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Förord 
Att skriva uppsats är en iterativ process som tar mycket tid, kraft och ansträngning. Denna 
magisteruppsats är författarnas examensarbete på ekonomlinjen och knyter ihop de kunskaper 
som uppnåtts under utbildningen. Skrivandet har varit mycket lärorikt och den färdiga 
produkten är kronan på verket av 160 poängs ekonomistudier. 
 
Fritt översatt ska Lenin ha sagt att: “Förtroende är bra, men kontroll är bättre” (Skinner & 
Spira, 2003, s. 28). Kanske just därför kommer uppsatsens ämne, internrevision, för all 
framtid förbli aktuellt. 
 
Slutligen, ett stort TACK till våra opponenter, vår handledare och våra respondenter, utan er 
hade denna uppsats inte varit möjlig. 
 
  

 

Stockholm juni 2006 

Fredrik Sjöblom Anders Söderlund
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Sammanfattning 
Internrevisionen har på senare tid debatterats i media på grund av de inträffade skandalerna 
och införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Bankbranschen har alltid speglats av en god 
internkontroll, eftersom de länge haft internrevision. Jämfört med internrevision finns det 
mycket forskning om internkontroll, trots att internrevisionen bygger på internkontroll, varför 
uppsatsens syfte är att klargöra internrevisionen i de fyra största bankerna i Sverige. 
 
Undersökningen har en abduktiv ansats med i huvudsak en kvalitativ metod, men en del av 
empirin utgörs dock av kvantitativ data i tabellform tagen från årsredovisningar. Våra 
kvalitativa data utgörs av intervjuer med de fyra storbankerna och Finansinspektionen där 
internrevisionen är i fokus. 
 
Internrevisionens omfattning och inriktning varierar med ett företags organisation, där även 
styrelsens mål inverkar. Det är företagsledning som är ansvarig för internkontroll och 
internrevisionen granskar den på uppdrag av styrelsen. En av Internrevisionens viktigaste 
uppgifter är således att förse företagets ledning med tillförlitlig och relevant information så att 
de kan fatta riktiga beslut. Internrevisionens mål skiljer sig från externrevisionens mål, men 
ofta kan de dra nytta av varandras arbete. En banken kan med andra ord tjäna pengar på en 
effektiv IR. Därför framstår granskningen av internkontroll som en av Internrevisionens 
främsta uppgifter. Här har Koden skärpt ansvaret för internkontroll vilket medför att 
företagsledningen ska intyga att den är god, vilket underlättas med hjälp av en väl fungerande 
internrevision. 
 
Medvetenheten om vikten av en god internkontroll hos bankerna är stor och de har samma 
mål med sin internrevision även om de formuleras olika. Internrevisionens huvuduppgift är att 
granska internkontroll och att uppfylla styrelsens mål. Sambandet mellan internrevision och 
internkontroll är med andra ord starkt. Finansinspektionen däremot granskar inte 
internrevision eller internkontroll, utan om de följer rådande regler och ER ska som 
oberoende part tillvarata intressenternas intressen. För bankerna fyller dock inte 
Finansinspektionens allmänna råd någon större funktion då de precis som The Institute of 
Internal Auditors standarder och Svensk kod för bolagsstyrning bygger på ett COSO-
tänkande. 
 
Uppsatsens slutsatser är att bankernas internrevision har stora likheter och är komplex. Svensk 
kod för bolagsstyrning har inte påverkat bankernas internrevision i någon större utsträckning, 
inte heller Finansinspektionens allmänna råd påverkar internrevisionens arbete i någon större 
utsträckning.  Finansinspektionen uppfyller dock en viktig roll som tillsynsmyndighet, och 
tillsammans med externrevisionen är det de som kan ge intressenter och konsumenter en 
utomstående oberoende granskning samt kvalitetssäkring. Externrevisionen drar nytta av 
internrevisionens arbete, men internrevisionens anpassar sig inte direkt till externrevisionen 
varför ändå internrevisionen kan ses som oberoende. 
 
Nyceklord: Internrevision, internkontroll, Svensk kod för bolagsstyrning, COSO, extern-

revision och Finansinspektionen
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Förkortnings- och begreppslista 
 
CIA Certified Internal Auditor. Externrevisorer kan bli godkända eller auktoriserade, 

internrevisorer kan istället bli CIA-certifierade. 
CISA Certified Information Systems Auditor är en specialisering inom IT-revision och 

IT-säkerhet. 
COSO Sponsoring Organisations of the Treadway Commissions, har tagit fram en  

modell för att utvärdera företags interna kontroll. 
FAR FAR är en intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt 

kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. 
FI Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet som övervakar företagen på finans-

marknaden. De ska bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt. De ska 
också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn. 

IFRS International Financial Reporting Standards, internationella standarder för 
revision. 

IIA The Institute of Internal Auditors, en internationell association för internrevisorer. 
IK Internkontroll. 

IR Internrevision. 
IRF Internrevisorernas förening som idag heter Internrevisorerna. 
Koden Svensk kod för bolagsstyrning är ett led i näringslivets självreglering och syftar 

till att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. 
SEC Securities and Exchange Commission är den amerikanska motsvarigheten till den 

svenska finansinspektionen 
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1. Inledning 
Det första kapitlet inleds med uppsatsens bakgrund. Därefter presenteras problemdiskussion, 
problemformulering och syfte. 

 

 1.1. Bakgrund 
Redovisningens historia tar sin början redan ett par tusen år före Kristus och då bestod den till 
den största delen av minnesanteckningar (Artsberg, 2003, s. 13). Det var först under den 
industriella revolutionen som redovisningen började blir mer specialiserad och omfattande. 
När kapitalismen bredde ut sig blev resultatberäkningar allt viktigare, vilket är en väsentlig 
del av redovisning. Förutom att beräkna resultat, har redovisningen på senare tid även fått 
flera andra funktioner, bland annat att leverera information till företagens intressenter 
(Artsberg, 2003, s. 13). För att denna information ska vara sann samt återge en rättvisande 
bild, är det viktig att företaget har god kontroll över sin verksamhet. Ett sätt för företag att få 
bättre kontroll är internrevision vilket precis som redovisning är ett gammalt fenomen. 
 
Under början av 1900-talet syftade internrevisionen till att kontrollera att företagets tillgångar 
inte stals och att den finansiella redovisningen fungerade väl (Spira & Page, 2003, s. 653). 
Under tider som varit ekonomiskt ansträngda har företagen tvingats att ha bättre kontroll på 
sin verksamhet, vilket ledde till att internrevisionen expanderade (Chambers, et al. 1987, s. 4). 
I och med det har internrevisionens historiska utveckling varit sammankopplad med 
ekonomiska cykler. I takt med den ekonomiska utveckling har företagen blivit allt större och 
mer komplexa, vilket medfört att ledningen haft det svårt att kontrollera alla transaktioner. 
Under 1940-talet blev internrevisionen mer omfattande och utvecklades till en funktion som 
övervakade och kontrollerade hela organisationen.  
 
År 1941 bildades The Institute of Internal Auditors (IIA) (Moeller, 2004, s. 41), som är en 
internationell organisation för internrevisorer. Efter det att IIA bildades fortsatte 
internrevisionen att utvecklas och tio år senare grundades den svenska motsvarigheten, 
Institutet för Internrevision. Det var en intresseförning som idag benämns Internrevisorernas 
Förening (IRF) och är en branschorganisation som representerar IIA i Sverige. 
 
Under 1970-talet hade många av Sveriges stora företag, som på den tiden dominerades av 
industriföretag, en egen internrevision. Internrevisionens status var dock låg på grund av att 
arbetet inte var verksamhetsanpassat utan utgick istället från standardiserade och fastställda 
checklistor. Internrevisionen var således en fyrkantig verksamhet utan kriterier för 
kostnadseffektivitet som inte heller hittade organisationens svagheter utifrån verksamhetens 
mål och ledningens prioriteringar (intervju, Hult). 
 
