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Sammanfattning 
 
Denna uppsats syftar till att undersöka om internrevisorer och andra med kunskaper 
om internrevision anser det möjligt att införa ett enhetligt kvalitetssäkringssystem för 
internrevision och om det i så fall kommer att leda till en ökad kvalitet och ökad 
användning av internrevisorers arbete. 
För att undersöka detta har vi intervjuat internrevisorer på olika företag för att få en 
bild av hur det faktiskt ser ut ute på företagen. Vi har även kompletterat med 
intervjuer med personer från Internrevisorernas förening (IRF) samt externrevisorer 
på revisionsbyråer. Detta för att få en lite vidare syn samt se om externrevisorer skulle 
använda internrevisionens arbete i högre grad om den kvalitetssäkrades. 
Majoriteten av respondenterna menar att det rent teoretiskt är möjligt att införa ett 
enhetligt kvalitetssäkringssystem, men att nyttan och användbarheten är beroende av 
hur det är utformat. I dagsläget är intresset för kvalitetssäkring av internrevision svagt, 
men förmodligen kommer det att växa i samband med att styrelserna blir alltmer 
intresserade av att veta vad internrevisorerna egentligen gör och om de gör det bra  
Vissa internrevisorer anser att en svårighet med ett enhetligt kvalitetssystem är att alla 
företag är unika och att det därför är svårt att hitta ett system som kan appliceras på 
alla. Men eftersom de yttersta målen för internrevisionen är desamma oavsett företag 
så finns det vissa gemensamma grundsatser som gäller generellt och därmed borde 
kunna täckas av ett enhetligt system.  
Fördelar med ett enhetligt kvalitetssystem är att det kan förbättra dokumentation och 
metod på internrevisionsavdelningarna samt säkerställa att syftet med revisionen är 
känt och styrande. Eventuella grundläggande brister skulle kunna upptäckas, vilket 
kan leda till förbättringar och därigenom ökad effektivitet. Ett sådant system skulle 
garantera att en miniminivå gällande kvalitet på internrevision uppnås och 
upprätthålles. Ovanstående är även sådant som externrevisorer skulle kunna ha nytta 
av i sitt användande av internrevisorernas arbete. 
Ett kvalitetssystem kan anses ge ett kvitto på att internrevisionen bidrar med mervärde 
till företaget. Internrevisorerna kan visa att de utgör en resurs och på så vis förbättra 
sin förhandlingsposition. Det kan även vara förtroendeskapande, vilket kan leda till 
nya uppdrag eller ansvarsområden. Dessutom ger det internrevisorer ett tillfälle och 
en möjlighet att jämföra sig själva med andra. 
 
Nyckelord: Internrevision, kvalitet, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll. 
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majoriteten av intervjuerna ägde rum under de tidiga sommarveckorna. Vi vill även 
tacka vår handledare Jan Sigfridsson och våra opponenter för hjälp och vägledning 
samt Johan Hellstrand, som ägnade stor tid åt att läsa igenom och kommentera den 
nästan färdiga uppsatsen. 
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Karin Hellstrand  Cecilia Hägglund 
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1 Inledning och bakgrundsbeskrivning 

Denna uppsats behandlar kvalitetssäkring av internrevision. Detta ämne fångade vårt 
intresse under den tidiga litteraturstudien. Vi visste från början att vi ville skriva om 
revision, då vi båda läser redovisningsinriktningen på ekonomlinjen vid Stockholms 
universitet och planerar att arbeta inom revision efter examen. Då vi funderade på 
ämne för uppsatsen kände vi att internrevision kunde vara ett spännande område, 
eftersom internrevision inte har fått något större utrymme i vår undervisning. Genom 
litteraturstudien märkte vi att ämnet inte är väl representerat i nutida forskning och att 
flera infallsvinklar är möjliga. Efter mycket läsande och funderande och sedan vi haft 
ett samtal med generaldirektören för Internrevisorernas förening bestämde vi oss för 
att inrikta oss på problematiken med kvalitetssäkring av internrevisorernas arbete.  
Den senaste tidens skandaler och bedrägerier har bl.a. lett till att nyttan av den externa 
revisionen har ifrågasatts. Till en följd av detta har nya lagar, direktiv och 
bestämmelser införts både internationellt och nationellt. Dessa behandlar i viss 
utsträckning internrevision, vilket har gjort att internrevisionen hamnat i ett nytt ljus.  
New York Stock Exchange Listing Standards kräver att noterade företag har en 
internrevisionsavdelning. Sarbanes-Oxley Act, SOX, en amerikansk lag från 2002, 
framhåller etik och korrekt redovisning, mer aktiva revisionskommittéer samt ökat 
fokus på internrevision. SOX kräver att ett företags årsredovisning ska innehålla en 
rapport om intern kontroll. Denna rapport ska konstatera ledningens ansvar för att 
etablera och upprätthålla tillfredsställande processer för intern kontroll och finansiell 
rapportering samt innehålla en analys av effektivitet i den interna kontrollens 
processer.1 Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130) har tagits fram av en 
kommitté som arbetat på uppdrag av Förtroendekommissionen, som tillsattes för att 
analysera behovet av åtgärder för att stärka förtroendet för svenskt näringsliv. Koden 
är tänkt att bidra till ökat förtroende för samt förbättrad styrning av svenska bolag. 
Koden säger att styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, som ska vara god, och 
styrelsen ska hålla sig informerad om och utvärdera hur företagets system för intern 
kontroll fungerar. Styrelsen ska årligen avge en rapport om detta samt utvärdera 
behovet av en särskild granskningsfunktion (internrevision).2  
Internrevisionen i myndigheter regleras i Sverige i förordningen (1995:686) om 
internrevision vid statliga myndigheter med tillhörande föreskrifter och råd. 
Förordningen säger att internrevisionen ska bedrivas enligt god sed för internrevision, 
som enligt föreskrifterna bl.a. innebär att internrevisionen ska arbeta professionellt, 
objektivt, oberoende, med integritet samt enligt vedertagna arbetsmetoder. 
Internrevisorn ska dokumentera granskningen och myndighetens styrelse ska samråda 
med Riksrevisionsverket (numera Riksrevisionen) innan revisionsplanen fastställs. 
Revisorn ska beakta etiska regler för internrevisorer och får ej förena sitt arbete som 
internrevisor med ett operativt deltagande i verksamheten.3 År 2003 publicerades ett 
betänkande om internrevisionen i staten, SOU 2003:93, som ett led i processen att 
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2 SOU 2004:130 
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stärka internrevisionen och enligt generaldirektören förs en diskussion för tillfället 
mellan berörda och insatta parter. Enligt betänkandet bör en 
internrevisionsmyndighet, som har en granskande och samordnande uppgift, inrättas. 
Denna myndighet ska vara ansvarig för bl.a. kvalitetssäkring.4   
Den internationella intresseorganisationen för internrevisorer The Institute of Internal 
Auditors, IIA, gav 1999 ut en uppdaterad definition av internrevision. Den nya 
definitionen betonar internrevisorns roll som konsult och risk manager och vägleder 
således internrevisorerna mot en något förändrad yrkesroll i det förändrade 
företagsklimatet.5 Många företag har tidigare underutnyttjat internrevisionen. De nya 
bestämmelserna har nu givit denna funktion en mer framstående roll. Enligt Carpenter 
et al. innebär ett ökat fokus på internrevisionen i företag att 1) nya avdelningar för 
internrevision skapas, 2) eventuell personalbrist motverkas och 3) brådskande frågor 
rapporteras till ledningen omedelbart.6 Så som utvecklingen ser ut idag verkar 
internrevisionen bli en nödvändig inrättning för organisationer för att lyckas få 
investerare och ett förtroende för ledningen.  
Genom att internrevisionen nu har hamnat i fokus har också intresset för tänkbara 
problem inom området ökat. Ett problem som för tillfället diskuteras inom den 
svenska falangen av IIA är kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av 
internrevisorernas arbete. När många företag nu är tvingade att ha en 
internrevisionsfunktion uppstår det en risk att funktionen inrättas endast för att det är 
ett tvång och att varken goda intentioner eller förutsättningar råder för att avdelningen 
ska kunna utföra ett gott arbete. Det är viktigt, både för nya och etablerade 
internrevisionsavdelningar, att internrevisionen får ett gott rykte och anses bidra med 
mervärde, vilket bekräftar deras plats och betydelse i företaget. Om inte detta sker 
finns det en risk att internrevisionen även i fortsättningen inte används fullt ut och att 
företag går miste om en kvalitetsdimension eller att företag outsourcar 
internrevisionen till externa konsulter eller revisorer.   

1.1 Problemformulering 
Inom den offentliga sektorn finns det förordningar och för tillfället förs det även en 
diskussion om vidare bestämmelser om internrevision inom offentlig sektor. 
Regleringen av internrevision inom privat sektor är däremot i dagsläget i det närmaste 
obefintlig och enligt vårt tycke är det av större intresse att undersöka vad som kan 
göras inom den. Denna uppsats är därför avgränsad till den privata sektorn.  
Då lagar och tvingande regler i stort saknas, är det upp till varje enskild 
internrevisionsavdelning att utforma sitt arbete. Utförda granskningar är följaktligen 
ett resultat av internrevisorernas, och företagens, godtyckliga val. Är det bra att 
internrevisionen fungerar på detta sätt? Eller är en uppstramning av området 
önskvärt? Om så är fallet, kan då ett enhetligt kvalitetskontrollsystem säkerställa att 
internrevisionen utförs på ett godtagbart sätt och uppfyller valda kvalitetskriterier?   
Ett bakomliggande problem, som inte bara rör kvalitetsproblematiken utan 
internrevisionen i stort, är att det kan upplevas obehagligt att få sitt arbete granskat. Vi 
tror att detta gäller generellt för företagets ledning, internrevisorer samt övrig 
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5 Marks, N., 2001 
6 Carpenter, T. D. et al., 2004 



personal. Få människor vill få sitt agerande ifrågasatt och många kan vara rädda för 
vad granskningen kan leda till. Detta kan gälla även om allt har skötts enligt 
regelboken.  
IIA har givit ut internationella generella standarder för internrevision samt hjälpmedel 
för arbetsprocessen och kvalitetsgranskningar. I dessa framgår det att de ska anpassas 
efter landets kultur och miljö så att de är tillämpbara för företagen. Dessa standarder 
förefaller inte ha fått något större genomslag i Sverige. Går det att etablera och 
använda internationella normer eller blir dessa alltför generella för att ge direkt nytta? 
Det är inte endast mellan länder som förutsättningar kan variera. Inget företag är det 
andra likt, vilket medför att villkoren för de olika internrevisionsavdelningarna skiljer 
sig åt även inom landets gränser. Internrevisionsavdelningarna arbetar således med 
olika saker och på olika sätt. Kan det då fungera med ett gemensamt kontrollsystem?  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om internrevisorer och andra med 
kunskaper om internrevision anser det möjligt att införa ett enhetligt 
kvalitetssäkringssystem för internrevision och om det i så fall kommer att leda till en 
ökad kvalitet och ökad användning av internrevisorers arbete.  



2 Metod  

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Den litteraturstudie som gjordes i uppsatsens inledningsstadie gällande kvalitet av 
revision var tämligen begränsad då vi upplevde det svårt att få tag i material som 
behandlar kvalitetssäkring av internrevision. Förklaringen ligger förmodligen i att det 
inte finns någon etablerad kvalitetssäkring av internrevision och därmed inget att 
skriva om. Dock gav det upphov till vissa centrala funderingar om kvalitetssäkring, 
vilka ligger till grund för frågorna till respondenterna i denna uppsats.  
Vi har intervjuat totalt nio personer, vilka har valts ut efter deras förmåga att belysa 
kvalitetssäkring inom internrevision ur olika synvinklar och således ge oss en så bred 
bild som möjligt av området. Intervjuerna har gjorts dels med internrevisorer på olika 
företag, och dels med kontaktpersoner från Internrevisorernas förening (IRF) samt 
externrevisorer på revisionsbyråer. Vi ville intervjua internrevisorer på företag för att 
få en bild av hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Kontaktpersonerna från IRF har en 
annan, mer internationell och lite teoretisk infallsvinkel. Även externrevisorerna har 
en lite vidare syn om än från ett något annat håll. 
Urvalet av de intervjuade företagen var slumpmässigt. Vi utgick från en förteckning 
över IRF: s medlemsorganisationer och utifrån denna sammanställdes lista över 
produktproducerande och –säljande privata företag. Därefter lottades den ordning i 
vilken företagen skulle kontaktas. Företagen kontaktades i den utlottade ordningen till 
dess fem intervjuer var inbokade. Några av företagen är moderbolag i koncerner 
medan andra är dotterbolag. Respondenterna är alla ansvariga för 
internrevisionsavdelningen så som den ser ut på respektive företag. Vi valde att 
kontakta produktproducerande och –säljande företag därför att vi trodde att det skulle 
vara lättare att förstå respektive företags processer för en intern tjänst om den gällde 
en konkret process än en tjänsteprocess. Vi valde att intervjua privata företag då 
internrevision inom den sektorn verkar vara mer oreglerad än inom den offentliga 
sektorn.  
Urvalet av de övriga respondenterna var inte lika slumpmässigt. Generaldirektören 
vid Internrevisorerna förening hänvisade oss till två personer från IRF, vilka vi 
kontaktade och bokade intervjuer med. Utöver dessa ville vi även intervjua 
externrevisorer från de fyra stora revisionsbyråerna. Vi fick dock endast kontakt med 
två revisorer från två olika byråer. Av dessa arbetade en för tillfället med 
internrevision, men hade en bakgrund som externrevisor. Även om vi bedömde 
honom som en lämplig respondent, är det möjligt att hans senare karriär inom 
internrevision påverkade hans svar trots att han intervjuades utifrån sin roll som 
tidigare externrevisor. Fler intervjuer med praktiserande externrevisorer skulle 
förmodligen framvisa deras syn tydligare.  



Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, i något fall i dennes 
hem. Vi var två som intervjuade respondenterna i alla fall förutom ett. 
Kontaktpersonerna från IRF och externrevisorerna fick intervjufrågorna mejlade till 
sig innan intervjuerna, medan internrevisorerna på företagen inte fick det. 
Anledningen till att internrevisorerna inte fick frågorna i förväg var att minska risken 
för att de skulle begränsas av frågorna om de inte hade ett utvecklat kontrollsystem av 
internrevisionen. Meningen var att de då skulle kunna fundera fritt kring ämnet och 
förmedla sina åsikter. I detta fall existerar det en möjlighet att respondenterna gav ett 
oöverlagt svar, men det anser vi snarast ökar undersökningens tillförlitlighet då vi 
ville åt deras spontana känsla för problemet. De övriga respondenterna fick frågorna i 
förväg, dels för att några av dem krävde det, dels för att de redan var insatta i 
problematiken, vilket gjorde att vi inte trodde att de skulle bli låsta vid frågorna utan 
skulle kunna fundera fritt utifrån dem.  
Vi försökte undvika missuppfattningar och ledande frågor vid intervjuerna. Antydan 
till ledande frågor kan dock ha förekommit då vi ställde kompletterande frågor till 
respondenterna när det var något som intresserade oss, vi funderade på eller när vi 
ville undersöka om respondenten höll med om de övriga respondenternas åsikter.  
Under respektive intervju fördes anteckningar, vilka renskrevs så snart som möjligt 
efter intervjun för att minimera risken att respondenternas åsikter ej skulle kunna 
redogöras tydligt. Efter det att alla intervjuer genomförts sammanställdes resultaten i 
två grupper, nämligen internrevisorerna på företagen för sig och kontaktpersonerna 
samt externrevisorerna för sig. Detta gjordes eftersom de två grupperna har svarat på 
delvis olika frågor. Utifrån dessa resultat fördes en diskussion, som resulterade i 
uppsatsens slutsatser.  
Klassisk källkritik utgörs av tre krav; samtidskravet, tendenser samt det 
beroendekritiska kriteriet7. Vid denna uppsats är det möjligt att det finns tendenser att 
intervjupersonerna möjligen har sagt det de tror vi vill höra, eller alternativt att de inte 
tagit upp sådant som de menar skulle kunna utmåla dem i dålig dager. De övriga två 
kraven anser vi att denna uppsats uppfyller/inte påverkas av. 

2.1.1 Ansats och metod 

Det finns två valmöjligheter att metodiskt angripa problemställningen i uppsatsen, 
nämligen kvantitativt eller kvalitativt. Det som skiljer dem åt är det sätt varpå den 
insamlade informationen bearbetas och analyseras. Den kvantitativa ansatsens resultat 
mäts och uttrycks i siffror då statistiska bearbetnings- och analysmetoder används 
genomgående8. Den kvalitativa ansatsen omfattar eller resulterar däremot i verbala 
utsagor9. Den ger en djupare förståelse av ett mänskligt och/eller socialt fenomen10.  
Eftersom vi avsåg att undersöka synen på och erfarenheter från kvalitetssäkring hos 
personer som är involverade i internrevision kan uppsatsen definieras som kvalitativ. I 
ljuset av syftet och ansatsen kände vi att metodvalet, personliga intervjuer, var givet. 
Det finns olika sätt att klassificera intervjuer. Den klassificering vi utgick från är: 

                                                 
7 Gustavsson, B., 2004 
8 Gustavsson, B., 2004 
9 Backman, J.,1998 
10 Gustavsson, B., 2004 



strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad11. Vi valde att använda oss av den 
semistrukturerade intervjuformen, som har fastställda frågor men inte fastställda 
svarsalternativ. Denna intervjuform är lämplig för uppsatsens syfte eftersom den ger 
respondenterna tillfälle att svara fritt och utförligt samtidigt som intervjuerna styrs av 
intervjuarna. Denna form ger mer nyanserade svar än den strukturerade formen och 
ger oss som intervjuare en möjlighet till djupare förståelse för dem. Vid 
formuleringen av frågorna till respondenterna försökte vi undvika ledande frågor, för 
att säkra att svaren i största möjliga mån skulle vara respondenternas egna åsikter.  
Den arbetsprocess som ligger till grund för denna uppsats är deduktiv. En deduktiv 
undersökning utgår från teorier som testas genom empirin, medan den induktiva 
undersökningen utgår från empirin och genererar teorier.12 Vi drar vissa slutsatser om 
hur ett system bör se ut, men vi anser inte att vi är induktiva eftersom vi inte 
presenterar en modell eller liknande.  
 
