
vissa akademiska examenskrav är något som saknas.  
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”Jag tror att det kommer bli ändring på detta i framtiden då en ny lag kommer att krävas på 
vissa specifika kursområden samt att man har en akademisk examen. För att bli auktoriserad 
externrevisor så ska man avlägga en test, det tycker jag vi internrevisorer också behöver för att 
bli erkända som kvalificerade internrevisorer” (Oskar)  

 
Karl tycker att detta är ett så pass stort område att det alltid finns saker som man vill ska 
förändras.  

”Att det idag inte finns tydliga lagar som i USA gör det svårt att se vad som är inte är 
regelriktigt att göra. Den interna kontrollen som vi tittar på kommer alltid vara i ständig 
utveckling eftersom omvärlden förändras hela tiden och nya lösningar skördar fler 
frågeställningar; ”Kan detta vara okey i denna situation. Rätt saker vi gjorde för några år 
sedan kan vara helt fel nu.”(Karl).  

 
Därför tycker Karl att det krävs tydligare grunder eftersom man påverkas hela tiden av vad 
andra gör och sätter gränserna efter det. Oskar tror starkt på en utveckling inom den interna 
revisionen då denna funktion är ett direkt resultat av olika företagsskandaler. 

”Det kommer alltid att finnas företag som använder metoder som inte är godtagbara från resten 
av samhället och därmed ökar kravet på kontroll för att motverka dessa.” (Oskar). 

 
Anna-Karin anser att det är viktigt att man har seder om vad som är god etik. 

”Hur hanterar man relationer med de övriga berörda och vilket förhållningssätt har man själv. 
Det är ingen myt att det är mycket sådan som uppkommer med de berörda personerna runt om 
en. Man måste även lära sig många paragrafer själv och det kan jag se som ett problem om man 
ska utveckla den interna revisionen i framtiden.”(Anna-Karin).  

 
Karl tror att;  

”I framtiden kommer affärsrisker att mer tas upp då den senaste tidens ekonomiska situation 
varit svår och detta kommer vara ett viktigt styrmedel för ledningen. Eftersom vi internrevisorer 
i framtiden mer kommer att få utreda; ”Vad kan komma att hända i framtiden? Är det en 
affärsrisk?” (Karl) 
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5 Reflektioner 
Detta kapitel redovisar uppsatsens reflektioner där vi har en inledning och sedan tre 
huvudrubriker med löpande text där vi först tar upp den teoretiska referensramen, sedan 
empirin och sedan jämför vi likheter, olikheter och det som är intressant mellan dessa.  
 

Internrevision nämns ofta som kontrollverktyg hos respondenterna. Man menar att 
internrevision är ett effektivt redskap när företaget ska identifiera samt förebygga eventuella 
risker. Denna riskreducering ska sedan hjälpa företaget att uppnå sina uppsatta mål i form av 
verksamhetseffektivisering samt vinstmaximering. Den svenska koden för bolagsstyrning är 
enligt respondenterna ett indirekt bidrag från den amerikanska lagstiftningen SOX. Många 
företag har jobbat med de punkter som nämns i svenska koden innan denna reglerades. 
Internrevision används inom svenska företag i syfte till att öka trovärdigheten samt 
konkurrenskraften. Respondenterna är överens om att det krävs högre utbildningskrav samt 
vissa specialkompetenser vid exempelvis IT-lösningar. 
 

 Interna resurser utan krav 
(Hur ser internrevisionen ut idag) 

 

 Kontroll och struktur 
(Vilken betydelse har internrevisionen för företagets verksamhet) 

 

 Förhindring av ekonomiska kriser 
(Vilken betydelse internrevision kommer ha i framtiden) 

 

5.1 Interna resurser utan krav 
Kodgruppens (2007) kod berättar hur internrevisionen ska se och vad den ska innefatta ”Det 
är styrelsens uppgift att se till att bolaget har en god internkontroll och att kontinuerligt hålla 
sig uppdaterad och granska hur bolagets system för intern kontroll arbetar” Enligt 
internrevisorerna (www.internrevisorerna.se) ska man med internrevisionen kontrollera 
tillförlitligheten på företaget genom att titta på integriteten, att lagar/regler följs, att företagets 
tillgångar är skyddade, att resurserna används effektivt och att fastställda mål uppnås. Dessa 
mål uppnås bäst när företaget systematisk värderar och förbättrar företagets effektivitet genom 
kontroller, styrning, riskhantering och ledningsprocesser som utformas på ett oberoende och 
objektivt sätt. Enligt Haroun & Salavati (2007) har företag som har haft internrevision sedan 
införandet av den svenska koden blivit mer påverkade av internrevisionen än de som har haft 
internrevision i flera år. Detta kan vara för att de är tvungna att förnya 
internrevisionsfunktionen för att kunna leva upp till de krav som bolagskoden kräver tid. 
 