Internationella och svenska ekonomiska skandaler i till exempel Enron, Parmalat, Skandia och 
den svenska finanskrisen under 1990-talet skapade stora rubriker. De ekonomiska skandalerna 
ledde inte bara till att aktualisera revisorns oberoende och kompetens, utan framförallt kom 
internkontroll och revision i fokus. De inträffande händelserna har således belyst vikten av att 
ha en god internkontroll och en väl fungerande internrevision (http://di.se/Nyheter/?page 
=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2002%5c11%5c29%5c6
5556). 
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Ett problem för dagens företag är att internkontroll historiskt sett varit en lågt prioriterad fråga 
på alla nivåer, varför internrevisionen under 80-talet avvecklades i många svenska företag 
(Brandinger, 2004, s. 74–80). På senare tid har emellertid företag ändrat inställning och 
internrevision har återigen blivit aktuell på agendan. Flera företag har nu börjat rekrytera 
kvalificerad personal för att på nytt bygga upp en effektiv internrevision. Svensk kod för 
bolagsstyrning (Koden) har förmodligen förstärkt trenden, men det ligger även i tiden att stora 
företag har en väl fungerande internrevision och en väl fungerande internkontroll (intervju, 
Hult).  
 
Bankbranschen har alltid speglats av en relativt god internkontroll, eftersom de länge haft 
internrevision. En orsak till varför fenomenet stannade kvar i bankväsendet när det försvann 
inom andra branscher, är därför att banker är utsatta för mer risker än ett vanligt företag. 
Banken har inte bara egna risker utan de har även de inneboende riskerna som låntagarna 
själva har. Dessutom har bankerna en viktig funktion att fylla för att allmänhetens förtroende 
och samhällets välfärd ska bibehållas. För att förtroendet ska upprätthållas och för att 
samhället ska skyddas, fastställer exempelvis Aktiebolagslagen samt Bank och 
finansieringsrörelselagen regler som svenska banker ska följa. Till dessa regler finns det även 
komplement i form av Finansinspektionens allmänna råd1 och IIA:s standarder2.  
 

 1.2. Problemdiskussion och problemformulering 
För att kunna undersöka internrevisionen i banker kommer vi ta hänsyn till 
Finansinspektionens tillsyn och Koden, som i sin tur bygger på ett COSO-tänkande. 
Internrevisionen är inte reglerad i lag på samma sätt som externrevisionen. Det borde betyda 
att internrevisionens struktur ser annorlunda ut och har en annan inriktning. Båda 
funktionerna ägnar sig dock åt granskning vilket talar för att deras struktur och arbete borde 
ha likheter, varför vi anser det relevant att ta hänsyn till om de samarbetar.  
 
Vidare finns det lite skrivet om bankers internrevision och ämnet har inte haft något fokus i 
vår utbildning, varför vill undersöka internrevision. För att förstå revision måste det finnas en 
grundläggande förståelse för internkontroll. Problemet är inte att förstå interkontroll där det 
redan finns mycket forskning och studier gjorda och har aktualiserats igen genom Kodens 
införande. Däremot är forskningen inom internrevision inte lika omfattande, inte allra minst 
då det gäller bankers internrevision. En undersökning av internrevision kan dock inte göras 
utan hänsyn till internkontroll som idag till stor del bygger på COSO-modellen (intervju, 
Bjelkeby & Hult). Ovanstående diskussion mynnar ut i följande problemformulering: Hur ser 
internrevisionen ut i Sveriges fyra största banker?  
 

 1.3. Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka internrevisionen i svenska storbanker med tyngdpunkten på 
ett organisatoriskt perspektiv.  

                                                 
1 Se bilaga: Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 2005:1, s. 58 
2 Se bilaga: IIA:s standarder översatta av IRF till svenska, s. 46 
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2. Metod 
I detta kapital redogör vi för val av ämne, urvalsprocessen och undersökningens 
tillvägagångssätt kopplat till vetenskapliga metodteorier. 

 

 2.1. Val av ämne 
När vi diskuterade ämnesvalet kom vi först att tänka på externrevision (ER), men då det 
ämnet är relativt väl utforskat började vi istället fundera på det interna perspektivet. Intresset 
väcktes för internrevision (IR), ett ämne som inte ingår i vår utbildning i någon större 
omfattning. Det finns en del skrivet om IR i allmänhet, men lite om svenska storbankers IR, 
vilket gör att denna undersökning kommer bidra med ny information. 
 

 2.2. Urval av respondenter  
Urvalet är centralt för all typ av forskning och innan en undersökning genomförs bör 
forskaren planera upplägget (Öhman, 2002, s. 61). Forskaren kan välja mellan att genomföra 
en urvalsundersökning eller en totalundersökning. I Sverige finns det många banker varför vi 
valde att göra en urvalsundersökning för att kunna behandla data på ett för undersökningen 
tillfredställande sätt. Undersökningen är avgränsad till Stockholmsregionen och till storbanker 
varför urvalet blir icke-slumpmässigt. Det betyder att alla svenska banker inte hade en känd 
sannolikhet att komma med i urvalet (Dahmström, 2005, s. 63, 223). Vidare gjorde vi ett 
bekvämlighetsurval där vi bara intervjuade de fyra största bankerna, en metod som gör att 
potentialen för generaliseringar minskar (Bryman, 2004, s. 114). Det ser inte vi som ett 
problem då det kan vara svårt att generalisera när antalet respondenter är relativt få. En fördel 
med vårt bekvämlighetsurval är att det inte uppstod något bortfall och därför behöver en 
bortfallsanalys inte göras. 
 
Ett annat sätt är att se urvalet som en totalundersökning av de svenska storbankerna. 
Visserligen utgör våra respondenter majoriteten av den svenska bankmarknaden, med det kan 
ändå vara svårt att göra generaliseringar som leder till säkra slutsatser just på grund av det 
begränsade antalet respondenter.  
 
Vidare har uppsatsen både bi- och huvudrespondenter. Bi-respondenterna är två till antalet 
och utgörs av en externrevisor samt en konsult från en ER-byrå som varit både extern- och 
internrevisor. Våra fem huvudrespondenter består av storbankernas IR-chefer samt 
Finansinspektionen (FI). 
 

2.3. Intervjuerna 
Vi har genomfört sju kvalitativa intervjuer varav två förberedande, fyra med våra 
huvudrespondenter och en avslutande med FI. De två inledande intervjuerna var viktiga för att 
vi skulle kunna ställa relevanta frågor till våra huvudrespondenter. Dessa två intervjuer är 
således inte en del av vår empiri utan är endast källor till vår bakgrund och 
problemdiskussion. De tog upp vad som kunde särskilja bankernas IR från IR i allmänhet och 
hur de såg på ER:s förhållande till IR. Tre av huvudrespondenterna var revisionschefer för 
respektive koncern och den fjärde var IR-chef i Stockholm. Sist intervjuade vi FI för att kunna 
utvärdera hur bankerna anpassar sig till de nationella lagarna och de allmänna råden. 



Metod 
 

 
4 

 
Intervjuerna inleddes med en presentation av uppsatsens bakgrund och syfte och vi frågade 
även om de godkände en bandupptagning. Ingen av respondenterna önskade att få vara 
anonym, en ville dock inte bli bandad och några ville inte att vi skulle ta med direkta citat.  
 
Frågeställningarna till huvudrespondenterna bygger på den bakgrund som de två första 
intervjuerna gav och den teori som behandlas i teoretisk referensram. Intervjumetoden som 
valts bygger på förutbestämda frågor, som dock kunde situationsanpassas om så behövdes. 
Intervjumetodiken var således semistrukturerad av den anledningen att vi inte ville gå miste 
om värdefull information. Intervjuguiderna och intervjusvaren till FI och 
huvudrespondenterna finns med som bilagor i slutet av uppsatsen. Intervjusvaren är en 
sammanställning som inte är ordagrann och innehåller således inga direkta citat eller dylikt. 
De två första intervjuerna har vi valt att inte redovisa därför att de skulle ge oss värdefull 
bakgrundsinformation. Information från dessa finns dock med i uppsatsen, främst i det 
inledande kapitlet. 
 