 

                                                 
11 Denzin, N. K. och Lincoln, Y. S., 2003   
12 Thurén, T., 1991 



3 Teoretisk referensram 

3.1 Kvalitet 

3.1.1 Vad är kvalitet?  

Garvin (ur Gustavsson et al.) har klassificerat olika definitioner på kvalitet i fem 
grupper. Den första gruppen menar att kvalitet är inneboende egenskaper som bedöms 
subjektivt. Liksom vid konst är det personliga uppfattningar som bestämmer när något 
har kvalitet. Kvalitet är således mycket svårbestämbart. Den andra gruppen definierar 
kvalitet som produktbaserade, mätbara egenskaper. Kvalitet kan beskrivas utifrån 
produktens respektive tjänstens olika egenskaper eller sammansättning. Grupp 
nummer tre ser kvalitet som värde i relation till pris. Kvalitet handlar här om kundens 
personliga bedömning av vad den får, i förhållande till det pris hon eller han vill och 
kan betala. Det är svårt att bedöma kvalitet efter denna definition eftersom synen på 
kvalitet varierar beroende på individ. Ytterligare ett sätt att tolka kvalitet är som 
tillverkningsbaserade, mätbara egenskaper. Kvalitet uppstår när en produkt eller 
tjänst uppfyller vissa krav. Den sista gruppen uppfattar kvalitet som en upplevelse hos 
kunden. Kvalitet är här det som ger användaren tillfredsställelse.13 Det är främst den 
sista gruppen som kommer att behandlas i detta avsnitt.  
Zeithaml, Berry och Parasuraman har identifierat fem kvalitetsdimensioner som 
formar en kunds totala kvalitetsupplevelse. Dimensionerna representerar de kriterier 
som kunder använder för att bedöma kvaliteten på tjänsten. Den första dimensionen 
utgörs av fysiska företeelser (tangibles). Den innefattar alla fysiska företeelser som 
ingår i tjänster och som kan uppfattas med våra fem sinnen.14  Exempel på fysiska 
företeelser är utrustning, kommunikationsmaterial och personal. Den andra 
dimensionen är tillförlitlighet (reliability). Med det menas företagets förmåga att 
utföra tjänsten såsom utlovats, med pålitlighet och exakthet. Tillmötesgående, 
servicevilja (responsiveness) är en annan kvalitetsdimension, där fokus ligger på att 
det finns en vilja att hjälpa kunder och erbjuda snabb service. Ytterligare en 
dimension är tillit (assurance), att det finns kunskap, vänlighet och trovärdighet hos 
tjänsteleverantörens personal. Den sista identifierade dimensionen är empati 
(empathy) som visar sig i omtanke och individualiserad omsorg för kunderna.15  
När respondenter bads att bedöma vikten av de fem dimensionerna hamnade alla fem 
högt på skalan. Tillförlitlighet, tillmötesgående, tillit och empati hamnade alla på över 
nio på en 10-gradig skala.  ”Fysiska företeelser” låg även den högt, mellan sju och 
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nio. Dock var tillförlitlighet den dimension som var av absolut störst betydelse vid 
undersökningarna. Det är således viktigt för företaget att hålla vad det lovar.16  
Enligt Thomasson kan kvalitet delas upp i olika kategorier, men förtroende utgör den 
övergripande kategorin och är det viktigaste för kvalitetsupplevelsen17. 
Edvardsson och Gustavsson menar att kvalitetsproblemen är olika från företag till 
företag och att de kvalitetsdimensioner som har lanserats är ”inte tillfredsställande” 
eftersom de är så generella. De anser att problemen måste identifieras och analyseras 
olika beroende på företag och sammanhang.18  
Zeithaml, Berry och Parasuraman har genom sin forskning kommit fram till att 
bedömningar av tjänstekvalitet beror på hur kunden upplever tjänsten i förhållande till 
vad de förväntade sig. Således definierar de tjänstekvalitet som skillnaden mellan 
kunders förväntningar eller förhoppningar och deras upplevelse av tjänsten.19 Flera 
andra forskare har tagit fasta på skillnaden mellan upplevd och förväntad kvalitet när 
det gäller att bedöma tjänster. Grönroos delar upp kundupplevelserna i två 
kvalitetsdimensioner, funktionell (hur kunden upplever att tjänsten produceras och 
levereras) och teknisk (vad kunden får ut av tjänsten)20. Den tekniska kvaliteten är en 
förutsättning för en positivt upplevd totalkvalitet men det är den funktionella 
kvaliteten som utgör tjänstens konkurrenskraft21.  
Nyckeln till hög kvalitet på de tjänster man levererar är att balansera kunders 
förväntningar på och upplevelser av tjänsten och minska gapen mellan dem. 
Gapmodellen, framställd av Zeithaml, Berry och Parasuraman, visar hur olika gap kan 
påverka konsumentens bedömning av kvaliteten i den levererade tjänsten. 
Gap 1 är skillnaden mellan kundens förväntningar och företagsledningens uppfattning 
om kundens förväntningar. Ledningen förstår inte alltid vad kunden förväntar sig och 
vill ha. Den kan lägga resurser på något som kunden i själva verket inte bryr sig om. 
Det första steget mot att förbättra tjänstekvalitet är att se till få adekvat information 
om kundernas förväntningar, dvs. stänga det första gapet. 
Gap 2 är skillnaden mellan ledningens uppfattning om konsumentens förväntningar 
och företagets kvalitetsspecifikationer. Vissa finner det svårt att överföra de 
uppfattade förväntningarna till standarder för tjänsterna. Zeithaml, Parasuraman och 
Berry menar dock att anledningen till detta gap ofta är att ledningen inte är helhjärtat 
engagerad i kvalitetstänkandet. Gapet är relativt lätt att sluta genom att se till att 
företaget internt sprider specifikationer på hur tjänsten ska presenteras och utföras. 
Ytterligare ett sätt är att gå ut till kunderna och säga att företaget garanterar att vissa 
saker ska uppfyllas, ex. att tjänsten ska levereras inom en viss tidsram. På så sätt blir 
även kunderna informerade om vilka specifikationer företaget tillämpar. 
Gap 3 är skillnaden mellan kvalitetsspecifikationerna och tjänsteleveransens kvalitet. 
En bra utformad kvalitetsspecifikation är ingen garanti för att resultatet ska bli som 
det var tänkt. Inom tjänsteföretag är den personliga kontakten en del av tjänsten och 
den är svår att standardisera. Det man kan göra är att försöka minimera gapet genom 
att se till att personalen är utbildad, har den kunskap som krävs, och att all material 
som behövs finns tillgänglig. 
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Gap 4 är skillnaden mellan tjänsteleveransens kvalitet och den kvalitet som utlovas i 
extern information (exempelvis marknadsföring). Det är viktigt att de löften som ges i 
extern kommunikation stämmer överens med vad som sedan levereras, att företaget 
håller vad det lovar. Det är i företagets intresse att informera kunderna om de 
ansträngningar som företaget gör för att tillfredsställa dem (men som kanske inte syns 
så tydligt) eftersom det kan öka den uppfattade kvaliteten. Ett annat sätt är att öka 
kundens upplevda nytta genom att utbilda kunden hur han eller hon bättre kan 
använda tjänsten. Extern kommunikation kan således dels påverka kundens 
förväntningar och dels utgöra en del av leveransen. Gapet uppstår när koordinationen 
mellan de som utför tjänsten och de som ska beskriva den/göra reklam för den inte 
fungerar. 
Gap 5 betecknar skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet sett från 
kundens perspektiv. Gapet är en funktion av de andra fyra gapen med 
tillkortakommande inom de tjänsteproducerande företagen.22 
Det är svårt att mäta förväntningar, inte minst eftersom de kan förändras före, efter 
eller under processens gång23. Gapmodellen har fått mottaga kritik pga. problemet att 
mäta förväntningar. Det kan behövas andra jämförelsegrunder för kvalitetsupplevelser 
än förväntningar. En anledning till varför förväntningar inte alltid är bra att använda 
som mått är att de förutsätter att kunden tidigare har kommit i kontakt med tjänsten 
eller i alla fall företaget. Om kunden inte har någon tidigare erfarenhet kan 
förväntningar inte tolkas som baserade på tidigare erfarenhet. En annan aspekt som 
tagits upp är den s.k. ”Poor Performance Paradox”, som innebär att om ett företag ser 
till att förväntningarna sjunker så uppstår en ökad kvalitetsupplevelse. Zeithaml, 
Berry och Parasuraman bemöter kritiken genom att säga att det finns toleranszoner att 
hålla sig inom. Önskad respektive tolerabel kvalitet utgör gränserna för dessa zoner.  
Gustavsson et al. menar att kollektiva värderingar, standarder och normer är mycket 
stabila och centrala jämförelsegrunder för kvalitetsupplevelser. Efter kritiken mot 
definitionen av kvalitet som skillnad av kundens förväntningar och upplevelser menar 
de att tjänstekvalitet bör ses som att den uppstår genom att kunden jämför sina 
upplevelser med dessa normer eller standarder, snarare än med sina egna 
förväntningar.24  
Edvardsson och Thomasson finner att kvalitetsbegreppet har förlorat en del av sin 
tyngd i och med att kvalitet blivit ett begrepp snarare än en verklig egenskap hos 
produkter och tjänster. Det finns en risk att kvalitet bara utgör ett tomt uttryck.25 

3.1.2 Kvalitetsarbete 

Enligt Nationalencyklopedin är kvalitetssäkring ett ”kvalitetsledningssystem, system 
för att säkerställa kvaliteten (kvalitetssäkring) på ett företags eller en organisations 
produkter och tjänster omfattande organisatorisk struktur, ansvar och aktiviteter. 
Systemet baseras på en av ledningen fastlagd kvalitetspolicy, bl.a. innebärande 
noggrann genomgång av verksamhetens rutiner, vilka dokumenteras och 
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sammanfattas i en kvalitetsmanual som strikt skall tillämpas. Externa intressenter ges 
möjlighet till insyn i kvalitetsarbetet och dess resultat.”26  
I tjänsteverksamheten har den mänskliga resursen en väsentlig roll för verksamhetens 
framgång. Den anställdes beteende är en del av tjänsten. I och med att anställdas och 
kunders beteenden varierar över tiden är det svårt att standardisera aktiviteter och få 
en jämnhet i tjänsteproduktionen. Kvaliteten varierar således generellt mer än i 
tillverkning. Ledningen i ett tjänsteföretag är mer beroende av sin personal, sitt 
intellektuella kapital, för att kvaliteten ska hålla jämn nivå än ledningen i ett 
varuproducerande företag.27 
För att få ett välfungerande kvalitetssystem är det viktigt att personalen är involverad i 
kvalitetsarbetet och att kommunikationen är god. Om systemet inte är förankrat hos 
de anställda kommer det aldrig att fungera optimalt. Kommunförbundet (heter numera 
Sveriges Kommuner och Landsting) uttrycker det på följande sätt: ”Det spelar ingen 
roll hur många kontrollsystem det finns, människan kan alltid hitta nya utvägar. De 
system som försöker hålla ordningen med kontroll, ramlar förr eller senare. De som 
lyckas motivera, belöna och stimulera har mycket större chans att överleva.”28  
Utveckling förutsätter förändring. De flesta vill utvecklas men det är inte säkert att 
alla vill förändras. Förändringar möts ofta av motstånd. Detta gäller speciellt när den 
som ska genomföra förändringen inte uppfattar behovet av den eller kan påverka den. 
Individens motivation bidrar enligt forskning i stor grad till effektiviteten i kunskaps- 
och serviceorganisationer. Således borde individen/personalen få en mer framträdande 
roll i förändringsarbetet.29  
Ett styrsystem bör utformas nerifrån, dvs. på personalnivå, och därigenom baseras på 
den kunskap som personalen har om företagets verksamhet. De har kännedom om 
produktionen och vet hur man bör mäta den.30 Dock är det enligt Kahn inte möjligt att 
starta en kvalitetsutveckling på en del av företaget (vare sig det är initierat av 
ledningen eller en enhet/avdelning) utan ”kvalitet börjar i toppen och är total”31. Om 
kvalitetsarbetet ska fungera måste man ha en helhetssyn. Företagets strategi och 
affärsidé ska utgöra grunden för kvalitetspolicyn och policyn ska gälla för hela 
företaget, från styrelse och nedåt. Som ovan nämnts är det av vikt att alla ser hur deras 
agerande hör samman med företagets totala kvalitetspolicy. Kvalitetspolicyn bör vara 
tydlig, så den är lätt för alla att förstå och ta till sig.32  
Vad finns det för motiv bakom kvalitet, kvalitetssäkring och mätningar? Vilka behov 
tillfredsställs? Motiv och användningsområden varierar beroende på vad man har för 
ställning i företaget. För personalen är det ett sätt att överblicka sin egen produktion 
och kvalitet och för att kunna jämföra sig med sig själv och med andra. Det är även ett 
sätt att få upp de faktorer som kan påverkas i ljuset. För ledningen kan det utgöra ett 
sätt att följa och påverka tillverkning och kvalitet likväl som en grund för att belöna 
eller stimulera de anställda.33 
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Det är en vida spridd uppfattning att det finns ett samband mellan förbättringar i 
kundupplevd kvalitet och lönsamhet. Gummesson menar att kvalitet, produktivitet 
och lönsamhet är ”trillingar” (triplets), de går hand i hand. De tre delarna gör tjänsten 
effektiv och genom att mäta dem kan vi se företagets finansiella status.34 Zeithaml, 
Parasuraman och Berry diskuterar även de huruvida förbättrad kvalitet är lönsam. De 
menar att det är om kunden tycker att det sker en förbättring av kvaliteten som 
kvalitetsökningen är lönsam. När investeringar i form av förbättring av tjänster leder 
till upplevd förbättring av tjänsten blir kvalitet en vinststrategi.35 
Total Quality Management, TQM, är en syn på ledarskap som är fokuserad på kvalitet 
och baseras på att hela företaget samarbetar. Siktet är inställt på långsiktig framgång 
genom främst kundtillfredsställelse.36 TQM är inte bara ett sätt att förhålla sig till 
kvalitet utan även en filosofi: fel accepteras inte. Om fel inte får finnas betyder det att 
de anställda måste samarbeta väl för att verksamheten ska fungera som helhet. 
Eftersom det i första hand är kunden som ska bli nöjd gäller det att fokusera på de 
tjänsteprocesser och produktionsprocesser som representerar ett värde för kunden.37 
Designed-in quality är ett begrepp som passar in i detta sammanhang. Med det menas 
att kvalitet byggs in redan på konstruktionsstadiet av tjänsten, systemet eller varan. 
Viktigast är att den konstrueras så den uppfyller behovet.38  
För att återkomma till frågan om lönsamhet upplever Wilcox och Discenza (ur Eklöv) 
TQM som ett sätt att samtidigt uppnå förbättrad kvalitet och ökad lönsamhet. 
Kvalitetsförbättringsåtgärder leder (förhoppningsvis) till höjd produktivitet och 
därmed ökad lönsamhet. De hänvisar till de synergieffekter som redan nämnts, dvs. 
att bättre kvalitet leder till lägre kostnader (eftersom korrigeringar ej behöver göras) 
och att personalen blir mer motiverad och tycker att det är roligare att arbeta. En 
förbättrad konkurrenssituation ger fler uppdrag. När tjänstens kvalitet förbättras 
upplever kunden att tjänsten blir till större nytta.39 

3.1.3 Kvalitet i revision 

Vad är kvalitet i revision? Denna fråga har diskuterats av många forskare, men man 
har inte lyckats komma fram till någon enhetlig syn. Simmons och Sutton (ur Eklöv) 
gör två konstateranden, den första är att det inte finns någon klar definition av 
revisionskvalitet. Den andra är att det finns otillräckligt med objektiva mått för att 
kunna bedöma och analysera revisionskvalitet.40 
Eklöv hänvisar vidare till Power som menar att det alltid kommer att finnas ett 
förväntningsgap inom revision eftersom det kan diskuteras under vilka förhållanden 
revisionen kan anses vara lyckad eller misslyckad. Detta pga. av att revision inte är 
transparent för allmänheten, det är omöjligt för en utomstående att se vad revisorn 
gjort. Revisorns prestation (lyckad eller misslyckad) bedöms efter hur väl revisorn har 
följt gällande lagar och rekommendationer.41 Förväntningsgapet kan få allvarliga 
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konsekvenser för revisionsprofessionen eftersom revisionens trovärdighet minskar ju 
större gapet är42. 
Vad är det som motiverar revisorer att arbeta för att genomföra uppdrag med hög 
kvalitet? Enligt Simmons och Suttons (ur Eklöv) förväntningsmodell är det revisorns 
uppfattning av vad andra förväntar sig av denne i revisionsarbetet som styr. 
Budgetering samt utvärderingar av utförda arbeten är två områden som har stor 
betydelse för individens förväntning om vad som är lämpligt beteende. Om budgeten 
är snålt tilltagen kan det minska revisorns tro på att uppdraget kommer att kunna 
uppfylla uppsatta mål. Detta gör att denne tappar motivationen och heller inte 
presterar så bra. Om revisorn istället upplever att omgivningen (inkl. chefer) har höga 
förväntningar på denne så ökar revisorns ansträngningar. Motivatorn sitter således i 
hur individen uppfattar den omgivande miljön.43  

