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Förord 
 
Under de senaste tio veckorna har vi skrivit denna uppsats och tack vare detta blivit upplysta 
om hur internrevision ser ut inom bankbranschen. Vi har fått veta hur bankcheferna som 
slutliga mottagare uppfattar internrevision och dess nya definition.  
 
Under arbetets gång har vi en hel del personer att tacka som ställt upp för oss. För det första 
vill vi tacka Jan Persson, Anders Viklund, Tomas Lejon och Fredrik Lundberg. Alla chefer på 
var sitt bankkontor i Luleå som har svarat på de frågor vi haft i studierna och gjort detta med 
bravur.  
 
Sedan vill vi tacka våra studiekamrater som vid seminarierna kommit med konstruktiv kritik 
och bland dessa utmärker sig Henrik Falk och Johan Blom eftersom de fortlöpande under 
arbetes gång bidragit med konstruktiv kritik.  
 
Till sist vill vi naturligtvis tacka vår handledare Kent Nilsson som ställt upp för oss på ett 
exemplariskt vis och kommit med flertalet goda idéer och ständigt givit oss nya synvinklar på 
arbetet.  
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                Jacob Enersen        Björn Nyström 

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Då internrevision utförs finns det tre deltagande parter, beställaren, den som utför tjänsten och 

mottagaren. Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga och analysera om intrycket av 

internrevision för de som är mottagare stämmer överens med den nya definitionen av 

internrevision. För att besvara syftet har fyra olika aktörer intervjuats. Personliga intervjuer 

har genomförts med bankcheferna på de fyra storbankerna i Luleå: Handelbanken, Nordea, 

Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank. Resultaten som framkom av studien visar att 

de aktörer som intervjuats upplever internrevision väl överrensstämma med den nya definition 

som Institute of Internal Auditors antog 1999. De upplever att de syften och förhållningssätt 

som är uppställda i definitionen uppfylls på ett tillfredställande sätt. Endast den konsulterande 

delen som vissa av aktörerna anser kunna förbättras och utvecklas ännu mer. En annan 

slutsats som följer av denna studie är att den kontrollerande delen finns kvar inom 

internrevision. Däremot har internrevision bytt förklädnad och upplevs idag inte av aktörerna 

som en kontrollerande och bestraffande funktion inom organisationen som den gjorde 

tidigare. Den kontrollerande delen av internrevision upplevs faktiskt som något positivt och i 

sin tur värdeskapande både för organisationen och för mottagaren.  

 
 
 

 



Abstract 

Abstract 
 
When internal auditing is performed there are three participants, the part that orders it, the part 

that performs the service and the receiver of it. The purpose with this thesis is to survey and 

analyze if the receivers impression of internal auditing is coherent with the new definition of 

it. To be able to answer this purpose interviews with four different actors were made. There 

were personal interviews with the bank head in each of the four larger banks in Luleå: 

Handelbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken and Swedbank. The results that 

followed from this study shows that the actors that were interviewed experiences internal 

auditing very much similar as the definition Institute of Internal Auditors accepted in 1999. 

They experience that the purposes and the ways to conduct to internal auditing are fulfilled in 

a satisfying way. The consulting part of internal auditing is the part where the actors believe 

that there is room for improvement and development. One other conclusion that follows from 

this study is that the controlling part continues to exist within internal auditing. On the other 

hand internal auditing has changed shape and today the actors does not experience it to be an 

controlling and punishing function as it was experienced before. The controlling part of 

internal auditing is in fact being experienced as something positive and something that creates 

value both for the organisation and the receiver.  
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Inledning 

1 Inledning 
 
Detta kapitel har för avsikt att skapa förståelse kring syftet med uppsatsen samt dess 
frågeställningar. Kapitlet inleds med en ämnesbakgrund, innan problemdiskussionen 
leder fram till uppsatsens syfte och forskningsfråga. Avslutningsvis visas även hur 
uppsatsen är disponerad.  

1.1 Bakgrund 
 
Under senare tid har det skett ett antal stora skandaler inom redovisningsområdet. 
Exempel på detta är Enron i USA 2001 och även Skandia i Sverige 2003. Detta har lett 
till att kritiken mot hur bolagen styrs har vuxit sig allt starkare. Med andra ord ställs det 
större krav på både den externa såväl som den interna kontrollen. Kritiken som främst 
syftar till bolagsstyrningen kommer i första hand från aktieägare men även från 
företagens övriga intressenter som vill ha mer tillförlitlig information och större insyn i 
företagen. Detta har enligt Pickett och Spencer (2004) i sin tur lett till ett sökande efter 
mekanismer som hjälper till att framhålla de tre begreppen integritet, tillförlitlighet och 
öppenhet som är grundläggande i bolagsstyrning. Detta är även kallat corporate 
governance. Corporate governance innebär att bolag skall styras och kontrolleras på ett 
visst sätt och i USA har företagens styrning lagstadgats. Denna lagstiftning kallas 
Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Jain & Rezaee, 2003).  
 
Motsvarigheten i Sverige är Svensk kod för bolagsstyrning. Den svenska koden 
anknyter till den europeiska tradition som växt fram sedan början av 1990-talet med 
utgångspunkt från den brittiska utvecklingen men med viktiga bidrag också från OECD, 
EU och ett flertal andra länders koder. Under senare år har det inte minst från EU:s sida 
kommit en rad initiativ som påverkat utformningen av den svenska koden. I grunden 
bygger koden dock på den svenska aktiebolagslagen och svenska traditioner för 
bolagsstyrning. Den har därigenom på viktiga punkter kommit att avvika från det 
synsätt som med utgångspunkt från anglosaxisk praxis blivit vanlig i många andra 
länder. Koden tillämpas från och med den 1 juli 2005 och måste tillämpas av bolag på 
börsens A-lista och bolag på O-listan med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor. 
(Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) 
 
Bolagskoden tar i en punkt upp att företagen ska presentera en årlig rapport över den 
interna kontrollen och att det är styrelsen som är huvudansvariga för bolagets interna 
kontroll. Det övergripande syftet med denna kontroll är att skydda ägarnas investering 
och företagets tillgångar. I den årliga rapporten ska företagen visa om de har en speciell 
funktion för att granska den interna kontrollen. Om detta inte är fallet ska styrelsen göra 
en årlig utvärdering för behovet av en sådan funktion. Denna funktion benämns 
internrevision. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) 
 
Internrevision utförs av internrevisorer och i Sverige har dessa organiserat sig i den 
ideella föreningen Internrevisorernas Förening (IRF). De har närmare 600 medlemmar 
och grundades 1951. De ingår i Institute of Internal Auditors (IIA) vilka är en 
internationell organisation för internrevisorer som har över 130 000 medlemmar från 
cirka 160 olika länder. Internrevisorerna (2007) vidhåller att internrevision är till för att 
granska att organisationers information är tillförlitlig och har integritet, se till att lagar 
och reglerverk följs, att tillgångar skyddas, att resurser används effektivt samt fastställa 
att syften och mål uppnås. Det ska hjälpa en organisation att nå sina mål, genom att 
tillföra ett systematiskt och strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i 
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riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesserna. Internrevisorerna (2007) 
vidhåller också att internrevision omfattar alla aspekter av en organisation, såväl 
verksamheten som de finansiella aktiviteterna.  
 
På grund av de skandaler som inträffat och införandet av de nya regleringarna har alla 
inblandade aktörer påverkats på ett eller annat sätt. Intressenterna, ledningen, 
internrevisorer samt de som kontrolleras, alltså de anställda, har samtliga fått nya 
perspektiv och nya riktlinjer att förhålla sig till. En slutsats av detta är att internrevision 
har fått en större och mer betydande roll i bolagsstyrningen och detta tenderar ofta att 
avspeglas i verksamheten.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Trots de lärdomar som dragits från skandalerna är det fortfarande experter inom 
området som menar att internrevision inte är nödvändig (Ugochuku, 2006). Vissa ser 
det till och med som ett hinder för lönsamhet eftersom det inte direkt bidrar till några 
intäkter (ibid). Hubbard och Keith (2005) menar däremot att internrevision är ett av de 
bästa sätten att skapa värde i organisationer genom att inte bara hitta problemen utan 
också se vad som ligger till grund för de problem som uppstår. Författarna menar att om 
rekommendationer ges som endast löser problemet för stunden kommer problemet att 
uppstå igen. Istället kan organisationer genom internrevision gå till grunden med 
problemet och därigenom fastställa vad det beror på. På detta sätt läggs fokus på den 
framtida nyttan och därigenom skapas ett mer långsiktigt beteende som i sin tur skapar 
värde i företaget.  
 
Institute of Internal Auditors (2007) menar att internrevision tidigare var mer fokuserad 
på kontroll. Idag menar de att betydelsen är mer framåtriktande och ska anta en mer 
värdehöjande roll, dock med kontrollen i centrum. Detta märks inte minst på den nya 
definition av internrevision som Institute of Internal Auditors antog 1999:  
 

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

 
Definitionen innebär alltså att internrevision skall vara en oberoende och objektiv 
försäkrande konsultaktivitet som skall skapa värde och förbättra organisationens 
verksamhet. Den ska även hjälpa organisationen att nå sina mål genom att utvärdera och 
förbättra effektiviteten beträffande risktagande, kontroll och bolagsstyrning på ett 
systematiskt och disciplinerat sätt. (Internrevisorerna, 2007) 
 
Även om definitionen har förändrats behöver det inte betyda att internrevision helt 
skiftat fokus från kontroll till en framåtriktande och mer värdehöjande roll. Det kan 
också vara att beroende på hur den utförs kommer den att upplevas på olika sätt. Detta 
leder till ett problem som i den här uppsatsen kommer att kartläggas och analyseras. Det 
kommer att kartläggas om de som är mottagare av internrevision upplever den som 
enbart kontrollerande eller om det upplevs som en mer framåtriktande och 
värdeskapande aktivitet som beskrivs enligt den nya definitionen som Institute of 
Internal Auditors antog 1999.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Ovanstående bakgrund och problemdiskussion har lett oss in på området internrevision. 
När internrevision utförs finns det tre deltagande parter, beställaren, den som utför 
tjänsten samt mottagaren. Den här uppsatsen fokuserar på den sistnämnda och hur 
denna part uppfattar internrevision när den genomförs. Denna uppfattning kommer 
sedan att jämföras med den nya definitionen på internrevision. Detta leder fram till 
uppsatsens syfte, vilket är: 
 

 
att kartlägga och analysera om uppfattningen av 
internrevision för de som är mottagare överensstämmer med 
Institute of Internal Auditors definition av internrevision 

            
uppsatsens syfte leder fram till följande forskningsfråga: 

 
 Hur uppfattas internrevision av de som genomgår den? 

1.4 Disposition 
 
Nedan presenteras dispositionen av uppsatsen. Uppsatsen kommer att bestå av sex 
kapitel som samtliga bidrar till en ökad förståelse i ämnet internrevision.  
 
Kapitel 1 Inledning: Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden som 

sedan leder fram till problemområdet. Sedan diskuteras problemet som 
sedan leder fram till uppsatsen syfte samt forskningsfrågor. 

 
Kapitel 2 Metod: I detta kapitel presenteras hur undersökningen genomförts, en 

beskrivning av vald metod samt intervjuförfarandet.  
 
Kapitel 3 Teori: Kapitlet utgör referensramen för uppsatsen. Den inleds med en 

beskrivning av principal- och agentteorin och fortsätter med en 
beskrivning av revision och internrevision. Avslutningsvis beskrivs de 
syften och förhållningssätt som internrevision bör innehålla.  