Hur respondenternas definierar internrevision; ”I grunden ska internrevision utföra en riskanalys 
inom organisationen samt fungera som ett verktyg för att skapa mervärde och förbättra 
verksamheten.” (Anna-Karin), ”Internrevision är styrelsens hjälpredskap för att kunna se till att 
organisationen når sina uppsatta mål på ett effektivt sätt.” (Oskar), ”En möjlighet för ständiga 
förbättringar samt checka att man följer standarden som rutinerna läggs efter.” (Olof),  
”Internrevisionen är som ett kontrollverktyg över företagets alla delar så att de förbättras och så att 
internrevisorer i tid upptäcker eventuella risker i företaget.”(Karl). Anna-Karin och Olof beskriver 
internrevisionen som en granskning av verksamheten, men Anna-Karin tillägger granskning 
av ledningen, styrning samt rådgivning. Oskar anser att internrevisionens huvuduppgift är att 
skapa mervärde och förebygga risker i företaget medan Karl likställer internrevision med att 
hålla hög kvalitet emot omvärldens krav och visa omvärlden att företaget har en bra kontroll 
på företagets processer. 
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Om vi tittar på vilka likheter som referensen internrevisorerna har med respondenterna så ser 
vi att respondenterna fyller tillsammans alla de delar som internrevisorerna har nedtecknat. 
Olof utrycker att det är viktigt att lagar och regler följs och det kanske de andra tycker är 
självklar som revisor. Karl anser att företagets tillgångar ska vara skyddade och man ska ha 
koll på företagets processer. Oskar anser att internrevision är att resurserna används effektivt 
och att fastställa de mål som satts upp. Anna-Karin och Oskar anser att internrevision är att 
systematisk värdera och förbättra företagets effektivitet. Karl uttrycker sig istället att ha bra 
koll på företagets processer och visa omvärlden det och det förbättrar företagets effektivitet. 
Anna-Karin tillägger att granskning av ledning, styrning och rådgivning ingår och ska inte 
glömmas. Riskhantering är viktigt enligt Karl, Oskar och Anna-Karin. Karl utrycker att hitta 
dessa fel i tid och Oskar att det är till för att förebygga risker. Dessa uttryck är likvärdiga och 
de kan mena samma sak. Respondenterna och internrevisorerna (www.internrevisorerna.se) 
tycker att internrevision är det internrevisorerna har nedtecknad; ”Internrevisionen ska 
kontrollera tillförlitligheten på företaget genom att titta på att lagar/regler följs, att företagets 
tillgångar är skyddade, att resurserna används effektivt och att fastställda mål uppnås. Dessa mål 
uppnås bäst när företaget systematisk värderar och förbättrar företagets effektivitet genom kontroller, 
styrning, riskhantering och ledningsprocesser som utformas på ett oberoende och objektivt.” 
 
De olikheter vi ser är att respondenterna inte har nämnt något om att vara oberoende och 
objektiv som internrevisorerna nämnt och detta kanske för de tycker underförstått att om man 
arbetar som revisor är man oberoende och objektiv. 
 
Det intressanta som vi ser är att respondenterna verkar följa kodgruppens (2007) kod om att 
företaget ska vara uppdaterad och vad internrevision ska innefatta. De företag som 
respondenterna arbetar på verkar ta koden på allvar; ”Det är styrelsens uppgift att se till att 
bolaget har en god internkontroll och att kontinuerligt hålla sig uppdaterad och granska hur bolagets 
system för intern kontroll arbetar.” 
 