3.2 Agentteori 
På 30-talet uppmärksammade forskare omvärlden på problemet att förstå förhållandet 
mellan ”mästaren”, som ges socialt legitim kontroll över vissa handlingar, och 
”tjänaren”, som kontrollerar den information som ”mästaren” agerar på. Allt eftersom 
agentteorin utvecklades på 70-talet hamnade intressekonflikten mellan dessa två 
parter i fokus.44 Den finansiella ekonomiska litteraturen säger att ett företag består av 
ett nystan av kontrakt mellan ägarna till de ekonomiska resurserna (principaler) och 
de som är satta att använda och kontrollera dessa (agenter).45 Agentteorin förutsätter 
att agenter har mer information än principaler och att denna informationsasymmetri är 
negativ för principalens förmåga att övervaka agenten effektivt och se till att de egna 
intressena tillgodoses. Andra förutsättningar är att de båda parterna agerar rationellt 
och att de utnyttjar kontrakt-processen till att maximera sina egna ekonomiska 
intressen, vilket troligen innebär att agenten inte kommer att agera i enlighet med 
principalens intresse.46  
Ovannämnda problem benämns av forskare som ”moral hazard”-problemet. Ett annat 
problem som uppstår är ”adverse selection”. Det uppstår när principalen inte har 
tillgång till all information då ett beslut ska fattas av en agent och således är 
oförmögna att fastställa om den handling som vidtas är i enlighet med företagets 
bästa.  
Parterna försäkrar sig om att en jämvikt där ingen av parterna kan öka sin 
förmögenhet på bekostnad av den andra uppnås i den s.k. kontrakt-processen, som 
innebär att båda parter ådrar sig kontraktskostnader. Principalerna ådrar sig utgifter 
för övervakning för att minimera risken att agenten bedrar och agenterna ådrar sig 
bindningskostnader för att signalera till principalen att de agerar ansvarsfullt och på 
ett sätt som är förenligt med deras anställningskontrakt. Internrevisionen kan ses som 
både en utgift för övervakning och en bindningskostnad. Som utgift för övervakning 
är internrevision en kostnad för principalerna för att vakta sina ekonomiska intressen. 
Internrevisionens uppgift har skiftat från att vara ledningens förlängda arm till att bli 
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en oberoende organisatorisk funktion. Detta har gjort att internrevisorerna kan 
garantera ledningens integritet. Som en bindningskostnad bärs kostnaden för 
internrevision av de ledande befattningshavarna för att tillfredsställa kraven på ansvar 
från externa intressenter, speciellt aktieägarna.  
Förutom att hjälpa till att upprätthålla ett kostnadseffektivt kontraktsförhållande 
mellan principaler och agenter så kan internrevision bidra till en ev. 
kostnadsbesparing, om den totala kostnaden för intern- och externrevision är lägre än 
kostnaden för endast externrevision. Denna kostnadsbesparing kan bli ett resultat av 
internrevisorernas bransch- och företagsspecifika kunskaper.47 
 

3.3 Outsourcing av internrevision 
Outsourcing identifierades 1997 som en av de snabbast växande affärsmöjligheterna i 
världen och revisionsbyråer och konsultfirmor uttalade sig om att 
internrevisionstjänster är en växande marknadsmöjlighet. Då gjorda undersökningar 
visar att allt fler företag outsourcade internrevisionen.48 I USA definieras numera 
internrevision allt mer efter vad som görs än vem som gör det.  
Barr och Chang säger att fördelen med inhyrda internrevisorer är ett större upplevt 
oberoende, flexibilitet, kostnadsbesparingar och ökad kvalitet. Nackdelarna är 
förlorad lojalitet och affärskunskap samt förlusten av ett värdefullt område för 
utbildning av framtida ledare.49  
Enligt företag undersökta av Widener och Selto finns det olika anledningar till att ha 
en internrevisionsavdelning internt i företaget. Dessa är möjligheten att bygga och 
upprätthålla företagsspecifik kunskap, använda internrevisionen som träningsgrund 
för framtida ledare, skydda företagshemlig information, kontrollera internrevisionen, 
stärka den organisatoriska kontrollen samt säkra kvaliteten på tjänsten. De 
anledningar som nämns som orsak till att outsourca internrevision är de externa 
handläggarnas generella kunskap och expertis, deras informationsteknologiska 
expertis samt det upplevda förtroendet för dem och deras arbete.   
Rittenberg och Covaleski har undersökt företag som outsourcar internrevision. De 
säger att en av de viktiga faktorerna i beslutet om internrevision ska outcourcas är 
behovet av specialistkunskap. Undersökningen visar att det är kostnadseffektivt att 
behålla internrevisionen i företaget om internrevisionsavdelningen har skurits ned, har 
kontakt med ledningen för att kunna förstå hur och var avdelningen kan bidraga mest 
eller har hängivit sig åt att utveckla en stark teknisk kompetens. Upplevda nackdelar 
med att outsourca internrevision har varit oerfarenheten hos dem som utför revisionen 
samt den tid det tar att skapa kontrakt som skyddar företagets hemliga och patenterade 
information från att spridas.50  
I grund och botten handlar det om att företag vill minimera sina kostnader för 
internrevision. Widener och Selto säger att internrevisorer, om de vill stanna kvar i ett 
företag, bör se till att bli en allt viktigare tillgång för ledningens dagliga kontroll av 
företagets strategiska tillgångar och lägga mindre vikt vid mer generella tjänster som 
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lätt kan outsourcas. De behöver, för sin överlevnad, engagera sig mer i den strategiska 
styrningen.51  

3.4 Regelverk  

3.4.1 Lagar och rekommendationer 

Det finns inget lagkrav på internrevision i privata företag, men det finns vissa 
riktlinjer och rekommendationer. T.ex. säger Finansinspektionen att banker, 
försäkringsbolag och finanskommissionärer bör ha internrevision. Svensk kod för 
bolagsstyrning gavs ut 2004 i syfte att höja kvaliteten på bolagsstyrning i Sverige och 
på detta sätt stärka utvecklingskraften och effektiviteten hos svenska företag. Den 
gäller från och med juli 2005. Koden utgör en självreglering och tillämpningen av 
koden hos de börsbolag den riktar sig till bygger på frivillighet enligt principen ”följ 
eller förklara”. De företag som tillämpar koden men avviker ifrån vissa av dess 
bestämmelser ska således presentera en förklaring till avvikelsen. Det är sedan upp till 
marknaden att bedöma om avvikelsen är acceptabel. Om marknaden bedömer att den 
inte är godtagbar så drabbas företaget sannolikt av negativ publicitet och ett minskat 
förtroende på kapitalmarknaden. 
Angående intern kontroll och internrevision säger koden att det är styrelsen som 
ansvarar för bolagets interna kontroll, vars syfte är att skydda ägarnas investering och 
bolagets tillgångar. Bolaget skall ha en god intern kontroll och styrelsen ska 
fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern 
kontroll fungerar (Koden, st 3.7.1). Styrelsen ska årligen avge en rapport över hur den 
interna kontrollen, till den del den avser den finansiella rapporteringen, är organiserad 
och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten ska 
granskas av bolagets revisor. (Koden, st 3.7.2). Om det inte finns en särskild 
granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en 
sådan funktion och motivera sitt ställningstagande i rapporten över den interna 
kontrollen (Koden, st 3.7.3).52  

3.4.2 Standarder  

IIA gav i juni 1999 ut ett nytt Professional Practices Framework53, ett ramverk som 
utgörs av tre kategorier av vägledning. Del ett innehåller Code of Ethics och 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Del två innehåller 
Practice Advisories. Del tre innehåller Development and Practice Aids. Det är 
obligatoriskt för alla medlemmar i IIA att följa Code of Ethics och Standards. Det är 
rekommenderat att följa Practice Advisories, som ger vägledning för att tolka Code of 
Ethics och Standards samt redovisar utvecklingen av god sed, som ligger till grund för 
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kommande förändringar i Standards. Det är däremot inte en rekommendation att 
Development and Practice Aids följs, då den är av en annan karaktär.54  
Standarderna, Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, består av 
två delar, nämligen Attribute Standards, som behandlar karaktärsdrag hos 
organisationer som utför internrevision, samt Performance Standards, som behandlar 
internrevisionens aktiviteter och utgör ett kriterium mot vilket internrevisionens 
prestationer kan mätas.55  
3.4.2.1 Attribute Standards 
Attribute Standards säger att ändamålet och ansvaret för internrevisionens aktiviteter 
ska vara formellt definierade, i överensstämmelse med standarderna och godkända av 
företagets styrelse. Internrevisionen ska vara oberoende och internrevisorerna ska vara 
objektiva i sina aktiviteter. Rapportering ska ske av chefen för internrevisionen till en 
nivå i företaget som tillåter internrevisionen att uppfylla sitt ansvar. Internrevisorer 
ska ha en opartisk attityd och undvika intressekonflikter. Uppdrag ska utföras med 
professionell omsorg och färdighet, vilket innebär att internrevisorerna ska besitta den 
kunskap, de färdigheter och andra kompetenser som behövs för sina respektive 
ansvarsområden. Internrevisorer ska öka sin kunskap, sina färdigheter och andra 
kompetenser genom kontinuerlig professionell utveckling. Chefen för 
internrevisionen ska utveckla och underhålla ett kvalitetssäkrings- och 
förbättringsprogram som täcker alla delar av internrevisionen och övervakar dess 
effektivitet. Detta program inkluderar periodisk intern och extern utvärdering samt 
kontinuerlig intern övervakning. Resultaten av programmet ska kommuniceras till 
styrelsen. Internrevisionen i företag uppmuntras att rapportera att internrevisionen är 
utförd i enlighet med standarderna om så är fallet. Om inte, bör avvikelser redovisas.56  
3.4.2.2 Performance Standards 
Performance Standards säger att chefen för internrevisionen ska leda internrevisionen 
effektivt så att den kan ge mervärde åt företaget. Chefen ska besluta om 
internrevisionens prioriteringar i enlighet med en riskbedömning och företagets mål. 
Hon eller han ska rapportera planen för internrevision till ledande befattningshavare 
och styrelsen samt försäkra att resurserna är lämpliga, tillräckliga samt effektivt 
använda för planens uppfyllelse. Vidare ska chefen etablera regler och procedurer till 
vägledning för internrevisionen samt sprida information till och koordinera aktiviteter 
med andra interna och externa tillhandahållare av assurance- och konsulttjänster. 
Chefen ska regelbundet rapportera till ledande befattningshavare och styrelsen om 
internrevisionens syfte, auktoritet, ansvar och prestation i jämförelse med existerande 
revisionsplan samt övriga uppdrag.  
Internrevisionen ska utvärdera och bidra till förbättrad riskhantering, kontroll och 
styrelseprocesser på ett systematiskt och disciplinerat sätt. Internrevisorer ska 
utveckla och dokumentera en plan för varje enskilt uppdrag. Målsättningen med varje 
uppdrag ska fastställas och uppdragets omfång samt de resurser som läggs ned på 
uppdraget ska vara tillräckliga för att uppfylla målet. Bemanningen ska anpassas efter 
uppdragets natur och komplexitet, tidsbegränsningar och tillgängliga resurser.  
Internrevisorer ska utveckla arbetsprogram samt använda den information som behövs 
för att målen ska uppfyllas. De ska grunda slutsatser och resultat på lämpliga analyser 
och värderingar samt dokumentera den relevanta information som ligger till grund för 
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slutsatser och resultat. Interrevisorerna ska rapportera relevant information efter 
avslutat uppdrag. Rapporteringen bör vara korrekt, objektiv, klar, koncis, konstruktiv, 
fullständig och komma i rätt tid. Uppdrag ska övervakas på lämpligt sätt för att 
tillförsäkra att målen uppfylls, kvalitet upprätthålls och personalen utvecklas. Chefen 
för internrevisionen ska sprida resultat till lämpliga parter och upprätta ett system för 
att övervaka resultaten som kommunicerats till ledningen. Om chefen för 
internrevision anser att ledande befattningshavare accepterar en risknivå som är 
oacceptabel för organisationen ska hon rapportera detta till styrelsen. Om uppdrag ej 
har fullföljts enligt alla standarder ska resultatet visa vilka standarder som har följts 
och vilka som inte har följts.57 

3.5 Internrevision i organisationer 

3.5.1 Intern kontroll och styrning 

The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
COSO, är en kommission i USA med representanter från företag, 
redovisningsekonomer, internrevisorer, externrevisorer, investeringsbolag och New 
York-börsen. Kommissionen har bl.a. givit ut en definition av intern kontroll som har 
utvecklats till en internationell standard. Enligt denna definition är intern kontroll   

”en process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal 
skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås på följande 
områden: 
• verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet 
• den finansiella rapporteringens tillförlitlighet 
• efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar”58 
 

Ledningen för en organisation är ansvarig för att ett effektivt system för intern 
kontroll och styrning utvecklas, används, följs upp och åtgärdas vid behov. Intern 
styrning och kontroll är det system som är ledningens instrument för att uppfylla 
ansvaret att bedriva en effektiv verksamhet samt ansvaret för en korrekt rapportering. 
Internrevisionens roll är att granska om detta system med rimlig säkerhet kan försäkra 
att verksamheten sköts enligt uppsatta mål. Internrevisionen är inte en del av den 
interna kontrollen och styrningen, men i sin bedömning av den interna kontrollen och 
styrningen kan ledningen använda sig av internrevisionens rapporter.  

3.5.2 Internrevision 

Internrevisionen utförs lämpligen av internrevisorer. Dessa arbetar på en 
internrevisionsavdelning på företagsledningens eller styrelsens uppdrag59. Men de har 
även andra företagsinterna kunder. Enligt IIA definieras internrevision som  
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”en oberoende, objektiv säkrings- och konsultaktivitet med uppgift att 
tillföra värde och förbättra en organisations verksamhet. Den hjälper 
organisationen att uppnå sina mål genom att nyttja ett systematiskt, 
strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, 
styrning och kontroll samt ledningsprocesser.” (SOU 2003:93, s. 23) 
 

Detta innebär att internrevisionen ska ge ledningen trygghet genom att säkerställa att 
organisationens risker blir identifierade och hanterade på ett lämpligt sätt. 
Internrevisionen hjälper även organisationen att effektivt nå sina mål genom de 
rekommendationer som är resultatet av genomförda granskningar.60  
Internrevisionen består av tre parallella inriktningar, nämligen finansiell revision, 
compliance och operationell revision. Den finansiella inriktningen ska intyga 
rimligheten i årsredovisningshandlingarna och riktar sig främst till ägarna. 
Compliance ska bedöma följsamheten mot policies, riktlinjer, lagar och föreskrifter 
och riktar sig främst mot lagstiftare, utfärdare av föreskrifter och ledningen. Den 
operationella inriktningen ska utvärdera risker, effektivitet och möjlighet till 
besparingar i verksamheten och riktar sig främst till ledningen.61 Förutom dessa 
inriktningar verkar internrevisionen på många företag även som en intern 
konsultfunktion inom olika områden62 samt som hjälp till externrevisorerna i deras 
revisionsarbete63.  
Internrevisionen ska baseras på en riskanalys, som identifierar var de största riskerna 
ligger för organisationen och i dess processer. Riskerna analyseras och 
internrevisionen föreslår förbättringar i organisationen så att riskerna kan mötas på 
bästa sätt. Förutom detta ska internrevisionen producera konstruktiva 
förbättringsförslag inom de processer som granskats. Förslagen kan gälla processerna 
i sig eller hur de styrs och kontrolleras.64 Den analys internrevisionen baseras på utgör 
grunden för revisionsplanen, som godkänns av styrelse eller ledning. Styrelsen eller 
ledningen är vanligen mottagaren av internrevisorns rapporter, vilka innehåller 
granskningens resultat.65 
Enkelt uttryckt ska en internrevisor i en organisation ta reda på om organisationen 
fungerar bra, når sina mål och inte gör av med för mycket pengar på onödiga saker. 
Om det inte fungerar bra ska internrevisorn tala om varför och föreslå eventuella 
åtgärder.66  
Det finns inget krav på särskild utbildning för att arbeta som interrevisor. Det är 
vanligt att internrevisorer tidigare arbetat som externrevisorer eller innehaft andra 
befattningar inom företaget. Det är ovanligt att gå direkt från examen till 
internrevision eftersom det, enligt IRF, krävs stor erfarenhet och mycket kunskap för 
att vara en bra internrevisor.67  
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3.5.3 Internrevision och närliggande funktioner 

Inom ett företag finns det olika funktioner som gentemot internrevisionen har 
överlappande arbetsuppgifter. Dessa är t.ex. extern revision, controllers och externa 
konsulter.  
3.5.3.1 Extern revision 
Intern- och externrevision har olika uppdragsgivare och olika roller. Uppdragsgivaren 
för externrevisionen är organisationens uppdragsgivare, dvs. bolagsstämman, medan 
det för internrevisionen är organisationens styrelse. Externa revisorer är oberoende i 
förhållande till den organisation de granskar.68  Även de interna revisorerna ska vara 
organisatoriskt oberoende av den granskade verksamheten samt objektiva i 
granskningen av verksamheten. Men eftersom de arbetar på uppdrag av styrelsen kan 
de ej vara oberoende av denna. För att kunna utföra en effektiv granskning behöver 
externrevisorn kunskap om ledningens styrning och kontroll. Vid behov lämnar 
externrevisorn rekommendationer om förbättringar gällande styrningen och 
kontrollen.69 I vissa företag utför internrevisionen granskning till förmån för 
externrevisorerna70. 
3.5.3.2 Controllers  
En controllers roll varierar stort beroende på i vilken organisation eller bransch hon 
eller han är verksam. Controllerhandboken säger att en controller har huvudansvar för 
organisationens ekonomistyrning. Många gånger används controllern till att utarbeta 
ledningens kontroll- och styrsystem, utföra processerna samt följa upp dem. 
Controllern ansvarar således för att utveckla och förvalta processerna för ledningens 
styrning och kontroll, medan den interna revisorn värderar och ger råd vad gäller 
utvecklingen av processerna.71  
 
3.5.3.3 Externa konsulter 
Internrevisorer arbetar i allt större utsträckning med konsultuppdrag på t.ex. 
ledningens uppdrag. Dessa uppdrag ligger utanför de revisionsuppdrag som uppstår ur 
internrevisionen. Om inte uppdrag kräver särskild kunskap om verksamheten kan de 
ofta lika gärna utföras av externa konsulter.72 

3.5.4 Yrkesförening 

IIA grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Florida. Föreningen har utvecklats till 
ett internationellt språkrör för internrevisorer och är världsledande inom utbildning, 
forskning, utveckling samt teknisk vägledning. IIA certifierar även yrkesverksamma 
internrevisorer. IIA har ca 94 000 medlemmar i 160 länder. Internrevisorernas 
förening är Sveriges branschorganisation för yrkesverksamma internrevisorer. 
Föreningen grundades 1951 och är en del av IIA. IRF har sitt huvudkontor i 
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Stockholm och har ca 500 medlemmar.73 Deras verksamhet består främst av kurser 
och konferenser, försäljning av litteratur och utbildning74.  
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4 Resultat 

Totalt har nio personer intervjuats. Dessa har delats in i två olika kategorier, nämligen 
internrevisorer på företag, respondentgrupp 1, samt kontaktpersoner från IRF och 
externrevisorer, respondentgrupp 2. Resultaten från respektive grupp redovisas var för 
sig, eftersom de har svarat på olika frågor.  
Om en respondent inte har svarat på en viss fråga redovisas ej detta utan endast de 
svar som erhållits redovisas. Uteblivet svar kan bero på att respondenten ej hade en 
uppfattning i frågan eller att han/hon inte fått tillfälle att svara på frågan. 

