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Sammanfattning 

Som ett resultat av ekonomiska skandaler, såsom Enron och Worldcom, där man har 

konstaterat att bristen på den interna kontrollen har varit orsaken, stiftades lagen Sarbanes-

Oxley Act som gäller för amerikanska börsnoterade företag. Denna lag är till följd av att 

ägarna ställer högre krav på Corporate Governance (bolagsstyrning) i de nordamerikanska 

börsnoterade företagen. Detta leder till ett ökat skydd för finansiärerna eftersom i dagens 

komplexa bolag är ägandet och styrningen till stor del åtskilda. Lagen har lett till att 

internrevisionen har fått en allt starkare roll i att stödja ledningens arbete med att dokumentera 

och följa upp den interna kontrollen. En liknande lag, svensk kod för bolagsstyrning, har 

stiftats i Sverige och gäller för svenska börsnoterade företag. 

Författarna har undersökt hur den interna revisionen har utvecklats inom olika företag i 

Sverige. Detta med hjälp av ett antal valda faktorer vilka är implementeringen och 

utvecklingen av internrevisionen i företagen, den interna revisionens uppgift och roll, 

samarbetet mellan den interna och externa revisionen, organisatorisk och funktionell placering 

av den interna revisionen i företagen samt synen på internrevisionen av resterande delen av 

företaget. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. Författarna har undersökt 

åtta företag med hjälp av intervjuer. Dessa företag är ICA, Ericsson, SEB, GE Money Bank, 

Posten, Swedbank, Volvo/ Ford och SCA. 

Studien har visat att det har skett förändringar i alla de valda faktorerna förutom den 

funktionella placeringen av internrevisionen i de olika företagen. Hos alla 

undersökningsobjekten är internrevisionen funktionellt placerat under styrelsen och 

rapporterar till dessa. De två största förändringar som författarna ser i internrevisionens 

utveckling utifrån de olika faktorerna är förändringarna i arbetsuppgifterna och 

internrevisorernas roll samt samarbetet och arbetsfördelningen mellan den interna och externa 

revisionen. 
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Nyckelbegrepp 

Internrevision 

Corporate Governance 

Internkontroll 

Svensk kod för bolagsstyrning 

Sarbanes- Oxley Act  

 

Förkortningar 

IIA The Institute of Internal Auditors 

En internationell yrkesförening som är grundat i USA för internrevisorer år 
1941. 

SOX Sarbanes- Oxley Act 

En lagstiftning som började gälla för Amerikanska börsnoterade företag efter 
den 15 november 2004. Den började även gälla för utländska företag som är 
noterade på den Amerikanska börsen från och med den 15 juli 2006. 

COSO The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission 

En oberoende organisation som med fokus på etiska värderingar, effektiva 
interna kontroller och frågor kring bolagsstyrning har till syfte att förbättra 
kvaliteten på finansiell rapportering inom näringslivet. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer författarna att inledningsvis berätta om ämnets bakgrund, därefter 

presenteras undersökningens problemformulering och syftet med denna undersökning och 

dess avgränsningar.  

 
 

1.1 Bakgrund 

Internrevisionen växte fram under 1940- talet i USA som en följd av många ekonomiska 

kriser. Företagen hade problem med att upprätthålla kontrollen och behålla effektiviteten i 

verksamheten. Även kommunikationen inom verksamheten var problematisk för företagen. 

Detta ledde till att man utsåg speciella personer med uppgift att följa upp och rapportera det 

som hände och varför problemen uppstod, vilka kallades för internrevisorer.1  

Som ett resultat av ekonomiska skandaler, såsom Enron och Worldcom, där man har 

konstaterat att bristen på den interna kontrollen har varit orsaken, stiftades lagen Sarbanes-

Oxley Act i USA. Lagen började gälla för amerikanska börsnoterade företag år 2004 och för 

utländska företag som är börsnoterade på den amerikanska börsen år 2006. Denna lag är till 

följd av att ägarna ställer högre krav på Corporate Governance i de nordamerikanska 

börsnoterade företagen. Detta leder till ett ökat skydd för finansiärerna eftersom i dagens 

komplexa bolag är ägandet och styrningen till stor del åtskilda.2 Lagen har lett till att 

internrevisionen har fått en allt starkare roll i att stödja ledningens arbete med att dokumentera 

och följa upp den interna kontrollen. En liknande lag, svensk kod för bolagsstyrning, har 

stiftats i Sverige och gäller för svenska börsnoterade företag sedan år 2006.3 

Internrevision har i uppgift att granska och analysera verksamhetens riskhantering. Detta för 

att se om ledningens interna styrning och kontroll följer de lagar och regler som finns, ser till 

att tillgångar skyddas och att resurser nyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå de uppsatta 

målen. Internrevisionen ska även kontrollera att organisationens information är tillförlitlig 

samt undersöka globala föreställningar. Detta gör man för att skapa strukturer och för att 

värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering. Internrevisionen har även i uppgift att ge 

stöd och lämna förslag till förbättringar av styrning, kontroll och ledningsprocesser. 

                                                
1 Löfgren, H, Intern Revision (2005) 
2 Strandh, P och Ulrichs, H, Stärkt internkontroll ökar förtroendet för näringslivet (2002) 
3 Löfgren, H, Intern Revision (2005) 
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Internrevisorn är en oberoende och objektiv part som ska kunna kommunicera all information. 

Internrevisionen ska ge en sammanfattande rapportering och rekommendationer till styrelsen 

om iakttagelser som har utförts.4 

Internrevisionen har en mycket stark roll i många länder. I och med att den internationella 

utvecklingen ökar har även internrevisionen fått en allt större roll i Sverige. Under 1950- 

1970- talet skiljde sig inte den interna revisionen från den externa revisionen, dvs. man 

utförde en mer finansiell granskning. Från och med 1980- talet gick man över till en mer 

operationell granskning där man mer analyserar verksamheten och processerna för 

riskhantering.5 

Av ovan framgår att behovet av den interna revisionen är viktig för företagens interna 

styrning och kontroll. Detta för att förebygga de risker som kan leda till förödande 

ekonomiska konsekvenser för företagen. Den interna revisionen ökar även ägarnas kontroll på 

ledningen. Det är intressant att se hur interna revisionens utveckling har sett ut för att kunna 

se ett mönster i den framtida utvecklingen. 

1.2 Problemformulering 

Hur har den interna revisionen utvecklats inom olika företag i Sverige?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur den interna revisionens utveckling har sett ut i ett 

visst antal utvalda företag i Sverige. Ett antal faktorer kommer att belysas inom den interna 

revisionens utveckling. Dessa är implementeringen och utvecklingen av internrevisionen i 

företagen, den interna revisionens uppgift och roll, samarbetet mellan den interna och externa 

revisionen, organisatorisk och funktionell placering av den interna revisionen i företagen samt 

synen på internrevisionen av resterande delen av företaget.  

1.4 Perspektiv 

Undersökningen kommer att ha ett företagsperspektiv. Detta på grund av att den interna 

revisionen handlar om intern styrning och kontroll i företaget. Därför är det viktigt att 

beskriva och belysa utvecklingen utifrån detta perspektiv. 

                                                
4 Författning: Svenskförfattningssamling, internrevisionsförordning (2006) 
5 Löfgren, H. Intervju (2007), september 
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1.4 Avgränsningar 

Undersökningen har genomförts endast på företag som använder sig av internrevision i 

Sverige. Författarna har valt att inte skapa underlag för hur många företag som använder sig 

av internrevision, vilket skulle kunna ge en bild av den totala populationen. Detta på grund av 

tidsbrist som leder till att författarna inte har möjlighet att genomföra detta.  

2 Internrevision 
 
I detta kapitel kommer författarna att inledningsvis definiera begreppet internrevision. 

Därefter kommer en mer ingående beskrivning av internrevisionens uppgifter och roller, den 

organisatoriska placeringen samt den interna och externa revisionen att framföras. 

 
 
 
2.1 Definition av internrevision 

Enligt Internrevisorerna- The institute of Internal Auditors- Sweden (IIA) lyder definitionen 

av internrevision: �Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och 

rådgivningsaktivitet med uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i olika 

organisationer. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt 

och strukturerad värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 

ledningsprocesser�. 

2.2 Internrevisionens uppgift och roll 

Internrevisionen har i uppgift att tillföra ett värde och förbättra en organisations verksamhet. 