 
Kapitel 4 Empiri: I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen som 

utförts med vald metod.   
 
Kapitel 5 Analys: Kapitlet syftar till att tolka teori och empiri samt att analysera 

den empirin.   
 
Kapitel 6 Slutsatser: I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit 

samt författarnas egna tankegångar som härleds till uppsatsen syfte. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
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2 Metod 
 
Detta kapitel beskriver inledningsvis vad aktörssynsättet har betytt för denna uppsats. 
Sedan beskrivs hur litteratursökningen genomförts, val av forskningsstrategi, val av 
fallstudieobjekt och vilken insamlingsmetod som använts. Vidare lyfts även 
intervjuernas genomförande fram samt de metodproblem som uppkommit under 
uppsatsens gång. Kapitlet avslutas med en analys av den utförda metoden.  

2.1 Aktörssynsätt 
 
Den verklighet som aktörssynsättet antar, existerar enligt Arbnor och Bjerke (1993) som 
en social konstruktion, vilket innebär att den skapas av de inblandade aktörerna. Genom 
detta ställningstagande kommer verkligheten att betraktas som bestående av ett flertal 
olika verklighetsbilder som delas av en större eller mindre grupp av människor. Dessa 
olika bilder har enligt författarna skilda sociokulturella innebörder och betydelser. 
Verklighetsbilderna kan mer eller mindre överlappa varandra. De delar som är 
överlappande utgör gemensamma delar av verkligheten för en större grupp av 
människor, som kan bestå av en hel organisation eller ett helt samhälle. Dessa delar av 
verkligheten kan sägas vara den för gruppen, organisationen eller samhället 
objektiverade verkligheten.  
 
Den objektiva verkligheten är enligt aktörssynsättet skapad av människan och kan och 
bör därför ifrågasättas. Arbnor och Bjerke (1993) menar att dessa objektiverade delar av 
verkligheten eller deras innebörder påverkar i sin tur människan själv. Relationerna 
mellan det som människan producerar och hur detta producerade sin tur påverkar 
honom eller henne är dialektiska. Det vill säga att flertydiga samband omtolkas 
fortlöpande och ges olika innebörder.  
 
Aktörssynsättet har för den här uppsatsen inneburit att det var författarna tillsammans 
med aktören som skapade den verklighet författarna kartlade och studerade. Om någon 
annan skulle ha genomfört intervjuerna med samma intervjuguide skulle resultatet ha 
blivit ett annat, detta eftersom svaren uppfattas olika och aktörerna förhåller sig på ett 
annat sätt beroende på vem som intervjuar. Det finns andra faktorer jämte personerna 
som intervjuar som påverkar hur aktören förhåller sig. Dessa kan bland annat vara 
vilken miljö man väljer att genomföra intervjun i och vilken tid på dagen intervjun 
genomförs. Detta innebär för denna studie att begreppet reliabilitet inte får något 
utrymme eftersom det sannolikt inte kommer ges samma resultat om någon annan 
genomför samma studie. 

2.2 Litteratursökning 
 
De artikeldatabaser som användes vid informationssökningen av artiklar var Ebsco och 
Emerald. När litteratur söktes användes Luleå tekniska universitets biblioteks sökmotor 
för litteratur, Lucia. De sökord som användes var internrevision, internrevisor, intern 
kontroll, bolagsstyrning, oberoende, objektivitet, värdeskapande, internal audit, 
internal auditor, internal control, agency theory samt agentteorin. Även Institute of 
Internal Auditors och Internrevisorernas respektive hemsidor användes för 
informationshämtning. För att inhämta ännu mer relevant litteratur och vetenskapliga 
artiklar söktes återkommande författares namn. De som användes flitigast var Krogstad, 
Pickett och Spencer. I inledningsfasen av sökandet efter relevant litteratur kontaktades 
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Karl-Erik Nilsson på Luleå tekniska universitets bibliotek för att få vägledning i 
sökningen. Han hjälpte bland annat till med att hitta sökvägar och sökord. Syftet med 
litteratursökningen var att få en ökad förståelse för det valda ämnesområdet och skapa 
en referensram. Utifrån detta valdes sedan en lämplig metod.  

2.3 Forskningsstrategi 
 
Den forskningsansats som antogs var att utgå från den teori som presenterats och sedan 
undersöka hur det faktiskt uppfattades i verkligheten. Med andra ord baserades 
forskningen på en deduktiv ansats. Det som primärt försökt förklarats i denna uppsats är 
hur mottagaren av internrevision upplever den jämfört med den nya definitionen av 
internrevision.  
 
En fallstudie ansågs vara den bästa möjliga forskningsstrategi som kunde tillämpas i 
denna uppsats. En kärnfråga vid valet mellan breda studier och fallstudier brukar vara 
forskningsproblemets grad av kontextbundenhet och avgränsbarhet (Johansson 
Lindfors, 1993). Eftersom forskningsproblemet hade avgränsats till hur mottagaren av 
internrevision uppfattade den ansågs fallstudie ligga närmast till hands. Enligt Svenning 
(1997) är en fallstudie det bästa sättet att komma en människa eller organisation nära 
och det var detta som var primärt. Syftet och forskningsfrågan som skulle besvaras 
gjorde att fallstudie var det enda tänkbara eftersom informationen skulle vara i ord och 
inte i siffror och Denscombe (2000) menar att fallstudiens karaktär ger informationen i 
ord.  
 
Eftersom målet med denna uppsats var att skapa kunskap om internrevision och 
sambandet mellan den och den formulerade problemställningen kan det sägas att studien 
hade en förklarande problemställning.  

2.4 Val av fallstudieobjekt 
 
Studierna utfördes på de fyra storbankerna i Luleå, Handelsbanken, Swedbank, Nordea 
och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Den ytterst ansvarige mottagaren av 
internrevision inom banker är kontorschefen och detta var anledningen till att intervjua 
kontorscheferna på varje bankkontor. Anledningen till att det var i Luleå var närheten 
och möjligheten att få utföra personliga intervjuer. Aktörerna ställde sig positiva till att 
ställa upp på intervjuer efter att de kontaktats personligen.  
 
Graden av internrevision är relativt hög inom bankbranschen eftersom det finns många 
lagar, regler och rekommendationer som måste följas. Därför var det ett naturligt val att 
utföra studierna inom bankbranschen. Kontorscheferna på varje bankkontor fick en 
intervjuguide cirka en vecka innan intervjun. Det finns för- och nackdelar med detta. 
Fördelen är att de i lugn och ro kan förbereda sina svar och därmed ge mer uttömmande 
svar. Nackdelen är att det finns en risk för att svaren inte blir lika spontana och 
därigenom går viktig information om intet.  

2.5 Insamlingsmetod 
 
Med tanke på uppsatsens syfte, vald forskningsstrategi och ansats samt forskningsfråga 
ansågs intervjuer vara den bäst lämpade metoden för informationsinsamling. 
Denscombe (2000) anser att det främst är två frågor som författarna bör ta ställning till 
när intervju skall användas som metod, dessa är: 
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• Behöver undersökningen verkligen den typ av detaljerad information som 
intervjuer ger? 

• Är det förnuftigt att förlita sig på information som samlas in från ett litet antal 
informanter? 

 
För att kunna svara på dessa frågor var vi tvungna att gå lite djupare in i vår 
frågeställning. För det första ville vi genom intervjuerna generera information som var 
baserade på emotioner, erfarenheter och känslor. Denna information är svår att få fram 
genom frågeformulär. Det var en av anledningarna till att vi intervjuer användes. En 
annan anledning var att känsligare frågor ställde som kan vara svåra att få ner på papper. 
Sådana frågor måste enligt Denscombe (2000) hanteras varsamt och oftast kräver 
sådana frågor en del övertalning för att aktören ska öppna sig och vara ärlig.  
 
När aktörerna intervjuades användes semistrukturerade intervjuer. Vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen som skall 
behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är enligt Denscombe (2000) 
inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och att låta den 
intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som diskuteras.  
 
Den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2000) 
personliga intervjuer. De fyra intervjuer som genomfördes var personliga intervjuer. Det 
finns enligt författaren tre fördelar med att genomföra personliga intervjuer. Den första 
anledningen är att de är relativt lätta att arrangera och genomföra. Anledning nummer 
två var något som också var viktigt för oss när vi valde att använda oss av personliga 
intervjuer. Nämligen att de uppfattningar och synpunkter som kom fram härstammade 
enbart från en källa: den intervjuade. Den sista fördelen som författaren beskriver är att 
en personlig intervju är relativt lätt att kontrollera. Det är endast en person att ledsaga 
genom intervjuprogrammet. Med ovanstående styckens diskussion ansåg vi att vi kunde 
svara ja på de frågeställningar som ställdes upp tidigare i avsnittet. 

2.6 Intervjuernas genomförande 
 
Den första intervjun som genomförde var med Anders Viklund, SEB:s kontorschef i 
Luleå. Intervjun genomfördes på SEB:s kontor i ett mindre konferensrum i lugn och ro. 
Intervjun bandades för att underlätta det empiriska arbetet och löpande anteckningar 
fördes under intervjun. Intervjun utgick från frågeguiden och aktören utvecklade sig 
sedan i sina resonemang. Intervjun genomfördes på eftermiddagen. Med Viklunds 
gedigna erfarenhet av bankyrket var han en lämplig aktör för denna uppsats. 
 
Den andra intervjun var med Jan Persson, Handelsbankens kontorschef i Luleå. Denna 
intervju tog plats på aktörens egna kontor. Även denna intervju bandades och löpande 
anteckningar fördes. Intervjun var semistrukturerad och aktören kunde utveckla sina 
svar. Denna intervju genomfördes på förmiddagen. Med den bakgrund som Persson har 
är han en person som arbetat nära internrevision under många år och kan därför en hel 
del inom detta ämne. 
 
Intervjun med Fredrik Lundberg genomfördes på dennes kontor på Nordea och gjordes 
på eftermiddagen. Intervjun var semistrukturerad där frågeguiden följdes och aktören 
utvecklade sina svar. Intervjun bandades för att underlätta det empiriska arbetet. 
Dessutom fördes anteckningar löpande under intervjun. Frågeguiden hade skickats till 
Lundberg innan intervjun vilket hade gjort att Lundberg kunde begrunda sina svar och 
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besvara frågorna på ett mer uttömmande vis. Med denna breda erfarenhet menar vi att 
Lundberg var en lämplig person att intervjua i denna studie.  
 
Innan intervjun med Tomas Lejon hade frågorna skickats i förväg på samma sätt som de 
övriga aktörerna. Intervjun var likt de andra semistrukturerad vilket var den 
intervjuform som passade bäst på dessa frågor och till dessa aktörer. Intervjun med 
Lejon tog plats på förmiddagen i lugn och ro på dennes kontor. Även denna intervju 
bandades och löpande anteckningar fördes. Lejon har 16 års erfarenhet av internrevision 
inom bankbranschen. Med andra ord ansågs Lejon en lämplig person att intervjua för 
denna studie. 

2.7 Metodproblem 
 
I denna uppsats har en kvalitativ undersökningsmetod använts, i detta fall genom 
personliga intervjuer som var semistrukturerade. Eftersom ett aktörssynsätt har använts 
har verkligheten skapats tillsammans med aktörerna. De personliga intervjuerna gjorde 
att aktörens synsätt och uppfattning vid ett aktuellt tillfälle kunde avläsas (Denscombe, 
2000). Om andra forskare hade genomfört samma intervjuer och studier skulle med 
största sannolikhet resultatet ha blivit ett annat vilket i sin tur gör att avsaknaden av 
reliabilitet gör sig påmind. Enligt Denscombe (2000) gör personliga intervjuer att det 
blir svårt att uppnå objektivitet i studien. 
 