4.1 Resultat från internrevisorer på företag 

4.1.1 Respondenterna och internrevisionen i företaget  

Vi har intervjuat internrevisorer från fem olika företag. Internrevisionsavdelningarna 
varierar från att vara rena internrevisionsavdelningar till att inte få kalla sig 
internrevision då den beteckningen är reserverad för den organisatoriska 
internrevisionsenheten på koncernnivå (företag D). Dock får respondenten 
internrevisionsuppdrag från koncernrevisionen samt assisterar i den revision 
koncernrevisionen genomför.   
Fyra respondenter (A, B, C, E) är civilekonomer, varav tre (B, C, E,) tidigare har 
arbetat som externrevisorer. Respondenterna A och D har tidigare arbetat med skilda 
uppgifter inom ekonomi. Respondenterna har arbetat på nuvarande arbetsplats i 
varierande tid, allt från nio månader till 20 år. Internrevisionsavdelningarna på de 
aktuella företagen utgörs i dagsläget av mellan en och åtta heltidstjänster. På företag B 
är respondenten och ytterligare en person certifierade internrevisorer, på företag C 
finns det två IT-certifierade internrevisorer och på företag E är respondenten 
certifierad internrevisor.   
Samtliga intervjuade företag har haft en internrevisionsfunktion länge. På tre företag 
(A, C, E) förändrades dock internrevisionen i och med respondenterna började arbeta 
där och den nuvarande formen av internrevision är ett verk av respondenterna. På 
företag A centraliserades internrevisionen i och med respondentens tillträde, varpå 
arbetet förändrades mycket. Detta är också fallet i företag E, där det var 
internrevisionens form som förändrades. På företag C var internrevisionen inaktiv 
innan respondenten tillträdde. 
Internrevisionen på företag C ligger organisatoriskt under revisionskommittén. På 
företag A och E ligger internrevisionen under VD, medan den på företag D ligger 
under ekonomidirektören. Rapporteringen görs på tre företag (A, C, E) till VD och på 
ett företag (B) till ledningen. Företag A rapporterar dessutom till revisionskommittén 
medan företag C rapporterar till den övergripande chefen om de hittar något att 
anmärka på. Företag B rapporterar även till internrevisionen på koncernnivå, vilka i 



sin tur rapporterar till board of management för den affärsenhet som blivit granskad 
på företagsnivå. Företag D rapporterar till ekonomidirektören och koncernrevisionen. 
På koncernnivån, där den riktiga internrevisionsfunktionen återfinns, rapporterar de 
dock till koncernledningen och revisionskommittén. Två av respondenterna (C, E) 
kommenterar att det är bättre att rapportera till VD än till revisionskommittén 
respektive ekonomidirektören, eftersom VD har beslutsmakt och är verkställande. 
Respondent E säger även att ”rapporterar du till ekonomidirektören, då blir det inte 
roligt”.  
Alla respondenter anser att yrkessituationen för internrevisorer på respektive företag 
har förändrats de senare åren. Tre företag (A, B, C) hänvisar till företagsinterna 
händelser. Företag B nämner det internt rådande arbetet med att homogenisera 
internrevisorernas arbete medan företag A och C syftar på de omständigheter som 
rådde vid deras tillträde och effekten av detta. Företag D, med den egentliga 
internrevisionsfunktionen på koncernnivå, säger att internrevisionen inte är lika väl 
ansedd i det svenska bolaget då det inte längre finns en internrevisionsfunktion där.  
På två företag (A, C) har den verkställande ledningens inställning till internrevision 
förändrats på sistone. De har blivit mer medvetna om betydelsen av internrevision. På 
företag A är det revisionskommittén som har lyft fram frågan. Tidigare var 
internrevisionen inte så populär bland regionchefer, men när VD betonar betydelsen 
med internrevision blir det även viktigt ute i organisationen. I företag B har det inte 
förändrats något nämnvärt. Företaget tillhör en europeisk koncern, som hör hemma i 
ett land där internrevision länge har utgjort en viktig funktion i företag. Däremot har 
SOX stärkt internrevisionen ytterligare, vilket företag C instämmer i; genom SOX 
träffar de fler personer i företaget, vilket leder till att internrevisorerna blir mer kända 
och detta brukar resultera i större acceptans. Två företag (C, D) kommenterar att 
internrevisionsavdelningen behöver sälja in sig själva i företaget. Detta görs genom att 
synas och visa att deras arbete ger nytta.  

4.1.2 Internrevisionens planering och genomförande samt 
rapporternas användande 

Internrevisionsavdelningarnas huvudsakliga uppdragsgivare utgörs för företag C av 
VD och revisionskommittén, medan det för företag B är board of management. 
Företag E får sina uppdrag från VD, styrelsen och sig själva. Intervjupersonen från 
företag A säger att deras uppdragsgivare ytterst är revisionskommittén samt att de får 
uppdrag från företagsledningen. Utöver detta får internrevisionsavdelningarna 
uppdrag från andra personer i företagen, s.k. konsultuppdrag.  
Internrevisionen på fyra företag (A, C, D, E) arbetar efter en ettårig revisionsplan. 
Företag C har en riskbaserad plan som uppdateras varje kvartal. Respondenten tar 
fram planen åt VD, som är med och kommenterar planen. Internrevisionen är 
oberoende från och ska granska alla enheter förutom VD, som granskas av 
externrevisorerna. När riskanalysen utpekar ett särskilt område och den potentiella 
risken är definierad utformas en eller flera riskhypoteser. Med utgångspunkt i dessa 
riskhypoteser utformas ett granskningsprogram som följs under kontrollen. 
Riskhypotesen uppdateras om och när ny fakta framkommer. Om internrevisionen 
hittar brister i en granskning ska de rapportera till den övergripande chefen, vilket gör 
att rapporterna får större uppmärksamhet.  



På företag A lägger respondenten upp ett program, som revisionskommittén 
godkänner. Om en avdelning efter en revision får en sammanlagd dålig bedömning så 
är de skyldiga att rapportera vad som gjorts åt felet. Internrevisionens bedömningar av 
avdelningar och ev. åtgärder diskuteras i ett kvalitets- och miljöråd ett par gånger om 
året, i vilket VD är ordförande.   
På företag D träffas koncernens nordiska kollegor i ett råd och diskuterar hur 
revisionsplanen bör se ut. Detta råd är även en resurs för koncernrevisionen då 
koncernens revisionsplan ska fastställas. Koncernens revisionsplan baseras på en 
riskanalys. Om det finns projekt som koncernrevisionen inte anser vara tillräckligt 
stora för dem att behandla, faller dessa projekt på respondentens lott. Förutom 
uppdrag som återfinns i respondentens revisionsplan får avdelningen ad hoc-uppdrag. 
Genom att de uppdrag som återfinns i revisionsplanen är godkända av 
ledningsgruppen känner respondenten att de är väsentliga och därmed till nytta för 
företaget.  
På företag E är revisionsplanen flexibel såtillvida att eventuella akuta uppdrag utförs. 
Internrevisionen får uppdrag från ledning, men de skapar mestadels sina uppdrag 
själva. Internrevisionen ska arbeta självständigt och måste således vara lyhörd för vad 
organisationen förväntar sig av dem. Med den företagskännedom respondenten 
besitter väljer han ut uppdrag som han anser är viktiga och av värde för verksamheten. 
Dessa uppdrag väljs ut instinktivt då respondenten inte tror att det går att 
systematisera så mycket att uppdragen kan väljas ut efter en riskbedömning. 
Dessutom anser han att det inte går att göra en riskbedömning i ett så stort företag 
som företag E är. Internrevisionen går igenom utgivna rapporter en gång per år och 
undersöker om de har följts upp av den granskade enheten.   
Till skillnad från övriga företag så arbetar företag B efter en femårig revisionsplan, 
även om det finns planer på att börja arbeta riskbaserat. I det nuvarande systemet ska 
alla processer täckas inom tre till fem år. Företaget ägnar mycket uppmärksamhet åt 
internrevisionens rapporter och uppföljningen är hårt styrd. Om brister har upptäckts 
görs en åtgärdsplan. Bolaget ska inom sex månader efter internrevisorernas slutliga 
rapport göra en uppföljningsrapportering, vilken ska rapporteras till alla berörda 
parter inom koncernen. När internrevisionen i en rapport har bedömt något som 
otillfredsställande så görs en uppföljningsrevision inom ett år där internrevisionen 
bedömer om allt har åtgärdats.  

4.1.3 Kvalitetssäkring av internrevisionen  

4.1.3.1 Vad görs? 
Alla respondenter säger att de är ansvariga för att internrevisionens arbete 
kvalitetssäkras. Inget av företagen säger sig dock ha en komplett intern 
kvalitetskontroll. Intervjupersonen från företag E säger att där inte finns någon 
kvalitetskontroll. Företag C har däremot viss kvalitetskontroll av rapporteringen och 
har planer på att åtgärda bristen på kvalitetssäkring av dokumentation och 
revisionsmetod. För närvarande förekommer ett samarbete med delägda företag som 
ska resultera i en revisionsmetod och utvärderingsmetod av internrevision. 
Kvalitetssäkringen sker än så länge i muntlig form genom intervjuer med medarbetare 
och chefer, men planer finns på att kvalitetssäkringen ska dokumenteras eftersom den 
annars blir svår att granska. Respondenten säger att det är naturligt att man utför 
kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring inom internrevision består mycket av att bedöma 



om man tagit fram ett rimligt underlag för att kunna göra de bedömningar som 
rapporten baseras på. Vad och hur mycket som görs beror på det granskade området. 
Det första steget i kvalitetssäkringen är när riskhypotesen görs, då man väljer vad som 
ska granskas. Om inte kvalitetssäkring görs på denna nivå så blir det bara en 
genomläsning av dokument och det innebär att risker kan missas även om en 
kvalitetssäkring görs. Det finns en kvalitetsansvarig i alla processer och det är i 95 % 
av fallen respondenten själv.  
Företag A har externrevisorer med sig på vissa uppdrag och detta innebär enligt 
respondenten att kvaliteten säkras på dessa projekt. Det faktum att externrevisorerna 
sedan granskar internrevisorernas arbete kan också anses som en kvalitetssäkring. 
Inför och under varje projekt på företaget har de ett par projektgenomgångar. Det 
finns vissa mål med internrevisionen. Respondenten menar att man skulle kunna mäta 
mot dem, men säger samtidigt att det kan vara svårt att mäta om målen uppfylls.  
I företag B förekommer det även kvalitetsmål, på koncernnivå, för internrevisionen. I 
enlighet med dessa mål fick internrevisionen för två år sedan fylla i ett frågeformulär, 
som gjorde att respondenten tänkte till då det t.ex. frågade om hur arbetet är 
organiserat. Respondenten tror att ett sådant formulär kan bli återkommande då det 
finns med som kvalitetsmål. Koncernrevisionen har fått en ny chef som vill 
homogenisera och standardisera internrevisionsarbetet genom att t ex. införa ett nytt 
verktyg att dokumentera i samt utveckla ett revisionsprogram för alla processer. 
Material kommer i högre utsträckning än idag att läggas in på dator och det kommer 
att bli mer strukturerat, vilket gör internrevisionens arbete mer tillgängligt för 
granskning av cheferna på koncernnivå. Förutom kvalitetsmålen på koncernnivå så 
sätter varje avdelning och varje enskild internrevisor upp kvalitetsmål, som går i linje 
med övriga mål i företaget, i en dialog med sina chefer. I dagsläget granskas alla 
rapporter och skrivs under av en revisionschef. Respondenten säger att rapporterna 
går runt ett antal varv, vilket i viss mån kan anses säkerställa kvaliteten.   
Företag D har ingen annan kvalitetskontroll än att revisionsplanen blir godkänd och 
genomförd.  
Att låta de som reviderats uttala sig om revisionen kan anses som en sorts 
kvalitetssäkring, enligt alla företag. Som en respondent uttryckte det: ”tycker de (de 
reviderade, intervjuarens förtydligande) att de har blivit schysst behandlade så är det 
kvalitetssäkrat”. Två företag (B, C) låter de reviderade enheterna fylla i enkäter som 
behandlar den utförda revisionen. Två andra företag (D, E) säger att de reviderade 
enheterna får en möjlighet att läsa och acceptera rapporten innan den skickas ut. 
Företag A har en diskussion med dem som reviderats där dessa får komma med 
synpunkter. Respondenten kommenterar att han kanske skulle kunna gå ut med en 
enkät och fråga verksamheten hur de upplever att revisionen fungerar.  
Det sätt varpå internrevisionen får reda på om de uppfyller sina uppdragsgivares 
förväntningar skiljer sig åt mellan företagen. Två av respondenterna (företag C, E) 
träffar dem de rapporterar till regelbundet och får feed back på sitt arbete. Företag B 
får av koncernrevisionen reda på om de inte har motsvarat förväntningarna. I företag 
D sker ingen planenlig utvärdering. Respondenten menar att om revisionsplanen 
genomförs så är uppdragsgivaren nöjd då han/hon godkände revisionsplanen. 
Respondenten i företag A säger att en sådan bedömning är en subjektiv bedömning då 
det inte finns något objektivt sätt att mäta det på.  



4.1.3.2 Vad kan göras? 
Tre av företagen (A, B, D) tycker att det inte behövs någon (ytterligare) 
kvalitetskontroll av internrevisionen. Respondent A säger att det faktum att 
revisionerna ger allt bättre resultat (färre anmärkningar) är en indikation på att 
internrevisionen fungerar tillfredsställande. Respondent D säger att eftersom de inte 
rapporterar något som den reviderade enheten inte är med på så är arbetet 
tillfredsställande – allt utmynnar i åstundade förändringar. Respondent B uttrycker att 
det dock skulle kunna vara önskvärt med något bättre kvalitetssäkring, så att t.ex. 
benchmarking mot andra företags internrevision kan göras. Respondent C säger 
däremot att de ska införa en kvalitetskontroll av internrevisionen inom koncernen. 
Eventuellt ska denna kontroll kompletteras med standards eller dylika styrmedel. För 
övrigt anser respondenten att kvalitetssäkringen på uppdragsnivå fungerar bra, men att 
flera olika brister naturligtvis skulle uppdagas om en kvalitetssäkring genomfördes på 
avdelningsnivå. Respondentens förslag till förbättring av kvalitetssäkringsarbetet på 
företaget är att det på en övergripande nivå kan utföras en dokumenterad 
kvalitetssäkring med viss frekvens. På uppdragsnivå kan en dokumenterad 
kvalitetssäkring av dokumentationen ske.  
Faktorer som kan försvåra en kvalitetskontroll är enligt respondent C brist på tid och 
bristande erfarenhet hos dem som gör kvalitetssäkringen. Två andra respondenter (A, 
B) uttrycker att det är viktigt med smidig och erfaren personal respektive att personen 
som utför kontrollen känner till verksamheten.   
4.1.3.3 För vem görs en kvalitetskontroll? 
Tre respondenter (A, B, C) uttrycker att VD/board of management skulle tjäna på att 
internrevisionen kvalitetssäkrades. Respondent C utökar det till alla mottagare av 
revisionsrapporter. Respondent A utryckte att verksamheten även skulle tjäna på 
kontrollen. Externrevisionen anses av två företag (B, C) även kunna tjäna på en 
kvalitetskontroll, då de kan få lättare att dra nytta av utförd granskning; de kan ev. 
minska den externa granskningen. Respondent C och E uttrycker att även 
internrevisionen skulle tjäna på en kvalitetskontroll. Respondent från företag B säger 
även att hon som individ vill göra ett professionellt arbete. Respondenten från företag 
E säger däremot att internrevisionen är den enda som skulle tjäna på 
kvalitetskontrollen och då endast internt. Ledningen bryr sig inte om kvalitetssäkring, 
enligt honom. Det enda de begär är bra rapporter.  
4.1.3.4 Vad tycker respondenterna om kvalitetssäkring?  
Två respondenter (A, B) kan inte riktigt se vad ett enhetligt kvalitetssystem skulle 
kunna ge. Respondent A motiverar detta med att verksamheten varierar mellan 
företag, vilket leder till att internrevisorerna arbetar på olika sätt, medan företag B 
säger att företag ser väldigt olika ut beroende på styrningen och det gör att det är svårt 
att göra något generellt. Respondent A säger att det viktigaste med internrevisionen är 
att den genomförs av duktiga människor och att revisionsavdelningens fyra mål 
uppnås. Om en kvalitetskontroll kan säkerställa och mäta detta på ett bra sätt så är en 
kontroll inte fel. Men annars visar de rapporter som internrevisionen tar fram om 
internrevisionen fungerar bra eller ej. Om det behövs kvalitetssäkring så märks det 
tydligt utan formaliserad kvalitetskontroll. Respondent B säger samtidigt att det kan 
vara bra med en miniminivå och peer reviews, men att det kan bli för mycket med 
utvärdering från alla håll och kanter. 
Respondent C säger både ja och nej till kvalitetskontroll. Respondenten säger att 
kvalitetssäkringen ska vara tidigt i processen, men att det inte går att ha som grund i 
planeringsfasen eftersom olika områden kräver olika grunder. På en övergripande 