Den hjälper även organisationer att uppnå sina mål genom ett systematiskt strukturerad sätt att 

värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 

ledningsprocesser. Genom att uppmärksamma styrelsen och den verkställande ledningen på 

risk och kontrollfrågor har internrevisionen en viktig roll i styrnings processen. Detta uppnås 

genom en oberoende, objektiv säkrings- och konsultaktivitet.6 Internrevisionen skapar ett 

mervärde genom att förmedla kunskap, skapa förståelse för helheten och ger 

förbättringsåtgärder vilket styrelsen har nytta av.7 

                                                
6 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007) 
7 Internrevisorerna. (2007) 
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Internrevisorn har i uppgift att utföra finansiella analyser, riskutvärdera, bidra till att förbättra 

processer och rutiner samt att analysera, ge förslag och rekommendationer som 

överensstämmer med företagets mål. Internrevisorns roll gentemot organisationens styrelse är 

att bedöma systemen för den interna styrningen och kontrollen. Detta genom att värdera 

effektiviteten kring styrning och kontroll, rekommendera nya kontroller där det behövs och 

avveckla onödiga kontroller. De ska även använda sig av olika ramverk för internkontroll.8 

Internrevisionen har en mer operativ roll genom att förstå verksamheten och dess mål för att 

kunna identifiera de risker som kan hota organisationen. Internrevisionen skall även granska 

efterlevnaden genom att utvärdera att ledningens rutiner och policy följs samt analysera 

förändringar i dessa. De ska även granska målen och kontrollera att de överensstämmer med 

organisationens uppdrag, företagskultur och klimat.9 Internrevisionen ska hjälpa styrelsen/ 

revisionsutskottet med deras övervakande uppgifter för den interna kontrollen. Detta kan ske 

med hjälp av att utvärdera ledningens riskhantering och organisationens internkontrollsystem 

samt att granska bolagsstyrningsprocessen.10 

2.3 Internrevisionens organisatoriska placering 

Internrevisionen kan vara en extern resurs eller en resurs inom den egna organisationen. 

Placeringen av internrevisionen i organisationen kan se ut på olika sätt och ha betydelse för 

dess oberoende roll i organisationen. Enligt IIA bör internrevision vara direkt underställd 

styrelsen. Är internrevisionen placerad under någon avdelning såsom en 

redovisningsavdelning eller en operativ avdelning kan det leda till att den kritiska 

granskningen försvåras.11 Bolagsstyrningen består av styrelsen, ledningen, internrevisorerna 

och externrevisorerna. Då dessa fyra funktioner samarbetar på ett oberoende sätt blir 

internkontrollen stark, etiskt, rapporteringen rättvist, övervakningen effektiv, risker reduceras 

och investeringar skyddas.12 

2.4 Den interna och externa revisionen 

Den interna och externa revisionens verksamhet skiljer sig mycket från varandra. Den interna 

revisionen är mer operationell inriktad med fokus på risker som kan äventyra verksamhetens 

mål. Externrevisionen är mer finansiell inriktad där man fokuserar på redovisningsrisker. Den 
                                                
8 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007) 
9 Ibid. 
10 Internrevisorerna. (2007) 
11 Bergh, T. (1981) 
12 Internrevisorerna. (2007) 
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interna revisionen väljs av styrelsen och ledningen som man rapporterar till. Externrevisionen 

väljs av bolagsstämman och rapporterar till bolagsstämman samt styrelsen och ledningen.13 

Interna revisorer: 

! Utses av styrelsen och ledningen 

! Rapporterar till styrelsen och ledningen 

! Fokuserar på risker som kan äventyra verksamhetens mål 

! Granskar efterlevnad 

Externa revisorer: 

! Väljs av bolagsstämman 

! Rapporterar till bolagsstämman samt styrelsen och ledningen 

! Fokuserar på redovisningsrisker 

! Granskar efterlevnad 

 

 

 

Figur 1, Extern- och Internrevision. Källa: material från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

 

 

 

                                                
13 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007) 
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3 Metod 
 
I detta kapitel presenteras författarnas insamling av information kring ämnet. Därefter 

kommer författarna att beskriva arbetsprocessens tillvägagångssätt samt redogöra för val av 

undersökningsobjekten. Slutligen kommer författarna att rikta källkritik av de valda källorna. 

 
 

3.1 Förstudie 

För att samla in information och få en bredare inblick inom internrevision har författarna 

träffat internrevisorn Hans Löfgren från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Detta skedde 

under två olika tillfällen. Det första tillfället bestod av allmän information om ämnet. Vid 

andra tillfället diskuterades vilka företag författarna kunde använda som uppsatsens 

undersökningsobjekt. Under dessa två möten fick författarna även två tidigare skrivna 

uppsatser om internrevision samt annat skrivet material om ämnet.  

3.2 Undersökningsmetod 

Det finns två typer av undersökningsmetoder, kvalitativa och kvantitativa metoder. Den 

kvalitativa metoden kännetecknas av att det finns en närhet och en direkt relation mellan 

forskaren och undersökningsobjekten. Med denna metod använder man sig av få 

undersökningsobjekt och går in på djupet. Analysen av den insamlade informationen har en 

stor betydelse i den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden innebär att det finns ett 

avstånd mellan forskaren och undersökningsobjekten. Många undersökningsobjekt undersöks 

och man fokuserar mer på bredden.14  Författarna har valt att använda sig av en kvalitativ 

metod för denna undersökning. Den kvalitativa metoden har genomförts med hjälp av 

ingående intervjuer med respondenterna. Syftet med val av denna metod är att få en djupare 

och mer fullständig uppfattning om fenomenet som undersöks. Författarna har valt denna 

metod för att få mer utförliga och djupgående svar än vid en kvantitativ metod där man 

exempelvis använder sig av enkätundersökningar och får en bredare inblick. 

3.3 Urval 

Undersökningens målgrupp och population är samtliga företag som använder sig av 

internrevision i Sverige. Författarna har valt att använda sig av ett urval av populationen för 
                                                
14 Holme, I. M. och Solvang, B.K. (2006) 
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att det är nästan omöjligt och inte heller nödvändigt att undersöka hela populationen. Denna 

undersökning är en flerfallstudie vilket innebär att man kan skapa en hypotes som gäller för 

de undersökta företagen. Med denna typ av studie kan man inte dra generella slutsatser 

eftersom man endast undersöker ett fåtal företag. Undersökningsobjekten är slumpmässigt 

utvalda inom undersökningspopulationen. 

Undersökningsobjekten som användes för denna undersökning bestod av åtta olika företag 

som använder sig av internrevision. Dessa företag är ICA, Ericsson, SEB, Ge Money Bank, 

Posten, Swedbank, Volvo/ Ford och SCA. Undersökningsobjekten hittades med hjälp av 

internrevisionschefen Hans Löfgren på Öhrlings PricewaterhouseCoopers som hjälpte 

författarna med att hitta företag som använder sig av internrevision.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Respektive respondent kontaktades av författarna via telefonsamtal för att boka en lämplig tid 

för intervjutillfället. Sju av åtta intervjuer ägde rum i respondenternas respektive kontor. 

Intervjun med Volvo/ Ford genomfördes med hjälp av en telefonintervju. Detta på grund av 

att deras kontor var placerad i Göteborg och författarna hade ingen möjlighet att åka dit 

personligen. Författarna utgick från ett antal förberedda intervjufrågor som kunde utvecklas 

på plats. Detta för att det är viktigt att täcka de områden som är avsedda att undersöka men att 

det samtidigt ska finnas utrymme för en öppen dialog, vilket ger mer utförliga och djupa svar. 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en diktafon. På så sätt kunde båda författarna vara 

delaktiga i diskussionerna. 

Vid intervjutillfället med Bernt Gyllensvärd, internrevisionschef för SEB, dokumenterades 

inte intervjun. Detta på grund av att diktafonen inte fungerade. Författarna löste detta problem 

genom att skriva ner svaren direkt efter intervjun och hade en telefonintervju med Bernt 

Gyllensvärd vid ett senare tillfälle för att komplettera de punkter som författarna inte hade fått 

med. Intervjun med GE Money Bank genomfördes på en internrevisor som endast hade 

arbetat på företaget under en kortare period. Detta medförde att han inte hade tillräckligt med 

information på vissa frågor. Författarna löste detta genom en telefonintervju med 

internrevisionschefen Anna Gutemark på GE Money Bank som kompletterade de svar som 

saknades.   
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3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet ser till resultatets och undersökningens tillförlitlighet. För att få en hög reliabilitet 

bör resultatet man kommer fram till vara detsamma oavsett vem som gör undersökningen.15 

Undersökningen är baserad på intervjuer där författarna har valt ut ett antal faktorer för att 

med hjälp av dessa undersöka detta fenomen. Vilka undersökningsobjekt och faktorer som 

man väljer att undersöka kan påverka resultatet. Vid genomförandet av denna undersökning 

vid en annan tidpunkt kan resultatet skilja sig något men inte avsevärt. Författarna har 

dokumenterat alla intervjuer förutom en med hjälp av en diktafon. Intervjun som utfördes utan 

diktafon har författarna bekräftat svaren genom att kontakta respondenten vid ett annat 

tillfälle. Detta leder till att dokumentationerna av intervjuerna är tillförlitliga. Författarna 

anser därför att denna undersökning har en ganska hög reliabilitet. 