Den intervjuguide som utgicks från under intervjuerna testades innan på andra studenter 
som var insatta hur en bra frågeguide skulle se ut och vilka frågor som skulle beröras 
för att kunna besvara syftet. Frågeguiden skickades till aktörerna en vecka innan 
eftersom svaren som krävdes skulle vara väl genomtänkta. Detta ansågs inte påverka 
spontaniteten i aktörernas svar.  
 
Eftersom personliga intervjuer genomfördes och det fanns direktkontakt med aktörerna 
under intervjuerna kunde författarna kontrollera att det material som insamlades var 
riktigt och relevant. Aktörerna fick efter intervjuerna läsa igenom det empiriska inslag 
om dem som presenteras i denna studie och komma med invändningar vilket kan anses 
öka studiens validitet (Denscombe, 2000).  
 
De aktörer som deltog i denna studie var alla erfarna bankchefer som visste vad 
internrevision innebar. Bankchefen är den yttersta ansvarige mottagaren av 
internrevision vilket var viktigt för uppsatsen. Detta för att syftet var att kartlägga och 
analysera hur mottagaren av internrevision upplever den jämfört med IIA:s definition.   

2.8 Analys av insamlad information 
 
När det empiriska materialet skulle analyseras användes diktafonen och banden som 
innehöll ljudupptagningar från intervjuer samt anteckningar. Detta material skrevs först 
ut ordagrant i sin helhet för att sedan analyseras. Efter detta särskiljdes den viktigaste 
informationen som aktörerna bidrog med. Här kom även fältanteckningarna att vara till 
stor hjälp. Vidare presenterades den empiriska delen för att sedan kopplas ihop med den 
teoretiska referensramen. Detta presenteras i kapitel fem, analys och tolkning.  
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3 Teori 
 
Detta kapitels inleds med att beskriva teori om principal- och agentförhållandet för att 
förklara och skapa förståelse för varför företag använder sig av internrevision. Efter 
detta beskrivs vad revision och internrevision innebär. Sedan fortsätter kapitlet med att 
bryta ut och beskriva de olika beståndsdelarna i definitionen av internrevision som 
Institute of Internal Auditors antog 1999 var för sig. Detta görs för att skapa en bild av 
hur internrevision är menat att fungera. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

3.1 Principal- och agentteori 
 
Ett principal- agentförhållande uppstår enligt Anthony och Govindarajan (2003) när en 
part (principalen) anlitar en annan part (agenten) att utföra vissa tjänster. Principalen 
delegerar då ett visst ansvar till agenten. Med andra ord får agenten även befogenhet att 
fatta beslut. Problem uppstår egentligen av två olika anledningar. Den första 
anledningen är att principalen och agenten har olika mål och preferenser. Den andra är 
informationsasymmetri, att agenten besitter mer information än principalen. I en 
organisation menar författarna att det finns flera principal- och agentförhållanden. Till 
exempel finns relationerna mellan samhället och företaget, ägarna och ledningen samt 
ledningen och enhetschefer. 
 
Agentteorin förklarar att kontrakt och incitament bör skapas för att kunna lösa dessa 
problem och kunna motivera individer att nå målöverrensstämmelse med 
organisationen. Den försöker även förklara de faktorer som är viktiga att ha i åtanke när 
dessa kontrakt utformas. Anthony och Govindarajan (2003) menar att utmaningen ligger 
i att på ett så verkningsfullt sätt som möjligt motivera agenten att vara lika effektiv som 
om han eller hon vore ägare.  
 
Teorin utgår ifrån vissa antaganden. Det första antagandet är att alla individer agerar 
utifrån sina egenintressen. Det andra är att inte bara de finansiella aspekterna är viktiga 
för agenten, även faktorer som arbetsuppgifter, flexibla arbetstider och 
träningsmöjligheter anses viktiga. Anthony och Govindarajan (2003) menar att 
agentteorin även utgår ifrån att principalen endast är intresserad av finansiell 
avkastning. Avslutningsvis utgår teorin även ifrån att principalen är riskneutral medan 
agenten vill ta avstånd från risk. Detta beror bland annat på att principalen ofta har 
spridit sin risk genom att till exempel äga aktier i flera olika företag. Författarna menar 
att agenten inte kan sprida sin risk lika lätt genom att agenten endast har sin position 
inom organisationen. Anthony och Govindarajan (2003) menar vidare att det finns två 
olika sätt för att kunna lösa problemen med olika mål och preferenser samt 
informationsasymmetri. Det första är genom kontroll. Principalen kan skapa 
kontrollsystem som övervakar agentens handlingar. Ett exempel på detta är 
internrevision. Genom den får enligt författarna principalen kontroll på agentens 
handlingar genom att en tredje part granskar honom eller henne  
 
Det andra sättet är genom att skapa incitament för agenten med hjälp av kontrakt. 
Principalen kan försöka att minimera de skillnader i mål och preferenser som finns med 
hjälp av till exempel bonussystem. Desto mer en agents belöning är beroende av det 
agenten presterar desto mer incitament finns det för agenten att förbättra sitt arbete. 
Därför bör principalen enligt Anthony och Govindarajan (2003) anpassa dessa 
incitament så att de överrensstämmer med sina egna mål  
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3.2 Revision 
 
Revision är enligt FAR (2004) att med en professionellt skeptisk inställning planera, 
granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Det finns 
både extern och intern revision, statlig och kommunal revision, miljörevision och 
dessutom statlig taxeringsrevision.  
 
Termen revision används enligt Boynton, Johnson och Kell (2000) för att beskriva ett 
stort antal aktiviteter inom samhället. De menar att revision kan delas upp i tre olika 
kategorier: 
 

• Finansiell revision 
• Uppfyllande revision 
• Operationell revision 

 
Den finansiella revisionen inkluderar insamling och utvärdering av bevis som i de allra 
flesta fall består av siffror. Denna typ av revision utförs enligt Boynton et al (2000) av 
externa revisorer som utses av aktieägare. Resultatet av revisionen presenteras i årliga 
rapporter och distribueras till företagets intressenter, till exempel aktieägare, 
kreditgivare och allmänheten i stort.  
 
Uppfyllande revision handlar enligt Boynton et al (2000) mer om att samla in och 
utvärdera bevis för att fastställa huruvida vissa finansiella eller operativa aktiviteter hos 
en enhet stämmer överens med uppsatta regler, förhållanden och föreskrifter. Denna typ 
av revision som fastställs av ledningen utförs ofta flera gånger per år. Den utförs 
vanligtvis av anställda inom organisationen och benämns internrevisorer. Internrevision 
är det begrepp som kommer att behandlas i denna uppsats.  
 
Den tredje kategorin är enligt Boynton et al (2000) operationell revision. Även denna 
kategori handlar om att samla in och utvärdera bevis. Dock syftar den operationella 
revisionen till att undersöka om en organisations mål uppnås i förhållande till de 
uppsatta mål som finns. I en operationell revision är revisorns jobb att göra en objektiv 
och omfattande analys av specifika delar inom organisationen. Omfattningen av 
revisionen kan vara hela organisationen men även endast en del av den.  

3.3 Internrevision 
 
Den ledande normgivaren i Sverige är Internrevisorernas Förening. De utgår ifrån 
Institute of Internal Auditors rekommendationer. Enligt dem är internrevision en 
oberoende, objektiv, försäkrande konsultaktivitet, utformad för att skapa värde och 
förbättra en organisations verksamhet Detta är översatt från den definition som Institute 
of Internal Auditors antog 1999:  

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

 
Institute of Internal Auditors menar att internrevision granskar att organisationens 
information är tillförlitlig och har integritet, att lagar och regelverk följs, att tillgångar 
skyddas, att resurser används effektivt samt att fastställda syften och mål uppnås. Det 
hjälper en organisation att nå sina mål, genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat 
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sätt att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 
ledningsprocesserna.  
 
Internrevisorer är oftast anställda inom den organisation som skall revideras. Dock kan 
tjänsten även köpas utifrån (Boynton et al, 2000). Enligt författarna kan internrevision 
med fördel användas på alla plan inom en organisation. De menar dock att den i första 
hand skall användas inom uppfyllande och operationell revision. Enligt Pickett och 
Spencer (2004) är banker, försäkringsbolag och kreditinstitut exempel på organisationer 
som opererar på marknader som är hårt reglerade av lagar, förordningar och regler. 
Internrevision har till uppgift att försäkra ledningen och organisationens intressenter om 
att dessa lagar, förordningar och regler efterlevs. Det blir med andra ord en slags 
uppfyllande revision.  

3.4 Internrevisions syften och förhållningssätt 
 
För att en internrevisor ska kunna uppfylla definitionen av internrevision ställs det 
relativt höga krav på honom eller henne. Det är till exempel inte alltid säkert att begrepp 
som oberoende och objektivitet uppfattas lika av alla. Inte heller är det säkert att 
internrevision lyckas skapa värde inom organisationen och på så sätt förbättra den. I 
nedanstående stycken beskrivs syftena med internrevision och dess förhållningssätt. 
Därtill även hur en internrevisor bör agera för att uppfylla den definition på 
internrevision som Institute of Internal Auditors antog 1999. För att kunnat göra detta 
har definitionen och dess komponenter granskats för att sedan bryta ut syftena och 
förhållningssätten. Sedan har Institute of Internal Auditors definitioner av dessa begrepp 
använts.  

3.4.1 Objektivitet 
 
Objektivitet är ett relativt nytt begrepp inom internrevision. Det har diskuterats flitigt 
fram och tillbaka men det kom inte in i bilden på riktigt förrän den nya definitionen 
antogs av Institute of Internal Auditors 1999. Innan det låg vikten på att funktionen 
skulle vara bedömande och oberoende. I dagsläget är det viktigt att internrevision är en 
oberoende och objektiv aktivitet (Pickett & Spencer, 2004). I de tidiga utkasten av den 
nya definitionen av internrevision ingick inte begreppet oberoende eftersom Institute of 
Internal Auditors ansåg att begreppet objektivitet räckte för att definiera professionen. 
Deras bedömning var att internrevisorerna skapar värde genom sina analyser och förslag 
till förbättring för att de är objektiva. Alltså att de är isolerade från underliggande press 
och motiv till ett visst resultat eller rekommendation (Krogstad, Ridley & Rittenberg, 
1999). Institute of Internal Auditors definierar objektivitet såhär: 
 

“An unbiased mental attitude that requires internal auditors to perform engagements in 
such a manner that they have an honest belief in their work product and that no significant 
quality compromises are made. Objectivity requires internal auditors not to subordinate 
their judgment on audit matters to that of others.” (www.theiia.org) 

 
Definitionen säger i stort att det krävs att internrevisorerna har en icke fördomsfull 
mental attityd när de skall utföra sitt arbete. Det krävs även att de har en öppen och ärlig 
inställning till tjänsten de utför och att de inte underordnar sin bedömning angående 
revisionsuppgifter till andra. För att en internrevisor skall kunna vara objektiv får han 
eller hon inte delta i någon aktivitet eller relation som kan försämra eller antas försämra 
den ojäviga bedömningen. Detta deltagande gäller även aktiviteter eller relationer som 
inte ligger i linje med företagets intressen. (Pickett & Spencer, 2004) 
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3.4.2 Oberoende 
 
Oberoende och objektivitet förväxlas ofta med varandra men dessa två begrepp är 
egentligen inte så lika. Krogstad et al (1999) menar att även i den gamla definitionen på 
internrevision var oberoende en viktig komponent. På grund av detta har den följt med 
till den nya definitionen. Oberoende kan sägas gå hand i hand med den försäkrande 
tjänsten. För att internrevision skall kunna försäkra organisationens intressenter att en 
organisation sköts på ett korrekt sätt krävs det att den som utför denna tjänst skall vara 
oberoende.  
 