 2.4 Hermeneutik och positivism 
Valet av metod är av stor betydelse för huruvida forskaren ska uppnå studiens syfte och om 
resultatet blir tillförlitligt eller inte. Bortsett från det, påverkar den vetenskapliga metoden 
även forskarens kunskaps- och verklighetssyn som bör vara kritisk (Öhman, 2002, s. 51). 
 
Vetenskapsfilosofin består av två huvudinriktningar: positivism och hermeneutik vars syn på 
verkligheten är varandras motpoler. Hermeneutiken och positivismen framställs ofta som två 
motsatta vetenskapliga idealbilder av hur vi kan förstå och förklara verkligheten. Det råder 
dock tvivel om att någon forskare helt och fullt kan uppfylla alla de särdrag som 
förhållningssätten omfattar. Detta innebär att forskaren, vetenskapsfilosofiernas idealbild till 
trots, får kompromissa i sitt vetenskapliga förhållningssätt (Andersson, 1979, s. 9). Med detta 
i åtanke får vi anses ha präglats av båda filosofierna. 
 
Positivismen utgår ifrån att det finns en objektiv verklighet att studera. I många skolor finns 
olika allianser och uppfattningar, så även inom positivismen. Gunnar Myrdal hävdade att 
ingen vetenskap kunde vara helt objektiv eller neutral. För att kompensera för detta bör 
forskaren sträva efter saklighet och öppenhet i sin framställning (Holme & Solvang, 1997, s. 
329).  
 
Det är viktigt att undersökningen är objektiv. Vi är dock medvetna om att objektivitet är, om 
inte omöjligt, så åtminstone svårt att uppnå. Det är även viktigt att forskaren försöker skilja på 
fakta och värderingar. Vi har i grunden valt en positivistisk ansats eftersom vi anser att risken 
för fel skulle vara överhängande om vi skulle försöka tolka svaren från respondenterna på ett 
hermeneutiskt vis.  
 
I samstämmighet med den positivistiska ansatsen lyssnade vi på vad respondenterna sade, 
utan att ta hänsyn till tonfall eller kroppsspråk. Utgångspunkten har varit att respondenternas 
svar var sanningsenliga, men vi är medvetna om att det finns en sannolikhet i att 
respondenterna inte är helt ärliga i sina svar. Det kan vara lätt att omedvetet tolka 
respondenternas svar och det kanske till och med kan vara bra då även en positivist måste 
göra en viss tolkning för att kunna skapa förståelse. Positivistens tolkning är dock inte lika 
djup som den tolkning en sann hermeneutiker gör. På grund av det, och för att vi har svårt att 
leva upp till positivismens samtliga kriterier, anser vi oss i grunden vara positivister, men med 
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inslag av hermeneutik. Vi kan helt enkelt inte förneka att uppsatsen även har präglats av det 
hermeneutiska synsättet. 
 

 2.5. Kvalitativ metod  
En forskare kan använda sig av antingen en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Den 
kvalitativa metoden används ofta av hermeneutiker och den kvantitativa metoden av 
positivister. Då vi har valt en kvalitativ metod behandlar vi inte kvantitativ metod utan 
hänvisar till metodlitteraturen (Holme & Solvang, 1997). 
 
En kvalitativ metod undersöker ett mindre antal respondenter på ett noggrant sätt för att skapa 
en god förståelse. Metoden försöker förstå verkligheten utifrån hur människor tolkar sin 
verklighet. Undersökningsobjektet observeras av forskaren varpå det empiriska resultatet 
tolkas. Vanliga metoder är olika former av observationer samt intervjuer, vilket gör att 
resultatet inte kan kvantifieras (Jacobsen, 2002, s. 38f). Vårt ämne är komplext och mycket 
svårt att kvantifiera varför vi har valt att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Vi har även interagerat med respondenterna genom att inta en deltagande roll under 
intervjuerna. 
 
Den kvalitativa metoden ger en större flexibilitet och om det är något som forskaren tror kan 
vara av värde kan undersökningen anpassas. Anpassningen kan innefatta att frågorna ställs i 
en annorlunda ordning. De kan dessutom vara situationsanpassade eller nya och unika för ett 
forskningsobjekt. Denna flexibilitet har givit oss möjligheten att kontakta respondenterna på 
nytt för att kontrollera att vi förstått en viss fråga på rätt sätt. Ett led i detta var att vi skickade 
ut utskrifterna från intervjuerna till våra respondenter.  
 

 2.6. Forskningsansats 
Forskaren kan antingen använda sig av en deduktiv eller induktiv forskningsansats för att dra 
slutsatser om verkligheten i en vetenskaplig studie (Öhman, 2002, s. 52). 
 
Många vetenskapliga undersökningar innehåller många gånger en kombination av dessa 
forskningsansatser eftersom det kan vara svårt att särskilja dem. Kombinationen av dessa två 
ansatser kallas för abduktion och är en tredje forskningsansats, medan kombination av 
deduktion och induktion ger möjligheter att utnyttja metodernas fördelar samtidigt som 
nackdelarna kan undvikas. Abduktion tillåter att empirin påverkar den teoretiska 
referensramen under arbetsprocessen samtidigt som forskaren kan analysera det empiriska 
materialet med hjälp av vetenskapliga teorier (Öhman, 2002, s. 52f).  
 
De två inledande intervjuerna påverkade både vår förförståelse och studiens fortsatta 
uppläggning vilket på ett tydligt sätt visar att vi valt en abduktiv ansats. Den främsta 
anledningen till varför studien inte är induktiv är för att vi har dragit slutsatser utifrån befintlig 
teori.  

 2.7. Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är två begrepp som en forskare alltid bör vara medveten om, men 
även sträva efter för att undersökningen ska bli korrekt samt för att resultatet ska bli 
tillförlitligt (Dahmström, 2005, s. 62, 334). Validitet innebär att forskaren har mätt vad som 
var avsett att mätas. Begreppet har ingenting att göra med hur undersökningen genomförs 
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utan bara vad som undersöks. Urvalet är av central betydelse för att avgöra om validiteten är 
hög eller låg och om urvalet är felaktigt blir validiteten låg. Vi anser att uppsatsens validitet är 
hög eftersom vi avsåg att undersöka de fyra storbankerna vilket vi också har gjort. 
Respondenterna har träffats personligen och på så sätt har vi fått respektive banks svar på våra 
frågor. För att säkerställa och validera svaren har vi sedan skickat utskrifter av intervjuerna till 
respektive respondent. Över lag hade vi uppfattat svaren på ett korrekt sätt, men det förekom 
några justeringar. Detta trots att vi bandade intervjuerna vilket bevisar att ett och samma svar 
kan tolkas på olika sätt. Detta är ytterliggare en anledning till varför vi inte kan utesluta att 
uppsatsen har hermeneutiska inslag (Holme & Solvang, 1997). 
 
Reliabilitet innebär att forskaren har gjort mätningen på ett korrekt sätt med hög tillförlitlighet 
och handlar alltså om hur undersökningen genomförs. Genom att i detta kapitel tydligt 
förklara hur vi genomförde studien samt att vi på ett precist sätt har angivit källor anser vi att 
reliabiliteten är uppfylld. Det innebär i sin tur att studien kan upprepas av andra forskare.  
 
Det räcker emellertid inte att undersökningen är korrekt och tillförlitlig, den bör även vara 
relevant. Om undersökningsområdet inte är aktuellt spelar det ingen roll hur hög validiteten 
och reliabiliteten är. Studien kommer ändå att förbli ovidkommande. IR har på senare tid 
diskuterats livligt i media och i vetenskapliga artiklar varför vi anser att ämnet är aktuellt och 
relevant i allmänhet.  
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3. Teoretisk referensram  
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av internrevision. Vidare behandlas internkontroll, 
två centrala teorier och Finansinspektionen. 

 

3.1. Definitioner av internrevision 
Revision i allmänhet kan definieras som att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett 
företags redovisning och förvaltning (FAR Förlag, 2001, s. 7). När det gäller internrevision 
(IR) finns det ingen enhetlig definition, nedan följer två av de vanligaste definitionerna.  
 