Med validitet menas att man har undersökt det man har avsett att undersöka, dvs. hur relevant 

den insamlade data är för fenomenet som undersöks.16 Författarna började med att fastställa 

vilka faktorer som skulle undersökas för att belysa detta fenomen. Intervjufrågorna 

konstruerades efter de valda faktorerna vilket har medfört att relevanta frågor har ställts till 

det man har avsätt att undersöka. Därför har denna undersökning en hög validitet. 

3.5 Källkritik 

Undersökningen har genomförts på endast internrevisorer i de olika företagen. 

Internrevisorernas uppfattning kan skilja sig från den resterande delen av företaget såsom 

styrelsen. Detta kan innebära att svaren kan skilja sig från varandra beroende på vem som 

undersöks. 

Undersökningen har genomförts på endast ett fåtal företag vilket leder till att författarna inte 

kan dra några generella slutsatser. 

Intervjun som genomfördes med endast telefon var inte lika givande som de resterande 

intervjuerna. Detta för att det var svårare att skapa en dialog där respondenterna gav mer 

utförliga svar. 

 

 
                                                
15 Johannessen/Tufte (2003) 
16 Johannessen/Tufte (2003) 
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4 Teori 
 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för en teori och två regelverk som påverkar 

den interna revisionen. 

 
 

4.1 Corporate Governance 
 

Corporate Governance (bolagsstyrning) har blivit allt mer eftertraktad för att undvika 

ekonomiska skandaler som exempelvis Enron och WorldCom.17 Kontrollen över de noterade 

företagen har allt mer förflyttats från ägarna till företagsledningen. Detta på grund av att 

företagen har växt i storlek och ägandet blir allt mer spridd.18 De ekonomiska skandalerna 

medförde att de privata investerarnas tillit för att investera i företag minskade.19 

 

Corporate Governance är ett beslutssystem om hur ägarna direkt och indirekt styr bolaget. De 

olika ägargruppernas insyn i bolagets verksamhet ökar ju högre informationsflödet är, vilket i 

sin tur bidrar till att detta beslutsystem fungerar mer effektivt.20 Kopplingen mellan ägare och 

management samt företag är det som uppmärksammas i Corporate Governance.21 Syftet är att 

de börsnoterade företagen ska drivas med ägarnas intresse. De regler som bolagen ska följa 

finns i en bolagsstyrningskod vilket bl.a. innehåller hur styrelsemedlemmar nomineras, hur 

styrelsearbetet bedrivs och vilken ersättning som går till VD och övriga ledande 

befattningshavare. 22 

4.2 Sarbanes-Oxley Act 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) växte fram utifrån ett antal ekonomiska skandaler i USA, bl.a. 

Enron och Worldcom. SOX är ett tvingande regelverk, och började gälla för amerikanska 

börsnoterade företag efter den 15 november 2004. Den började även gälla för utländska 

företag som är noterade på den amerikanska börsen från och med den 15 juli 2006. SOX har 

medfört att det ställs nya krav, där det största kravet ligger i kontrollen av den finansiella 

rapporteringen. Kontroller bör genomföras för att identifiera och möta risker som kan uppstå i 

                                                
17 Colley, J. L. (2005) 
18 Carlsson, R. och H. (1997) 
19 Colley, J. L. (2005) 
20 Internet: OMX (2007) 
21 Carlsson, R. och H. (1997) 
22 Internet: Ekonomifakta (2007) 
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den finansiella rapporteringen.23 Lagen hänvisar till The Committee of Sponsoring 

Organizations of Treadway Commission (COSO), vilket är ett erkänt ramverk för god sed för 

intern styrning och kontroll.24 

4.3 Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning fastställdes i december år 2004 och infördes den första juli år 

2005 vilket gäller för alla bolag på A- listan samt större bolag på O- listan.25 Svensk kod för 

bolagsstyrning handlar om att styra bolag på ett effektivt sätt som uppfyller ägarnas krav på 

avkastning på det investerade kapitalet. Den riktar sig främst till aktiemarknadsbolag (bolag 

noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats). Kodens syfte är att bidra till 

förbättrad styrning av svenska bolag, främst aktiemarknadsbolagen. Detta är viktigt för att öka 

förtroendet för utländska investerare och andra aktörer på den internationella marknaden. 

Koden utgår ifrån principen att �följa eller förklara�, vilket innebär att de enskilda reglerna 

inte behöver följas av bolagen om man kan förklara varför de avviker. Koden omfattar 

beslutsystemet i bolagen och ger riktlinjer för bolagets rapportering till ägare, kapitalmarknad 

och omvärlden i övrigt.26 Ledningen ansvarar för den interna kontrollen. Detta bör ske med 

hjälp av utfärdande av policys, instruktioner och attestplaner som ska följas upp.27  

Styrelsen ska enligt koden kontrollera att bolaget har en god intern kontroll och ska 

kontinuerligt utvärdera och testa hur detta system fungerar i bolaget som ska dokumenteras. 

Detta ska redovisas med en årlig rapport som granskas av bolagets revisor.28 

5 Beskrivning av valda faktorer 
 
I detta kapitel kommer författarna att presentera de valda faktorer som man avser att 

undersöka. Därefter kommer en förklaring till valet av dessa faktorer. 

 
 

Författarna har valt att fokusera sig på ett antal specifika faktorer inom internrevision. Dessa 

faktorer kommer att ligga till grund för att undersöka hur utvecklingen inom internrevisionen 

har sätt ut. 
                                                
23 Internet: Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007) 
24 Internet: COSO (2007) 
25 Internet: OMX (2007) 
26 Svernlöv, C. (2005) 
27 Internrevisorerna. (2007) 
28 Löfgren, H. (2007) 
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1. Implementeringen och utvecklingen av internrevisionen i företagen 

Anledningen till att företag använder sig av internrevision kan bero på att man frivilligt inför 

denna funktion eller på grund av krav från olika lagstiftningar. En av dessa lagstiftningar som 

kan påverka svenska företag är införandet av svensk kod för bolagsstyrning, vilket är ett 

relativt nytt regelverk på den svenska marknaden (sedan år 2005). Ett annat regelverk är den 

amerikanska lagstiftningen SOX som påverkar företag som är noterade på den amerikanska 

börsen. Det är därför viktigt att granska hur dessa regelverk har påverkat implementeringen 

och utvecklingen av den interna revisionen inom de olika företagen. 

2. Organisering och funktionell placering av internrevisionen 

Det är av väsentligt betydelse att internrevisionen har en oberoende roll i företaget. Därför har 

placeringen av denna funktion i företagen en betydande roll. Författarna kommer att 

undersöka hur placeringen ser ut i företagen och om detta har förändrats under tiden man har 

använt sig av internrevision. 

3. Internrevisionens uppgift och roll 

Syftet med att undersöka dessa faktorer är att se hur internrevisionens uppgift och roll ser ut i 

de olika företagen samt att se om de har förändrats och i så fall på vilket sätt. Författarna 

kommer även att undersöka vad anledningen till förändringarna är. 

4. Den interna och externa revisionen 

Denna faktor har valts för att författarna vill undersöka hur den interna och externa 

revisionens samarbete och arbetsfördelning ser ut i de olika företagen. Författarna kommer att 

undersöka om arbetsuppgifterna och samarbetet har förändrats över tiden då företagen har 

använt sig av internrevision. 

5. Synen på internrevisionen från den resterande delen av företaget 

Denna faktor har valts på grund av det är viktigt att undersöka hur den resterande delen av 

företaget ser på denna funktion och vilken inställning de har till arbetet som internrevisionen 

utför. Författarna kommer även att undersöka om denna syn har förändrats och i så fall vad 

anledningen till det är. 
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6 Resultat 
 
I detta kapitel kommer författarna att framföra det material som har samlats in från de 

kvalitativa intervjuerna med undersökningsobjekten. 

 
 
 
6.1 Intervju med Lena Lagerkvist manager på ICA:s internrevision den 25 oktober 2007 

Lena Lagerkvist har arbetat med internrevision i ca tio år. Inom matvaruhuset, ICA har hon 

arbetat sedan augusti 2007. Hennes definition av internrevision är styrelsens verktyg att 

säkerställa att organisationen når sina mål effektivt samt att hantera de risker som finns. 