Oberoende är enligt Pickett och Spencer (2004) ett utmärkande drag som inte alltid 
uppfattas likadant inom alla enheter i en organisation. Därför uppfattar vi denna 
komponent som en av de svåraste för internrevisorerna att uppfylla på ett regelrätt sätt. 
Genom att internrevision är oberoende har internrevisorerna tillgång till all relevant 
information inom en organisation. Detta leder till ett ansvar som är viktigt att 
upprätthålla eftersom det arbete som kommer utav denna information kan leda till 
resultat som med all sannolikhet kommer att ha en viktig betydelse i verksamheten. 
Författarna har som åsikt att internrevision inte bara måste vara oberoende, det måste 
även uppfattas som oberoende av de reviderade.  
 
Pickett och Spencer (2004) har sammanfattat de faktorer som de anser måste uppfyllas 
för att uppnå oberoende. De kallar faktorerna för ”The Seven P:s of Independence” och 
de är: 

• Position (Positionering) 
• Planning (Planering) 
• Performance (Prestation) 
• Professional (Professionalism) 

• Presentation (Presentation) 
• Persistence (Ihärdighet) 
• Proficient (Kompetens) 

 
 
Essensen i dessa punkter är att internrevisorn måste kunna utföra sitt jobb på ett 
systematiskt och planerat sätt utan att låta sig påverkas av yttre faktorer. Det är viktigt 
att internrevisorn är professionell i sitt arbete och att han eller hon inte räds att gräva 
upp saker som kan vara av yttersta vikt för verksamheten. Internrevisorn måste även 
vara ihärdig i detta arbete. (Pickett & Spencer, 2004)  

3.4.3 Försäkrande 
 
Internrevision skall även vara försäkrande. Kan inte företagets intressenter lita på att 
den information som presenteras är tillförlitlig blir det meningslöst för företaget att 
redovisa någonting. För att internrevision skall kunna vara försäkrande måste det även 
vara objektivt. Därför är det mycket viktigt att inte förväxla den konsulterande biten 
med den försäkrande. Pickett och Spencer (2004) menar att dessa två begrepp skall 
sättas i kontrast till varandra. Den försäkrande delen kan sägas utgöra principalens roll 
inom internrevision. Alltså att den skall försäkra på ett objektivt sätt att riskhanteringen, 
kontrollen och styrningen fungerar som de ska inom organisationen. Institute of Internal 
Auditors definition på försäkrande tjänst är:  
 

“An objective examination of evidence for the purpose of providing an independent 
assessment of risk management, control, or governance processes for the organization. 
Examples may include financial, compliance, systems security, and due diligence 
engagements.” (www.theiia.org) 
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Pickett och Spencer (2004) menar att relationen mellan den försäkrande rollen och den 
konsulterande är fundamental för framtiden inom internrevision. De menar att den i 
grunden skall vara försäkrande och att den konsulterande tjänsten inte får ta över helt. 
Om dessa begrepp blandas ihop finns det stor risk att den försäkrande tjänsten till slut 
glöms bort. Även Rodgers (2003) menar att det är den försäkrande tjänsten som är 
kärnan inom internrevision. Enligt författaren är integritet och oberoende de två 
kärnbegrepp som skall ligga till grund för att internrevision skall fungera som det ska.  

3.4.4 Konsulterande 
 
Internrevision ska vara en konsulterande aktivitet som är designad för att skapa värde 
och förbättra en organisations verksamhet. För att kunna vara konsulterande ställs det 
relativt stora krav på professionen. Bland annat måste internrevisorn förstå hur 
finansiella och operationella system passar samman samt kunna identifiera och förstå de 
risker som hör till verksamheten (Pickett & Spencer, 2004).  
 
Den konsulterande rollen bör sättas in i kontexten med riskhanteringen, kontrollen och 
styrningen. Samtidigt får den inte blandas ihop med den försäkrande rollen. Den 
försäkrande rollen är till för att visa företagets intressenter att verksamheten sköts på ett 
korrekt sätt. Konsulteringen syftar däremot mer till att dirigera organisationens 
verksamhet mot ett uppsatt mål eller en strategi. Detta arbete är mer likt ledningens. 
Konsulteringsuppgifterna kan variera mellan allt från små projekt som sköts över 
telefon till mer övergripande förändringar som rör hela organisationen. Institute of 
Internal Auditors definition på konsulterande är:  
 

“Advisory and related client service activities, the nature and scope of which are 
agreed upon with the client and which intended to add value and improve an 
organization’s operations. Examples include counsel, advice, facilitation, process, 
design and training.” (www.theiia.org) 

 
I definitionen framkommer det att det viktiga är att internrevisorn i samråd med klienten 
kommer fram till de aktiviteter som är nödvändiga för att höja företagets värde och 
förbättra organisationens verksamhet. Rodgers (2003) menar dock att den konsulterande 
tjänsten är farlig för internrevisions vara eller inte vara. Genom att uppgifter delas upp 
och delegeras uppnås även en slags kontroll på dem. Författaren menar att denna 
kontroll försvinner genom den konsulterande tjänsten som oftast innefattar många olika 
slags uppgifter. Författaren tar även upp att den konsulterande tjänsten känns alltför lik 
den tjänst som ledningen i företaget innehar. På detta sätt menar Rodgers (2003) att 
åtskillnaden som skall finnas mellan professionen och klienten blir för liten.  

3.4.5 Värdeskapande 
 
Värdeskapande är också ett nytt begrepp i den nya definitionen som Institute of Internal 
Auditors antog 1999. Krogstad et al (1999) menar att konceptet skapa värde och 
förbättra en organisations verksamhet ingjuter den nya definitionen en energi och vigör 
som inte upplevts i tidigare definitioner. Författarna hävdar att detta koncept placerar 
internrevision närmare organisationens hjärta. Institute of Internal Auditors beskriver 
värdeskapande enligt följande:  
 

“Organizations exist to create value or benefit to their owners, other stakeholders, 
customers, and clients. This concept provides purpose for their existence. Value is provided 
through their development of products and services and their use of resources to promote 
those products and services. In the process of gathering data to understand and assess risk, 
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internal auditors develop significant insight into operations and opportunities for 
improvement that can be extremely beneficial to their organization. This valuable 
information can be in the form of consultation, advice, written communications or through 
other products all of which should be properly communicated to the appropriate 
management or operating personnel.” (www.theiia.org) 

 
Institute of Internal Auditors (2007) menar att organisationer existerar för att kunna 
skapa värde eller förmåner åt sina ägare och andra intressenter. För att kunna göra detta 
krävs det att organisationen utvecklar sina produkter eller tjänster och deras användande 
av resurser. Det är här som internrevision kommer in i bilden. Den värdefulla 
information som professionen samlar in och bearbetar ligger till grund för de beslut som 
ledningen skall ta i slutändan.  
 
Det finns dock motsättningar mot hela konceptet med värdeskapande. Rodgers (2003) 
hävdar att hela kärnan med internrevision, försäkrandet, kommer i skymundan för den 
konsulterande, värdeskapande tjänsten. Det som uppfattas som svårast för 
internrevisorerna är att tydligt behålla den åtskillnad som skall finnas mellan dessa och 
klienten. Det påträffas ofta en viktig och delikat balans mellan 
internrevisionsavdelningen och ledningen. De strävar ständigt efter mer och bättre 
kontroll samtidigt som ledningen strävar efter utdelning på satsat kapital. Rodgers 
(2003) anser då att dessa två grupper är beroende av varandra med tanke på 
organisationens välmående.  

3.5 Sammanfattning av teorin 
 
I ovanstående stycken presenteras de begrepp som skall infrias för att internrevisions 
syften och förhållningssätt skall vara uppfyllda. Vissa av begreppen är beroende av 
varandra för att de ska fylla någon funktion alls medan vissa inte är det. Dock fyller alla 
begrepp en viktig funktion när man ser till helheten. Teorikapitlet inleddes med en 
beskrivning av principal- och agentteorin. Detta görs för att försöka skapa förståelse för 
varför organisationer använder sig av det. Sedan förklaras även begreppen revision och 
internrevision för att belysa vad begreppen står för samt skapa en bild av professionen. 
Efter detta beskrivs de olika beståndsdelar som tillsammans utgör internrevisions syften 
och förhållningssätt. De beskrivs var för sig men hänger ihop på ett eller flera sätt. De 
illustreras nedan i en figur.  
 

 
 

Figur 1: Internrevisions syften och förhållningssätt 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats genom personliga 
intervjuer. Varje intervju presenteras för sig och samtliga stycken inleds med en 
presentation av den organisation aktören arbetar inom och en kort presentation av 
aktören själv.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Intervjuer har genomförts med fyra kontorschefer inom fyra banker. De genomfördes 
med Jan Persson inom Handelsbanken, Anders Viklund inom Skandinaviska Enskilda 
Banken, Fredrik Lundberg inom Nordea samt Tomas Lejon inom Swedbank. Samtliga 
intervjuer har varit personliga intervjuer. Se bilaga angående tidpunkt och längd för 
intervjuernas genomförande.  

4.2 Historik om Handelsbanken 
 
Handelsbanken grundades år 1871 under namnet Stockholms Handelsbank. Banken 
utökades under 1920-talet sin storlek genom en rad förvärv. Dessa förvärv fortsatte 
under 30-, 40-, och 50-talet. Efter att Handelsbankens förvärv av Stadshypotek år 1997 
blev känt kunde Handelsbanken räkna sig som en av de fyra storbankerna i Sverige. Just 
nu utökas Handelsbankens verksamhet utanför Sveriges gränser. Inom Handelsbanken 
finns det en avdelning som inte lyder under någon annan avdelning och detta är 
internrevisionsavdelningen.  

4.2.1 Jan Persson, kontorschef på Handelsbanken i Luleå 
 
Jan Persson har under största delen av sitt arbetsliv arbetat inom bankbranschen. 
Persson har arbetat inom Sparbanken som nu heter Swedbank och inom 
Sundsvallsbanken som i dagsläget är Nordea. Persson började sin karriär inom 
Handelsbanken i Sundsvall som företagsmarknadschef. Efter ett år på den tjänsten 
flyttade Persson till Sollefteå där denne började arbeta som kontorschef. 1999 flyttade 
Persson vidare till Luleå där han än i dag arbetar som kontorschef. Persson trivs med att 
arbeta på kontoren och inte inom någon central avdelning arbetet bär frukt i fråga om att 
man kan mäta det i resultat.  