nivå skulle en kvalitetskontroll vara bra och den skulle kunna ta upp hur mycket 
arbete som ska läggas på respektive arbetsfas. Kvalitetskontroll på planeringsnivå är 
inte möjlig att ta fram. Det kan finnas gemensamma saker företag emellan på vissa 
delar på en övergripande nivå, men inte på detaljnivå. Om det finns specifika 
bestämmelser i ett kontrollsystem är det risk för att rapporten endast blir en mängd 
undantag från standarderna pga. branschspecifika faktorer. Vidare säger respondenten 
att det gäller att passa sig för att standardisera, då det kan innebära att man endast 
bockar av och inte tänker efter själv. Han menar att det är bättre att göra en egen 
analys och skriva ett PM. Om detta görs är det större chans att det sker ett 
ifrågasättande om det som undersöks verkligen eliminerar den risk den är avsedd att 
eliminera. Vidare säger han att kvalitetssäkring inte handlar om vad du gjort utan om 
du har förstått vad du gör. Det som skulle kunna standardiseras, enlig respondent C, är 
rätt kompetens, rätt planering, att följa planer och att rapporter skrivs. En eventuell 
standardisering kan vara bra som grund om en internrevisor är oerfaren då den skulle 
utgöra en sorts miniminivå. Denna nivå lever dock inte upp till ledningens krav.  
Respondent D säger att det kan vara bra att kunna jämföra sig mot kollegor eftersom 
det är lätt att bli hemmablind och missa den utveckling som skett inom området. Om 
ett kontrollsystem skulle sammanställas är det viktigt att tänka på system och 
kompetens, att effektiva verktyg finns, rapportering och effektivitet. 
Respondent E säger att kvalitetssäkring handlar om gott omdöme. Ett 
kvalitetssäkringssystem skulle eventuellt kunna finnas på en grundläggande nivå och 
skulle då innebära krav på objektivitet. Mycket annat är sunt förnuft och endast sådant 
som säkerställer att objektivitet uppnås. En kvalitetskontroll skulle troligtvis handla 
om att ha ordning, noter och dyl. och detta kan medföra en risk att målet med arbetet, 
nämligen förändring och förbättring, överskuggas. Respondenten kommenterar att det 
inte går att arbeta efter kokböcker.  
Två respondenter (B, D) känner inte till IIA: s kvalitetsmanual. Resterande företag (A, 
C, E) känner till den, men använder sig inte av den. A säger sig inte ha reflekterat 
över att den är något han kan använda sig av. E tillämpar heller inte manualen utan 
säger att han istället låter verkligheten vara styrande. Respondent C säger dock att de 
säkert kommer att använda delar av den för den gemensamma kvalitetssäkringen, 
vilken är under utveckling. Respondenten säger även att eftersom manualen inte är 
anpassad för en viss sorts företag utan gäller för alla, så är frågor inte tillämpliga för 
ett visst företag. Därför är det viktigt att definiera mål och visioner och följa upp 
dessa; man behöver veta vad man vill kvalitetssäkra innan ett sådant arbete påbörjas. 

4.2 Resultat från externrevisorer och IRF-kontakter 
Vi har intervjuat två personer, F och G, som varit/är aktiva både i den svenska 
internrevisionsföreningen och internationellt. De har båda civilekonomutbildning. 
Vi har även intervjuat två externrevisorer från två större internationella 
revisionsbyråer. Den ena (I) har arbetat som externrevisor sedan 1979 och gör det 
fortfarande. Den andra (H) blev auktoriserad revisor 1996 men har arbetat med 
internrevision de senaste fyra åren. I intervjun har han dock blivit utfrågad i sin 
egenskap av tidigare externrevisor.  



4.2.1 Vad skiljer internrevision från externrevision och vad förenar 
dem? 

Intern- och externrevisorer har olika uppdragsgivare. Styrelsen är internrevisorns 
uppdragsgivare medan externrevisorn har som uppgift att, som I uttrycker det, ”hålla 
styrelsen i örat”. Det är bolagsstämman som är externrevisorns uppdragsgivare.  
F menar att internrevisionen har två uppdragsgivare, styrelsen/revisionskommittén 
samt den operativa ledningen. Styrelsen/revisionskommittén vill ha en försäkran från 
internrevisionen att de har koll på den interna kontrollen. Den operativa ledningen 
utgör uppdragsgivare för den konsultativa sidan av internrevisorns arbete. Det kan 
exempelvis handla om att de vill ha hjälp att sätta igång förändringsprocesser.  
F hävdar att internrevisionsavdelningarnas uppfattning är att få externrevisorer kan 
något om internrevision och att de som säger att de kan något har en skev bild av 
internrevision. Han tror att detta beror på att internrevision, trots sina 50 år i Sverige, 
är ett relativt nytt arbetsområde. Enligt F finns det en syn att internrevision skulle vara 
som externrevision fast djupare. Detta menar han inte stämmer. Det är 
externrevisorernas arbete att titta på den interna kontrollen av förvaltningen och den 
finansiella delen. Detta utgör ett relativt snävt perspektiv. Internrevisorernas arbete är, 
enligt F, istället riskbaserat. De tar hänsyn till och försöker uppmärksamma alla 
risker, vilket ger dem ett vidare grepp. De jobbar inom företagets totala 
verksamhetsområde och har ofta olika kompetenser för att kunna täcka allt. G menar 
däremot att få har riskbaserad internrevision i Sverige. Han hävdar att internrevision 
inte handlar om att eliminera risker, eftersom det då inte händer någonting utan 
snarare i så fall att kontrollera riskerna. För att kunna utvecklas kräver det att en del 
risker tas. Han tycker dock att riskbaserad internrevision är logiskt, men då måste man 
kunna motivera sina val.   
I säger att han inte tror på IIA: s uppdelning i finansiellt och operationellt, där 
externrevisorn tar hand om det finansiella och internrevisorn det operationella. Han 
menar att det kan uppstå problem pga. att externrevisorn inte är insatt i företagets 
processer lika väl som om hon eller han själv hade reviderat under året. Dock säger 
han att det är denna uppdelning som är vanligast i dagsläget. Det finns även varianter 
där externrevisorn kontrollerar allt eller att internrevisorn och externrevisorn klyver 
och granskar olika områden. 

4.2.2 Externrevisorernas bedömning och användande av 
internrevision 

Syftet med externrevisorns granskning, menar både H och I, är att undersöka om de 
kan förlita sig på och använda internrevisorernas arbete.  
4.2.2.1 Externrevisorernas tillvägagångssätt vid bedömning av internrevisionen 
I menar att de bedömer internrevisorernas arbete på liknande sätt som de bedömer sitt 
eget. Både H och I poängterar att det sker en kontinuerlig dialog mellan intern- och 
externrevisor. H menar att det är ett sätt att undvika dubbelarbete och I uttrycker att 
det även är ett sätt att följa internrevisorns arbete fortlöpande.  
I hänvisar till RS 610, som externrevisorerna är förpliktade att använda när de 
bedömer internrevisorernas arbete. I RS 610 ingår även att bedöma internrevisorernas 
utbildning och kompetens. Huruvida internrevisorer följer IIA eller ej är ointressant 



för externrevisorer i och med att externrevisorerna följer ISA (RS610 är den svenska 
versionen). Externrevisorn tittar inte på hela internrevisorns arbete utan bara på de 
delar som externrevisorn kan ha användning för. Deras uppdrag är inte att bedöma hur 
väl internrevisionen i sig fungerar. Dock säger externrevisorn till om internrevisionen 
missat något.  
Både H och I använder sig av internrevisionens arbete om de har bedömt att den är 
relevant och tillämpbar för deras granskning. I utvecklar detta genom att säga att det 
beror på hur styrelsen har formulerat syftet med internrevisionen och hur 
internrevisionen har levt upp till det. Ibland kan internrevisionens arbete användas 
helt och hållet och andra gånger knappt alls. Båda ger banker som exempel där de har 
större användning av internrevisionen. H menar att detta beror på att bankernas 
internrevision gör bokslutsgranskning, och att detta är av intresse för externrevisorer.  
För att externrevisorn ska kunna avgöra om hon/han kan lita på internrevisorns arbete 
går denne igenom akter och planering, berättar I. De stickprover som görs är relativt 
omfattande och täcker nästan allt internrevisorernas arbete. På kritiska 
granskningsområden gör externrevisorn alltid om internrevisorernas arbete för att få 
full insikt. Exempel på sådana områden är koncerntransaktioner och 
värderingsprinciper för varulager.  
Externrevisor H utgår från två huvudspår vid sin bedömning. Det första är vilken 
riskanalys som internrevisionen har använt sig av och vilka metoder de nyttjat för att 
få fram den, och det andra är internrevisorernas kompetens och erfarenhet. Utifrån 
riskanalysen följer han hur granskningsplanen ser ut, vad som granskas. 
Förhoppningsvis finns en logisk koppling. Externrevisorn bedömer om det som 
granskats är relevant och om normer följs. Med normer menar H att vissa delar ska 
finnas med. Först och främst ska det finnas ett syfte så att det finns en tanke bakom 
granskningsplanen. Vidare ska allt dokumenteras, så att det går att följa hur 
internrevisorerna har gått tillväga. Det ska finnas en testning att kontroller fungerar 
och en beskrivning av urvalsmetod. Slutligen ska slutsatsen vara baserad på ett 
statistiskt underlag. Externrevisorn gör sedan en bedömning om slutsatsen håller, om 
internrevisionen uppfyller sitt syfte samt om internrevisionens rapporter 
uppmärksammas av bolagsledningen och förbättringar och uppföljning görs. 
4.2.2.2 Svårigheter/vad saknas alternativt skulle underlätta? 
4.2.2.2.1  Syfte 
Båda externrevisorerna betonar vikten av att internrevisionen har ett syfte för att 
externrevisorn ska kunna bedöma den. Denne behöver veta internrevisionens fokus, 
som kan variera mellan olika företag. I menar att många internrevisorer är duktiga och 
skapar mervärde till företagen men att han ibland inte förstår varför en del av dem har 
lagt upp sitt arbete som de har gjort. Han förstår inte hur styrelsen har formulerat 
deras uppdrag. I tycker att den revisionsplan internrevisionen presenterar, och får 
godkänd från styrelsen, ofta kan vara otydlig. Vidare konstaterar han att 
internrevisorer inte vill att andra ska kunna bestämma eller kontrollera dem, utan att 
de vill vara fria. Han menar att styrning av internrevision därför kan vara en känslig 
fråga. Även G menar att internrevisorer undviker att diskutera med ledningen. Han 
menar att de bör diskutera med ledningen vad de (ledningen) vill ha och vad 
internrevisionen kan leverera. G tycker att internrevisorer saknar vilja att förändra. Så 
länge ledningen inte klagar ändrar inte internrevisionen sitt tillvägagångssätt. Om det 
kommer krav på att göra mer resulterar det i att internrevisorn gör mer av samma sak 
fast fortare, istället för smartare eller med andra saker. G poängterar även vikten av att 
internrevisionen har ett syfte. Internrevisionens övergripande planering och strategi 



ska utgå från vilket behov internrevisionen ska tillgodose, dvs. vad de ska leverera. 
Om internrevisorerna inte vet vad som önskas av dem blir det svårt att leverera det 
som uppdragsgivaren vill ha.  
4.2.2.2.2 Metod och dokumentation 
Samtliga intervjupersoner i respondentgrupp två ser det som nödvändigt att 
internrevisorn gör en god dokumentation av sitt arbete. I menar att det underlättar för 
externrevisorn att göra en bedömning av internrevisionen om han har tillgång till 
styrelsens beskrivning av internrevisionens uppdrag och syfte. Det underlättar även 
om det finns en strukturerad metodik (arbetsprocess) och dokumentationsteknik. H 
saknar i dagsläget ett enhetligt sätt att dokumentera. De metodhandböcker som finns 
på företagen är i dagsläget sällan kompletta, om de ens finns. Internrevisorerna borde 
även beskriva vilka metoder de har använt för riskanalys och urval.  
G menar att det finns svårigheter vid bedömning, men att det egentligen inte borde 
behöva göra det eftersom normer och regler för bedömning finns direkt i standarder. 
Det finns även mycket annat material för vägledning. I menar att det inte finns några 
svårigheter vid bedömningen. Han fortsätter dock med att säga att det underlättar om 
det finns en beskrivning av vilken metodik som använts och att det finns 
dokumentation. Underförstått är det svårt att bedöma om det ovanstående saknas. H är 
inne på samma spår, han poängterar att för att kunna uttala sig måste det finnas något 
att granska. Internrevisorernas arbete är i dagsläget dåligt dokumenterat, det brister 
även i större företag. Dessutom menar H att de metoder som används för riskanalys 
ibland är felaktiga.  
I tycker att de olika metodikerna försvårar arbetet. Han drar en parallell till vissa 
revisionsbyråer som arbetar efter samma metodik i flertalet länder. Det gäller även för 
dokumentation. De fyra stora revisionsbyråerna har som regel att det ska se ut på ett 
visst sätt. Internrevisionsavdelningar är ofta små och har mindre utvecklad metodik.  
4.2.2.2.3 Mått 
I anser att det finns ett problem i att mäta kvalitet i internrevision eftersom det inte är 
självklart vad som ska mätas. Även F identifierar en svårighet i att mäta 
internrevisorernas arbete. Det har gjorts många försök, bl.a. från IIA: s sida, men det 
är svårt att hitta bra framgångsfaktorer. Möjliga mått, enligt F, skulle kunna vara 
huruvida internrevisionen arbetar enligt IIA: s standarder eller om de har egna (dvs. 
att de arbetar efter vissa riktlinjer). Exempel på andra potentiella mått är hur snabbt 
åtgärder implementeras, hur många rekommendationer som utfärdas eller antalet 
överenskomna åtgärder. 
F betonar vikten av att hitta mättal för framgångsfaktorer inom internrevision. Det 
skulle vara bra för internrevisionen eftersom de då kan visa sin kapacitet. Om de kan 
visa upp ett resultat är det lättare att få mer resurser (i form av pengar och personal). I 
dagsläget föreligger det svårigheter i att bedöma deras arbete och det är därför 
angeläget att få fram ett sätt att göra det. F menar vidare att det är viktigt att vara 
överens med uppdragsgivarna (egentligen med alla intressenter) om vad som ska 
mätas så att det på sätt är möjligt att veta att ett visst mått visar på en bra insats från 
internrevisionen.  



4.2.3 Vad görs/kan göras för att säkerställa god kvalitet? 

Internrevisorerna bör enligt H fråga sina uppdragsgivare vad de vill ha ut av 
internrevisionen och vad som kan förbättras gentemot vad som görs idag. 
Internrevisorerna kan hävda att det inte går att förena med oberoende men det tycker 
inte H att det gör. Han ser att det istället skulle höja värdet och anseendet på 
internrevisionen.  
G menar att internrevision till 95 % består av kommunikation (5 % är metodik och 
ansträngning). Det är genom kommunikation internrevisorn får kontakter samt får 
reda på vad folk funderar på. Han menar att det måste ske en diskussion av styr- och 
kontrollmål så det görs klart vad som är viktigt för uppdragsgivaren. Även F är inne 
på att internrevisionen måste fråga ledningen på vilken nivå det är tänkt att 
internrevisionen ska granska saker och ting. Ska de exempelvis jämföra med best 
practise? Ledningen uttrycker kanske att de kan ta vissa risker men vad menas med 
risker? Det bör finnas ett gemensamt språkbruk så att parterna förstår och inte pratar 
förbi varandra. 
H framför att företag bör fundera på vad vill ha ut av internrevisionen, och vad de de 
facto får ut. Det finns företag som aktivt utvärderar internrevision för att se till att den 
blir bättre. I betonar vikten av att styrelsen ser till att det finns resurser och direktiv till 
internrevisionen samt att det görs uppföljningar 
F menar att om företag vill ha en stark internrevision så får de en stark internrevision. 
Företaget måste skapa förutsättningar för en stark internrevision för att en sådan skall 
kunna växa fram. Internrevisorerna har ingen möjlighet att skapa värde om styrelsen 
inte är intresserade av internrevision. Från internrevisorernas sida trycker han på att 
de måste visa att de kan skapa nytta/mervärde. Internrevisorerna är enligt F inte alltid 
tillräckligt kompetenta. Internrevisionen har ibland varit något av en 
avstjälpningsplats, och internrevisionen har därför inte fått någon hög status. Det har 
heller inte funnits något intresse från ledningen att ha en stark internrevision. 
Respondenternas syn på hur många internrevisorer det bör finnas på en 
internrevisionsavdelning skiljer sig åt. Respondent F och H anser att det minst ska 
vara två stycken. Det kan inte finnas några enmansavdelningar som G uttrycker det. F 
tycker att tre egentligen är ett minimum eftersom internrevision ofta handlar om 
bedömningsfrågor. Internrevisorn måste kunna diskutera med någon och se saker i 
förhållande till företaget och dess situation. I tycker att mellan fem och tio personer är 
acceptabelt men att det helst ska vara 20 internrevisorer på avdelningen. Han menar 
att behovet av internrevisionsavdelningar på mindre företag kan ifrågasättas i och med 
denna syn. Vid mindre avdelningar kan det bli problem med successionsfrågor och 
utbildning. 
Enligt F finns det inte något som kan benämnas kvalitetskontroll på företagen idag. I 
IIA: s standarder från 2002 står det att medlemmar ska ha ett internt kvalitetsarbete 
och ett externt kvalitetsarbete var 5: e år men inget företag har undergått en extern 
granskning fullt ut. Deadline för att låta genomföra en extern kvalitetsgranskning är 
den 31 december 2007. Det finns företag som arbetar med kvalitetsarbete men 
generellt sett är kvalitetsarbetet väldigt dåligt.  
Enligt F är syftet med den interna kvalitetsgranskningen ständig förbättring och syftet 
med den externa kvalitetsgranskningen är att ge ett kvitto till intressenter för hur väl 
internrevisorerna utfört sitt arbete. Förutom ett kvitto till uppdragsgivare och andra 
intressenter, utgör kvalitetsgranskningen även en form av marknadsföring.  