ICA är ett börsnoterat företag i Sverige och måste därför följa svensk kod för bolagsstyrning 

som innebär att företaget måste använda sig av internrevision eller förklara varför man inte 

gör det.  Denna reglering infördes år 2005 men ICA började använda sig av internrevision 

innan regleringen genomfördes. ICA införde internrevisionen frivilligt år 2002 med hjälp av 

externa konsulter och utvecklades till en egen avdelning inom företaget år 2003. Enligt Lena 

har svensk kod för bolagsstyrning lett till att behovet och efterfrågan av internrevision ökat 

enormt.  

Internrevisorerna finns som en egen avdelning inom organisationen och är placerat under 

styrelsen. ICA har fyra internrevisorer på huvudkontoret i Sverige. Det finns ytterligare 5- 6 

internrevisorer som enbart åker runt och reviderar i butikerna runt om i världen där ICA finns. 

Vid behov av extra hjälp hyrs externa resurser, men ser att det är mer effektivt med 

internrevisorer som finns internt i företaget. Detta för att vid extern inhyrning uppstår det en 

risk för att det blir ett ytligt arbete eftersom konsulterna inte är så insatta i företaget. Lena 

anser att det är viktigt att internrevisionerna sitter funktionellt under styrelsen och har en 

oberoende roll. Företaget har en positiv inställning till internrevisionen. De ser det som en 

viktig funktion som är nödvändig att använda inom företaget. 

Internrevisionen på ICA arbetar inte tillsammans eller åt den externa revisionen, men kan 

samarbeta. Deras arbetsuppgifter skiljer sig från varandra då internrevisionen arbetar med den 

operationella delen och fokuserar sig mer på processer, medan de externa revisionerna 

fokuserar på finansiella uppgifter. En av internrevisionens uppgifter är att granska processerna 

vid framställningen av de finansiella rapporterna. Hon ser att internrevisionen idag har en 
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egen funktion till skillnad från förr då internrevisionen var mer kopplat till den externa 

revisionen. Dessutom var internrevisionen inte en hög prioriterad resurs inom företaget.  

Fördelar som hon ser med internrevisionen är att det är ett säkerställande verktyg för 

ledningen och styrelsen samt att det finns kontroller och vettiga processer på plats. Detta blir 

ett av deras verktyg att hantera risker. Företagets styrelse och ledning har på den senaste tiden 

börjat se internrevisionen som ett allt mer effektivt styrningsverktyg. Nackdelar med 

internrevision kan vara att man inte tillför användbara rapporter till ledningen och styrelsen. 

Lenas syn på internrevisionens framtida utveckling är att allt fler företag kommer att använda 

sig av denna funktion. Uppgifterna och placeringen av internrevisionen kommer däremot att 

vara detsamma anser hon. 

6.2 Intervju med Helena Landström, internrevisor på Ericsson den 29 oktober 2007 

Helena Landström har arbetat som internrevisor på Ericsson sedan år 2005, men har arbetat 

som internrevisor även i andra företag sedan 2002. Hon definierar internrevisionen som en 

funktion som arbetar med operationell revision. Man arbetar med att granska riskhantering, 

hur den interna kontrollen ser ut samt hur aktiviteterna i processerna ser ut i företagen. 

Internrevisionen ska ha en oberoende funktion i företaget som rapporterar direkt till styrelsen.  

Internrevisionen på Ericsson startade som en centraliserad enhet år 2004 med cirka fem 

internrevisorer. Idag är de cirka tjugofem internrevisorer på Ericsson eftersom behovet har 

ökat. Uppbyggnaden av en centraliserad enhet för internrevisionen i Eriksson kom till följd av 

de ekonomiska skandalerna (Enron och Worldcom) i början av 2000- talet samt till följd av 

uppkomsten av lagstiftningen SOX. Detta på grund av att Ericsson är noterad på den 

amerikanska börsen. Innan denna centraliserade enheten startade fanns det en funktion som 

koordinerade revisionen genom organisationen. Denna funktion arbetade inte proaktivt och 

företaget använde sig inte av en revisionsplan i lika hög utsträckning som de gör idag och var 

mer finansiellt fokuserat än operationellt. 

Interna revisionen på Ericsson är uppdelat i tre olika regioner som funktionellt är placerade 

under styrelsen. Den interna revisionen på de olika företagen runt om i världen genomförs av 

internrevisorer som är grupperade i dessa regioner och arbetar utåt mot företagen. 

Internrevisorer som är placerade i Stockholm ansvarar för verksamheter i Europa, Afrika och 

mellanöstern. Internrevisorerna som arbetar med nord- och sydamerika befinner sig i Dallas, 
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och de som ansvarar för Asien, Australien och Nya Zeeland befinner sig i Peking och Kuala 

Lumpur.  

För att underlätta för företagen som utsätts för olika typer av revisioner, interna och externa, 

samt för att det inte ska ske ett dubbelt arbete för de som genomför de olika typer av 

revisioner har Ericsson börjat med ett nytt koordinationssystem. Syftet med detta system är att 

öka kommunikationen mellan de olika revisionsavdelningarna för att minska risken för att 

man utför samma arbete. Den interna revisionen arbetar inte tillsammans med den externa 

revisionen, men kan utbyta information med varandra. Den externa revisionen och processen 

granskas inte av de interna revisorerna. 

Företaget har implementerat SOX ramverk vilket har medfört att de övriga anställdas syn och 

inställning för internrevisionen har varit positiv. Detta har även medfört ett ökat förståelse för 

arbetet som den interna revisionen utför.  

Fördelarna med att använda sig av internrevision är att en oberoende person kontrollerar 

processerna i företaget. Dessutom har man möjligheten att arbeta med ett uppdrag under en 

längre period. Internrevisionen ses som ett viktigt verktyg för att stödja organisationen med 

att kontrollera de områden som medför stor risk. Innan införandet av den centraliserade 

enheten för internrevisionen sågs detta inte som en nödvändig funktion. 

Helenas syn på internrevisionens utveckling är att internrevisionen förmodligen inte kommer 

att efterfrågas i lika stor utsträckning som det gör idag. Hon tror inte att man kommer att gå 

tillbaka till inställningen man hade för internrevisionen för bara ett antal år sedan. 

6.3 Intervju med Bernt Gyllensvärd, före detta internrevisionschef på SEB den 20 

november 2007 

Bernt Gyllensvärd har varit intervisionschef på banken SEB i 17 år, men har slutat sedan ett år 

tillbaka. Han ser på internrevisionen som ett organ för styrelsen för att säkerställa att 

internstyrningen och kontrollen är tillfredsställande. 

Internrevisionen har funnits på SEB sedan starten. Detta på grund av att de finansiella 

företagen har som krav från finansinspektionen att använda sig av internrevision i företaget. 

SEB påverkades inte mycket av Svensk kod för bolagsstyrning. Detta på grund av att de 

använde sig av internrevision långt innan lagstiftningen infördes i Sverige. SEB är ett stort 

internationellt företag som måste anpassa sig till den internationella marknaden och dess 
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regleringar. Företaget tvingas alltid till att ligga ett steg före och hade därför redan 

implementerat det mesta av det som fanns i svensk kod för bolagsstyrning innan lagen 

infördes i Sverige.   

Internrevisionen finns som ett eget område inom företaget och består av över 120 

internrevisorer. Dessa är underordnade styrelsen och rapporterar resultatet av deras arbete till 

styrelsen. Antalet internrevisorer har inte ökat trots att företaget är dubbelt så stor idag. Detta 

på grund av att man förr såg varje bankkontor som en egen enhet vilket medförde att 

internrevisorerna var tvungna att åka ut till varje bank och granska varje enhet för sig. Den 

tekniska utvecklingen har bidragit till förenklingar i dessa processer. Färre personer kan 

genomföra samma arbete från ett centralt område och granskar flera områden samtidigt. 

Internrevisionernas uppgifter har förändrats sedan år 1990. Internrevisionen identifierar de 

risker som finns för att företaget skall nå sina mål. Därefter ser man vilka kontroller som finns 

för att hantera dessa risker och granskar processerna för hur dessa kontroller fungerar. Förr 

var internrevisionen en mer kontrollerande enhet som upptäckte brister och rapporterade till 

styrelsen. Nu ger man även förslag på hur man kan åtgärda dessa brister. Förr upptäcktes 

riskerna efter att de hade inträffats medan man nu arbetar mer med att förutse och förebygga 

möjliga framtida risker. Idag utgår man från helheten men fokuserar på delar som har hög 

riskgrad medan man förr kontrollerade allting kontinuerligt utan att fokusera sig på det 

väsentliga. 