4.2.2 Internrevisions utveckling mot den nya definitionen 
 
Persson anser att internrevision har fått en större betydelse på senare år. Detta bland 
annat på grund av att en organisation idag är mer komplex och innefattar fler processer 
än tidigare. Därför anser Persson att det är väldigt viktigt att det finns en kontinuerlig 
och bra uppföljning av det arbete som utförs. När Persson berättar om de förändringar 
som skett under hans år inom bankbranschen förtäljer Persson att denne tidigare 
uppfattade det som en nästan polisiär kontroll. Numer uppfattas det enligt honom mer 
som en naturlig del i organisationen. Detta beror enligt honom dels på att internrevision 
idag sker mer löpande men även den tekniska utvecklingen har bidragit till detta. Den 
tekniska utvecklingen underlättar professionens arbete angående kontroll av de mer 
siffermässiga delarna inom organisationen. Dessa förändringar anser Persson ha skett 
gradvis. Persson menar att det har gått från att vara enbart kontrollerande till att vara 
mer konsulterande och värdeskapande som den nya definitionen syftar till. Detta med 
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tanke på att den konsulterande delen fått allt större utrymme. Persson menar att 
internrevision som den var när han började yrket jämfört med vad den är idag knappt 
går att jämföra eftersom de är så olika. Persson säger skämtsamt att han tidigare nästan 
var rädd för dem och att det då enbart var kontrollerande. Dock menar han att det alltid 
funnits en åtskillnad mellan professionen och mottagaren. Det har till exempel aldrig 
passat sig att bjuda dem på middag eller lunch när de utfört sitt arbete på kontoret.  

4.2.3 Mottagarens uppfattning av internrevision 
 
Persson är väldigt positivt inställd till internrevision. Han tycker att det är en ganska 
”mysig” stämning när de skall komma. Dels anser han att det är ett kvitto på att arbetet 
de utför går rätt till men samtidigt ett kvitto på vilka delar som behöver förbättras. Han 
anser även att den hjälper till att hålla fokus uppe inom alla delar av organisationen bara 
genom vetskapen om att internrevision finns. Dagens internrevisorer upplever han som 
mer hjälpsamma och instruktiva än de varit tidigare. Nu uppfattar Persson deras syfte att 
förebygga och hitta fel mer än att komma i efterhand och söka efter fel.    
 
När det är dags för internrevision så hör de av sig till Persson för att boka in en tid. Då 
kan de säga nej om kontoret vill och föreslå en ny tid. Persson anser att de har blivit 
mycket bättre på att anpassa sig till kontorets förslag och önskemål än vad de tidigare 
varit. Tidigare var det hemligt när det skulle utföras. Då dök de upp helt oannonserat. 
Att de blivit mer flexibla ses som ett tecken på att de vill skapa mer delaktighet. När det 
dyker upp eventuella problem på kontoret finns även möjlighet att ringa upp 
internrevisorerna för att be om råd. Då skapas det oftast en dialog där idéer bollas för att 
lösa de problem som uppstår och det tycker Persson är bra.  
 
Handelsbanken har även ett system där olika kontor får en ranking baserat på hur de 
sköter sina åtaganden. Har ett kontor fler anmärkningar får de en sämre ranking och 
även fler besök från internrevisorerna. Tvärt om blir det om kontoret får färre 
anmärkningar. Detta tror Persson upplevs som positivt från de flesta kontoren och han 
tror att detta system skapar incitament för bankkontoren att minska sina anmärkningar.  
 
Persson upplever att internrevision är väldigt objektiv i sin läggning av några olika 
orsaker. Dels på grund av att det inte på något sätt är underordnat en speciell funktion 
men även på grund av att det är objektivt åt alla håll och kanter inom organisationen. 
Persson menar att den objektiva förhållningen är något som alltid fungerat bra inom 
Handelsbanken och att det något som det alltid funnits strikta regler för.  
 
Persson upplever även internrevision som oberoende. Detta har han gjort under hela sin 
tid som kontorschef och det beror bland annat på att dessa är knutna till den centrala 
revisionsavdelningen och inte till någon speciell region. ”Det har aldrig varit så att 
man har kunnat bjuda ut internrevisorerna på middag eller liknande, de har alltid velat 
ha en oberoende ställning” framhåller Persson.  
 
Persson upplever likaledes internrevision som försäkrande. Detta beror på att den skapar 
ett förtroende för bankens kunder. Den försäkrande delen upplever Persson som en 
viktig beståndsdel eftersom banken har många intressenter som alla har olika 
förehavanden i banken. Handelsbanken har ett speciellt system där internrevisorerna 
rankar de olika bankkontoren runt om i Sverige. På senare år upplever han även att de 
går djupare in i processerna än tidigare.  
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Den konsulterande delen anser Persson de moderna internrevisorerna vara väldigt bra 
på. Detta tror han beror till stor del på att de flesta av de som finns inom Handelsbanken 
idag har tidigare bankerfarenhet och funnits inom bankbranschen ett bra tag. En annan 
anledning till att han upplever det som konsulterande är att de har möjlighet att ringa 
och fråga om de upplever att det är något som är oklart. Även möjligheten att kunna 
styra när de vill att de skall komma på besök bidrar till att Persson upplever 
internrevision som konsulterande. Persson menar också att de har ändrat attityd gällande 
arbetet med att förebygga fel. Framförallt i arbetet med risk och interna kontroller 
upplever han att den konsulterande delen har stor betydelse.  
 
Internrevision upplever Persson som värdeskapande. Han menar att professionens ord 
väger tungt när de har synpunkter på hur arbetet på bankkontoren utförs. I och med att 
de har börjat engagera sig mer för de arbetsprocesser som finns på kontoren menar 
Persson att det finns större chans till att de effektiviseras och genom detta skapas värde i 
organisationen. Persson anser dock att den kontrollerande delen måste finnas kvar. ”Jag 
anser att den kontrollerande delen av internrevision behöver finnas kvar, det är mycket 
viktigt” avslutar Persson.  

4.2.4 Faktorer som påverkar mottagarens syn på internrevision 
 
Själva bemötandet från professionen anser Persson vara en av de viktigaste faktorerna 
som påverkar uppfattningen av internrevision. Persson anser även att dagens 
internrevisorer visar ett större intresse för yrket än vad de gjort tidigare. Detta tror han 
bland annat kan bero på att de själva märker att de får en bättre revisionsberättelse att 
skriva samt att de får mindre eventuella fel att rätta till i framtiden. En annan 
påverkande faktor är hans tidigare erfarenhet av internrevision. Persson tror att en 
mindre erfaren kontorschef kanske skulle uppfatta dagens internrevision som mer 
kontrollerande än vad han själv gör. Detta trots att han själv inte upplever dagens 
internrevision särskilt kontrollerande. Persson upplever att de har blivit ”andra 
människor” jämfört mot tidigare i hans karriär. Tidigare uppfattade han dem som 
”människor med ett större sifferintresse”. Nu menar han att det är ”människor som är 
mer intresserade av att göra affärer”. 

4.3 Historik om Skandinaviska Enskilda Banken 
 
Skandinaviska Enskilda Banken är en av de fyra storbankerna i Sverige. SEB fyllde 150 
år 2006 vilket gör den till en av de äldsta bankerna i Sverige. 1972 slog Skandinaviska 
Banken och Stockholms Enskilda Bank ihop sig och bildade dagens SEB. SEB har 
också öppnat kontor runt om i världen. Senast har det öppnats ett kontor i New Delhi. 
Internrevision är en egen avdelning inom SEB som är helt fristående och oberoende 
gentemot banken i övrigt. 

4.3.1 Anders Viklund, kontorschef på SEB i Luleå 
 
Anders Viklund är ursprungligen från Luleå och har arbetat större delen av sitt yrkesliv 
inom bankbranschen. Redan 1974 började han inom bankbranschen för att fyra år 
senare arbeta med idrotten i sex år inom bordtennis. 1984 återvände Viklund till SEB 
och har sedan dess arbetat i Sundsvall, Piteå och Luleå. Viklund har arbetat inom 
företagsavdelningen och haft en del ledarroller under sin karriär. För närvarande är 
Viklund kontorschef på SEB i Luleå.  
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4.3.2 Internrevisions utveckling mot den nya definitionen 
 
Viklund anser att internrevisorernas uppgift har förändrats succesivt med tiden. ”Förut 
var det mer så att om man gjorde fel så fick man smäll på fingrarna, nu handlar det mer 
om lärande” framhåller Viklund. Han anser att det har skett en stor förändring på senare 
år och han menar att det känns ganska bra. Viklund tror att det tidigare uppfattades som 
en kontrollfunktion i alla banker. Nu berättar han att han upplever den som mer 
processorienterad. Han upplever att det är mer processorienterat på grund av att de går 
in djupare och kollar om kontoret följer speciella regler, lagar och rekommendationer. 
Viklund menar att eftersom riskerna förändras måste även banken och dess 
förhållningssätt förändras och anpassas efter riskerna, likaså internrevision. Tidigare 
kunde det vara att kontrollera rutinerna kring kassan och hur mycket pengar som får 
finnas där eftersom de uppenbara riskerna låg där. Nu ser riskerna och även 
internrevision annorlunda ut.  

4.3.3 Mottagarens uppfattning av internrevision 
 
Viklunds första känsla när han får vetskap om att hans kontor ska genomgå 
internrevision är tudelad. Dels menar han att de får ett kvitto på hur de sköter sina 
antaganden och dels finns det i bakhuvudet att det kan komma anmärkningar på hur 
arbetet sköts. Viklund nämner att tankegångar kring att kontoret sköts på ett rätt och 
riktigt sätt sätts igång. Dessa tankegångar fanns inte tidigare eftersom de tidigare helt 
plötsligt kunde stå i dörren tidigt en morgon, nu ringer de och meddelar en tid innan att 
de skall komma. Hans övergripande känsla är dock positiv. ”Det är bra att 
internrevisorerna kommer” anser Viklund.   
 
Viklund upplever att det har blivit mycket mer lärande än vad det tidigare var. Han 
upplever att den nya attityden inom internrevision är att bidra med kunskap som hjälper 
organisationen förebygga och rätta till fel. Detta är dock en genomgående process som 
ständigt pågått men Viklund anser att den största utvecklingen skett under de sista fem 
åren. Något som han påtalar för oss är att han i egenskap av sin position som bankchef 
kan uppleva det på ett annat sätt än vad till exempel den enskilde bankmannen gör 
eftersom den enskilde bankmannen har andra erfarenheter och intryck av internrevision 
än han själv. Även om Viklund upplever det som mer konsulterande och hjälpande än 
tidigare så gör han klart för oss att de inte räds att poängtera eventuella brister eller fel 
som uppkommer.  
 
Viklund anser internrevision vara oberoende på grund av att det är en fristående och 
oberoende del i organisationshierarkin och han menar att de inte behöver ta order från 
någon annan enhet. I samband med att internrevisionsavdelningen är avskalade från 
affärsverksamheten upplever Viklund att de även är objektiva i sitt arbete. De utför 
enligt honom inget arbete som på något sätt kan gynna en viss del av 
affärsverksamheten.  
 
Viklund upplever internrevision vara försäkrande och hänvisar bland annat till de 
dokument som utfärdas i samband med när det utförs. Sen menar han att internrevision 
är ett bevis för företagets intressenter på att kontoren sköter sina åtagande på ett korrekt 
sätt. Den del som han funderar lite över är den konsulterande delen. Han framhåller 
emellertid att det har blivit mer konsulterande på senare år eftersom de bland annat har 
möjlighet att ringa till internrevisorerna och fråga saker om det uppstår eventuella 
problem på kontoret. Viklund hade gärna sett att den konsulterande biten tillämpades i 
högre grad men tror att anledningen till att den inte gör det beror på tidsbrist. 
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”Internrevisorerna är mer objektiva och oberoende än vad de är konsulter” tycker 
Viklund. Viklund menar att det även är värdeskapande eftersom det bland annat skyddar 
kunden vilket i slutändan skapar värde för organisationen och dess intressenter. Han 
menar vidare att utvecklingen av internrevision helt enkelt beror på att det är något som 
bankerna varit tvungna att göra för att följa med i utvecklingen. Slutligen pekar Viklund 
på internrevisions nuvarande betydelse för ”människans litenhet” mot det stora 
företaget. Viklund anser att det hjälper den ”lilla” människan att kunna lita på att 
banken, i det här fallet det stora företaget. Det blir därmed en försäkran för människan 
att banken utför sina åtaganden på ett korrekt sätt.  