 
5.2 Kontroll och struktur 
Eklund et al. (2006) samt Watson (2007) tar upp betydelsen av internrevision i företag och 
Wallace & Kreutzfeldts (1991) forskning visar att behovet för internrevisionsfunktionen ökar 
då det finns konkurrensen. Denna konkurrens kan göra enligt Wallace & Kreutzfeldts (1991) 
att företag blir tävlingsinriktade och vill använda funktionen som ett konkurrensmedel. Enligt 
Lander (2004) har företag fått insikt hur viktig internrevision är både för att skapa förtroende 
till omvärlden samt som ett underlag för ledningen när de ska fatta beslut. Detta påstående 
syns i Carcellos et al. (2005) forskning då han antyder ett mervärde skapas för företag när 
budgeten och betydelsen för internrevision ökar. Goodwin & Kent (2006) ser i sin forskning 
att större företags ledningar har större tillit till internrevision och detta kan bero enligt 
Goodwin & Kent (2006) att företaget vill ha en större övervakning av företagets verksamhet 
för att tillfredställa sina finansiärer och nå sina mål. IRF och Ernst & Young (2007) forskade 
om internrevisionens ställning och betydelse för svenska bolag och organisationer inom privat 
och offentlig sektor och de kom fram till att internrevisionen i Sverige har ökat det senaste 
årtiondet. Giertz (1977) undersökte samspelet mellan interna och externa revisorerna och han 
lyfte fram fördelarna med ett bra samarbete mellan dessa två parter i denna rapport och kom 
fram till att det är av vikt att inte internrevisorerna uppfattas som externrevisionens förlängda 
arm. Detta instämmer Watson (2007) med då han anser att ett effektivt samarbete mellan 
externrevisorn och internrevisorn istället för en överlappning har stor betydelse för företaget 
kontroll. Enligt Far Förlag (2008) är en internrevisor ofta anställd i företaget och kan aldrig 
fylla en externrevisors plats, utan är ett medel för företagsledningen att kontrollera företagets 
verksamhet och effektivitet. Enligt Haroun & Salavati (2007) var internrevisorernas arbete 
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förut mot en mer finansiell rapportering (externrevisionen) medan det idag mest består av att 
kontrollera de operationella processerna. Uppkomsten av SOX har medfört att nya krav har 
riktats mot företag, övervakningsorgan och revisorer i USA. Många länder har börjat se över 
sina bolagsstyrningskoder och tittar på hur internrevisionen och andra kontrollfunktioner 
fungerar/agerar tillsammans. I Sverige kom en svensk kod om internrevision 2005. Enligt 
Haroun & Salavati (2007) är det upp till företagen själva att upptäcka fördelarna och 
nackdelarna med koden men enligt dem kan krävas en längre tids användning för att 
effekterna ska upptäckas. Enligt Far Förlag (2008) finns det inga formella krav på utbildning 
eller erfarenhet för att bli internrevisor men Internrevisorernas Förening (IRF) 
fortbildningskurser har inneburit att många internrevisorer har bra utbildning. Goodwin & 
Kent (2006) ser internrevision som ett viktigt redskap för att kontrollera de ekonomiska 
riskerna. Watson (2007) instämmer med vad Goodwin & Kent (2006) anser i sin rapport om 
att de ekonomiska risker kommer att vara ett viktigt incitament som det behöver fokuseras på 
och även internrevisorerna anser att riskhantering ett viktigt incitament att titta på när man 
värderar och förbättrar företagets effektivitet. 
 