Den interna och externa revisionens samarbete har förändrats, förr var deras samarbete 

bristande. Samma arbete utfördes två gånger främst på grund av att den externa revisionen 

inte ville överlåta vissa arbetsuppgifter till den interna revisionen. Idag har detta samarbete 

förbättrats. De olika enheterna har uppdelade arbetsuppgifter vilket har lett till att man nu 

samarbetar med varandra på ett mer effektivt sätt. 

Synen på internrevisionen har förändrats med tiden. Denna funktion ses som en väldigt 

positiv funktion av resterande anställda i företaget. Tidigare sågs internrevisorerna mer som 

en kontrollerande enhet som granskade personalen, medan man idag ser denna funktion som 

en hjälpsam och givande enhet som är nödvändig för företagets fortlevnad.   

Bernt ser en uppåtgående trend för internrevisionen. Den framtida utvecklingen för 

internrevisionen är enligt honom att införa behörighetskrav för internrevisorerna. Detta genom 

att kräva en viss akademisk kunskap, ha arbetat med internrevision i ett antal år samt att 

genomföra ett prov innan man kan ses som en kvalificerad internrevisor.  
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6.4 Intervju med Jerker Dahlin, internrevisor på GE Money Bank, den 27 november 
2007 tillsammans med en kompletterande telefonintervju med Anna Gutemark, 
internrevisionschef på GE Money Bank, den 29 november 2007 

Jerker Dahlin har arbetat som internrevisor på nischbanken GE Money Bank sedan år 2005, 

men har länge arbetat med internrevision inom andra företag. Anna Gutemark har arbetat på 

GE Money Bank sedan år 1995. Sedan år 2002 har Anna varit internrevisionschef på GE 

Money Bank i Norden och Baltikum.  

Jerker definierar internrevision som en funktion där man reviderar de operationella 

processerna och inte de finansiella processerna. Internrevisionen ser till att företagets 

anställda följer de lagar och förordningar som måste följas och att bolagen arbetar på ett 

korrekt sätt. 

Införandet av internrevisionen berodde på ett lagkrav. GE Money Bank är ett amerikanskt 

bolag som påverkas av den amerikanska lagstiftningen SOX. Detta medförde att företaget inte 

påverkades av svensk kod för bolagsstyrning som är en motsvarighet till den amerikanska 

lagstiftningen SOX. 

Internrevisionen på företaget skapades år 2002. Internrevisionen på GE Money Bank i norden 

består av en internrevisionschef och tre internrevisorer som ansvarar för de nordiska bolagen. 

Internrevisorerna arbetar oftast individuellt med de olika uppdragen i de nordiska bolagen. 

Internrevisionen är underordnad revisionskommittén som är en del av styrelsen, vilka man 

rapporterar till. 

Från början arbetade internrevisionen med existerande processer och granskade dem i 

efterhand. Idag sitter dem med i ledningsgruppen och vet vad det är som händer för att man 

arbetar proaktivt. Detta leder till att internrevisorerna kan vara med från början och även vara 

rådgivare i ett tidigt stadium. Internrevisionen ger förslag på förbättringar till de områden som 

granskas och beskriver hur väsentlig risken är för företaget samt hur den skall prioriteras. GE 

Money Bank ser internrevisionen som ett styrningsverktyg för styrelsen eftersom man 

granskar processerna och analyserar vilka risker som företaget har. 

Det sker inte en klar arbetsfördelning mellan den interna och externa revisionen. 

Externrevisionen granskar i vissa fall samma områden som internrevisionen. Den interna 

revisionen bestämmer sig för vilka områden som skall granskas och revideras. Därefter kan 

den externa revisionen ta del av den interna revisionens planering och använda sig av det som 
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berör deras område. Relationen mellan den interna och externa revisionen har inte förändrats 

avsevärt mycket sedan företaget startades. 

Synen på internrevisionen av den resterande delen i företaget skiljer sig i de olika länderna. 

Den interna revisionen upplevs idag som en väldig positiv funktion på GE Money Bank i 

Sverige. Detta för att internrevisionen ger dem en service, ju mer service internrevisionen ger 

desto bättre uppfattas det. I början då internrevisionen infördes på företaget upplevdes den 

som en kontrollerande enhet som inte uppskattades i lika hög grad av de resterande i företaget 

i och med att de anställda inte riktigt förstod vad de hade för funktion och roll i företaget. I 

Danmark har synen inte förändrats i lika hög utsträckning som i Sverige. Där är de anställda 

mer skeptiska till denna funktion och har svårare för att ta till sig råd från denna. Detta för att 

internrevisionen upplevs som en kontrollerande enhet. 

Jerker ser en uppåtgående trend inom internrevisionen. Internrevisionen är ett relativt nytt 

område som är viktig för företagen eftersom man arbetar med att identifiera och hantera de 

olika risker som finns på ett mer effektivt sätt. 

6.5 Intervju med Mats Tunbjörk, internrevisionschef på Posten, den 30 november 2007 

Mats Tunbjörk har arbetat som internrevisionschef på Posten sedan år 1999. Hans definition 

av internrevision är att denna är en oberoende granskningsfunktion i förhållande till den 

operativa verksamheten. Internrevisionen har i uppgift att säkerställer att verksamheten är 

effektiv och ändamålsenlig, att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och att tillämpliga 

lagar och förordningar samt att övriga regler för bolagets verksamhet efterlevs.  

Internrevisionen har funnits på Posten sedan början av 1900- talet. Tidigare hade företaget ett 

eget verksamhetsområde med 15 internrevisorer vilket till stor del berodde på att företaget 

hade en bankverksamhet. Man hade krav att agera och arbeta på samma sätt som banker, 

mycket resurser användes till att granska dessa enheter. Denna typ av arbetssätt har 

förändrats, nya rutiner och processer har skapats för att minska arbetet som internrevisorerna 

genomför. Detta har lett till att sedan år 2003 finns det endast en internrevisor på företaget 

som tar in externa resurser genom köp av internrevisionstjänster från ett externt 

revisionsbolag. Posten har inte påverkats av svensk kod för bolagsstyrning. Detta för att 

företaget har använt sig av internrevision i en lång period innan koden infördes, det vill säga 

att företaget redan har implementerat de flesta krav som koden ställer. 
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Det finns olika verksamhetsområden i Posten som arbetar med riskhanteringen men tillhör 

inte internrevisionsverksamheten. Med hjälp av dessa olika analyser samt 

internrevisionsgranskningen bildas revisionsplanen. Denna plan skickas till revisionsutskottet 

som är en del av styrelsen, vilka fastställer om genomförandet ska ske. Revisionsplanen 

presenteras senare för revisionsbolaget som tar fram rätt kompetens för att genomföra detta. 

Denna arbetsätt har lett till att internrevisionens arbete har fått bättre kvalité, på grund av 

specialistkompetensen, vilket har lett till att resterande delen av företaget har fått en mer 

positiv syn. Nackdelen med denna arbetssätt är att de externa resurserna inte är så insatta i 

företaget, men detta löses genom att den interna revisorn som finns i företaget får bidra med 

de kunskaperna som saknas. 

Posten har ett antal uppsatta mål där internrevisionens uppgift är att säkerställa att företaget 

når sina mål och att granska och utvärdera den interna kontrollen i koncernen. Detta sker 

genom att internrevisionen granskar hur effektivt företaget arbetar med att nå dessa mål och 

hur riskhanteringsprocesserna fungerar i företaget. Internrevisionen ska även hitta möjliga 

risker som kan förhindra företaget från att nå dessa mål och ge råd till hur företaget bör 

hantera dessa risker.  

Förr arbetade internrevisorerna mycket med grovarbetet som att göra kontoanalyser och 

skriva rapporter till externrevisorerna. Man ägnade cirka en tredje del av tiden åt finansiell 

revision. Senare har man upptäckt att detta är en felprioritering av resurserna med tanke på att 

det finns många andra riskområden än de finansiella som företaget måste ta hänsyn till. Idag 

har man tydligare arbetsfördelning där den externa tar mer primärt ansvar för den finansiella 

rapporteringen och den interna revisionen arbetar främst med företagets mål. Internrevisionen 

planerar sitt arbete efter hur stora riskerna är och prioriterar de högsta riskerna. 

Mats ser internrevisionen som ett styrningsverktyg för styrelsen. Detta på grund av att 

företaget har själva ansvaret för en fungerande internkontroll och den interna revisionen 

kontrollerar att dessa processer fungerar på ett effektivt sätt. Detta skulle annars vara väldigt 

svårt för styrelsen att granska eftersom de inte har en oberoende roll i företaget. 