4.3.4 Faktorer som påverkar mottagarens syn på internrevision 
 
Enligt Viklund är det först och främst internrevisorernas kompetens och professionalism 
som påverkar hans eget intryck av internrevision. Att de är oberoende är också en viktig 
del menar Viklund. Deras bemötande och engagemang för utveckling och lärande 
nämner han även som påverkande faktorer för hans intryck av internrevision. Viklund 
menar dock att det är viktigt att de lyfter upp de fel som faktiskt finns. Viklund menar 
även att hans tidigare erfarenheter av det spelar en betydande roll i hans uppfattning om 
det i dagsläget. Han har varit med så pass länge att han har hunnit märka hur 
internrevision har förändrats succesivt och detta påverkar hans intryck.  

4.4 Historik Nordea 
 
Nordea har rötter som sträcker sig 186 år tillbaka i tiden och är i dagsläget nordens 
största bank. Under dessa år har 250 olika banker införlivats i dagens Nordea. Namnet 
Nordea antogs 2002 när flertalet nordiska banker slog sig samman. Innan dess hette 
Nordea Nordbanken. Nordea verkar idag över stora delar av Europa och utvidgar 
ständigt sitt affärsområde. Likt andra banker har Nordea en hög grad av internrevision. 

4.4.1 Fredrik Lundberg, kontorschef på Nordea i Luleå 
 
Fredrik Lundberg började arbeta inom Nordbanken 1986. Sedan dess har Lundberg 
arbetat med det mesta inom bankbranschen. Genom olika internutbildningar blev 
Lundberg snabbt en man för ledarroller och blev senare marknadschef i Piteå. Lundberg 
provade under något år åka runt i norrbotten och hålla olika föreläsningar både internt 
och externt om aktier och fonder. Efter den tiden började Lundberg som 
privatmarknadschef i Luleå och är sedan två år bankchef i Luleå. Lundberg har under 
hela sin karriär arbetat inom Nordea.  

4.4.2 Internrevisions utveckling mot den nya definitionen 
 
Lundberg påpekar tidigt för oss att han upplever att internrevision i dagsläget är inriktat 
på framåtriktat arbete och att detta arbete handlar mycket om att göra saker rätt och ha 
en bra organisation. Han nämner även att dagens internrevision använder mycket mer 
mjuka parametrar än vad den gjorde tidigare. Lundberg berättar att de förut kom helt 
oannonserat. Helt plötsligt stod de utanför kontoret tidigt på morgonen och tog 
nycklarna av den person som kom först till banken och därefter började internrevision. 
Nu berättar han att de ringer innan de ska komma och dessutom får Lundberg vetskap 
om hur många arbetstimmar som de kommer att lägga ner på hans kontor. ”Förr utförde 
internrevisorerna allt arbete på plats, så är det inte idag” berättar Lundberg. Detta är 
också en förändring som Lundberg anmärker på. Han menar att det ”fysiska” arbetet ute 
på kontoret har minskat i hög grad. Största delen av arbetet som de utför sker långt 
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innan det ”fysiska” besöket på kontoret. ”90 procent av internrevisorernas arbete sker 
före och efter det fysiska besöket” påtalar Lundberg. Lundberg talar om att han upplever 
det ”fysiska” besöket som en sista finputsning där bland annat intervjuer med ledningen 
sker. Lundberg menar att detta har underlättat det arbete som kontoret utför. Tidigare 
när de var där fem dagar i sträck fanns det inte mycket tid över för annat arbete. 
Lundberg upplever i det stora hela att det har gått från att vara granskande och 
kontrollerande till att vara mer lyhörd och framåtriktande. Han upplever att dagens 
internrevision är mer fokuserat på processer och strukturer inom företaget och kommer 
mer med tips och idéer som kan förbättra processerna och strukturerna inom företaget.  

4.4.3 Mottagarens uppfattning av internrevision 
 
Lundberg anser att det är bra men ”jobbigt” med internrevision. När han får veta att 
kontoret skall genomgå internrevision blir han mer medveten om att det behövs ordning 
och reda. Saker som organisationsscheman, uppdaterade listor och 
arbetsplatsbeskrivningar är saker som får lite större fokus än tidigare. Långsiktigt menar 
Lundberg att det bidrar till att förbättra organisationen genom att det bidrar till en 
kontinuerlig översyn av verksamheten. Genom att hans bransch är marknadsmässigt och 
affärsmässigt orienterad anser han att det är ett bra sätt att påminna om de fundamentala 
åtaganden som en bank faktiskt står för. Lundberg menar att en bank står för ett visst 
förtroende och har vissa säkerhetsramar att agera inom och då anser han att det är en bra 
kvalitetssäkring för bankens kunder. ”Internrevision är ett bra sätt att se så man har 
kvalitet i organisationen och ordning och reda på det man håller på med.”  
 
Lundberg menar att objektivitet är väldigt viktigt oavsett om internrevisorn är glad och 
utåtriktad eller grå och trist. Objektivitet skall ända vara det centrala i deras arbete. 
Detta förutsätter Lundberg dock att internrevision skall vara och han upplever det även 
vara objektivt eftersom han upplever att de inte låter sig påverkas av andra och har en 
professionell attityd till sitt arbete.  
 
På frågan huruvida Lundberg upplevde det som oberoende svarade han att det kunde 
han bocka av på en gång. De låter sig enligt honom inte rubbas av någon eller något. 
Vidare påpekar Lundberg oberoendet för internrevisorerna i till exempel kontorens och 
regionernas egna stickprov. Även om stickprov har gjorts av det egna kontoret kan de 
komma att påpeka eventuella fel som de upptäcker. Han upplever att oberoendet har en 
väldigt stark ställning i internrevisorernas arbete.  
 
Angående den försäkrande delen överrensstämmer Lundbergs upplevelse med den 
definition som finns. Han anser att det är en kvalitetssäkring för organisationens 
intressenter och för Lundberg är intyget från internrevisorerna ett jätteviktigt dokument. 
”Det är mig de hänger om det är något som inte stämmer” berättar Lundberg.  
 
Inom den konsulterande delen upplever Lundberg att det skett en stor förändring. När 
han började bankyrket för 20 år sedan var det nästan att han var rädd för 
internrevisorerna. Att Lundberg upplever att det har blivit mycket mer konsulterande på 
senare år beror bland annat på den förändring som faktiskt skett inom området. I 
dagsläget är det till exempel tillåtet att ringa och fråga om saker som Lundberg kan vara 
osäker på. ”Internrevision finns som en rådgivande instans” anser Lundberg. Dock har 
han aldrig själv ringt och frågat under de två år som han varit kontorschef. Han upplever 
även att de fokuserar mycket mer på de processer som faktiskt ligger bakom vissa 
beslut.  
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Lundberg anser även att internrevision i hög grad är värdeskapande. Genom att se till att 
banken följer de lagar, regler och rekommendationer som är uppsatta för att skydda 
kunden blir det värdeskapande. Om banken inte kan upprätthålla uppsatta lagar, regler 
och rekommendationer ger det missnöjda kunder vilket i sin tur drabbar banken 
ekonomiskt. Lundberg menar vidare att den värdeskapande delen har ökat genom att 
banken skiftat från att vara en orderorienterad organisation till en mer tjänste- och 
försäljningsorienterad organisation. Lundberg menar att internrevision måste finnas för 
att upprätthålla de regler som finns. Lundberg drar en liknelse med en hockeymatch, 
alla spelare vet vilka regler som gäller men om domaren inte är närvarande urartar 
matchen tillslut.  

4.4.4 Faktorer som påverkar mottagarens syn på internrevision 
 
Lundberg menar att det måste finnas en viss ödmjukhet från professionens sida när de 
ska utföra internrevision. Han säger att det även är viktigt att de är lyhörda i sitt arbete 
eftersom det då kan skapas en diskussion som leder till att förbättra organisationen. 
Dock påtalar Lundberg en viktig sak. Det måste enligt honom finnas ett ömsesidigt 
förhållande mellan internrevisorerna och mottagaren av den. Ses de som en motspelare 
istället för en medspelare blir det svårare att ta emot de tips och idéer som de bistår med. 
Lundberg anser med andra ord att mottagarens inställning till det är en av de viktigaste 
faktorerna som påverkar intrycket av internrevision.  

4.5 Historik Swedbank 
 
Den första Sparbanken startade 1820 i Göteborg och hade en lokal förankring. 
Sparbankerna runt om i landet utvecklades i en rasande takt under början av 1900-talet. 
1992 slog sig flera Sparbanker samman och bildade Sparbanken Sverige. 1997 gick 
Sparbanken och Föreningsbanken samman och bildade Föreningssparbanken. Senaste 
stora uppköpet som gjorts är uppköpet av Hansabanken som verkar på den baltiska 
marknaden. 2006 bytte Föreningssparbanken namn till Swedbank och idag har företaget 
närmare 500 kontor i Sverige och ungefär 4 miljoner privatkunder.  

4.5.1 Tomas Lejon, kontorschef på Swedbank i Luleå 
 
Tomas Lejon är 42 år och har varit bankchef i 16 år av den tiden. Lejon har tidigare 
arbetat på SEB men bytte till Swedbank för en tid sedan. Lejon har på grund av detta 
inte speciellt stor erfarenhet av internrevision inom Swedbank. Men med sina 16 år som 
bankchef har Lejon stor erfarenhet runt internrevision och det är det som är det centrala 
i denna studie. 
  

4.5.2 Internrevisions utveckling mot den nya definitionen 
 
Lejon menar att internrevision har gått från att vara fokuserad på detaljhantering till hela 
processen kring en produkt, till exempel kort eller krediter. Vidare menar Lejon att det 
är kontrollmyndigheterna som sätter upp de yttersta spelreglerna för hur det skall se ut. 
Lejon säger att förändringarna som skett delvis är ett branschfenomen och de syftar till 
att försöka hålla de nya regler som satts upp. Han upplever även att det har gått från att 
söka fel och bestraffa till att identifiera brister och utveckla.  

20 



Empiri 

4.5.3 Mottagarens uppfattning av internrevision 
 
Lejon anser att internrevision är en nödvändighet inom organisationen. Hans första 
känsla när han får vetskap om att kontoret skall genomgå internrevision är: ”Vad bra!”. 
Sedan funderar han även på om det är något på kontoret som fungerar mindre väl eller 
något som måste rättas till. Lejon menar att man måste ha en ”open-minded” inställning 
till internrevision på grund av att internrevisorernas arbete förhoppningvis kommer 
gynna bankens kunder i slutändan. Lejon drar liknelsen med att gå på en årlig 
hälsokontroll. ”Det förväntas inte komma ett obehagligt besked men det är ett stärkande 
besked när man får veta att man är frisk” berättar Lejon.  
 
När vi frågade Lejon om objektivitet svarade han att han upplever internrevision vara 
objektiv eftersom de är en helt fristående del inom organisationen. Han nämner i samma 
andetag att han upplever internrevision även vara professionellt utförd. Lejon berättar 
också att han upplever internrevision som helt oberoende och att det tidigare gått så 
långt att han uppfattat den som kontrollerande. Internrevision upplever han fortfarande 
som oberoende och att den är helt separerad från den normala organisationshierarkin. 
Lejon menar att hela idén med internrevision är att den skall ha en fristående roll och 
det anser Lejon att den har.  
 