Enligt Oskar så är internrevisionens huvuduppgift att bidra med mervärdeskapande, förebygga 
samt hantera risker och internrevisorer är till som ett hjälpredskap för att organisationen ska 
nå sina mål på ett effektivt sätt. Detta mervärde skapas genom granskning av processer vid 
framtagningen av de finansiella rapporterna. Karl anser att internrevisionen är att 
kontrollverktyg så att man i tid kan upptäcka eventuella risker i företaget och Olof är inne på 
samma linje då han tycker att man ska ha förståelse för verksamheten mål och se vilka risker 
som finns. Anna-Karin antyder att man behöver skapa och göra en riskanalys som säkerställer 
att organisationen kan nå sina uppsatta mål i enlighet med de olika lagar och regler som finns. 
En nackdel kan ibland vara enligt Anna-Karin att styrelsen kan se internrevisionsfunktionen 
som en kostnadsfråga och inte se att den är en förebyggande åtgärd som tillför ett mervärde 
som är större än vad kostnaderna för internrevisionsfunktioner är för företaget. Oskar anser att 
internrevision inte alltid har varit betydelsefullt för företag för innan skandalerna i USA så var 
internrevisionen en låg prioriterad resurs i många företag. Olof anser att internrevisionen inte 
tillför något mervärde till företaget för tillfället men han inser att han måste tycka att 
internrevisionen är viktig från och med nu in i framtiden även fast han anser att det borde 
finnas en gräns hur långt internrevisionen är beredd att drivas. Karl tycker det är svårt att sätta 
ett värde på vilket extra värde en internrevision skapar men han anser själv att det skapar ett 
värde. Det är viktigt enligt Anna-Karin att kontakten mellan personer i organisationen 
fungerar bra och korrigera eventuella felaktigheter och missuppfattningar som uppkommit. 
Olof tycker liksom Anna-Karin att ett bra samarbete reducerar upprepningar. Både Olof, Karl 
och Anna-Karin anser att en god kommunikation mellan internrevisorn och externrevisorn är 
viktigt för att inte upprepningar ska ske och det är viktigt enligt Anna-Karin att 
internrevisorerna ofta sitter i möte med externrevisorerna. Olof tillägger att internrevisionen 
är viktigt för att personalen ska känna sig delaktiga och Karl tillägger att det är viktigt att så 
många på chefsnivå tar del om vad internrevisionsrapporten tar upp. Anna-Karin tycker att det 
ställs väldigt höga krav på internrevisorer idag och att arbetet skulle fungera ännu bättre om 
man tidigare varit anställd på företaget och besitter den interna kunskapen. Enligt Anna-Karin 
och Olof kan man hyra in extra internrevisorer vi behov för att de ska hjälpa till att skapa en 
bättre förståelse för organisationen och för att tillföra kompetens till företaget. Detta håller 
inte Oskar med om då han anser att hyra in externa revisorer inte tillför så mycket för 
företaget eftersom deras hjälp kan bli ytlig då de inte är tillräckligt insatta i företagets 
situation. Det företag Karl jobbar på har valt att avstå från att använda sig av inhyrda 
internrevisorer då de inte tycker att det är ett effektivt styrningsverktyg för ledningen. 
Införandet av SOX i USA anser alla respondenter skulle vara en intressant modell att ta efter i 
Sverige. Oskar tycker inte införandet av Svenska koden i Sverige varit tillräcklig utan i 
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framtiden kommer fokusen gå mer från att granska ekonomisk rapportering till att mer inrikta 
sig mot riskhantering och styrningsutveckling. Anna-Karin tycker att den Svenska koden är 
för detaljerad och det ställer väldigt höga krav på ledningen även fast men inte behöver följa 
den till punkt och pricka. Karl och Olof tycker att de riktlinjer som SOX går efter borde även 
införas i Sverige eftersom det enligt Olof skulle vara fördelar för företag i Sverige om det är 
obligatoriskt med SOX för då kanske det skulle ske många förändringar inom organisationer. 
Olof anser att om alla länder tidigare hade insett vikten av internrevision så skulle vi sluppit 
den negativa tid som varit. Anna-Karin lyfter fram att riskanalys är ett viktigt incitament för 
att en organisation ska fungera och skapa ett mervärde och få riskerna redovisade 
Respondenternas definierar internrevision tillsammans att det är ett verktyg när man tittar på 
riskanalyser och ett verktyg för att skapa mervärde. Anna-Karin tycker trots att hon gått 
utbildningar att det ställs väldigt höga krav på internrevisorer idag och att arbetet fungerar 
bäst om man varit tidigare anställd på företaget som hon har varit. Olof tycker att en möjlighet 
för ständiga förbättringar är att checka om man följer de standarder som finns. 
 