Mats anser att svensk kod för bolagsstyrning har medfört att allt fler företag har infört 

internrevision och fler företag, främst industriföretag, kommer att införa det. Han tror att 

svensk kod för bolagsstyrning kommer att ställa högre krav än vad man gör idag. Detta på 

grund av att man ska ligga på samma nivå som de europeiska regleringarna. 
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6.6 Intervju med Sofia Johansson, internrevisionschef på Swedbank, den 30 november 
2007 

Sofia Johansson har arbetat på banken Swedbank i 20 år. Sedan år 2004 är hon en av två 

internrevisionschefer på Swedbank i Sverige. Sofia definierar internrevisionen som en 

funktion som skall arbeta med risker och den interna kontrollen.  

Swedbank har sedan företaget startades använt sig av internrevision, vilket beror på att 

finansiella verksamheter har som krav från finansinspektionen att använda sig av denna 

funktion. Swedbank i Sverige har en egen internrevisionsavdelning inom företaget. Detta för 

att det är mer kostnadseffektivt än att hyra in externa resurser. Antalet internrevisorer har 

sedan år 1999 minskat från att vara cirka 100 internrevisorer till cirka 35 idag. 

Internrevisionen är underordnad styrelsen och rapporterar direkt till dem. Ett revisionsutskott 

som består av ett antal personer av styrelsen har skapats. Internrevisionen träffar och 

kommunicerar med detta utskott i större utsträckning än hela styrelsen. Internrevisionen ses 

som ett effektivt verktyg för styrelsen. 

Företaget har inte påverkats mycket av svensk kod för bolagsstyrning eftersom man redan 

hade implementerat mycket av de regler som finns med i koden. Detta på grund av att det har 

funnits krav från finansinspektionen att banker bör använda sig av internrevision samt att 

företaget har agerat länge på den internationella marknaden som har ställt krav som finns med 

i koden. 

Arbetsuppgifterna inom denna funktion har förändrats. Tidigare genomförde internrevisorerna 

oförberedda besök till de olika enheterna. Då kontrollerade man om kassorna stämde. Idag 

kontrollerar man inte längre kassorna i och med att man har nya system som sköter detta, man 

kontrollerar istället olika områden vid olika tillfällen. Dessutom är det alltid förberedda besök 

från internrevisorerna till de olika enheterna. Förr granskade man mer enheter till skillnad från 

att man idag granskar att processerna för hur olika områden fungerar. Efter denna förändring 

är kommunikationen till de olika enheterna viktig. Detta på grund av att de anställda inte 

uppfattar internrevisionen som en givande funktion eftersom granskningen inte sker på 

samma sätt som man tidigare har gjort. Många ansåg att det tidigare arbetssättet var bra i och 

med att internrevisorerna granskade de olika enheterna och upptäckte fel som kunde åtgärdas. 

Detta löser företaget genom att informera enheterna om varför man har förändrat arbetssättet. 

Då de olika enheterna har fått mer information om detta så har även deras syn på 

internrevisionen förändrats till mer positivt. 
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Internrevisionen är allt mer riskorienterad och arbetar mer med att analysera processerna och 

identifiera de största riskerna för företaget. Man gör en årlig plan för de möjliga riskerna som 

följs upp av en årlig riskuppdatering för att kontrollera att de identifierade riskerna fortfarande 

är aktuella.  

Arbetsuppgifterna mellan de interna och externa revisorerna delas upp, på så sätt vet båda 

funktionerna vad de ska göra. Internrevisionen granskar bokslutet tillsammans med den 

externa revisionen fyra gånger om året. Samarbetet mellan dessa två funktioner har ökat 

jämfört med tidigare år. Dessa två funktioner arbetar tillsammans i större utsträckning idag än 

vad de gjorde förr. 

Förr rapporterade internrevisorerna med långa rapporter om det som analyserades till 

styrelsen och de olika enheterna som berördes av dessa. Idag arbetar man allt mer med att 

korta ner dessa rapporter och istället lägga ner resurser till att följa upp rapporterna och 

komma med förslag till förbättringar. I framtiden tror Sofia att dessa rapporter kommer att 

försvinna och att man istället förklara vilka åtgärder som bör tas. 

6.7 Telefonintervju med Lars Fogelin och Kristin Ryder, internrevisorer på Volvo/ 
Ford, den 4 december 2007 

Lars Fogelin har arbetat som senior internrevisor i cirka tre år på Volvo/ Ford och Kristin 

Ryder har arbetat som internrevisor i ett år på företaget. Deras definition av internrevision är 

att vara oberoende, objektiv och ha en granskande funktion som försäkrar att företaget når 

sina mål. 

Ford har använt sig av internrevision väldigt länge. Ford köpte upp Volvo år 1999 vilket 

medförde att man då började implementera internrevision i Volvo. 

Internrevisionsverksamheten är placerad hos Ford som hyr ut internrevisorer till Volvo under 

begränsade tidsperioder för att granska specifika områden. 

Internrevisionen är underorganiserad Fords ledning vilka internrevisorerna rapporterar till. 

Rapporteringen skickas vidare till de olika cheferna i en hierarkisk ordning. Verksamheter 

består av 30 internrevisorer. 

Volvo ägs av ett amerikanskt bolag och påverkas främst av den amerikanska lagstiftningen 

SOX.  Företaget har inte påverkats i en större utsträckning av svensk kod för bolagsstyrning 

som är den svenska motsvarigheten för SOX. 
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Arbetsuppgifterna och arbetssättet har inte förändrats i någon större utsträckning i Volvo. Det 

som har förändrats är vad som revideras. En revisionsplan genomförs för att hitta det som 

skall revideras och vad som bör prioriteras. Därefter planeras det som skall utföras beroende 

på hur hög risken är som rapporteras till styrelsen. 

Den interna revisionen samarbetar inte direkt med den externa revisionen på en operationell 

nivå. Dessa två funktioner ses som två olika områden som har olika arbetsuppgifter. Den 

interna revisionen reviderar olika processer för exempelvis säkerheten och går in mer på 

djupet. De externa revisorerna arbetar mer med de finansiella rapporterna dvs. de skrapar mer 

på ytan. 

De tror att skandaler såsom Enron har lett till att internrevisionen har fått en allt mer 

betydande roll och allt fler ser behovet av denna funktion. Även att synen kommer att 

utvecklas med tiden och därmed ökar behovet av internrevisionen. De ser inte att arbetssättet 

kommer att förändras så mycket men att det kan bli mer effektivt med hjälp av den 

teknologiska utvecklingen. 

6.8 Intervju med Jörgen Stattin, internrevisor på SCA, den 5 december 2007 

Jörgen Stattin har arbetat som internrevisor på industriföretaget SCA i cirka ett år och har 

tidigare arbetat som konsult. Han har ansvar för internrevisionen för ett av SCA:s olika 

affärsområden. Jörgen definierar internrevision som en rådgivande och försäkrande 

organisation till styrelsen.  

Införandet av internrevision för SCA:s alla olika affärsområden skedde år 2006. Anledningen 

till att företaget började med internrevision var bl.a. för att svensk kod för bolagsstyrning 

krävde att man skulle ha internrevision om man inte kunde förklara varför man inte hade det. 

Den andra anledningen var för att företaget tyckte att det fanns ett behov av internrevision 

efter alla stora skandaler såsom Enron och WorldCom. Anledningen till att man inte tidigare 

har använt sig av internrevision är dels på grund av att företaget har ansett att de har haft en 

bra internkontroll samt för att företaget är väldigt decentraliserad. En annan anledning till 

företaget inte har använt sig av internrevision under en längre period är att man under 70-90 

talet ansåg att det onödigt att lägga ner resurser på internrevisionen. Denna syn ändrades efter 

de ovan nämnda ekonomiska skandalerna som bevisade att behovet av internrevision fanns. 
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Företaget har ett eget verksamhetsområde för internrevisionen där det totalt arbetar cirka 13 

internrevisorer runt om i världen. De olika internrevisorerna ansvarar för olika affärsområden, 

och arbetar med dessa i SCA:s alla företag runt om i världen. Internrevisionen är underordnad 

styrelsen. De olika revisorerna runt om i världen rapporterar till internrevisionschefen som i 

sin tur rapporterar till revisionsutskottet som är en del av styrelsen. Denna information är 

väldigt värdefull för styrelsen och företagets styrning. Detta på grund av att informationen 

inte skickas genom flera led innan den når styrelsen, vilket gör att informationen inte 

förändras allt för mycket. 

Internrevisionen har som syfte att ge råd och försäkran för att uppnå de uppsatta målen vilka 

är en förbättring av den interna kontrollen, styrningsprocessen och riskhanteringen. 

Internrevisionen har som uppgift att granska och testa företagets rutiner, interna kontroll och 

riskhantering. Detta utförs genom revision och konsulttjänster där internrevisorerna kommer 

med råd och förslag för förbättringsåtgärder. För att behålla en oberoende roll är det inte 

samma internrevisor som reviderar som den som är med i processen och ger råd på 

förbättringar.  