IR kan beskrivas som ”en utvärderande verksamhet som inrättats som en intern 
servicefunktion inom ett företag. I dess uppgifter ingår bland annat att gå igenom, utvärdera 
och övervaka att redovisningssystem och system för internkontroll är ändamålsenliga och 
effektiva” (FARs samlingsvolym del 2, 2004, s. 429–430). Två centrala begrepp är således 
ändamålsenlighet och effektivitet.  
 
IAA beskriver IR som: ”Internrevision är en oberoende, objektiv, säkrings- och 
konsultaktivitet, utformad för att tillföra ett värde och förbättra en organisations verksamhet. 
Den hjälper en organisation att nå sina mål, genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat sätt 
att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 
ledningsprocesserna” (http://www.internrevisorerna.se). Denna definition kraftsamlar kring 
försäkran och att skapa mervärde. Försäkran handlar om att IR ska försäkra ledningen att 
verksamheten fungerar effektivt vilket är viktigt för att skapa mervärde.  
 

3.2. Internrevisionens syfte och mål  
Precis som det finns olika definitioner av IR, så har IR olika syften beroende på vem som 
tillfrågas. Enligt författaren Johan Adolphson är IR:s huvudsakliga syfte att se till så att 
interkontrollen (IK) är god (Adolphson, 1998, s. 124). En annan författare sätter istället 
ledningen i fokus och IR:s uppgift är enligt Bergh att assistera och informera ledningen 
(Bergh, 1981, s. 23). En tredje författare skriver att IR ska vara ledningens instrument för att 
se till så att IK är effektiv (Lindén, 1986, s. 220) och hamnar således någonstans mellan 
Adolphson och Berghs definition. 
 
Orsaker till att IR:s omfattning och inriktning skiftar kan vara företagets storlek och struktur, 
men även vad styrelsen har för mål. Dessa faktorer påverkar IR som i förlängningen påverkar 
hur väl integrerad IR och ER kommer att bli. Nedan följer fyra punkter som kort beskriver 
vad IR vanligtvis innefattar (FARs samlingsvolym del 2, 2004, s. 430): 
 

• Redovisningssystem och system för IK 
• Ekonomisk information 
• Verksamhetens ekonomi 
• Efterlevnaden av lagar och andra externa krav 

 
Det är företagets ledning som är ansvariga för en organisations mål och kontroller, men ofta 
låter ledningen IR granska att dessa uppfylls. En av IR:s viktigaste uppgifter är att förse 
företagets ledning med tillförlitlig och relevant information så att de kan fatta riktiga beslut. 
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Tillförlitlig information är även av största vikt för att organisationen ska kunna övervakas på 
ett tillfredställande sätt, varför IR ska försöka upptäcka samt åtgärda felaktigheter (Vernables 
& Impey, 1991, s. 8).  
 
IR ska kontrollera funktionen hos organisationen och om den når uppsatta mål. IR 
kontrollerar även så att företaget inte förbrukar ekonomiska resurser felaktigt. När något inte 
fungerar är det IR:s uppgift att rapportera det och ge förslag på åtgärder 
(http://www.internrevisorerna.se/standard.aspx?tx_category_id=94). IR ägnar sig således åt 
problemlösning och hjälper organisationen att nå uppsatta mål. Funktionen ska vara en 
oberoende konsultaktivitet som är utformad för att tillföra värde och förbättra organisationens 
verksamhet (http://www.internrevisorerna.se/standard.aspx?tx_category_id=21). IR är 
vanligare i större företag därför att verksamhetens effektivitet är mer svårbedömd och därmed 
är det också svårare att fatta välgrundade beslut. Funktionen kontrollerar alltså verksamhetens 
effektivitet, men levererar även information till ledningen så att de med större säkerhet kan 
fatta riktiga beslut (Bergh, 1981). 
 
Utformningen av IR fastställs utifrån vilka mål som respektive företagsledning har. Dessa mål 
kan ibland skilja sig från ER:s mål. Hur mycket som skiljer mellan företagsledningens mål 
och ER:s mål avspeglas just i den anpassning som IR eventuellt gör i förhållande till ER. Vad 
som dock är säkert är att vissa delar av IR kan vara till nytta för ER och förändra dess 
karaktär, men IR kan aldrig helt ersätta den lagstadgade ER (FARs samlingsvolym del 2, 
2004, s. 430).  
 
Ett företag eller en organisation har övergripande mål som kan brytas ned i mindre och mer 
precisa operativa mål. IR ska övervaka verksamheten för att organisationens operationella mål 
ska kunna uppnås. Övervakningen utvärderar om målsystemet är ändamålsenligt och effektivt 
samt om de målen efterföljs (IIA, 1995, s. 34f). För att kontrollera att målen uppfylls och för 
att säkerställa dess kvalitet, kan företag ha kvalitetssystem och kvalitetsmål. Kvalitet i detta 
fall betyder att företagets resurser används på ett ekonomiskt effektivt sätt för att eftersträva 
mål som är betydelsefulla. Genom att avvikelser analyseras och förmedlas till de ansvariga 
kan adekvata åtgärder vidtas (IIA, 1995, s. 35).  
 
IR har även som mål att kontrollera befintliga rutiner rörande verksamhetens risker och att 
rutinerna följs. Det kan i praktiken exempelvis handla om att identifiera tecken på 
oegentligheter som föranleder vidare utredning samt att skydda företaget mot förluster (IIA, 
1995, s. 35f). IR kan sägas ha en beskyddande roll genom att den granskar IK, men även 
aktiverande roll genom att den försöker förbättra den operativa verksamheten. IR ska alltså 
granska IK, men det är ledningens ansvar att upprätta den. Ledningens ansvar minskar inte i 
företag som har IR, utan IR kan ses som en professionell rådgivare (IRF, 1994, s. 7f). 
 

3.3. Kriterier för en effektiv internrevision  
I Svenska Akademiens Ordbok beskrivs ’effektiv’ som en egenskap av styrka, kraft och 
verkningsfullhet där effekt är ett mått på avsett resultat (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). 
Effektivitet är således en grad av måluppfyllelse. Ett företags effektivitet beskriver hur väl de 
uppnått målen i deras verksamhet och IR måste därför vara effektiv för att kunna uppnå målen 
(Ax, et al. 2002, s. 17).   
 
Det finns fem grundläggande kriterier för en effektiv IR-process och är: planering, mätbarhet, 
noggrannhet, repeterbarhet och lämplighet i tiden (Razzetti, 2003, s. 35f).  
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� Planering innebär att IR skall fastställa och planlägga sitt arbete minst en gång per år. 

Spontana och överraskande granskningar har en obetydlig inverkan på effektiviteten.  
 

� Mätbarhet går ut på att IR:s arbete skall mätas mot lagstiftning, godkända 
rekommendationer och andra föreskrifter.  

 
� Noggrannhet innebär att dokumentation är viktig för att kunna strukturera IR. En god 

struktur är behjälplig för att säkerställa trovärdigheten av granskningsresultaten.  
 

� Repeterbarhet betyder att iakttagelser som alstrats under IR ska kunna repeteras. 
Internrevisorer som använder samma rekommendation och arbetssätt, ska komma 
fram till samma beslut.  

 
� Lämplighet i tiden betyder att IR ska äga rum så att problem kan identifieras och 

åtgärdas omedelbart efter att de uppkommit. 
 
Den granskning som genomförs av IR skall även vara självständig och grundad på en av 
styrelsen fastställd revisionsplan3 och utföras av personer med revisionserfarenhet. ER kan 
välja att använda sig av och förlita sig på IR i samband med arbetet med årsredovisningen. 
ER:s mål skiljer sig från IR:s mål eftersom den bestäms av företagets ledning. Ofta finns det 
dock likheter som kan utnyttjas, innan detta är möjligt ska en utvärdering av IR:s effektivitet 
ske och bedömningen påverkas av (FARs samlingsvolym del 2, 2004 s. 429f): 
 

• Inriktningen på IR måste stämma överens med företagets mål och till viss del med 
ER:s mål. 