De likheter som finns för internrevisionens betydelse är Wallace & Kreutzfeldts (1991) 
forskning som visar att behovet för internrevisionsfunktionen ökar då det finns konkurrensen 
och företag blir tävlingsinriktade och vill använda funktionen som ett konkurrensmedel. 
Enligt Carcello et al. (2005) forskning så skapas ett mervärde då budgeten och betydelsen för 
internrevisionen ökat de senaste åren. Att budgetar och betydelsen har ökat kan bero på att det 
är krav av finansiärer att ha kontroll på företaget då flera redovisningsskandaler hänt i USA: 
Enligt Lander (2004) har företag fått insikt hur viktig internrevision är både för att skapa 
förtroende till omvärlden samt som ett underlag för ledningen när de ska fatta beslut. Oskar 
anser att internrevisionen har bidragit till ett mervärde då organisationen kan nå sina mål på 
ett effektivt sätt. Karl och Olof tycker att man ska tänka på riskerna för verksamheten även då 
man ska nå sina mål och Anna-Karin antyder att man behöver skapa och göra en riskanalys 
för att säkerställa att organisationen når sina uppsatta mål i enlighet med de lagar och regler 
som finns. Ett samarbete mellan extern och internrevisorn är enligt Anna-Karin, Olof och Karl 
bra för att kunna korrigerar eventuella felaktigheter och missuppfattningar som uppkommer. 
Detta instämmer Watson (2007) med då han anser att ett effektivt samarbete mellan dessa är 
av stor betydelse för företaget. Enligt Far Förlag (2008) är en internrevisor oftast anställd av 
företaget och kan aldrig fylla en externrevisors plats utan är ett medel som företagsledningen 
använder sig av för att kontrollera verksamheten. Det är viktigt enligt Giertz (1977) att inte 
internrevisorerna uppfattas som externrevisorns förlängda arm men samtidigt anser Olof, 
Anna-Karin och Karl att samarbetet är viktigt för att undvika upprepningar. De Likheter vi ser 
är det Haroun & Salavati (2007) tar upp om att det är företagen själva som får upptäcka 
fördelarna och nackdelarna med denna kod och Anna-Karin anser att trots det inte krävs 
utbildning för att bli internrevisor så borde kraven höjas för att arbeta med internrevision. Alla 
respondenter skulle vilja att Sverige tar efter USA och införa SOX i Sverige. Goodwin & 
Kent (2006) redovisar att riskanalys är ett viktigt incitament för en organisation ska skapa ett 
mervärde och det instämmer respondenternas då de definierar internrevision som ett verktyg 
för att titta på riskanalyser och ett verktyg för att skapa mervärde. Alla respondenterna anser 
att risker är ett viktigt incitament att titta på i dagsläget. Watson (2007) och internrevisorerna 
(www.internrevisorerna.se) instämmer med vad Goodwin & Kent (2006) anser i sin rapport 
att de ekonomiska riskerna kommer att vara ett viktigt incitament att fokusera på. Olof tycker 
att det är bra att man har möjligheten för ständiga förbättringar. Enligt Far Förlag (2008) finns 
det inga formella krav på utbildning eller erfarenhet för att bli internrevisor men 
Internrevisorernas Förening (IRF) fortbildningskurser har inneburit att många internrevisorer 
har bra utbildning. Anna-Karin tycker trots att hon gått utbildningar att det ställs väldigt höga 
krav på internrevisorer idag och att arbetet fungerar bäst om man varit tidigare anställd på 
företaget som hon har varit. 
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De olikheter som tas upp är att de andra respondenterna anser tydligt att internrevision 
medför ett mervärde medan Olof inte direkt anser att det tillför något mervärde utan först efter 
ett tag då han säger att jag måste nog inse att internrevision kommer att vara viktigt nu och in 
i framtiden. Uppkomsten av SOX 2002 i USA formade den svenska koden 2005 och Oskar 
anser att koden inte är tillräcklig utan den saknar fokuseringen på att riskhantering och 
styrningsutveckling. Anna-Karin tycker den svenska koden är för detaljerad och ställer väldigt 
höga krav på ledningen. 
 

Det som är intressant här är att Olof anser att internrevisionen är viktig för att personalen ska 
känna sig delaktiga och Karl tillägger att det är viktigt att så många på chefsnivå tar del av 
internrevisionsrapporten. Detta tolkar vi som att de känner att de är en hjälp för de anställda 
om något är fel och man vill att ledning ska ta del av det. Det är intressant att Olof anser att 
det skulle vara många fördelar med om SOX hade blivit obligatorisk i Sverige då han tycker 
att det finns det en gräns om hur långt det går att driva den interna revisionen. Alla 
respondenterna nämner risker som en viktig del att titta på när de gör internrevisioner och det 
är roligt eftersom det blivit mer fokus om detta inom internrevision. Detta visar även att 
ledningen håller sig uppdaterade och följer kodgruppen (2007) kod 3.7.1 Det är styrelsens 
uppgift att se till att bolaget har en god internkontroll och att kontinuerligt hålla sig 
uppdaterad och granska hur bolagets system för intern kontroll arbetar. Kontroll och struktur 
är det som är internrevisionens viktiga incitament. 
 