Internrevisionen samarbetar med den externa revisionen genom att man tar del av varandras 

arbeten. Detta medför att samma arbete inte utförs flera gånger. Det förekommer även att 

dessa två funktioner även är rådgivare till varandra vid behov. 

Internrevisionen är en nystartad funktion i företaget vilket är anledningen till att det inte har 

skett några stora förändringar. De förändringar som har skett är att man från början inte hade 

någon gemensam arbetsmetod för internrevisorerna och inte heller någon central databas som 

kunde användas av alla internrevisorer runt om i världen. Detta har man infört och använder 

sig av idag. 

Den större delen av företaget har en positiv syn till införandet av internrevisionen. En del av 

ledningen av de olika affärsområdena har dock en mindre positiv syn på denna funktion. Detta 

beror på att de inte har insett värdet och syftet av denna funktion. 

Han ser att fokus har tidigare varit på kontrollen av den finansiella rapporteringen vilket 

börjar försvinna allt mer. Fokus kommer och bör istället ligga mer på förbättring av den 

interna kontrollen, styrningsprocessen och riskhanteringen. 
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7 Analys 
 
I detta kapitel kommer författarna börja med att klargöra undersökningsobjektens 

definitionen av begreppet internrevision. Därefter kommer författarna att analysera resultatet 

av den kvalitativa underökningen med hjälp av de valda faktorerna. 

 
 

7.1 Definitionen av begreppet internrevision 

Författarna började alla intervjuer med att be de olika respondenterna att definiera begreppet 

internrevision. Detta för att undersöka hur de olika respondenterna tolkar begreppet och se om 

detta överensstämmer med IIA:s allmänna definition av internrevision. Respondenternas 

definitioner av detta begrepp överensstämde med IIA:s allmänna definition. De olika 

respondenterna var välbekanta med innebörden av begreppet internrevision. Detta 

underlättade intervjun eftersom både författarna och respondenterna utgick från samma 

definition av begreppet. 

7.2 Implementeringen och utvecklingen av internrevisionen i företagen 

Införandet av internrevision i de olika företagen har berott på olika faktorer. Tre av de 

undersökta företagen, SEB, Swedbank och Posten, har använt sig av internrevision långt 

innan SOX och svensk kod för bolagsstiftning infördes. Detta på grund av att de hade krav 

från finansinspektionen att använda sig av internrevision. Dessa företag hade redan 

implementerat de krav som SOX och svensk kod för bolagsstyrning ställde. Därför har 

implementeringen och utvecklingen av internrevisionen inte påverkats av dessa lagstiftningar 

i de tre företagen. Ericsson, GE Money Bank och Volvo är företag som är noterade på den 

amerikanska börsen och har påverkats av lagstiftningen SOX. Ericsson använde sig inte av 

internrevision innan lagstiftningen SOX uppkom. Införandet av internrevisionen i detta 

företag berodde på de krav som denna lagstiftning ställde. GE Money Bank och Volvo 

använde sig av internrevision 3- 4 år innan lagstiftningen kom till. Dessa påverkades ändå av 

SOX eftersom kraven av denna lagstiftning var högre än de regler som företaget redan följde. 

ICA påverkades på samma sätt som GE Money Bank och Volvo dvs. av införandet av svensk 

kod för bolagsstyrning. ICA hade redan implementerat internrevisionen i företaget tre år innan 

svensk kod för bolagsstyrning uppkom. Företaget påverkades av denna lagstiftning eftersom 

de är börsnoterade på den svenska marknaden. SCA är också ett börsnoterat företag på den 

svenska marknaden som inte använde sig av internrevision innan lagstiftningen svensk kod 
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för bolagsstyrning uppkom. De var tvungna att införa internrevisionen i företaget eller 

förklara varför de inte använder sig av denna funktion. Företaget valde att införa 

internrevision på grund av lagstiftningen och för att man ansåg att det fanns ett behov av 

denna funktion. Författarna kan se ett tydligt mönster av att införandet av lagstiftningarna 

SOX och svensk kod för bolagsstyrning inte har påverkat de företag som har använt sig av 

internrevision under en längre period. Däremot kan man se att dessa lagstiftningar har bidragit 

till att allt fler företag har implementerat denna funktion. De företag som har haft 

internrevision under en kortare period har också påverkats av dessa lagstiftningar. Företagen 

har varit tvungna att förbättra denna funktion så att de når upp till samma nivå som de 

uppställda kraven från dessa lagstiftningar. 

7.3 Organisering och funktionell placering av internrevisionen 

Alla undersökningsobjekten har en egen internrevisionsverksamhet inom företaget som är 

funktionellt placerat under styrelsen och rapporterar till dessa. Placeringen av denna funktion 

har alltid varit på detta sätt i alla de undersökta företagen. Sex av de åtta företagen använder 

sig i stor utsträckning av egna internrevisorer som finns i företaget men kan hyra in extern 

hjälp vid behov. Ett av de två resterande företagen, Volvo, hyr in internrevisorer från 

moderbolaget Ford. Det andra företaget, Posten, skiljer sig väldigt mycket från de resterande 

företagen. De har endast en internrevisionschef i företaget och hyr in internrevisorer från ett 

revisionsbolag. Alla undersökningsobjekten ansåg att det var viktigt att internrevisionen är 

funktionellt placerade under styrelsen för att kunna behålla sin oberoende roll. 

Antalet internrevisorer varierar mellan de olika företagen och har även förändrats under tidens 

gång i en del av företagen. Man kan se en stor spridning av antalet internrevisorer i de olika 

företagen. I fyra av de åtta företagen har det skett en minskning eller en ökning av antalet 

internrevisorer. I Swedbank, SEB och Posten har antalet internrevisorer minskat. Detta på 

grund av internrevisorernas arbetsuppgifter har förändrats. Dessa tre företag är och har haft en 

bankverksamhet där arbetsuppgifter och rutiner har effektiverats och därmed har behovet av 

internrevisorer minskat. I Ericsson har antalet internrevisorer ökat sedan detta 

verksamhetsområde startade. På tre år har antalet internrevisorer ökat från fem till tjugofem 

internrevisorer. I de resterande fyra företagen har inte antalet internrevisorer förändrats vilket 

kan bero på att internrevisionsverksamheten i dessa företag är relativt till de resterande 

företagen nystartade. Antalet internrevisorer har påverkas av olika faktorer. Detta beror på hur 
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stora företagen är, vad det är för typ av företag man bedriver och vilka arbetsuppgifter 

internrevisorerna har. 

7.4 Internrevisionens uppgift och roll 

Arbetsuppgifterna och internrevisorernas roll har utvecklats och förändrats med tiden. Detta 

kan man tydligt se i de företag som har använt sig av internrevision under en lång period. I de 

företag där man inte har använt sig av internrevision under en lång tid är det svårare att se 

stora förändringar. SEB, Swedbank och Posten har använt sig av internrevision under en lång 

period. Det som man kan se i internrevisorernas uppgifter och roll i de tre företagen är att de 

har förändrats och effektiverats. Förr var internrevisorerna en mer kontrollerande funktion 

som granskade enheter istället för processer. Brister och risker upptäcktes i efterhand och man 

ägnade sig mer åt att granska de finansiella rapporterna än de operationella processerna. Idag 

arbetar man mer med att granska processer och förutse risker i förväg. Idag ger 

internrevisorerna även förslag på möjliga åtgärder till de olika risker som finns. Tidigare 

kontrollerades allting kontinuerligt medan man idag fokuserar på att granska det mest 

väsentliga. Inom dessa tre företag hade internrevisorerna i uppgift att genomföra kontinuerliga 

och oförberedda kontroller av de olika bankenheterna för att granska enheten och räkna 

kassorna. Den teknologiska utvecklingen har medfört att denna arbetssätt har förändrats idag, 

där mycket av dessa arbetsuppgifter sköts med hjälp av olika centralsystem. En annan 

förändring man kan se är att rapporterna som internrevisorerna skriver blir allt mer förkortade 

och man fokuserar sig mer på att förmedla de viktigaste riskerna och skapa åtgärdsplaner för 

dessa. I företaget Posten kan man bortsätt från förändringar i arbetsuppgifterna även se en stor 

förändring i organiseringen av internrevisionen. Förr hade företaget hela sin 

internrevisionsavdelning inom företaget, idag har man endast en internrevisor inom företaget 

och hyr in resterande resurser från ett externt företag. 