• Omfattningen på granskningen måste vara tillräcklig och väsentlig för att ER ska 
kunna dra nytta av IR:s arbete.  

• IR:s tekniska kompetens och personalens kunnande måste anses vara tillräcklig för det 
arbete de utför. 

• IR:s anpassning till ER, hur IR har planerat sin granskningsplan i förhållande till ER. 
Det är viktigt att ett ömsesidigt utbyte av information sker löpande. 

• Den organisatoriska ställningen IR har i företaget, vilken är viktig för IR:s oberoende 
vilket tas upp i kommande kapitel. 

 

3.4. Internrevisionens kompetens och oberoende 
Det är viktigt att IR har rätt kompetens för att kunna uppfylla sitt ansvar. ”Internrevisionen 
ska gemensamt inneha eller tillgodose de kunskaper, färdigheter och andra kompetenser som 
krävs för att kunna fullfölja uppdraget”4. Internrevisorer ska endast utföra de tjänster de har 
tillräcklig kunskap, skicklighet och erfarenhet för att utföra. De ska även kontinuerligt 
förbättra effektiviteten och kvalitén i sina tjänster. För att denna kompetens ska upprätthållas 
och vara aktuell är det viktigt med kurser och utbildningar. I en organisation behöver 
kompetensen ideligen växa, utvecklas och förändras (Bruzelius & Skärvad, 1995, s. 241). För 
att detta krav ska uppfyllas ska IR-chefen upprätthålla ett program för kvalitetssäkring och 
förbättring5. 

                                                 
3 Se kapitel 3.1.1. COSO-modellens Information & communication, s. 12 
4 Se bilaga: IIA:s standarder översatta av IRF till svenska, 1210, s. 49 
5 Se bilaga: IIA:s standarder översatta av IRF till svenska, 1300, s. 50 
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Externrevisorn måste antingen vara godkänd eller auktoriserad för att få skriva på en 
revisionsberättelse. För att få arbete som internrevisor finns inga motsvarande krav, men det 
går att skriva ett internationellt prov som leder till titeln Certified Internal Auditor (CIA). 
 
Oberoende är ett centralt begrepp inom både intern- och externrevision. Trots att oberoende är 
centralt kan det vara svårt att uppnå, och i teorin finns det inget absolut oberoende. Inom IR 
talar man om två typer av oberoende. Dels ska själva IR vara oberoende och dels  ska 
internrevisorn vara objektiv i utförandet av sitt arbete6. Internrevisorn bör även ”vara opartisk 
och fördomsfri samt undvika intressekonflikter”7 för att han eller hon ska vara objektiv till det 
som granskas. 
 
Internrevisorn arbetar och är anställd av företaget, varför han eller hon inte har ett absolut 
oberoende till företagsledningen. Internrevisorn kan trots det ha en självständig ställning i 
organisationen och arbeta på ett opartiskt sätt. Ett sätt att uppnå opartiskhet för IR är den 
organisatoriska placeringen (Bergh, 1981, s. 28). Rapporteringen bör ske till den högsta nivån 
inom ledningen som inte har något ansvar för verksamheten för att IR ska kunna fullgöra sitt 
ansvar (FARs samlingsvolym del 2, 2004 s. 431). Anledningen till att IR inte får medverka i 
den löpande verksamheten är att det skulle medföra självgranskning, vilket i sig är ett hot mot 
oberoendet (Chambers, et al. 1987, s. 50f). För att motverka risken för beroende sker alltså 
rapporteringen direkt till revisionskommittén (RK) eller styrelsen. 
 
IR:s oberoende möjliggör att den kan utföra opartiska och objektiva bedömningar vilket är ett 
måste inom revision. Förutom objektivitet är organisatorisk status viktigt för IR:s oberoende. 
Statusen bidrar även till att korrekta övervägande, slutsatser och rekommendationer kan göras 
(Chambers, et al. 1987, s. 322). Om IR-avdelningen skulle placeras under exempelvis 
redovisningsavdelningen, skulle den inte vara tillräckligt oberoende för att kunna genomföra 
en kritisk granskning (Bergh, 1981, s. 28). Ett exempel som skulle kunna göra IR beroende 
och okritisk är om den skulle bestraffas när den upptäcker brister.  
 

3.5. Revisionskommitté 
Enligt Securities and Exchange Commission (SEC) riktlinjer beskrivs en revisionskommitté 
(RK) som en kontrollfunktion för översyn av företagets IK och IR (Vanasco, 1994, s. 20). RK 
kan också beskrivas som en självständig funktion som framför allt har ett ansvar över 
företagets hantering av risker, IK och företagets finansiella rapportering (Pomeranz, 1997, s. 
281). Enligt en svensk beskrivning är RK underordnad styrelsen, men överordnad IR. RK 
avser att skapa ett bättre samarbete mellan ledningen och ER (Kristiansson, 1997, s. 49f).  
 
Det råder lite olika meningar om vad en RK bör bestå av. Vissa författare anser att den ska 
bestå av ledamöter från styrelsen eller andra anställda som är i ledningsposition (Bergh, 1981, 
s. 31f). Andra författare anser att kommittén ska bestå av medlemmar som rekryterats externt 
för de har en större möjlighet av att vara opartiska och självständiga då de inte är anställda av 
företaget (Bergström, et al. 2001, s. 127). En RK:s sammansättning och befogenhet är olika 
beroende på hur företaget och dess omgivning ser ut (Pomeranz, 1997, s. 281). En väl 
fungerande RK bör kännetecknas av att (Lindsell, 1992, s. 104): 
 

                                                 
6 Se bilaga: IIA:s standarder översatta av IRF till svenska, 1100, s. 48 
7 Se bilaga: IIA:s standarder översatta av IRF till svenska, 1120, s. 49 
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• Medlemmarna i RK:n är oberoende i förhållande till företagsledningen. 
• Det bör finnas skriftliga avtal som tydliggör kommitténs rättigheter och skyldigheter. 
• Medlemmarnas kompetens bör vara hög och av en lämplig sammansättning. 
• Medlemmarna bör besitta sunt förnuft och professionell skepticism. 
• Kommittén bör genomgå olika utbildningar. 

 
Anledningen till varför företag använder sig av en RK kan variera, men ofta beror det på att 
det vanliga styrelsearbetet är tidskrävande. Det innebär att styrelsen inte hinner gå in på djupet 
i alla detaljfrågor varför en del uppgifter delegeras. Fördelen är att eventuella problem kan 
upptäckas tidigare och att inte hela styrelsen behöver sätta sig in i varje specifik fråga. 
Empiriska undersökningar visar att RK:s användning och ansvarsområden skiftar med 
företagens storlek och målsättning. Enligt den anglosaxiska8 traditionen granskar RK 
företagets IK och IR, men även ER (Vanasco, 1994, s. 27f). 
 

3.6. Internkontroll  
I ett mindre företag består ledningen ibland bara av en enda person, varför den IK kan vara 
god. Det beror på att ledningen ofta har god kontroll på – och kontakt med –  det som pågår i 
verksamheten. I mindre företag är därför IR ofta en enkel process som utförs av ledningen 
själv. I ett större företag är det dock svårare för ledningen att vara insatt i verksamhetens 
samtliga viktiga delar (Bergh, 1981).  
 
Företagens verksamhet regleras av lagar och förordningar som ständigt växer till antalet. En 
av ER:s uppgift är att se till så att dessa efterföljs, men den granskningen kan kompletteras av 
IR (IRF, 1994, s. 7). En vanlig missuppfattning är att IK ska utföras av ER. Det är felaktigt 
och det framgår tydligt av ABL att det är styrelsen som är ytterst ansvarig för IK (Intervju, 
Hult).  
 
IK kan uttryckas som: ”Alla de riktlinjer och rutiner som företagsledningen infört för att 
uppnå målet att, så långt det är praktiskt möjligt, säkra att verksamheten sköts väl och 
effektivt.” IK ska kontrollera att redovisningen är korrekt och fullständig, samt att ledningens 
riktlinjer följs. Det leder till att fel och oegentligheter kan upptäckas (FAR, 2004B, s. 345f).  
 