H menar, liksom F, att det i stort sett inte finns någon kvalitetskontroll. Den 
revisionsbyrå H arbetar på har haft i uppdrag att genomföra kvalitetskontroller på ett 
par företag men det är känsligt för många företag att ta in externa konsulter. Det finns 
en nätverksstruktur som granskar varandras internrevisionsavdelningar (peer review). 
Det kan vara bra som ett steg på vägen men ingen långsiktig lösning. Dessutom menar 
H att det är svårt att få ihop en sådan granskning.  
Enligt F finns det en avvaktande hållning till kvalitetsgranskning hos internrevisorer. 
Detta anser F bottnar i rädsla hos internrevisionen. De kan vara rädda att det ska 
komma fram att de inte arbetar enligt standarder eller dylikt. Många internrevisorer 
arbetar med det de kan istället för att se på vad det finns för risker i verksamheten och 
ev. plocka in extern kompetens. Detta trots att internrevisorn inte ska utgå från den 
egna kompetensen utan utgå från företagets risksituation. F tror att många 
internrevisorer när de hör ordet kvalitetssystem tror att man ska skärskåda hur de gör 
något snarare än vad de gör. I sitt arbete tycker F att internrevisorerna bör sätta upp en 
hypotes och testa den och inte bara gå efter känsla. Om kvalitetssystem finns bör det 
enligt F utgå från framgångsfaktorer och svara på vad som görs istället för hur. Det 
ska även vara möjligt att härleda slutsats.  
H anser att vid en kvalitetskontroll bör man se på syftet. Det finns riktlinjer, 
exempelvis för vilken metod som bäst används för att göra riskanalys. Det finns vissa 
metoder som befunnits vara mest effektiva och det är bra att hålla sig till dessa. Mot 
detta står individens ovilja mot förändring. Internrevisorerna försöker leta fram alla 
möjliga skäl för att motivera varför de inte ska behöva kvalitetsarbeta, exempelvis att 
deras företag är för speciellt. H menar att internrevisorernas åsikt att verksamheterna 
är alltför företagsspecifika inte stämmer. Han anser att det snarare handlar om en 
ovilja gentemot öppenhet. Internrevisorerna vill inte exponera sig. Detta tycker G är 
underligt. Han finner att internrevisorerna om några borde ha en positiv syn på 
”internrevision” av internrevision i och med att de arbetar med just internrevision. Om 
de tror att internrevision kan hjälpa organisationen framåt, borde de tycka att 
internrevisionsmetoden även skulle kunna hjälpa internrevisorerna att utvecklas. 
I tycker att det är externrevisorn som står för kvalitetssäkring av internrevisionen, om 
syftet med kvalitetskontrollen är att externrevisorn ska kunna förlita sig på 
internrevisionens arbete när de tar ställning till årsredovisningen.  
G menar att det yttersta syftet med en kvalitetssäkring är att internrevision ska kunna 
tillföra värde; det är ett sätt att säkerställa värdet. Även F är inne på samma spår, han 
anser dessutom att det skulle vara en styrka för internrevisionen om de kan visa sina 
uppdragsgivare vad internrevisionen kan tillföra.  
Enligt G är det till lika delar internrevisorer och företag samt ledning som har nytta av 
kvalitetssäkring. Internrevisorerna är beroende av att uppdragsgivare litar på vad de 
kommer fram till. Om de ej är betrodda så används inte resultatet och arbetet är 
bortkastat. G poängterar att rapporten inte är internrevisionens slutmål, utan målet är 
att något görs åt det de funnit – det är det som är nyttan.  

4.2.4 Synen på enhetligt kvalitetssystem av internrevision 

Samtliga intervjupersoner i respondentgrupp två är positivt inställda till ett enhetligt 
kvalitetssystem av internrevisionen. I uttalar att han generellt är positiv till 
standardisering och enhetlighet. Det kan dock vara farligt om kvalitetssystemet är 



alltför detaljerad så att form går före substans. I anser att RS610 är tillräcklig i 
kombination med den revisionsmetodik som I: s revisionsbyrå har utvecklat. 
Ett enhetligt system är av godo, menar H. Internrevision är en nischad verksamhet 
som det är och att det bör inte ytterligare konstras till med en speciell manual till ett 
specifikt företag och som kanske endast det företaget förstår. Om det finns många 
olika måttstockar är det svårt att veta var företaget står. Nackdelar skulle kunna vara 
att det inte beaktar landsspecifika och branschspecifika skillnader. Ett sätt att komma 
runt det är att välja de delar som är applicerbara och förklara varför vissa delar inte är 
tillämpbara.  
Också G tror att ett enhetligt kvalitetssystem kan fungera bra. G har arbetat med IIA: s 
kvalitetsmanual och tycker att den fungerar mycket bra. Dock tycker han att det 
viktiga är att det finns ett kvalitetssäkringsprogram, det behöver inte nödvändigtvis 
vara enhetligt. Han menar att kvalitetssäkringens syfte är att ge ett positivt bidrag och 
om den fyller funktionen att bidra till företaget så är det bra. Oavsett program bör man 
komma fram till samma resultat i praktiken. Det viktiga är att den som utför de 
nödvändiga bedömningarna är kompetent. Vikten av detta betonar även F. De som 
utför kvalitetsgranskningen måste, enligt honom, ha lång erfarenhet. Det är inte bara 
att bocka av utan mycket är en subjektiv bedömning, ofta av mjuka variabler såsom 
företagskultur.  
F säger att eftersom internrevisorerna arbetar enligt gemensamma standarder kan de 
få en gemensam kvalitetsbas. Även om internrevisionen arbetar enligt gemensamma 
standarder varierar dock internrevisionen mycket mellan olika företag men F finner 
att det går att ha ett enhetligt kvalitetssystem trots detta. Internrevision handlar ytterst 
om att kontrollera om ledning och styrelse har grepp om de risker som finns. Målen 
med verksamheten är desamma, även om inte utförandet är det.  
G säger att IIA: s standarder inte används så mycket i dagens Sverige. Han tycker inte 
att standarderna främst är anpassade efter amerikanska förhållanden utan menar att 
ramverket är internationellt accepterat. Vidare menar han att det egentligen inte finns 
något som konkurrerar med IIA: s standarder. Standarderna är bara principer och 
ingen handgriplig vägledning. Vissa internrevisorer vill ha vägledning om hur och vad 
de ska göra. Det går att ha det så när det är helt regelstyrt som ex. vid bokföring och 
redovisning. När det gäller internrevision går det till en viss gräns men sedan måste 
man tänka själv. Modern internrevision handlar om att internrevisorerna ska 
kvalitetssäkra allt som är viktigt för att management ska kunna nå de uppställda 
målen. G menar att internrevisionen egentligen är en kvalitetssäkring av styr- och 
ledningsfunktioner, dvs. att ledningen/styrelsen når de mål som har ställts upp. 
H menar att det är internrevisorer, externrevisorer och de företag där internrevisorn 
arbetar som har nytta av en enhetlig kvalitetssäkring. En enhetlig kvalitetssäkring är 
dock ingenting som efterfrågas i dagsläget enligt H. Inom tre till fyra år tror han 
emellertid att de flesta kommer att efterfråga det. Inledningsvis är det förmodligen 
externrevisorer och företag som driver på och internrevisorer kommer nog lite senare. 
Styrelsemedlemmar intresserar sig mer och mer för vad internrevisionen egentligen 
gör och om internrevisionen är bra eller dålig. De söker ett enkelt sätt att veta att 
internrevisionen håller tillräckligt bra klass. H tror därför att företag och styrelse nog 
skulle vara intresserade av en enkel checklista.  
I ser främst att externrevisorerna skulle dra nytta av en kvalitetssäkring av 
internrevisorernas arbete och därmed även bolaget i och med att externrevisorns 
arvode blir lägre. Han tror även att internrevisorerna kan ha nytta av det, om de vill 



utvecklas i externrevisorernas riktning. G har en annan infallsvinkel och menar att 
företagsledningen och internrevisionen är de som skulle ha nytta av en enhetlig 
kvalitetssäkring och externrevisorerna kan ha nytta av den om de vill. I slutändan ser 
han att det är aktieägarna som drar mest nytta av det.  
G anser att skillnaden för internrevisorer, gentemot om det inte finns kvalitetssäkring, 
är att vid kvalitetssäkring är det lättare att kommunicera med företagsledning och 
nyttan ökar. F tycker också att det påverkar positivt i och med att internrevisionen har 
ett behov av att visa omvärlden att de tillför värde i organisationen, vilket blir möjligt 
genom kvalitetssäkringen.  
När det kommer till påverkan på internrevisorerna tror I att internrevisorerna skulle 
bli mer styrda (på ont och gott). Han menar att styrelsen i dagsläget har dålig kontroll 
över internrevisorerna. H tror att det initialt blir en ouppskattad omställning för många 
eftersom förändring medför besvär. På sikt (ca fem år) tror dock H att ett enhetligt 
kvalitetssystem skulle lyfta kvaliteten på internrevisionen. Enligt hans åsikt skulle det 
även göra det lättare för företags utbyte av varandra eftersom varje företag inte längre 
är så ”specifikt”. Ju fler företag som genomför kvalitetssäkringen desto bättre effekt 
får det. 
4.2.4.1 Underlättar ett enhetligt kvalitetssystem bedömningen?  
I menar att externrevisorn inte kan lita på kvalitetssäkringen om det är 
internrevisorerna själva eller företaget som gör den. H tycker dock att ett enhetligt 
kvalitetssystem skulle underlätta externrevisorns bedömning av internrevisionen. 
Enligt honom skulle det då både vara enklare och gå snabbare att komma fram till om 
internrevisorns arbete är användbart eller ej.  
Även representanterna från IRF anser att ett enhetligt kvalitetssystem skulle underlätta 
bedömningen, enligt F speciellt för att göra en samlad bedömning. Varje 
internrevisionsavdelning behöver se om de uppfyller sina uppdragsgivares behov och 
förväntningar. Enligt honom är det inte svart eller vitt inom internrevision och om det 
fanns gemensamma normer skulle man t.ex. kunna säga att ett specifikt fall är värd en 
trea på en femgradig skala. F frågar sig vem som ska göra kvalitetsgranskningen och 
huruvida samma resultat erhålls. Han menar att om det fanns gemensamma normer 
kan man komma fram till samma resultat. Resultatet ska inte vara beroende av vem 
som gör granskningen utan det bör finnas gemensamma mallar, bedömningsgrunder 
och normer. 
G säger att externrevisorerna får använda sig av resultat från internrevision om de vill, 
men att viljan varierar. Om det finns ett formellt kvalitetssäkringssystem kan 
externrevisorerna, enligt G, förlita sig på internrevisionen tvärs av.  
4.2.4.2  Vad ska ett enhetligt kvalitetssystem av internrevision innehålla?  
I kan se att en möjlig kvalitetssäkring skulle kunna ske genom att styrelsen anlitar 
externrevisorn för en rapport om hur internrevisionen fungerar. Rapporten skulle 
innehålla hur väl internrevisionen uppfyller RS 610. I tror inte på att anlita en extern 
konsult. Det skulle innebära dubbelarbete och kosta för mycket för företaget. Att be 
externrevisorn att göra en rapport åt styrelsen är inte lika dyrt. Det görs ibland redan i 
dagsläget, men då är det mycket kortfattat. Om externrevisorn gör en rapport gör det 
att internrevisorerna, om de följer resulterande rekommendationer (vilket de borde 
göra efter press från styrelse), kommer att arbeta mer som externrevisorerna vill och 
kostnaden för externrevision kommer därmed att sjunka. Externrevisorn kan även titta 
på de delar av internrevisionens arbete som externrevisorn normalt sett inte kan ha 
användning av.  



H anser att ett enhetligt kvalitetssystem av internrevision ska innebära att det finns en 
arbetsordning, ett dokument som beskriver vad internrevisionen syftar till och vad den 
ska göra. Den ska vidare innehålla arbetsstegen, en basmetod för hur granskning ska 
göras (hur de gör riskanalys, granskningsplan och metod för granskning). Det bör 
även finnas dokumentationskrav. IIA: s krav utgör till rätt stor del upprepningar och 
skulle kunna förenklas. Dessutom bör det ske en utvärdering av kompetensen och 
erfarenheten på internrevisionsavdelningen. Vidare tycker H att ett kvalitetssystem 
borde innehålla en utvärdering om internrevisionen har uppfyllt sitt syfte. 
Kvalitetssystemet ska hänga ihop med syftet för internrevision. Det handlar inte bara 
om att internrevisionen ska hålla en viss kvalitet utan kvalitet följer av att 
internrevisionen följer syftet. G uttrycker också att kvalitetsmanualen ska användas i 
förhållande till vad syftet med internrevisionen är. 
I tycker att omfattningen beror på syftet med rapporten. Det sker en nedtrappning från 
syftet. Om syftet är att få ner kostnaden för externrevisionen bör rapporten vara 
tillräckligt detaljerad för att externrevisorn ska ha nytta av den. 
F tycker att den inte ska vara alltför detaljerad. Det är den nivån IIA håller sin manual 
på. H anser att ett kvalitetssystem inte ska göras för omständigt. Det ska inte ta massa 
tid i anspråk utan vara så enkel som möjligt. Vid ett sammanställande av ett enhetligt 
kvalitetssystem av internrevision menar H att det är viktigt att tänka på att det ska 
vara enkelt och konkret. Dess omfattning bör ligga mittemellan övergripande (blir lätt 
ingenting) och detaljerat (också fel). Det gäller att tänka till innan det bestäms vilket 
verktyg som ska användas. 
G menar att den bör omfatta allt för att göra internrevision samt täcka alla i processen, 
dvs. intern process, kunder och leverantörer. Han betonar vikten av att deltagarna 
(internrevisorer, externrevisorer och management) är med.  
Enligt G ska den vara ordentligt strukturerad så den täcker alla delar av processen. 
Den bör innehålla hjälpmedel för att genomföra stegen, för att få fram den 
information som behövs i alla lägen. Den ska fungera som en guide för 
kvalitetssäkringsprocessen och de involverade så att de vet vad man vill ha fram. Den 
bör också göras tydlig så att den inte missförstås eller att personer hänger upp sig på 
vissa delar. G säger att det är viktigt att vara klar över vad som ska kvalitetssäkras och 
vad det ska syfta till. Det är ju en serviceprocess till ledningen. Finns det som borde 
finnas så att det kommer att fungera i framtiden? Det är viktigt att kvalitetssystemet är 
anpassat efter det som ska testas och även att det finns rätt kompetens inom 
täckområdet.  
G finner att kommunikation med kunden är den viktigaste delen i processen. Det görs 
ett uppstartsmöte och avslutningsmöte med kund. Det tekniska är simpelt, det svåra är 
att säkerställa att man gör rätt saker, inte att man gör det rätt (dvs. vad snarare än hur).  
F menar att på en bra internrevision ska det kunna ställas krav på organisatorisk 
placering, rapportering och etiska överväganden. F tycker att en kvalitetssäkring ska 
vara ett generellt system. Ett gemensamt system ska utgå från 
nyckelframgångskriterier. IIA: s system är uppbyggt kring det, de har försökt 
identifiera nyckelframgångsfaktorer i internrevision och utgår då från standarderna. F 
tycker att IIA: s modell är generell. Den tar fasta på de generella delarna och han tror 
att den kan fånga in alla områden. Med den är det möjligt att jämföra 
internrevisionens ändamålsenlighet och effektivitet. 
Externrevisor I känner inte till IIA: s kvalitetsmanual närmare. H är bekant med den 
men menar att den är lite amerikaniserad och alltför detaljerad. Dock anser han (H) att 



den delvis är tillämpbar i svenska företag. Delar är tillämpbara på alla företag men 
vissa saker fungerar bara på avdelningar av en viss storlek. Man behöver fråga sig 
vilka saker som fungerar på det egna företaget. För företag som är noterade på 
amerikanska börser menar H att IIA: s manual kan underlätta. På grund av amerikansk 
lagstiftning kommer dessa företag nämligen att bli tvungna att redovisa hur 
internrevisionsavdelningen fungerar och arbetar och då är ett sätt att säga att 
manualen följs till x %.  I Sverige tror F att många företag i och med koden kommer 
att gå till konsultbyråer och försöka få hjälp med en motivering för att de ska slippa 
skaffa en internrevisionsavdelning. Men samtidigt, ju mer internationaliserade 
styrelserna blir desto större krav ställer de på internrevision. Att det finns en 
internrevisionsavdelning och att de gör ”rätt” saker. 
H använder IIA: s kvalitetsmanual i viss mån vid internrevisionsgenomgångar. Den 
har även använts som input när revisionsbyrån har utformat egna kvalitetskrav för 
internrevision. 
H tycker inte att IIA: s kvalitetsmanual bör anpassas efter svenska förhållanden (och 
heller inte översättas till svenska). Istället kan enbart de delar som bedöms vara 
lämpliga i originalversionen tillämpas. Ett argument för detta är att svenska företag 
med internationell verksamhet, med internrevisionsavdelningar där det arbetar flera 
från olika länder, skulle få problem om de hade en svensk version.  
Han (H) håller med om att det finns en risk att mycket skulle anses vara icke 
tillämpbart, men tycker att det hänger mycket på individens (den som ska tillämpa 
den) vilja och ambitionsnivå. Ett sätt att motverka risken är ett krav på att skriva ner 
vilka delar som används och motivera varför inte använder andra (comply or explain). 
 