I de företag där man har använt sig av internrevision under en kortare period kan man se små 

förändringar av internrevisorernas arbetsuppgifter. I Ericsson kan man se att nya 

koordinationssystem har skapats för att effektivisera internrevisorernas arbetsuppgifter och för 

att öka kommunikationen. På ICA har man gått från att använda sig av externa resurser till att 

bygga en egen avdelning för internrevisionen. På GE Money Bank har arbetsuppgifterna 

förändrats, förr arbetade man mer med att granska processer i efterhand. Idag arbetar mer 

proaktivt, dvs. att identifiera risker och ger förslag för åtgärder i ett tidigt stadium. 
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7.5 Den interna och externa revisionen 

Samarbetet och arbetsfördelningen mellan den interna och externa revisionen har förändrats i 

de olika företagen över tiden. Förr arbetade den interna revisionen mer för den externa 

revisionen med den finansiella rapporteringen. Idag arbetar man mer med att granska de 

operationella processerna. Tydliga arbetsfördelningar saknades förr och man kunde därför 

genomföra samma arbete två gånger. Idag är det en mer klar arbetsfördelning mellan dessa två 

funktioner och man använder sig istället av varandras arbete.  

7.6 Synen på internrevisionen från den resterande delen av företaget 

Synen på internrevisionen av den resterande delen av företaget är idag positiv i alla företagen. 

Denna syn har inte alltid varit lika positiv i alla de undersökta företagen. I SEB och GE 

Money Bank sågs internrevisionen som en kontrollerande och granskande funktion vilket 

medförde att den resterande delen av företaget inte hade en positiv inställning till denna. På 

GE Money Bank förstod man inte heller syftet och värdet av denna funktion vilket har 

förändrats idag och den resterande delen av företaget har fått en mer positiv syn till 

internrevisionen. 

8 Slutsats 
 
I detta kapitel kommer författarna att dra slutsatser utifrån de analyser man har gjort ovan. 

Därefter kommer författarna att diskutera internrevisionens framtida möjliga utveckling. 

Avslutningsvis kommer författarna att ge framtida forskningsförslag. 

 

Denna undersökning är baserat på en flerfallstudie vilket innebär att författarna inte kan dra 

generella slutsatser, men kan dra slutsatser som gäller för denna undersökning. Författarna har 

genom denna studie undersökt hur den interna revisionen har utvecklats inom olika företag. 

Detta har undersökts med hjälp av ett antal valda faktorer.  

• Studien har visat att det har skett förändringar i alla de valda faktorerna förutom den 

funktionella placeringen av internrevisionen i de olika företagen. Hos alla 

undersökningsobjekten är internrevisionen funktionellt placerat under styrelsen och 

rapporterar till dessa. 
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• De två största förändringar som författarna ser i internrevisionens utveckling utifrån de 

olika faktorerna är förändringarna i internrevisorernas arbetsuppgifter och roll samt 

samarbetet och arbetsfördelningen mellan den interna och externa revisionen. Dessa 

har utvecklats och förändrats med tiden. Förändringar i arbetsuppgifterna och 

internrevisorernas roll kan man tydligt se i de företag som har använt sig av 

internrevision under en lång period. I de företag där man inte har använt sig av 

internrevision under en lång tid är det svårare att se stora förändringar.  

 

• Internrevisorernas arbetsuppgifter och roll övergår från att vara en mer kontrollerande 

funktion som granskade enheter till att vara en mer hjälpande funktion som granskar 

processer. Förr upptäcktes brister och risker i efterhand, idag arbetar man mer med att 

granska processer och förutse risker i förväg. Idag ger internrevisorerna även förslag 

på möjliga åtgärder till olika risker som finns. Tidigare kontrollerades allting 

kontinuerligt medan man idag fokuserar på att granska det mest väsentliga. 

 

• Internrevisionen arbetade förr mer för den externa revisionen dvs. den finansiella 

rapporteringen. Idag är internrevisionen en egen enhet och arbetar med att granska de 

operationella processerna. 

 

• Studien har visat att införandet av lagstiftningarna SOX och svensk kod för 

bolagsstyrning inte har påverkat de företag som har använt sig av internrevision under 

en längre period. De företag som har haft internrevision under en kortare period har 

påverkats av dessa lagstiftningar. Företagen har varit tvungna att förbättra denna 

funktion så att de når upp till samma nivå som de uppställda kraven från dessa 

lagstiftningar. Man kan även se att dessa lagstiftningar har bidragit till att allt fler 

företag har implementerat denna funktion. 

 

• Antalet internrevisorer varierar mellan de olika företagen och har även förändrats 

under tidens gång i en del av företagen. Man kan se en stor spridning av antalet 

internrevisorer i de olika företagen. Antalet internrevisorer har påverkas av olika 

faktorer. Detta beror på hur stora företagen är, vad det är för typ av företag man 

bedriver och vilka arbetsuppgifter internrevisorerna har. 
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• Synen på internrevisionen av den resterande delen av företaget är idag positiv i alla 

företagen. Denna syn har inte alltid varit lika positiv i alla de undersökta företagen. 

Anledningen till detta har till störst del berott på att man inte har insett värdet av denna 

funktion och därför sätt denna som en onödig enhet. 

8.1 Diskussion  

Internrevisionen har blivit en allt mer viktig funktion i de olika företagen. Allt fler inser 

värdet och behovet av denna funktion och man kan se en uppåtgående trend. De ekonomiska 

skandalerna har varit en bidragande faktor till denna utveckling. Författarna och 

undersökningsobjekten tror att internrevisionen kommer att öka i allt fler företag. Fler företag 

kommer att införa internrevisionen frivilligt och inte på grund av en lagstiftning. Man tror att 

det kommer att ställas högre krav på internrevisorerna. Krav som att införa behörighetskrav 

för internrevisorerna. Detta genom att kräva en viss akademisk kunskap, arbetserfarenhet 

inom internrevision under en längre period samt att genomföra ett prov innan man blir en 

kvalificerad internrevisor. Svensk kod för bolagsstyrning kommer att ställa högre krav på 

internrevisionen. Detta för att den svenska lagen ska ligga på samma nivå som de 

internationella lagarna. Den teknologiska utvecklingen kommer att medföra en ytterligare 

effektivisering i internrevisorernas arbetsuppgifter. 

8.2 Framtida forskning 

# Framtida forskning kan vara att undersöka vilket värde internrevisionen tillför 

företagen. Detta för att se om denna funktion påverkar företagets tillväxt, trygghet, 

pålitlighet och produktivitet.  

# Det kan även vara intressant att undersöka företag som använder sig av internrevision 

och företag som inte använder sig av denna funktion i en specifik bransch. Detta för 

att se om internrevisionen medför ett mervärde i de företag där man använder sig av 

denna funktion.  

# Det är även intressant att undersöka om det är mer effektivt att ha en egen 

internrevisionsavdelning inom företaget eller att använda sig av externa resurser. 

# Man kan även undersöka om införandet av högre kvalifikationskrav för internrevisorer 

skulle bidra till att internrevisionen blir mer effektiv. 
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# Ett annat forskningsområde kan vara att undersöka styrelsens syn på internrevisionens 

funktion i företaget. Detta för att undersöka detta fenomen ur ett annat synvinkel än 

internrevisorernas. 
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10 Bilaga 

10.1 Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till företag som använder sig av internrevision?  

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Hur länge har du arbetat med internrevision? Hur länge har du arbetat i det här 
företaget som internrevisor? 

3. Hur definierar du internrevision? 

4. Hur organiseras internrevisionen i företaget? (Är det genom externt inhyrning eller är 
det en egen verksamhet inom företaget?) Varför är det på detta sätt? 

5. Vem är internrevisorn underorganiserad? (Ledningen, styrelsen, externa revisorer eller 
andra) Varför är det på detta sätt? 

6. Hur upplevs den interna revisionen av den resterande delen av företaget? 

7. Hur länge har företaget använt sig av internrevision? 

8. På vilket sätt har svensk kod för bolagsstyrning eller SOX påverkat företaget? 

9. Varför använder sig företaget av internrevision? (Är det på grund av en lagstiftning 
eller är det frivilligt) 

10. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att företaget använder sig av internrevision? 

11. Vilka uppgifter har internrevisorn? (Biträda externa revisorer, utreda bestämda 
funktioner över en viss period, en rörlig resurs som kan sättas in på olika problem som 
uppstår eller ta reda på varför vissa saker inte fungerar)  

12. Vilka områden granskas? 

13. Har internrevisionen alltid haft samma uppgifter? 

14. Hur har utvecklingen sätt ut? 

15. Ser ni på internrevision som ett styrningsverktyg? Har det alltid varit på detta sätt? 
Hur har utvecklingen sätt ut för internrevision som ett styrningsverktyg? 

16. Har du sett någon uppgående trend inom internrevisionen under de senaste åren? 

17. Hur tror du att internrevisionen kommer att utvecklas i framtiden? 

 

 