Bra rutiner för en god IK ger ett företag flera fördelar. Om rutinerna är pålitliga minskar 
behovet av att kontrollera varje transaktion eller händelse. Risken för en ekonomisk förlust 
minskar om rutinerna är bra och IR behöver då inte genomföra en lika stor granskning. 
Företaget tjänar med andra ord pengar på en effektiv IR då det skapar en ökad effektivitet 
över lag. Därför framstår granskningen av IK som en av IR:s främsta uppgifter (Adolphson, 
1998, s. 124).  
 
IK:s omfattning ska vägas mot de risker som en alltför omfattande IK medför och nyttan bör 
alltid vara större än kostnaden. En risk med en alltför omfattande IK kan vara att resurser tas 
från den vanliga verksamheten vilket kan leda till en sämre effektivitet i företaget. Andra 
risker kan vara missuppfattningar av olika slag samt att anställda missbrukar sin ställning i 
brottsligt syfte (Johansson, et al.1987, s. 44f). IK kan även ha begränsningar, till exempel 
genom att den ofta är inriktad på rutintransaktioner istället för icke-rutintransaktioner (FARs 
samlingsvolym del 2, 2004, s. 345f). 
 
                                                 
8 De anglosaxiska länderna består av: Australien, Canada, Storbritannien, Nya Zeeland och USA. 
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IK är inte bara av monetär karaktär utan styrs även av regelverk, till exempel 
Aktiebolagslagen (ABL), Revisionsstandard i Sverige (RS) och Koden. I ABL regleras bland 
annat ansvaret för styrelse och VD. Styrelsen och VD:n ska se till att företagets bokföring och 
förvaltning av medel kontrolleras. VD:n har dessutom ansvarar för att bokföringen sköts i 
enlighet med föreskriven lag. Om dessa uppgifter utförs rätt säkerställs kontrollen i företaget, 
IK blir med andra ord hög. På senare tid har även The Committee of Sponsoring 
Organisations of the Treadway Commissions (COSO) definition och modell av IK fått ett 
stort inflytande. Detta beror inte minst på grund av att regler anpassas internationellt efter 
varandra och att IK i Koden bygger på COSO-tänkande (intervju, Bjelkeby). 
 

3.6.1. COSO 
COSO bildades 1985 och är en kommitté bestående av redovisningsekonomer, 
internrevisorer, externrevisorer och representanter från företag (http://www.coso.org/). COSO 
presenterade 1992 ett ramverk med syftet att hjälpa företag med att förbättra och bedöma 
systemen för IK. Ramverket de presenterade kom att kallas för ”Internal Control – Integrated 
Framework” och det har blivit generellt accepterat som en standard vid utvärdering och 
implementering av IK (http://www.coso.org/key.htm). IK som begrepp är mångtydigt och 
därmed kan det betyda olika saker beroende på vilken definition som används. Översatt är 
COSO:s definition på IK (FARs samlingsvolym del 2, 2005, s. 2): 
 

”Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 
personal, och som utformas för att ge rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom 
följande kategorier:  
− Ändamålsenlig och effektiv verksamhet  
− Tillförlitlig finansiell rapportering  
− Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar”  

 
COSO-modellen delar in IK i fem ömsesidigt beroende delar som ska hantera den (Svenskt 
Näringsliv & FAR9, 2005 bilaga 2, s. 1-3).  
 
 

 
 
Figur 1. COSO-modellen. 
Källa: KPMG 
 
 

                                                 
9 Se http://www.far.se/pdf/Vägledning%20IK%20051017%20final.pdf 
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� Kontrollmiljön är grunden för ett företags IK. Den innefattar styrelsens och 
företagsledningens ledningsfilosofi samt den kultur de visar upp utåt. Det innefattar 
även att beslutsvägar och ansvarsfördelning ska vara tydliga. Företagets alla 
befattningshavare ska ledas av manualer, riktlinjer och policys. 

 
� Riskbedömningen för organisationen ska vara strukturerad för att underlätta arbetet 

med att urskilja var riskerna existerar som påverkar den IK. Riskerna kan finnas i 
enskilda processer eller i ett större företagsperspektiv. Utifrån riskanalysen skapas 
kontrollmålen som är grunden för riskhanteringen. Riskbedömningen sker 
kontinuerligt hela året för att hantera olika förändringar som kan ske i organisationen, 
eftersom de kan ha inverkan på IK. 

 
� Kontrollaktiviteter skapas utifrån kontrollmål och ska hantera riskerna för den 

finansiella rapporteringen och företagets redovisningsprinciper. Aktiviteterna ska 
upptäcka och förhindra eller korrigera fel samt avvikelser. 

 
� Information och kommunikation rörande interna riktlinjer, manualer och koder måste 

kommuniceras ut korrekt och på ett bra sätt till berörda personer i verksamheten. Det 
gäller även eventuella avsteg och det är viktigt att de då är utformade på ett lämpligt 
sätt så att de inte kan missförstås. 

 
� Uppföljning bör finnas för att kontrollera att riktlinjer, manualer och policys följs. Den 

är viktig för att rapporteringen ska bli bra. Relevant information som samlats in under 
året analyseras för en utvärdering av hur väl IK har fungerat. Det kan till exempel 
bestå av rapporter från IR:s granskning. 

 

3.6.2. RS 400 
RS 400 innehåller kriterier och krav på granskning av IK. Syftet med RS 400 är att fastställa, 
ge vägledning och förståelse i hur redovisningssystem och IK fungerar. Målet med IK i 
redovisningssystem är att kontrollera om (FARs samlingsvolym del 2, 2004, s. 346f): 
 

� Transaktioner utförs enligt företagsledningens allmänna eller särskilda godkännande. 
 

� Alla transaktioner och andra händelser blir bokförda i rätt tid och till rätt belopp, på 
rätt konto och under rätt period så att årsredovisningen kan upprättas enligt en angiven 
föreställningsram för ekonomisk rapportering. 

 
� Åtkomst till tillgångar och bokföring endast är tillåten enligt företagsledningens 

godkännande. 
 

� Bokförda tillgångar jämförs med existerande tillgångar med rimliga tidsintervaller och 
lämpliga åtgärder vidtas rörande konstaterade differenser.  

 
Naturligtvis finns det inneboende begränsningar i IK som utförs, som medför att den inte 
alltid kan bli fullkomlig. Exempel på sådana begränsningar som påverkar IK är den mänskliga 
faktorn, ansvarsmissbruk eller brottslighet. Även kontrollåtgärderna som utförs kan vara 
gamla och inte följt med i företagets egen utveckling. Det är vanligt eftersom IK många fall 
avser rutinkontroller, där sannolikheten för fel är mindre. En annan vanlig orsak som påverkar 
och begränsar kvalitén är kostnadsaspekten (FARs samlingsvolym del 2, 2004, s. 348). 
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3.6.3. Koden 
Koden utgår ifrån ABL och syftar till en självreglering av bolagsstyrningen för noterade 
företag. Koden består av 69 paragrafer som är uppbyggda kring principen ’följ eller förklara’. 
Det betyder att det finns en möjlighet för företagen att avvika från enstaka regler om de 
förklarar och motiverar skälet till avvikelsen (SOU, 2004:130, s. 53). 
 
Kodens införande har medfört att förutom årsredovisningen ska företagen varje år även lämna 
två nya rapporter. Numera ska det nämligen ingå en bolagsstyrningsrapport och en rapport 
över IK som avser den finansiella rapporteringen, dessa ska bifogas till årsredovisningen. 
Dessa två ska kunna läsas separat från årsredovisningen och är med andra ord inte en formell 
del av denna (SOU, 2004:130, s. 69). Koden kommer genom vissa paragrafer att skärpa IK 
och medför att företagen ska intyga att den är god (SOU, 2004:130, s. 66f). Koden kommer 
med stor sannolikhet att leda till betydande förändringar i styrelsens engagemang, inte minst 
tidsmässigt (Brandinger, 2004, s. 74f). 
 