Lejon talar även om att internrevison bidrar till att försäkra organisationens intressenter 
om att organisationens åtaganden sköts på ett korrekt sätt. Lejon menar att 
internrevision på detta sätt skapar trovärdighet för organisationen. Lejon menar även att 
det är viktigt att det sker en försäkran bland annat med tanke på andra bankers 
förtroende. Det förekommer ofta att banker lånar ut pengar till varandra bara över natten 
och då menar Lejon att internrevision bidrar till att försäkra bankerna om att de kan 
betala tillbaka.  
 
Den konsulterande delen anser Lejon vara den del som utvecklas mest. Han tror att det 
helt klart finns en förbättringspotential men att den är väsentligt mycket bättre än för tio 
år sedan. Lejon upplever att internrevision har gått från att vara kontrollerande och 
bestraffande till att vara mer rådgivande och konsulterande. Lejon upplever även att 
internrevision är värdeskapande, främst genom att skapa en trygghet åt kunderna. ”Det 
är oerhört värdeskapande” anser Lejon. Bankverksamheten i dagsläget handlar mycket 
om försäljning och service, till exempel att maximera öppettiderna mot kunderna. Men 
det finns även en kamral verksamhet som måste utföras på ett korrekt sätt. Eftersom 
försäljning och service har kommit mer och mer i förgrunden tror Lejon att om inte den 
kamrala delen uppfylls till max kommer enligt honom kunderna i slutändan helt enkelt 
välja en annan bank. Lejon upplever att internrevision bidrar till att förhindra detta 
scenario och att internrevision är ett typ av fundament i verksamheten.  

4.5.4 Faktorer som påverkar mottagarens syn på internrevision 
 
Lejon anser att internrevisorerna bör ha den inställningen att förbättra för själva 
organisationen och inte att bestraffa de som gör fel. De ska enligt honom även ha en hög 
social kompetens och ett uppdrag som riktar sig till att förbättra och utveckla 
organisationen. Lejon menar att attityden både från internrevisorerna och även attityden 
från mottagarna är påverkande faktorer i uppfattningen av internrevision. Lejon menar 
att om mottagaren har en ”open-minded” inställning till det har han eller hon lättare att 
ta till sig den kritik som de kommer med. Lejon talar vidare om att det är viktigt att det 
finns en hög förutsägbarhet och stor professionalism i deras arbete.  
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5 Analys och tolkning 
 
I detta kapitel kopplas och tolkas det empiriska material som undersökningen givit till 
den teoretiska referensramen. Det är samma disposition i detta kapitel som i det 
föregående.  

5.1 Internrevisions utveckling mot den nya definitionen 
 
Den övergripande uppfattningen efter intervjuerna med aktörerna var att de märkt av en 
stor förändring angående internrevisions utveckling de senaste åren. Persson berättade 
exempelvis att han tidigare upplevde det som en nästan polisiär kontroll. I dagsläget 
upplever han den som en naturlig del i organisationen som syftar till att skapa värde. 
Även de övriga aktörerna upplever att det har utvecklats mot att vara mer 
framåtriktande och värdeskapande. När Institute of Internal Auditors antog den nya 
definitionen på internrevision 1999 var syftet att skifta fokus från en kontrollerande 
funktion till en mer värdeskapande och framåtriktande aktivitet. Med hänsyn av de 
empiriska inslagen har det tagit samma väg som definitionen. 
 
Uppfattningen efter den empiriska insamlingen är emellertid att kontrollen finns kvar 
men att den döljer sig bakom den nya definitionen av internrevision. Dock betyder inte 
detta att kontroll är någonting negativt. Alla aktörer poängterar vikten av att kontroll 
finns eftersom kontroll är själva grundpelaren i internrevision. Däremot kan det utläsas 
att kontrollen har antagit en ny skepnad. Den uppfattas inte längre av mottagarna som 
hårt kontrollerande och bestraffande utan som framåtriktande, värdeskapande och 
lärande. Det som kan tolkas ur detta resonemang är att mottagarna anser att det är 
viktigt att kontrollen fortfarande finns kvar inom internrevision eftersom det är kärnan.  
I dagsläget kan det dock utläsas att det skapar ett mervärde även för mottagaren i 
mycket större utsträckning än tidigare.  
 
Den empiriska studien där principalen är styrelse och ledning, agenten är kontorschefen 
och den tredje parten är internrevisorn kan knytas till agentteori.  Dagens internrevision 
handlar inte bara om kontroll utan också om att bland annat ge mottagaren, agenten, ett 
mervärde. Enligt Anthony och Govindarajan (2003) finns det två sätt för principalen att 
få agenten att agera som principalen vill. Ett utav dessa sätt är att låta en tredje part 
kontrollera agenten. Det går alltså att dra en parallell mellan denna teori och 
internrevision. Utifrån detta resonemang kan det tolkas utifrån agentteori.  

5.2 Mottagarens uppfattning av internrevision 
 
Det centrala i uppsatsen är att kartlägga och analysera hur mottagarens uppfattning av 
internrevision är jämfört mot Institute of Internal Auditors definition av det. Enligt den 
ledande normgivaren för internrevision i Sverige, Internrevisorernas förening, definieras 
det på samma sätt som Institute of Internal Auditors rekommendation säger 
(Internrevisorerna, 2007). Det ska enligt dem vara en objektiv, oberoende, försäkrande, 
konsulterande och värdeskapande aktivitet. I nedanstående stycken analyseras dessa 
syften och förhållningssätt var för sig och empiri ställs mot teori.  
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5.2.1 Objektivitet 
 
Objektivitet är enligt Pickett och Spencer (2004) ett relativt nytt begrepp inom 
internrevision. Den empiriska studien visar dock motsatsen till detta påstående. De som 
intervjuats är alla eniga om att det hela tiden har upplevts som objektiv. En av 
intervjupersonerna, Jan Persson på Handelsbanken, berättar att de alltid haft strikta 
regler gällande det objektiva förhållningssättet och han är den av aktörerna som arbetat 
längst tid inom sitt yrke. Även de övriga aktörerna vidhåller att objektivitet inte är något 
nytt begrepp inom internrevision. Enligt Pickett och Spencer (2004) får en internrevisor 
inte heller delta i någon aktivitet eller relation som kan försämra den ojäviga 
bedömningen. Detta gäller även aktiviteter som inte ligger i linje med företagets 
intressen. I empirin gavs ett bra exempel på detta när Persson talade om att 
internrevisorerna objektivitet och oberoende sätts på spel när han tidigare i sin karriär 
försökte bjuda dessa på lunch men fick ett negativt svar vilket bekräftar det som 
beskrivits i teorin. I och med att alla internrevisionsavdelningar är fristående i de banker 
där aktörerna arbetar kan också sägas att de upplevs enligt aktörerna vara isolerade från 
underliggande press och motiv till ett visst resultat eller rekommendation som Krogstad 
et al (1999) beskriver. De svar som erhölls genom den empiriska studien var att 
aktörerna anser att förhållningssättet objektivitet definitivt finns.   

5.2.2 Oberoende 
 
Oberoende är något som enligt Krogstad et al (1999) följt med från den gamla 
definitionen på det till den nya på grund av att det är en så pass viktig komponent. Detta 
är något som den empiriska studien understryker. Alla aktörer menar att detta är en 
beståndsdel i internrevision som alltid haft en stark ställning och de menar även att det 
ska vara på detta sätt. Essensen i de faktorer som Pickett och Spencer (2004) kallar för 
”The Seven P:s of Independence” har som syfte att internrevisorns professionalism skall 
bibehållas och att denne inte skall rädas att gräva upp saker som kan vara av yttersta 
vikt för verksamheten. Ett exempel i empirin som stödjer detta är det uttalande Fredrik 
Lundberg på Nordea hade angående detta. Lundberg menade att de inte låter sig störas 
av någon eller något i sitt arbete. Även de övriga aktörerna upplever oberoende som ett 
viktigt förhållningssätt inom internrevision och även att de hanterar det på ett bra sätt. 
Pickett och Spencer (2004) menar att det inte bara måste vara oberoende det måste även 
uppfattas som det. Den empiriska studien visar alltså att det inte bara är oberoende utan 
även uppfattas av aktörerna som oberoende. Vidare kan konstateras att oberoende är en 
grundsten för att internrevision ska kunna vara försäkrande och dessa indikationer har 
fåtts genom den empiriska studien.  

5.2.3 Försäkrande 
 
Den teori som presenterats syftar till att den försäkrande delen av internrevision handlar 
om att intressenterna ska veta att företaget presenterar tillförlitlig information. Gör de 
inte detta blir internrevision meningslöst. För att det ska vara försäkrande måste det 
även vara objektivt. Svaren från empirin pekar på att det upplevs som försäkrande. Både 
för bankchefen i sig men även för principalens roll i det hela eftersom deras arbete i stor 
del ligger till grund för de externa revisorernas påskrivande. Med principalens roll 
menas företagets ledning, aktieägare, externa ägare samt företagets övriga intressenter 
och då inte minst andra banker. Pickett och Spencer (2004) menar att den försäkrande 
delen och den konsulterande delen i internrevision står i kontrast till varandra. De 
vidhåller hur viktigt det är att den konsulterande delen inte tar över den försäkrande 
delen. De menar att om dessa begrepp blandas ihop kan det leda till att den försäkrande 
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delen glöms bort. Den empiriska studien visar att den försäkrande delen upplevs som 
större än den konsulterande delen. Dock önskar aktörerna att den konsulterande delen 
utökas vilket kan leda till att den försäkrande rollen påverkas. Enligt Rodgers (2003) 
ska den försäkrande delen vara kärnan inom internrevision där begrepp som integritet 
och oberoende är i förgrunden. Uppfattningen från det empiriska inslaget är att detta 
stämmer överens med aktörernas upplevelse av internrevision. Däremot tror de att den 
försäkrande delen i framtiden kan komma att tappa i förhållande till den konsulterande 
delen. Aktörerna i denna studie påpekar dock att försäkringen är väldigt central inom 
internrevision sett ur deras perspektiv men även ur principalens.    

5.2.4 Konsulterande 
 
För att de ska kunna bidra med en konsulterande aktivitet som skapar värde och 
förbättrar en organisation ställs det höga krav på professionen. De ska enligt Pickett och 
Spencer (2004) bland annat förstå hur finansiella och operationella system passar ihop 
och förstå vilka risker som hör till verksamheten. Persson berättade i den empiriska 
insamlingen att de nya internrevisorerna ofta har som bakgrund att de själva arbetat 
inom bankväsendet. Detta ger internrevisorerna enligt honom mer kompetens för att 
kunna bidra till en konsulterande roll. De aktörer som intervjuats upplever att det har 
genomgåtts en relativt stor förändring de senaste åren och gått mer mot det 
konsulterande hållet. Idag upplever aktörerna det till viss grad konsulterande. Rodgers 
(2003) pekar på att om den konsulterande delen blir för stor påverkar det den 
försäkrande delen som är fundamental för internrevision. Den empiriska studien visar 
att den konsulterande delen ännu inte är så pass stor att den inte tar överhand för den 
försäkrande delen. Dock efterfrågar aktörerna en större konsulterande roll från 
internrevision. Detta leder i sin tur att den försäkrande delen får mindre utrymme. 
Persson berättade kort om hur det går till när de använder sig av den konsulterande 
delen. Dennes medarbetare ringde upp och i förebyggande syfte frågade internrevisorn 
om han gjorde på rätt sätt i ett bankärende för att slippa göra om det ifall han skulle göra 
fel. Detta är ett tydligt exempel på att internrevision har en konsulterande och 
rådgivande roll. Även Lundberg berättade att deras kreditsida ofta tar kontakt med 
internrevisorerna för att förebygga eventuella fel. Alla aktörer berättade att de alltid 
finns möjlighet att ringa internrevisorerna och fråga om eventuella fel uppstår. Detta gör 
att den konsulterande delen helt klart finns inom internrevision men önskas av aktörerna 
finnas i en högre grad vilket teorin påpekar kan leda till en mindre försäkrande och 
oberoende roll för internrevision.  