 



5 Analys och slutsats 

5.1 Analys 
Bland internrevisorerna är intresset i stort sett obefintligt för kvalitetskontroll av 
internrevisionen. Andra respondenterna uttrycker dock att frågan är högaktuell. Det är 
inget som efterfrågas i dagsläget, men enligt en respondent så kommer det att 
efterfrågas inom 3-4 år. Troligtvis kommer det att vara externrevisorer och företag 
som driver på efterfrågan och internrevisorer kommer lite senare. Detta kan innebära 
att ett kvalitetssäkringsarbete på sätt och vis tvingas på internrevisorerna. Detta top-
down tänkande är karaktäristiskt för kvalitetsarbete, som enligt Kahn ”börjar i toppen 
och är total”. Dock påpekar Kommunförbundet (som numera heter Sveriges 
Kommuner och Landsting) att det är viktigt att personalen är involverad i 
kvalitetsarbete för att kvalitetssystem ska bli välfungerande. Således behöver 
internrevisorerna förstå nyttan med kvalitetsarbetet för att det ska få fotfäste och 
kunna gynna hela företaget. Internrevisorernas nuvarande ifrågasättande av nyttan 
med kvalitetssäkring tror vi beror på att diskussionen om kvalitetssäkring ännu endast 
förs på en teoretisk nivå och inte efterfrågas ute i verksamheten. Men om frågan tas 
upp på bred front och internrevisorerna får nya direktiv av sina uppdragsgivare så tror 
vi inte att de kommer att motsätta sig ett sådant arbete.   
Kvalitetssäkring kan göras med olika frekvens och på skilda nivåer. Diskussionen i 
denna uppsats behandlar periodisk kvalitetssäkring av hela 
internrevisionsavdelningen. Det har framkommit att flera av de företag vi haft kontakt 
med, i likhet med majoriteten av övriga företag i Sverige, inte har någon extern 
kvalitetssäkring av internrevision. Däremot finns det avdelningar som till viss grad 
arbetar med en intern kvalitetssäkring. Men den kan förbättras betydligt. Dock 
kvarstår många frågor innan ett kvalitetssäkringssystem kan införas, t.ex. hur ett 
sådant system ska se ut och hur det ska användas i praktiken. 

5.1.1 Identifierade förbättringsområden  

5.1.1.1 Dokumentation, metod och syfte  
 
Externrevisorerna anser att internrevisorerna behöver dokumentera sitt arbete bättre 
samt att metodiken behöver ses över och dokumenteras. Om ett kvalitetssystem 
infördes skulle det ställa krav på en god dokumentation och metodik samt en 
dokumentation av denna. En tillfredsställande dokumentation av såväl arbete som 
arbetssystem är en förutsättning för att en kvalitetskontroll ska kunna genomföras. 
Detta förtydligas av en internrevisors kommentar att det är svårt att granska något 
som inte är dokumenterat. Förbättrad dokumentation ger en bättre möjlighet att följa 
och bedöma det som gjorts, medan en utvecklad metodbeskrivning möjliggör en 
utvärdering av metodiken.  



Majoriteten av respondentgrupp 2 säger att internrevisorer behöver utröna vad 
uppdragsgivaren vill ha ut av dem, vad de förväntar sig att internrevisionen ska 
leverera, dvs. syftet med internrevisionen i respektive företag. Enligt en respondent 
innebär revision till 95 % kommunikation och vad vi förstår bör en stor del av denna 
förläggas till början av arbetsprocessen och rikta sig till internrevisionens olika 
kunder, vilka främst är styrelse och ledning. Om denna kommunikation äger rum är 
det viktigt att parterna förstår varandra, vilket inte alltid är fallet. De behöver en 
gemensam begreppsram, vilket medför att de definierar ord och begrepp på samma 
sätt. Ett exempel är om de olika parterna har samma uppfattning om vad som menas 
med risk.  
Internrevisorn och hennes kunder bör även ha samma syn på vad som ska göras och 
vad som är bra för företaget. Dessutom bör de vara överens om på vilken nivå som 
internrevisionen ska verka på; ska de jämföra med ”best practise” eller är de nöjda 
med en något lägre nivå? En respondent sa att ett kvalitetssystem ska hänga ihop med 
syftet för internrevision. Det handlar inte bara om att internrevisionen ska hålla en 
viss kvalitet, utan kvalitet följer av att internrevisionen följer syftet.  
Gapmodellens första gap är skillnaden mellan kundens förväntningar och 
företagsledningens uppfattning om kundens förväntningar. I detta fall anser vi 
företagsledningen vara kund och internrevisionen leverantör av tjänsten. För att 
minimera gapet bör internrevisorerna utröna ledningens förväntningar, dvs. syftet med 
internrevisionen enligt ledningen. Två respondenter från grupp 2 menar att 
internrevisorer i dagsläget inte är på det klara vad som förväntas av dem. Detta samt 
diskussionen ovan visar att det existerar ett gap som behöver överbryggas. Först då 
internrevisorerna vet vad som förväntas av dem, kan de arbeta för att uppnå det och 
således utföra ett kvalitativt arbete. Inte förrän då kan internrevisionen bli effektiv och 
inte bara produktiv. En respondent från grupp 1 säger att man måste vara lyhörd för 
vad organisationen förväntar sig av internrevisionen. Endast två av respondenterna 
från denna grupp har regelbunden kontakt med sina uppdragsgivare. Övriga får reda 
på om deras arbete har uppfyllt existerande förväntningar endast indirekt. Dessutom 
får de kommentarer endast om arbetet inte ansetts tillräckligt tillfredsställande.  
Flera respondenter poängterar vikten av att göra rätt saker. Hur man går tillväga för 
att undersöka dessa saker har inte så stor betydelse, det viktiga är att det blir gjort. 
Vad som är rätt saker skiljer sig mellan företag, då deras verksamhet och risksituation 
ser olika ut. Endast ett företag säger uttryckligen att de har en riskbaserad 
revisionsplan. Frågan vi ställer oss är hur företagen säkerställer att de arbetar med rätt 
saker? Man kan fråga sig hur mycket begreppet ”en riskbaserad revisionsplan” 
egentligen säger. Använder de sig av en godtagbar riskanalysmodell eller en 
godtycklig version av en sådan? En kvalitetskontroll skulle gå igenom urvalsmetoden 
och säkerställa att den ger ett bra urval, dvs. att rätt saker görs.  
Målet med internrevision är kontinuerlig förbättring. För att få en förändring till stånd 
är det viktigt att de som är involverade inser behovet av förändring. Alla i 
respondentgrupp 1 tycker att om de reviderade enheterna får uttala sig om och 
instämma i internrevisionens preliminära rapport så är det en form av kvalitetssäkring. 
Vi håller med om att det är viktigt att enheterna får känna sig delaktiga i 
utvärderingen, då det är en förutsättning för en friktionsfri förändring. Dock anser vi 
inte att det är en kvalitetssäkring. Visserligen medför det med stor sannolikhet att 
internrevisorerna har tagit upp relevanta problem, men det säkerställer inte att de har 
behandlat rätt saker eller att de har gjort det effektivt.   



De flesta av de intervjuade internrevisorerna på företagen poängterar den unika 
situation deras internrevisionsavdelning arbetar under och att det således är svårt att 
utifrån en mall mäta och utvärdera deras arbete. En respondent från grupp 2 ställer sig 
dock frågan vad det är som gör internrevisorernas företag så speciella så att ingen 
utomstående kan förstå internrevisionens arbete eller arbetssituation. En annan 
respondent från nämnda grupp kommenterar att även om olika tillvägagångssätt väljs, 
så är målet med internrevisionen ändå detsamma. Utöver detta kan olika 
internrevisionsavdelningar välja att arbeta med olika inriktningar inom internrevision. 
Respondenter från grupp 2 verkar inte anse att internrevisorerna arbetar i en så unik 
miljö att de inte kan bli mätta och utvärderade. Respondentgrupp 2 menar att 
anledningen till att internrevisorerna inte vill bli utvärderade främst är en ovilja mot 
förändring, en rädsla för att det ska avslöjas att de inte arbetar enligt standarder eller 
att de utgår från den egna kompetensen istället för företagets risksituation. Detta 
stärks av det faktum att utveckling förutsätter förändring och att förändringar ofta 
möts av motstånd, främst om de som ska genomföra förändringen inte uppfattar 
behovet av den. Utveckling är ett positivt uttryck, men ofta glöms det bort att 
situationen inte kan förbli som den är om en utveckling ska vara möjlig.  
Internrevisorerna på företagen verkar tycka att de är kompetenta och gör det som 
behövs. Vår uppfattning om de internrevisorer vi träffat är att de, trots den kritik som 
riktats mot internrevisorskåren från respondentgrupp 2, är driftiga och dugliga. Vi 
ställer oss frågande till om externa parter kan bestrida uttalanden om den 
företagsspecifika miljö internrevisionen befinner sig i, vilken gör varje 
internrevisionsavdelning unik. Kan en utomstående part förstå situationen till fullo om 
han inte är helt insatt? Samtidigt kan man ställa sig frågan om inte internrevisorerna 
kan bli hemmablinda. Enligt den tankegången borde internrevisorerna välkomna en 
för deras arbete oberoende granskning. Detta verkar inte vara fallet; internrevisorerna 
verkar generellt inte förstå poängen med kvalitetssäkring. På frågan om vem som 
skulle ha nytta av en enhetlig kvalitetssäkring svarar de dock allt från internrevisorn 
på individnivå till alla mottagare av revisionsrapporter, vilket i stort inbegriper hela 
företaget. 
5.1.1.2 Fördelar för internrevisorn 
 
Vi anser att det finns mycket som talar för en enhetlig kvalitetssäkring för 
internrevisorernas del. Dessa fördelar sträcker sig från att omfatta internrevisorn som 
individ till den fortsatt utvecklingen för yrkeskåren samt internrevision i stort.  
En kvalitetssäkring gör det möjligt för internrevisionen att förändras eftersom den 
ständigt utvärderas. Då det idag inte verkar förekomma någon direkt utvärdering av 
internrevisionen på företag finns det en risk att brister i internrevisionen inte upptäcks.  
En respondent säger att om det behövs kvalitetssäkring av rapporter så märks det 
tydligt utan formaliserad kvalitetskontroll. Vi tror att det finns en risk att brister måste 
vara relativt stora för att upptäckas. Detta innebär dock inte att alla stora brister 
verkligen upptäcks. Dessutom är det risk för att många små brister går alla förbi. För 
att säkerställa att internrevisionen är effektiv och utvecklas i en positiv riktning så 
måste den utvärderas.  
Om internrevision kvalitetssäkras och det visar sig att internrevisionen fungerar väl, 
kan den sägas hålla en viss kvalitetsnivå. En miniminivå för kvaliteten på 
internrevision stadfästs. Den bas miniminivån utgör är en god grund att bygga vidare 
på utifrån företagens varierande behov. Enligt en respondent använder svenska 
företag inte IIA: s standarder i speciellt hög grad. Endast en av respondenterna från 



grupp 1 säger uttryckligen att han tittade på standarderna då han utvecklade företagets 
internrevision. En kvalitetssäkring skulle således säkerställa att standarderna följs och 
är verksamma i företagen. Om däremot standarderna redan är en aktiv del i företagens 
internrevision så uppnås miniminivån troligen genom detta. I så fall befäster 
kvalitetssäkringen att de standarder som används verkligen gör att en miniminivå 
avseende kvalitet uppnås.  
En kvalitetssäkring skulle stärka internrevisionen genom att internrevisorer konkret 
kan visa att de utgör en resurs för företaget, vilket de kan visa omvärlden såväl som 
uppdragsgivaren. Det kan vara lättare för internrevisorerna att kommunicera och 
hävda sig gentemot ledningen och företaget i stort om de kan visa att de tillför något; 
internrevisorerna får lättare att sälja sig själva och sina tjänster. Kvalitetssäkring kan 
sägas utgöra ett kvitto på att internrevisionen bidrar med mervärde och det förbättrar 
internrevisionens förhandlingsposition gällande diverse resurser. Detta kan bidraga till 
en fortsatt god utveckling för internrevisionen i framtiden. Enligt Kommunförbundet 
är motiv bakom kvalitetssäkring för personalens del just möjligheten att jämföra sig 
med dels sig själv, dels andra avdelningar. En sådan benchmarking kan i sig ge 
motivation till att förbättra sig ytterligare.  
Gapmodellens gap fyra behandlar vikten av att kvaliteten på den tjänst som levereras 
uppfyller de kvalitetskrav som utlovats. Vidare sägs det att det är i företagets intresse 
att informera kunderna om de ansträngningar företaget gör, men som kanske inte syns 
så tydligt, för att tillfredställa dem. Detta ökar kundens uppfattade kvalitet. För 
internrevisorer betyder det att en kvalitetssäkring med medföljande rapport 
medvetandegör uppdragsgivaren om de ansträngningar som internrevisorerna gör för 
att säkerställa goda arbetsresultat. Det visar att de tänkt igenom hela processen och 
utvärderar denna regelbundet. Vi tror att uppdragsgivarens förtroende för 
internrevisionen ökar om de får insikt i interrevisionens (kvalitets-) arbete och det kan 
i sin tur medföra nya uppdrag eller ansvarsområden. Enligt Thomasson är det just 
förtroende som är den viktigaste parametern för kvalitetsupplevelsen. Sannolikheten 
att internrevision, eller vilken annan avdelning som helst, får viktiga uppdrag ökar 
troligtvis om de framstår som effektiva och motiverade avdelningar. Enligt Widener 
och Selto bör internrevisorer, för att säkerställa sin överlevnad, se till att bli och 
uppfattas som nödvändig tillgång för ledningens dagliga kontroll av företagets 
strategiska tillgångar och engagera sig mer i den strategiska styrningen. Som ett antal 
respondenter påpekar, är det ytterst uppdragsgivaren som bestämmer vad 
internrevisionen ska arbeta med, men genom att visa sig kompetenta kan 
internrevisorerna skaffa sig fler viktiga uppdrag.  
Respondenterna är generellt överens om att internrevisorerna inte är så styrda. 
Uppdragsgivarna, som en internrevisor uttryckte det, ”har inte hundra procent koll på 
vad som är väsentligt”. Kvalitetssäkring av internrevision kan i denna aspekt kopplas 
till agentteorin, som ytterst handlar om att principaler vill kontrollera agenten för att 
få honom att agera i principalens intresse och att agenten vill signalera att han agerar 
ansvarsfullt. I detta fall är internrevisionens uppdragsgivare principalen och 
internrevisorn är agent. Kostnaden för kvalitetskontrollen blir således 
övervakningskostnaden för principalen och internrevisorernas bindningskostnad 
utgörs av att de ger upp en del av sin frihet. Kvalitetssäkringen kan då sägas vara en 
internrevision av internrevisionen, dvs. en kontroll att internrevisionen fungerar 
optimalt och uppfyller målen givna av uppdragsgivarna. Enligt en respondent från 
grupp 2 borde internrevisorerna ha en positiv syn på internrevisionsmetoden och 
förstå att den även kan hjälpa dem. Det verkar dock inte som att internrevisorerna ser 



det på detta sätt. Vi tror att denna syn kan bero på att internrevisorerna inte tror att 
ledningen är intresserad av det extraarbete som en kvalitetssäkring skulle innebära så 
länge som ledningen anser att rapporterna håller en bra standard och leder till 
förbättringar inom företaget. Ett sådant resonemang skulle kunna bemötas med 
påpekandet att en kvalitetssäkring skulle säkerställa de aktuella rapporternas kvalitet 
och kunna innebära en kontinuerlig förbättring. Det verkar som att det sker en 
förändring hos styrelser då styrelsemedlemmar allt mer intresserar sig för vad 
internrevisionen egentligen gör och om de gör det bra. En respondent från grupp 2 
sade att ju mer internationaliserade styrelserna blir desto större krav ställer de på 
internrevision. Vi tror att kraven innebär att internrevision finns i företaget samt att 
internrevisorer arbetar på ett godtagbart sätt, vilket kan kontrolleras i ett 
kvalitetssäkringssystem.   
5.1.1.3 Kvalitetssäkring ger möjlighet till eftertanke  
 
En kvalitetssäkring skulle säkerställa att alla områden som är upptagna i 
kontrollsystemet uppmärksammas och behandlas. Detta är av godo, eftersom det 
annars finns en risk att det enda som blir granskat är sådant som internrevisorerna 
själva kan och känner sig bekväma med. Det selektiva urvalet sker förmodligen inte 
medvetet, utan beror på att internrevisorerna inte är uppmärksamma på att även andra 
områden behöver granskas. Ytterligare en riskfaktor för selektivt urval är en liten 
internrevisionsavdelning. Om avdelningen består av få personer är det omöjligt att 
täcka alla de olika kompetenser som behövs, vilket kan medföra att tankegångarna 
blir snävare än vad som är optimalt. I detta fall kan ett kvalitetssäkringssystem hjälpa 
till genom att det tvingar internrevisorerna till eftertanke inom områden som annars 
skulle ha förbisetts.  
Av de respondenter som talade om önskvärd storlek på revisionsavdelningar sade en 
minst två och en annan ville helst ha 20 personer. En respondent från grupp 2 sade att 
om det är få på avdelningen så är det kanske lika bra att inte ha någon 
internrevisionsavdelning alls. Om avdelningen är liten medför det problem såsom 
successionsordning och utbildning. Det finns också en risk, som vi diskuterat ovan, att 
internrevisorerna då håller sig inom sitt gebit. Dessutom minskar möjligheten att 
konferera med varandra samt erhålla stöd vid otillbörlig påtryckning, som kan 
förekomma vid exempelvis problem med oberoende och etik. En annan risk kan vara 
att avdelningen är så liten att den inte uppmärksammas i organisationen, vilket i sin 
tur påverkar möjligheterna till bidrag för utbildning eller dylikt. Kvaliteten blir 
således lidande i längden och det kan ju utgöra en anledning i sig till att avdelningen 
läggs ner. Just kvalitetsaspekten är enligt Barr och Chang en anledning till att företag 
outsourcar sin internrevision. Dock visar Widener och Seltos undersökning att om 
internrevisionen behålls internt i företag så kan kvaliteten på tjänsten säkras. 
Slutsatsen kan således sägas vara att kvaliteten på internrevisionen inte är beroende av 
om den sköts inom företaget eller ej, utan det handlar ytterst om kompetensen hos 
internrevisorerna. Som ett antal respondenter har uttryckt det: om företag vill ha en 
stark internrevision så får de det. Företagen skapar förutsättningarna för att det ska 
vara möjligt. Detta styrks av Simmons och Suttons förväntningsmodell som säger att 
kvaliteten på revisorns prestation styrs av dennes uppfattning av vad andra förväntar 
sig av honom. Dessa förväntningar utläses ur de förutsättningar han jobbar under. Om 
förväntningarna upplevs som höga, ökar revisorn sina ansträngningar. Detta ger att 
styrelsen kan, om rätt förutsättningarna ges, få ut mer ur internrevisorn om kraven är 
realistiskt högt ställda.  