5.3 Förhindring av ekonomiska kriser 
Olof tror inte att kraven kommer att minska i framtiden utan de kommer snarare att öka och vi 
kommer att få mer funktionskontroller och Anna-Karin är övertygad om att kraven på 
internrevisorer kommer öka då vi följer internationella regler. Oskar anser att det alltid 
kommer uppstå redovisningsskandaler men det är av vikt att vi ändå gör allt för att undvika 
det och han anser att utbildning samt vissa akademiska examenskrav saknas idag. Oskar tror 
även att den svenska koden för bolagsstyrning kommer att förändras då den inte är tillräcklig 
idag. I framtiden kommer enligt Oskar internrevisionen fokusera mer på operationell nivå 
med inriktning mot riskhantering. (Figur 4) operationell nivå behöver öka i storlek så att 
internrevisionen får ett större område att titta på den interna kontrollen internrevision. 

 
Figur 4: Operationell nivå ökar 

 

 
 

(Källa: Haroun, G., Salavati, S. 2007. Sid. 10) 
 
Karl tror att inom en snar framtid kommer övriga världen att agera med regleringar om USA:s 
ekonomi vänder då även Indien och Kinas ekonomi är på frammarsch. Indien och Kina 
kommer bli en ny form av konkurrenskraft som vi måste försöka förhålla oss till. 
Internrevisionen kommer alltid att vara under ständig utveckling eftersom omvärlden 
förändras och nya lösningar och frågor måste utredas. Saker vi gjorde för några år sedan kan 
vara helt fel nu och vi måste ställa oss frågan i framtiden är det här en affärsrisk? 

 
Operationell nivå 
ökar 
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6 Slutdiskussion 
Detta kapital tar upp vad vi anser är av betydelse för internrevisionens verksamhet. 
 

 

6.1 Slutkommentarer 
Här tar vi upp; mervärde, högre krav på utbildning, regler, att mindre företag borde använda 
sig av internrevision och att internrevision kommer att bli mer åtstramad i framtiden. 
 

6.1.1 Kontroll av företaget för att skapa ett större mervärde 
Vi anser att internrevisionsfunktionen är ett lämpligt verktyg som möjliggör effektivisering av 
styrelsens eller ledningens arbete gällande mervärdeskapande inom verksamheten. 
Internrevision är en oberoende funktion som ska granska, identifiera, utvärdera 
organisationens ekonomiska bolagsrisker samt att bidra till effektivisering av riskhanteringen. 
Denna riskvärdering ska utgå från såväl internrevisionens egen riskbedömning som från 
styrelsens eller ledningens fastställning av risker. Funktionen ska förhindra olika bedrägerier 
eller skandaler innan de inträffar istället för att åtgärda sådana händelser i efterhand. Denna 
förebyggande åtgärd sker bland annat till följd av de förslag som ligger till förbättringar 
utifrån internrevisionens självständiga analys och granskning av verksamhetens risker. Skulle 
företag i större utsträckning använda sig av internrevision skulle ett större mervärde kunna 
skapas för företag. Detta anser vi är viktigt för att klara av framtidens konkurrens och som 
åtgärd att undvika framtida ekonomiska kriser. 
 
 

6.1.2 Högre krav på utbildning 
Vi anser att det existerar ett stort behov av särskilda kunskaper, eventuellt akademisk 
behörighet samt övergripande färdigheter för yrkesverksamma internrevisorer. Internrevisorer 
saknar oftast djupare kunskaper inom tekniska och IT relaterade lösningar. Företag blir oftast 
tvungna att hyra in externa internrevisorer som besitter dessa speciella kunskaper som kanske 
saknas bland de egna internrevisorerna. Denna resurskrävande åtgärd kan bli en stor 
belastning främst hos mindre företag och som i vissa fall kan avgöra valet om införandet av 
internrevision. Interrevisorn behöver klara av ett prov för att få behörighet att vara 
internrevisor för att kompetensen ska stiga och därmed ha liknande krav som det finns på 
externrevisorer. Om alla aktörer ser det viktigt att ha kontroll på företag så borde företag vara 
mer benägna att satsa och då skulle kraven från företag öka i den graden att en högre 
kompetens krävs och kraven höjs på internrevisorn. 
 