5.2.5 Värdeskapande 
 
Värdeskapande är också ett relativt nytt begrepp inom området internrevision. Detta är 
något som de intervjuade aktörerna håller med om. Institute of Internal Auditors (2007) 
vidhåller att organisationer existerar för att kunna skapa värde eller förmåner åt sina 
ägare och andra intressenter. För att kunna göra detta krävs det att organisationen 
utvecklar sina produkter eller tjänster och deras användande av resurser. De menar att 
det är internrevisorernas jobb att förbättra dessa processer. De empiriska inslagen visar 
entydigt att internrevisorernas största bidrag är att skydda kunden och är kunden 
skyddad och nöjd skapar det värde bland annat i form av finansiella resultat. Viklund 
menar att det handlar om människans litenhet mot företagets storhet. Han menar att om 
detta kan göras på ett bra sätt skapar det i slutändan ett värde för organisationen. Även 
Lejon på Swedbank menar att om kunderna inte har förtroende för de kamrala 
arbetsuppgifter som internrevisorerna kontrollerar leder detta till missnöjda kunder 
vilket i sin tur leder till sämre resultat. Aktörerna menar att de i allra högsta grad bidrar 

24 



Analys 

till att förbättra dessa processer och därigenom skapas värdet. En annan frågeställning 
som aktörerna lyfte fram var om internrevision smakar mer än det kostar. På den nivån 
de intervjuade upplever det ligga på idag anser de att det smakar bättre än det kostar. 
Samtidigt poängterar de att det är en svår balansgång. Avslutningsvis menar aktörerna 
att det är värdeskapande för organisationen eftersom de kan visa upp att allt går rätt till 
och att detta leder till nöjda kunder som stannar i banken eller nya kunder som 
tillkommer. 
 
Nedan visas i en tabell hur de olika aktörerna upplever de olika förhållningssätt och 
syften (här kallad teman) som Institute of Internal Auditors definition av internrevision 
menar ska finnas.  
 

TABELL 1: Analystabell av empiri och teori 
 

Tema Jan Persson 
(SHB) 

Anders Viklund 
(SEB) 

Fredrik 
Lundberg 
(Nordea) 

Tomas Lejon 
(Swedbank) 

Objektivitet 

 “Väldigt 
objektiv” 
 

 “Mycket 
objektiv” 

 “Det är det 
centrala i 
internrevisorernas 
arbete”  

 ”Understryker att 
internrevision är det” 

Oberoende 

 “Den är 
oberoende” 
 

 “Ja, den är 
avskalad från 
övriga 
organisationen” 

 ”Det kan jag 
bocka av på en 
gång” 

 ”Upplever den som 
helt oberoende” 

Försäkrande 

“Den 
försäkrar med 
rating”  
 

 “Ett försäkrande 
dokument” 

 “Stämmer 
överens med 
definitionen” 

 “Försäkringen 
skapar ett viktigt 
förtroende” 

Konsulterande 

 “Ja, i före- 
byggande 
syfte” 

 ”Ja men önskar 
en större 
konsulterande 
del” 

 ”Den finns som 
en rådgivande 
instans” 

 ”Finns fortfarande 
förbättringspotential”

Värdeskapande 

 “Med sin 
expertis 
skapas värde” 

 ”Ser en riktning 
åt det hållet” 

 ”Är i högsta grad 
värdeskapande” 

“Oerhört 
värdeskapande” 

Aktör 
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits med hjälp av analysen i föregående 
kapitel. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens övriga aspekter, förslag på vidare studier 
samt studiens teoretiska och praktiska bidrag.  

6.1 Slutsatser 
 
Syftet med den här uppsatsen var att kartlägga och analysera om intrycket av 
internrevision för de som är mottagare stämmer överens med Institute of Internal 
Auditors definition. Utifrån detta syfte drogs slutsatser om att teori stämde överens med 
aktörernas uppfattning. Det finns enligt referensramen olika förhållningssätt och syften 
med internrevision och överlag stämmer den nya definitionen överens med aktörernas 
uppfattning. 
 
Resultatet i denna uppsats visar att internrevision upplevs av aktörerna som oberoende 
och objektiv som det ska vara enligt definitionen. Det upplevs också som försäkrande 
och värdeskapande både för organisationen och för mottagaren. Den konsulterande 
delen kan enligt aktörerna utvecklas mer men det kan i sin tur göra att den försäkrande 
och objektiva biten av internrevision sätts åt sidan. Den empiriska studien visar att 
definitionen av internrevision enligt teorin uppfattas på ett överrensstämmande sätt av 
mottagaren.  

 
En annan slutsats som följer av studien är att den kontrollerande delen finns kvar inom 
internrevision. Däremot har internrevision bytt förklädnad och upplevs idag inte som en 
kontrollerande och bestraffande funktion inom organisationen som det gjorde tidigare. 
Den kontrollerande delen upplevs faktiskt som något positivt och i sin tur 
värdeskapande för organisationen. Internrevision kan ses som ett agent-principal 
förhållande där tredjeparten är internrevisorn. Dock upplevs detta förhållande inte 
längre som endast kontrollerande utan det upplevs i hög grad som den nya definitionen 
menar att det ska göra. Den slutsats som dragits om att internrevision har fått en ny 
förklädnad innebär att internrevision också skapar ett större värde för mottagaren. Detta 
eftersom den nu innehåller alla de syften och förhållningssätt som den nya definitionen 
antyder till skillnad från den enbart kontrollerande och bestraffande internrevision som 
fanns tidigare.  
 
Sammanfattningsvis är den samlade slutsatsen att internrevision idag väl 
överrensstämmer med den nya definition som Institute of Internal Auditors antog 1999 i 
syfte att skapa ett högre värde för organisationen och dess intressenter.  

6.2 Avslutande diskussion 
 
Dagens internrevision syftar till att skapa värde och förbättra för organisationer och dess 
intressenter och sedan ett par år tillbaka har aktörerna märkt av en successiv förändring 
inom området. Vad denna förändring beror på är vi dock lite osäkra på. Det känns 
aningen naivt att tro att det enbart är en förändring av definitionen som har skapat denna 
förändring. Aktörerna har samtliga berättat om hur de tidigare upplevt det som något 
väldigt kontrollerande, övervakande och bestraffande. Med andra ord har det aldrig varit 
några problem med att uppfylla förhållningssätten objektivitet och oberoende. Vissa av 
de vi intervjuat har till och med berättat att det tidigare funnits en viss rädsla för 
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internrevision. Så är det inte idag. Idag upplevs det som en objektiv, oberoende, 
försäkrande, konsulterande och värdeskapande aktivitet, precis som definitionen 
antyder. Den konsulterande delen leder till att samarbetet mellan mottagaren och 
internrevisorn blir mycket närmre. Detta i sig kan leda till att den försäkrande delen 
kommer lite i skymundan. Även oberoendet kan komma att komprimeras genom att 
distansen minskar mellan internrevisorn och mottagaren. Slutsatsen ur detta resonemang 
är att alla syften och förhållningssätt inom den nya definitionen av internrevision inte 
kan vara uppfyllda till fullo eftersom det finns krafter inom varje del som trycker undan 
de övriga delarna. Därför tror vi att den konsulterande delen inte bör få större utrymme 
än vad den har idag eftersom då kärnan inom internrevision, den försäkrande delen, kan 
komma att komprimeras.  
 
När vi intervjuat aktörerna har vi även fått uppfattningen att den tekniska utvecklingen 
också har en stor bidragande orsak till att det har genomgåtts en relativt stor förändring. 
I dagsläget kan internrevisorerna göra större delen av arbetet elektroniskt. Det så kallade 
fysiska arbetet ute på kontoren har minskat i hög grad de senaste åren. Detta leder även 
till att mottagaren av internrevision kan styra lite mer över när det fysiska besöket skall 
ske. Att mottagaren får mer att bestämma om angående internrevision tror vi har 
betydelse när vi frågar om hur mottagaren upplever det. Genom att på detta sätt skapa 
större delaktighet för mottagaren i internrevisionsarbetet tror vi att det leder till att 
mottagaren får en mer positiv och mindre kontrollerande uppfattning.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Under hela denna resa har det ständigt dykt upp nya frågeställningar och nya 
infallsvinklar på nuvarande problemställning. Nedan presenteras förslag till vidare 
forskning.  
 

• Vi har nu kartlagt och analyserat hur internrevision upplevs. Det hade även varit 
lämpligt att försöka svara på frågan varför internrevision upplevs som den gör. 
Det är säkerligen många faktorer som påverkar denna uppfattning och vi har i 
empirin bara skrapat på ytan gällande denna frågeställning.  

 
• De som intervjuats har berättat om hur den konsulterande delen av internrevision 

tar mer och mer plats. Enligt vissa författare är detta en fara eftersom den tros 
kunna knuffa undan den försäkrande delen. Den del som anses vara kärnan i 
internrevision. Vi tror att det skulle vara lämpligt att undersöka om det finns 
någon fara med detta.  

6.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Det teoretiska bidrag som denna uppsats genererar är att mottagaren uppfattar 
internrevision väl överrensstämma med Institute of Internal Auditors definition. I denna 
definition finns inte den kontrollerande delen med men denna studie visar att kontroll 
finns ”dold” bakom den nya definitionen som ett viktigt inslag.  
 
Det praktiska bidraget är att aktörerna finner den konsulterande delen av internrevision 
lite för liten. Det är den del de ser förbättringspotential i och den del de önskar få större 
utrymme. De oberoende och försäkrande delarna får dock inte bli åsidosatta av den 
konsulterande delen. 
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Bilaga 
 
1. Anser du att internrevision förbättrar er organisation? 
 

• Varför/Varför inte? 
 
2. Vilka är enligt dig de viktigaste faktorerna som påverkar intrycket av internrevision? 
  

• Varför? 
 
3. Vad är din känsla när du får veta att ni skall genomgå en internrevision? 
 

• Varför? 
 
4. Hur skulle du vilja beskriva internrevision i er organisation?  
 
 
5. Har någon förändring skett angående internrevision under senare år? 
 

• Om så är fallet, hur då? 
 
6. Hur uppfattar du syftet med internrevision i er organisation? 
 
 
Efter denna fråga kommer vi att läsa upp den definition på internrevision som vi utgår 
från i uppsatsen. Vi kommer även att läsa upp definitionerna på begreppen objektivitet, 
oberoende, försäkrande, konsulterande samt värdeskapande och ställa frågor om hur du 
upplever dessa begrepp och varför du upplever dem på det sättet.  
 
 
7. Om du hade ställt en fråga om internrevision, vad hade du ställt för fråga och hur 
hade du svarat på den? 
 
 
Följdfrågor kommer även att ställas på de frågor där vi anser att vi inte har fått 
tillräckligt uttömmande svar.  
 
Intervjuerna genomfördes: 
 
Anders Viklund, Skandinaviska Enskilda Banken, 2007-05-03, 14.00-14.40  
Jan Persson, Handelsbanken, 2007-05-04, 09.00-09.50 
Tomas Lejon, Swedbank, 2007-05-11, 11.00-11.40 
Fredrik Lundberg, Nordea, 2007-05-11, 13.00-13.50 
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