� 3.6.2. ”Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen 
lämna en försäkran av innebörd att, så vitt de känner till är, årsredovisningen upprättad i 
överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med 
de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka 
den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.”  

 
� 3.7.1 ”Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om 

och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.”  
 

� 3.7.2. ”Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur IK till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten 
skall granskas av bolagets revisor.”  

 
� 3.7.3 ”I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen 

utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över IK motivera sitt ställningstagande.”  
 

� 5.2.1 ”Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om IK samt revisorns 
granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2.”  

 
I bolagsstyrningsrapporten ska det framgå hur Koden tillämpats och om företaget avvikit från 
reglerna och i så fall motivera avvikelsen. Om det inte framgår av årsredovisningen hur 
tillsättning av styrelse, revisor, information om styrelseledamöterna och VD, ska det istället 
finnas med i bolagsstyrningsrapporten. Den behöver dock inte granskas av revisorn, men om 
revisorn har gjort det ska det framgå.  
 
IK-rapporten syftar till att investerarna ska kunna få en säkerhet avseende tillförlitligheten i 
den finansiella rapporteringen gjord av styrelsen och företagsledningen. Vid framtagandet av 
rapporten ska god redovisningssed, lagar och förordningar följas. Koden säger dock inte 
någonting om hur rapporten ska utvärderas eller presenteras, det överlåts på företagets 
styrelse. Vad som framgår är dock att företag som inte har en IR varje år ska evaluera behovet 
av en sådan funktion och i bolagsstyrningsrapporten motivera sitt beslut. Styrelsen kan välja 
mellan att bygga upp en egen IR eller täcka behovet genom att köpa in kompetens utifrån. 
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3.7. Corporate Governance 
Begreppet Corporate Governance kommer ursprungligen från USA och kan översättas med 
ägarstyrning, vilket innebär bolagsstyrning ur ett ägarperspektiv. Corporate Governance 
handlar om ägarna som har satsat kapital, och om företaget som de har satsat kapitalet i. 
Corporate Governance handlar i grunden om kopplingen mellan företaget och dess ägare, 
aktieägarna, samt deras inbördes obalans. En obalans som ökas på grund av 
informationsasymmetrin mellan dessa aktörer. Det är samma informationsasymmetri som 
senare tas upp i agentteorin. När företagen började expandera blev ägandet allt mer förflyttat 
från aktieägarna till företagets ledning. Det är ledningen som är ytterst ansvariga för 
företagets verksamhet och Corporate Governance handlar om att ledningen ska kunna ställas 
inför ansvar (Carlsson, 1997, s. 35f). 
 
Eftersom aktiebolag (AB) ofta har många aktieägare med liten insikt i verksamheten leder 
detta till att ledningen kan dupera dem till sin egen fördel (Johansson, 2002). Aktieägare har 
historiskt sett avstått från att aktivt engagera sig i företags verksamhet vilket har förskjutit 
maktbalansen allt mer. Det har i sin tur lett till att det i praktiken har blivit allt mindre 
ägarstyrning, vilket kan missgynna intressenterna vilket beskrevs tidigare i agentteorin 
(Danielsson, et al. 1998).  
 
Den främsta anledningen till att ledningen på senare tid har fått en allt starkare position är att 
de har fått allt mer kunskap och kompetens om företaget, som ägarna är tvungna att acceptera. 
En annan anledning är att det har blivit vanligare att företag finansieras med riskkapital från 
olika institutioner vilket har lett till ett mindre privat ägande. Den nya typen av ägande har 
ofta fokuserat på aktiekursens kortsiktiga upp- och nedgångar samt företagets spridning av 
risker, istället för att som tidigare fokusera på en långsiktig lönsamhet. Ledningen har svarat 
på detta beteende genom att försöka påverka företagets image och på så sätt försöka skapa 
positiva förväntningar på aktiemarknaden (Carlsson, 1997). 
 
De ekonomiska skandalerna i till exempel Enron och Parmalat har lett till att Corporate 
Governance blivit mer aktuellt. Sedan år 2004 har även revisorn fått ett större ansvar 
gentemot aktieägarna genom bland annat ett krav på oberoende (FAR, 2004B). I större AB 
innefattar begreppet ägarstyrning även styrelse, ledning och revisorer och processen att 
försöka ena ledningen och aktieägarnas mål. 
 
Efter skandalerna lade en kommitté i Storbritannien fram förslag på åtgärder som skulle 
förbättra situationen och åtgärderna namngavs till Cadbury-koden. Det är en Corporate 
Governance-kod som inriktar sig på styrelsens sammansättning, arbetsformer och ansvar 
(Skog, 2002). Om ägandet och styrandet är separerade i ett företag finns det en risk att de 
styrande belönar sig själva på ägarnas bekostnad. Ett led i detta är att Sverige under förra året 
fick sin första kod för Corporate Governance (Balans, 2004, s. 11). Kodens inverkan på 
svenska företag har ännu inte riktigt kunnat utvärderas då den nyligen implementerades. 
Etiska koder har dock i allmänhet en väsentlig inverkan på IK:s styrka, på fel i de finansiella 
rapporterna, bedrägeri och även på revisionens effektivitet (Goodwin, et al. 2002, s. 195f).  
 

3.8. Agentteorin och informationsasymmetrin 
Det grundläggande i agentteorin är att det är en åtskillnad mellan ägande och förvaltning. Ett 
ständigt problem i affärsvärlden är att samtliga inblandade sällan har tillgång till samma 
information, precis som Corporate Governance säger. En asymmetri av information uppstår 



Teoretisk referensram 
 

 
16 

därför mellan företaget och dess intressenter som är svår att undvika (Miller, 1996, s. 74f). 
Agenten, företagsledningen, har en bättre insyn i företaget än vad principalerna i form av 
aktieägarna har. För att minska gapet som asymmetrin ger upphov till finns det olika 
tillvägagångssätt. I de flesta större företag finns det någon form av belöning eller bonussystem 
knutet till resultatet som ledningen presterat. På så sätt är tanken att agenten inte bara försöker 
maximera sin egen nytta utan arbetar för ett resultat för hela företaget och därmed även i 
principalernas intresse. Det är med andra ord ett sätt att försöka uppnå ett pareto-optimum 
(Adams, 1994, s. 8) där ingen av parterna vinner mer än den andra på någons bekostnad. Ett 
annat sätt är genom övervakning som är lagstadgad. Den utförs genom ER som ska 
konfirmera att företagets information till intressenterna är tillförlitlig och ger en rättvis bild. 
Externrevisorns övervakning fungerar som ett incitament för ledningen att förvalta företaget 
på ett bra sätt och ger därmed också revisionen en kvalitetssäkrande funktion (Diamant, 2004, 
s. 79f). ER ger även upphov till kostnader för den part som besitter mindre information. I 
ägarnas fall just genom en externrevision som ska konfirmera informationen ledningen ger 
och på så sätt kompensera för asymmetrin (Miller, 1996, s. 75). 
 
Nedan illustreras agentteorin där ER är en mellanhand mellan agenten och principalerna. ER 
ska genom sin revision konfirmera att redovisningen inte är behäftad med väsentliga fel. Utan 
en lagstadgad revision skulle agenten kunna lämna en felaktig redovisning (se pilen mellan 
redovisning och intressenterna) som skulle vara missvisade för intressenterna.  
 
 

 
 
Figur 2. 
 Agentteorin – Egen figur med ER som mellanhand. 
 

3.9. Finansinspektionen 
FI är en tillsynsmyndighet som övervakar företagen på finansmarknaden på uppdrag från 
riksdag, regering och allmänhet (http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx). 
FI har många uppgifter och mål, men främst är de en central tillsynsmyndighet över 
kreditinstitut, finansiella marknader och det enskilda försäkringsväsendet. Målet med FI:s 
verksamhet är att understödja konsumentskyddet och att skapa effektivitet och stabilitet i den 
finansiella sektorn. Det ska FI göra i linje och med hjälp av vad som står i författningar och 
lagar. Inom dess verksamhetsområde ska även FI delta i internationella samarbeten (SFS 
2005:103910). 
 