 

6.1.3 Ytterligare regleringar av internrevisionen 
Idag är det inte något absolut krav för svenska företag att tillämpa internrevisionsfunktion 
inom verksamheten eller följa den svenska koden för bolagsstyrning som reglerar denna 
funktion. Förutom att de noterade bolag måste uppge orsaken till varför man eventuellt väljer 
bort vissa punkter i denna kod. Vi anser att den bolagskod vi har idag saknar vissa krav samt 
regleringar som skulle bidra till harmonisering gentemot andra internationella lagar och regler 
som behandlar internrevision. Koden saknar också tydliga detaljer om hur den ska tillämpas. 
Vi menar att många företag agerar idag på en global spelplan där det krävs gemensamma 
spelregler som ställer lika krav. Idag kan den svenska koden skapa en förvirring samt 
svårigheter hos de internationella aktörerna. Ett alternativ kan vara en EU standard som 
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reglerar den interna revisionen bland medlemsländerna. Vi förutser en utveckling kring 
internrevisionens reglering samt bestämmelser då den globala marknad expanderar och blir 
alltmer komplexare, därmed krävs gemensamma samt hårdare lagar för att kunna förebygga 
samt förhindra framtida skandaler som kan skapa globala effekter. 
 

6.1.4 Mindre företag borde använda internrevision i högre grad 
Vi anser att många företag, främst mindre företag vars struktur inte är lika omfattande samt 
invecklade som större internationella företag kan uppleva internrevisionen som en 
kostnadsineffektiv funktion som kräver stora finansiella samt personella resurser. Vi tror att 
många företag främst mindre företag är på väg mot en övergång gällande synsättet på 
internrevision, då man har upptäckt fördelarna samt betydelsen med denna funktion. Idag kan 
även mindre organisationer referera sin goda lönsamhet till upprättande av internrevision. 
Ingen av respondenterna kunde visa på att internrevision har högre intäkter än vad 
internrevision kostar men enligt några artiklar av forskare vi tagit upp så är lönsamheten 
högre än kostnaden för verksamheten. Detta gör att vi tror att det tillför ett värde både för små 
och stora företag och därför tycker vi att internrevision ska tryckas på mer på mindre företag. 
Vi kan även se problemet att om företaget bara har fem anställda så behöver inte 
internrevision ha så stor auktoritet men har mindre företag bra intern kontroll från början så 
har de lättare att använda sig av denna funktion när företaget expanderar. 
 

6.1.5 Internrevision i framtiden 
Vi tycker att i framtiden kommer internrevisionen att få betydligt ökad betydelse då företagets 
överlevnad och anseende inför omvärlden avgörs av styrelsens eller ledningens sätt att 
förebygga samt hantera eventuella framtida risker. Bedrägerier anser vi kommer alltid att 
finnas men genom att utveckla internrevision till ökad kontroll på företag kan det förebygga 
samt upptäcka bedrägerier då dessa utvecklas och alltid hittar ”nya hål”. Vi bedömer att i 
framtiden kommer kraven på utbildning och dess kvalité att öka och detta anser vi kan höja 
intresset för att tillämpa internrevision fler företag men framför allt hos mindre företag. Om 
internrevisorn har utbildning och kompetens kan kostnaderna för en inhyrd eller anställd 
internrevisor genererar till ökade intäkter då många idag ser internrevision som en ineffektiv 
resurs som ökar kostnaderna. Vi tror att mindre företag i framtiden kommer att upptäcka 
fördelarna med internrevision. Även fast företagen är små har det blivit lättare att agera på en 
global marknad så kan de använda internrevision som en konkurrenskraft samt kan öka sin 
trovärdighet att de har bra kontroll på företagets processer. 