5.1.2 Att tänka på vid införandet av ett enhetligt kvalitetssystem 

Externrevisionens nytta av internrevisionen varierar beroende på internrevisionens 
inriktning. Om internrevisionen inriktar sitt arbete på att assistera externrevisorn kan 
externrevisorn förmodligen använda internrevisionens arbete i större utsträckning än 
annars, vilket minskar företagets revisionskostnad. Men är detta något som är 
önskvärt i förlängningen för företagets del? Många i respondentgrupp 1 tenderar att 
utföra mer förvaltningsrevision än redovisningsrevision och av förklarliga skäl kan 
det finnas behov för företag att utföra granskningsuppdrag som inte går 
externrevisorernas ärenden. Därför ställer vi oss frågan för vem internrevisionen ska 
förbättras. Är det önskvärt för företaget att internrevisionen närmar sig 
externrevisionen? Vi ser två möjliga effekter om detta blir fallet. Andra 
revisionsinriktningar kan få minskade resurser. Men det minskade revisionsarvodet, 
som blir en följd av externrevisionens större nytta av internrevisionens arbete, kan 
också ge ledningen en positiv inställning till internrevision. Detta kan i sin tur leda till 
att internrevisionen får ökade resurser och kan därmed täcka även de andra 
inriktningarna i större utsträckning. Vi anser inte att ändamålet med en förbättrad 
internrevision är att understödja externrevisorn i dennes arbete. En sådan utveckling 
skulle degradera internrevisorn till att endast uppfattas som en assistent till 
externrevisorn och inte som en som kvalitetssäkrar styr- och ledningsfunktioner.  
Flera respondenter påtalar svårigheten med att utforma ett lämpligt 
kvalitetssäkringsprogram. En säger att det är svårt att säkerställa att rätt saker görs, 
inte endast att det som görs utförs på rätt sätt. En risk med ett enhetligt 
kvalitetskontrollsystem är, som två respondenter uttrycker det, att form går före 
innehåll eller att man tittar mer på detaljer som fotnoter och dylikt än innehållet. 
Viktigt är alltså att ett sådant system koncentrerar sig mer på vad man gör än hur man 
gör det. Systemet bör därför behandla de övergripande och allmänna beståndsdelar 
som ingår i en revisionsprocess. Men samtidigt måste den vara tillräckligt detaljerad 
för att kunna ge nytta. Om den är för detaljerad kan det resultera i att en stor del av 
systemet inte anses tillämpbar på de olika företagen. Den bör, enligt en respondent, 
vara enkel och konkret för att missuppfattningar ska undvikas.  
En respondent betonade att det är viktigt att berörda personer får ett tillfälla att tänka 
efter. En annan respondent säger att hon för ett antal år sedan deltog i en peer review, 
vilket hon upplevde som bra eftersom det fick henne att tänka till om internrevisionen. 
Optimalt för ett kvalitetssäkringssystem är således att det medför en djupare 
eftertanke. Således är det inte tillräckligt att använda sig av ett system som bara 
kräver ett ja eller nej. Det är eftertanken som är målet med systemet. Då 
internrevisorerna behöver klargöra varför de gör något och inte endast att de gör det, 
så möjliggörs ett ifrågasättande av rådande arbetssystem och -sätt och en utveckling 
blir möjlig.  
Respondenterna i grupp 2 är oense om det är svårt eller inte att bedöma 
internrevisorers arbete. Två av dem kommenterar dock att det är svårt att veta vad 
man ska mäta och hur det kan göras. Enligt Eklöv har frågan om vad som är kvalitet i 
revision diskuterats av många forskare. Simmons och Sutton säger att det inte finns 
någon klar definition av revisionskvalitet och att det inte finns tillräckligt med 
objektiva mått. Power frågar sig vad som är en lyckad eller misslyckad revision. 
Enligt Power bedöms revisorerna efter hur väl de följer lagar och rekommendationer. 
Internrevisorer är inte generellt bundna vid några lagar och rekommendationerna 
verkar inte ha fått någon större genomslagskraft i Sverige. Två respondenter i grupp 1 



säger att de har mål för internrevisionen i företaget. Dock påtalar en av dem att det 
kan vara svårt att mäta om dessa mål har uppfyllts. Enligt Kommunförbundet är det 
de som har kännedom om produktionen som vet hur den kan mätas. För internrevision 
verkar det som att inte ens de produktionsansvariga, dvs. internrevisorerna, känner till 
bra mått. Om mått och möjlighet att mäta är ett problem blir det även svårt att 
utvärdera. Vi instämmer i att det kan vara svårt att hitta objektiva och konkreta mått 
som, om de är uppfyllda, säkerställer att revisionen är bra. Emellertid finns det 
områden som kan bidra till en god revision om en lämplig kvalitetsnivå uppnås inom 
dessa, exempelvis internrevisorernas kompetens. Detta medför att den utvärdering 
som kvalitetssystemet utgör är en subjektiv bedömning av internrevisionen. Men om 
bedömningen utgår från gemensamma normer är det möjligt att olika individer 
kommer till samma resultat. Vid gemensamma bedömningspunkter blir det möjligt att 
göra en bedömning som verkligen uttrycker något, till skillnad från om alla företag 
enbart skulle ha individuellt utformade system. 

5.2 Slutsats 
Majoriteten säger att det rent teoretiskt är möjligt att införa ett enhetligt 
kvalitetssäkringssystem, men nyttan och användbarheten är beroende av hur det är 
utformat. Olika åsikter om hur systemet borde se ut framhålls av olika respondenter, 
men en genomgående åsikt är att ett kontrollsystem bör vara generellt till sin natur.  
I dagsläget är intresset för kvalitetssäkring av internrevision svagt, men styrelserna 
blir alltmer intresserade av att veta vad internrevisorerna egentligen gör och om de 
gör det bra. Vi tror inte att internrevisorer skulle motsätta sig ett direktiv om 
kontrollsystem om det kommer uppifrån eller utifrån. Däremot tror vi inte att 
internrevisorer själva skulle initiera ett sådant system.  
Vissa internrevisorer anser att en svårighet med ett enhetligt kvalitetssystem är att alla 
företag är unika och att det därför är svårt att hitta ett system som kan appliceras på 
alla. Men eftersom de yttersta målen för internrevisionen är desamma oavsett företag 
så finns det vissa gemensamma grundsatser som gäller generellt och därmed borde 
kunna täckas av ett enhetligt system.  
Det finns många frågor kvar att besvara vad det gäller hur ett kvalitetssystem borde se 
ut. En viktig sak är dock att säkerställa att rätt saker görs snarare än hur det görs. 
Detta då det annars finns en risk att form går före substans. Förutom detta har det 
även framkommit att det finns vissa problem med att välja vilka mått som ska 
användas. Generellt är det svårt att finna mått på revision.  
Ett enhetligt kvalitetssystem kan förbättra dokumentation och metod på 
internrevisionsavdelningarna samt säkerställa att syftet med revisionen är känt och 
styrande. Eventuella grundläggande brister skulle kunna upptäckas, vilket kan leda till 
förbättringar och därigenom ökad effektivitet. Ett sådant system skulle garantera att 
en miniminivå gällande kvalitet på internrevision uppnås och upprätthålles. Detta 
gäller då ett sådant system, beroende på dess utformning, kan leda till fördjupad 
eftertanke, vilket ökar chansen att alla väsentliga delar verkligen täcks.  
Ett kvalitetssystem kan anses ge ett kvitto på att internrevisionen bidrar med mervärde 
till företaget. Internrevisorerna kan visa att de utgör en resurs och på så vis förbättra 
sin förhandlingsposition. Det kan även vara förtroendeskapande, vilket kan leda till 



nya uppdrag eller ansvarsområden. Dessutom ger det internrevisorer ett tillfälle och 
en möjlighet att jämföra sig själva med andra.  

5.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns lagar och rekommendationer för externrevisorer att följa. För internrevisorn 
finns det generellt inga lagar men väl normer. Vad händer om internrevisorn inte 
följer dessa? Inget, som det ser ut i dagsläget. Internrevisionsavdelningar ska enligt 
IIA låta utföra en extern kvalitetsgranskning senast den 31 december 2007. Vad 
kommer att hända om de inte gör det? En svårighet internrevisorernas yrkesförening 
möter är hur och om de kan styra sina medlemmar. De kan egentligen inte tvinga 
internrevisorer till något, och som det poängteras i uppsatsen så är det företagen själva 
som genom sitt agerande avgör om de ska ha en internrevisionsavdelning och under 
vilka förutsättningar den i så fall ska verka. En fråga att undersöka är således vad som 
krävs för att ett kvalitetssäkringssystem ska användas av internrevisorer ute i 
företagen.  
En annan potentiell vidare forskning skulle kunna ta fram ett förslag på hur ett 
enhetligt kvalitetssäkringssystem de facto skulle kunna se ut, vilka beståndsdelar som 
ska ingå etc. Alternativt att IIA: s kvalitetsmanual används och testas mer konkret. 
Detta skulle kunna göras genom ett samarbete med ett, eller flera, företag som vill 
genomföra en kvalitetssäkring av internrevisionsavdelningen.  
Vid intervjun med en av externrevisorerna identifierades ytterligare en möjlig 
uppsatsansats, nämligen att undersöka likheter och skillnader mellan IIA: s krav och 
ISA, som externrevisorerna följer. Betyder det således att om internrevisorerna arbetar 
i enlighet med IIA: s standarder att de även lever upp till ISA? Denna forskning svarar 
på frågan om det föder nytta för externrevisorerna att internrevisorerna följer IIA: s 
rekommendationer. Det kan göras en jämförelse antingen med IIA: s kvalitetsmanual 
eller med standarderna i sig.  
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Bilaga 1: Frågeformulär till internrevisorer på 
företag 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Namn? 
2. Befattning? 
3.  Bakgrund? A. Utbildning 

- Akademisk utbildning?  
- Vilken? 

  B. Arbetslivserfarenhet 
- När och var började du arbeta med internrevision? 
- Har du tidigare haft andra arbetsuppgifter hos de arbetsgivare där du 
arbetat med internrevision? 

 
4 A.  Hur länge har företaget haft en internrevisionsfunktion? 
B.  Hur många internrevisorer arbetar på företaget?  
C. Finns det någon/några certifierade internrevisorer?  
 
5 A. Hur är internrevisionen organisatoriskt placerad i företaget? 
B. Vem rapporterar internrevisionen till?  
C. Kan ni märka i verksamheten att era rapporter används?  
D. Anser ni att internrevisionens arbete används som ett effektivt verktyg 

av styrelsen för att styra och kontrollera företaget? 
 
Kvalitetssäkring av internrevisionen – hur ser det ut hos er? 
 
6 A. Har ni intern kvalitetskontroll på avdelningen?  
B. Om ja, vad görs?  
C. Om ja, inom vilka områden?  
D. Hur ofta utförs kvalitetskontrollen? (ständigt pågående process, en gång 

om året eller dylikt…) 
 
7 A. Vem utformar kvalitetskontrollen?  (existerande modell, egen modell…) 
B. Varför använder ni denna modell? 
C.  Om IIA: s modell används, hur används den? Anpassas den till 

företagets situation och dylikt? 
 
8 A. Vem/vilka är ansvarig/a för att arbetet kvalitetssäkras?  
B. Vem är ansvarig för att kvalitetskontrollen genomförs?  
C. Vem är ansvarig för att kvalitetskontrollen följs upp?  
D. Vilka genomför kvalitetskontrollen? 
 
9 A.  Vilka är era främsta uppdragsgivare? 
B. Hur får ni reda på om ni uppfyller er uppdragsgivares förväntningar? 
 
Den enskilda internrevisorn 
 



10 A. Har yrkessituationen förändrats för internrevisorer de senare åren? 
B. Har företagets inställning gentemot internrevision förändrats? 
 
11. Vad har du som internrevisor för roll i kvalitetskontrollen?  
 
12. Kan du som internrevisor påverka inriktningen på kvalitetskontrollen?   
 
13. Hur anser du att kvalitetskontrollen fungerar? 
 
14. Hur anser du att kvalitetskontrollen kan förbättras? 
 
15. Vilka faktorer kan försvåra en kvalitetskontroll?  (omständigheter, 

personer...) 
 
Existerande behov 
 
16. För vem görs kvalitetskontrollen? Vem är användaren? (Ev. Fråga om 

styrelsens/ledningens roll?) 
 
17. Vad är syftet med att genomföra en kvalitetskontroll:  

- För internrevisorn som individ? 
- För avdelningen? 
- För professionen? 
 

18. Hur ställer du dig till en enhetlig kvalitetskontroll för internrevision? 
Varför? 

 
19 A. Finns det, tycker du, några fördelar med en enhetlig kvalitetskontroll 

gentemot företagsspecifika kvalitetskontroller? 
B. Finns det, tycker du, några nackdelar med en enhetlig kvalitetskontroll 

gentemot företagsspecifika kvalitetskontroller? 
C. Skulle en enhetlig kvalitetskontroll förändra din arbetssituation på något 

sätt?  
 
(punkter att ev. beröra är nationellt/internationellt och yrkesrollen) 
 
20. Vad är viktigt att tänka på vid ett sammanställande av ett enhetligt 

system?  
 
21 A. Har du kommit i kontakt med IRF på något sätt?  
B. Hur ser du på IRF?  
C. Vilken roll spelar de för dig som yrkesverksam internrevisor? 
D. Vilken roll spelar de för yrkeskåren? (att ena internrevisorer, skapa 

yrkeskårskänsla?) 
 
22 A.  Har du kommit i kontakt med IIA: s Quality Assessment Manual? 
B.  Använder ni den på något sätt? 
C.  Vad anser du om den? 
 
23.  Övrigt? 



Bilaga 2: Frågeformulär till externrevisorer och 
IRF-kontakter 
 
IRF-kontakterna fick frågorna från nummer 5 och framåt samt ytterligare en fråga, 
nämligen ”För vem görs kvalitetssäkringen? Vem är användaren?”  
 
1. Hur länge har du arbetat som externrevisor?  
 
2. Hur bedömer ni internrevisorernas arbete? Vilka kriterier används? 
 
3. Vad syftar denna granskning till? 
 
4. I hur stor grad använder ni er av internrevisorernas arbete i ert revisionsarbete?  
 
5. Finns det svårigheter i att bedöma internrevisorernas arbete på företag? Vilka? 
 
6. Saknar du något som skulle underlätta bedömningen? Förslag på förbättring? 
 
7. Vad kan göras för att säkerställa god kvalitet på internrevisorers arbete?  
 - av internrevisorer? 
 - av företag? 
 - av intresseföreningen? 
 - övriga? 
 
8. Hur anser du att kvalitetskontrollen av internrevision fungerar ute på företagen 

(i allmänhet)? 
 
9. Vad är syftet med att genomföra en kvalitetskontroll av internrevisionen? 
 
10. Hur ställer du dig till ett enhetligt kvalitetssäkringssystem av internrevision i 

företag?  
- finns det några fördelar? 
- finns det några nackdelar?  
 
11. Skulle ett enhetligt kvalitetssystem av internrevisorernas arbete underlätta ert 

arbete/er bedömning? 
  
12. Skulle ett enhetligt kvalitetssystem påverka internrevisorernas arbete? På 

vilket sätt? I vilken riktning?  
 
13. Vad anser du att ett enhetligt kvalitetssystem av internrevision ska innehålla?  
 
14. Hur pass omfattande bör det vara? (Övergripande eller detaljerad?) 
 
15. Vad är viktigt att tänka på vid ett sammanställande av ett enhetligt 

kvalitetssystem av internrevision? 
 
16. Vem/vilka skulle ha nytta av en enhetlig kvalitetssäkring?  



 
17. Känner du till IIA: s Quality Assessment Manual? Om ja, hur ställer du dig till 

den? 
  
18. Anser du att den är tillämpbar i svenska företag? Ev. vilka företag? 
 
19. (Om respondenten inte tror att det går att genomföra en enhetlig 

kvalitetssäkring) Har du något/några förslag på alternativ till enhetlig 
kvalitetssäkring?  

 
20. Övrigt? 
 