 

6.2 Reflektioner under våra intervjuer 
Under tiden vi har skrivit uppsatsen märkte vi skillnader på respondenterna svar. Anna-Karin 
utryckte mer känslor i sina svar än vad Karl, Olof och Oskar gjorde och denna skillnad kan 
förklaras att Anna-Karin är kvinna. Olof uttryckte sig i vi form även fast han arbetar ensam 
med internrevision och detta tror vi kan vara att han känner mer för dem som arbetar ”på 
golvet”. Karl och Oskar uppfattade vi som om de arbetar mer för de i ledningen än för de ”på 
golvet”. Alla respondenter ville införa SOX i Sverige samtidigt som några tyckte att det fanns 
mycket regleringar idag. 
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6.3 Fortsatt forskning 
Ett intressant vidare forskning skulle vara att undersöka olika svenska företag om ungefär 10 
år för att kunna hitta likheter och/eller olikheter i de slutsatser som författarna i denna uppsats 
kom fram till? 
 
Ett annat intressant vidare forskning kan vara att jämföra synen på internrevisionens framtida 
utveckling och betydelse hos svenska och utländska företag. En jämförelse där man 
undersöker gemensamma åsikter samt oliktänkande hos företag som använder sig 
internrevisionsfunktion men med olika krav att uppfylla? 
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Respondenter 
Anna-Karin är 55 år och jobbar som internrevisor sedan 1989 på en av Sveriges största 
organisationer inom tillverkning i Gävleborgs län. (Intervju, 20081211, under 1.5 h) 
 
Oskar är 49 år och började arbeta som internrevisor 1990 för en av Sveriges största 
bemanningsföretag i Uppsala län. (Intervju, 20090316, under 1 h) 
 
Olof är 60 år och jobbar sedan 2003 som internrevisor i ett företag som är underleverantör till 
bilindustrin i Västra Götalands län. (Intervju, 20090319, under 1 h) 
 
Karl är 50 år och har jobbat som internrevisor sedan 2003 på ett kommunikationsföretag i 
Västra Götalands län. (Intervju, 20090319, under 1h) 
 
 
Figurförteckning 
Hermeneutisk spiral. Figur 1. Hermeneutik. (Eriksson.L, T., Wiedersheim, P. (2001). Att 
utreda forska och rapporterna. Liber ekonomi. Sid. 222) 
 
Extern och internrevision. Figur 2. Internrevisionens bakgrund. (Haroun, G., Salavati, S. 
(2007) Hur internrevisionen har utvecklats inom olika företag i Sverige  Kandidat uppsats, 
Södertörns högskola. Sid. 10.) 
 
Hur internrevision behöver se ut. Figur 3. Egen modell om internrevision. (Javidi, H., Öman, 
M. 2009) 
 
Operationell nivå ökar. Figur 4. (Förändring av figur 2). Förhindring av ekonomiska kriser 
(Haroun, G., Salavati, S. (2007. Sid. 10) Hur internrevisionen har utvecklats inom olika 
företag i Sverige  Kandidat uppsats, Södertörns högskola.) 
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Bilaga:1 Intervjufrågor 
Hur internrevision ser ut idag? 
Hur definierar du begreppet internrevision? (utförligt) 
 
När började ni använda er av internrevision? Varför? 
 
På vilket sätt organiseras internrevisionen på ert företag?  
Använder ni egna internrevisorer eller använder ni externa/inhyrda internrevisorer? Varför har 
ni valt denna modell?  
 
Kan du nämna några för/eller nackdelar med internrevision i en organisation?  
Vilka är dina personliga åsikter/förslag? 
 
Finns det något som påverkar hur du arbetar med internrevisionen?  
Finns det några för/nackdelar med detta? 
 
Vilka samarbetar du med när du utför internrevisionerna? 
 
Hur kan internrevision komma att kunna se ut i framtiden? 
 
Hur kommer internrevisionens betydelse gällande företagets tillväxt, trygghet, pålitlighet och 
produktivitet att se ut i framtiden? Kommer kravet på internrevision att öka eller minska i 
framtiden? (Lagstiftningar, normer, modeller eller andra regleringar).  
 
Finns det något idag som saknas för företagens interna kontroll?  
(Förklara varför det inte finns eller det finns något) 
 
Behovet för Internrevisionsfunktion drivs av olika faktorer och omständigheter. Hur ser du på 
de behoven i framtiden. Kommer detta behov att drivas av samma faktorer och 
omständigheter? Förklara. 
 