 
 
 

                                                 
10 Se http://lagen.nu/1996:596  
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4. Empiri 
Kapitlet består av empirin, det resultat som vi inhämtat från verkligheten i form av primär- 
och sekundärdata. Sekundärdata är hämtad från respektive banks årsredovisning och 
primärdata utgörs av intervjusammanfattningar. 

 

4.1. Primärdata i form av intervjusammanfattningar 
För att underlätta analysen i nästa kapitel har den strukturella uppställningen på de fyra 
bankintervjuerna justerats. Själva sammanfattningarna av intervjuerna är indelade i fem delar 
för att empirin ska bli mer överskådlig och för att analysen ska bli mer stringent. Detta får till 
följd att empirin inte alltid följer intervjuguidens uppläggning. De fullständiga svaren från 
respektive respondent finns därför som bilaga för den intresserade läsaren. Vidare har de fyra 
storbankerna valt att kalla RK för revisionsutskott (RU), funktionen och syftet i övrigt är 
densamma.  
 
Nedan följer en sammanfattande tabell över bankernas IR som följer den indelning vi har i 
empirin och analysen. Varje bankintervju avslutas men en sammanfattande tabell. 
 
 
 
 
 SHB FSB SEB Nordea 
Bankens:s mål med 
IR 

Upprätthålla, 
bekräfta och 
identifiera risker 
samt förbättra svaga 
områden inom IK.  

Utvärdera 
verksamhetens 
förmåga att styra, 
hantera och kontrollera 
risker samt att förbättra 
möjligheterna att nå 
uppsatta mål. 

Bidra till att 
bankens affärsplan 
och mål uppnås 
samt att upptäcka 
risker innan det 
händer något 
allvarligt.  

Identifiera risker 
på koncernnivå för 
att målen ska 
kunna nås. 

IR:s oberoende Säkerställs genom 
den organisatoriska 
placeringen och att 
IR:s ansvarsområde 
är just IR. 

Säkerställs genom den 
organisatoriska 
placeringen. IR utför 
viss konsult-
verksamhet, men 
oberoendet får aldrig 
äventyras. 

Säkerställs genom 
den 
organisatoriska 
placeringen. IR har 
inga andra 
uppgifter än vad 
som rör IR. 

Säkerställs genom 
den organisatoriska 
placeringen. IR får 
utföra konsult-
uppdrag bara det 
inte hotar 
oberoendet. 

Kompetens Har inget uttalat 
krav på certifiering. 

Alla som har en 
akademisk examen ska 
ha en certifiering. 

Har idag inget 
uttalat krav på 
certifiering. 

Har ett uttalat krav 
på certifiering. 

IIA:s standarder Tillämpas fullt ut. Tillämpas fullt ut. Tillämpas fullt ut. Tillämpas fullt ut. 
Riskhantering En risk får inte vara 

så stor att den 
skulle kunna leda 
till ett negativt 
resultat. 

Delar in sina risker i 
fyra riskkategorier, 
från 100 miljoner upp 
till en miljard kronor 
för koncernen. 

SEB använder sig 
av en trafikljus- 
modell som 
bedömer riskerna 
utifrån inneboende 
risk och  IK. 

Risker identifieras 
först på 
koncernnivå för att 
sedan brytas ned 
på respektive 
affärsområde. 

Anpassning till ER IR anpassar sig inte 
efter ER, men 
naturligtvis finns 
det samarbete dem 
emellan. 

IR använder cirka 15-
20 procent av sina 
resurser till att bistå 
ER. 

IR samarbetar med 
ER och IR kan 
anpassa den 
finansiella 
granskningen om 
ER skulle önska 
det. 

IR anpassar sig 
inte efter ER, men 
naturligtvis finns 
det samarbete dem 
emellan. 
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 SHB FSB SEB Nordea 
Kodens påverkan Innan Koden fast-

ställde koncern-
chefen revisions- 
planen, nu fastställs 
den av styrelsen. 
RU fanns inte 
tidigare, men i 
övrigt har Koden 
inte påverkat IR:s 
arbete i någon 
större utsträckning. 

Koden var innehålls-
mässigt inget nytt för 
FSB och har således 
inte påverkat banken 
eller IR i någon större 
grad. 

Banken har arbetat 
med IK och risk-
hantering länge 
varför Koden inte 
har påverkat i 
någon större om-
fattning. 

Kravet på att 
redovisa 
information har 
ökat, men generellt 
sett har Koden inte 
påverkat arbetet. 

 
 

4.1.1. Svenska handelsbanken (SHB) 
Ett av SHB:s mål är att ha en högre 
lönsamhet än de övriga börsnoterade 
nordiska bankerna. Det vill banken uppnå 
genom nöjda kunder samtidigt som 
kostnaderna ska vara lägre än konkurrent-
ernas, bankens lönsamhet ska prioriteras 
före volym. SHB levererar tjänster inom 
bankområden som traditionella företags-
affärer, investment banking samt bank-
tjänster för privatpersoner inklusive liv-
försäkringar.  
 
 
 
 

Antal anställda i koncernen, Sverige 7228 
Antal anställda i koncernen, utomlands 2167 
Totalt anställda i koncernen 9395 
Antal IR-anställda i koncernen 75 
  
Balansomslutning 1580733 
Balansomslutning per anställd 168 
    
IR-kostnad 69,5 
IR-kostnad i förhållande till 
balansomslutnig (i promille) 0,44 
Per anställd (tusen kronor) 7,40 
    

ER-kostnad 11,4 
ER-kostnad per IR anställd 0,15 
 

Intervju med Tord Jonerot som är IR-chef för koncernen. 
 
1. Internrevisionens struktur 
Det är 75 personer som arbetar med IR i hela koncernen. I Stockholm på huvudkontoret är det 
25 personer. Det finns även två regionkontor som ligger i Stockholm där det arbetar 
sammanlagt tio personer och på de övriga lokala regionbankerna i Sverige arbetar 30 
personer. Resterande arbetar på de utländska enheterna. IR på de utländska enheterna är direkt 
underställda Jonerot medan de på regionbankerna är underställda regionbankscheferna (RBC). 
För koncernen har dock Jonerot ett professionellt ansvar att utveckla kvaliteten på det arbete 
som utförs. 
 
IR:s mål är att försöka bedöma kvaliteten på IK. Uppgiften är att upprätthålla, bekräfta och 
identifiera svagheter samt att se till att driva utvecklingen så att banken förbättrar de områden 
som är svaga. IR ska hela tiden vara en drivkraft för att skapa en IK som ligger på en hög 
nivå, men kan inte täcka in alla områden jämt. Närvaron och existensen skapar dock 
incitament för att arbeta med dessa frågor på egen hand, enligt Jonerot. 
 
IR är ett internt granskningsorgan som är underställt styrelsen och som har ett antal 
avgränsade arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter är att IR ska utvärdera om banken har en 
ändamålsenlig IK. Utvärderingen består av att verifiera IK-strukturen, granska räkenskaperna 
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och boksluten, ansvara för att utreda interna oegentligheter samt att samordna alla 
revisionsfrågor.  
 
SHB har två olika skriftliga riktlinjer för hur granskningen ska gå till. En som styrelsen 
fastställer för Jonerots arbetsuppgifter och en som Jonerot själv fastställer. Där beskriver han 
revisionsmetodiken, vilken uppdateras åtminstone en gång om året. Jonerot utvecklar 
granskningsprogram som banken använder, men det är ändå viktigt att RBC känner och har 
ett stort eget ansvar.  
 
IIA:s standarder tillämpas fullt ut och banken följer principerna bakom COSO-modellen i 
stora drag. 
 
2. Riskhantering 
De risker som Jonerot främst anser att verksamheten har är bland annat affärs-, kredit-, ränte-, 
valutakurs-, aktiekurs- och försäkringsrisker. Det finns även operativa risker, framför allt på 
IT-sidan. Det är svårt att sätta någon gräns i monetära termer gällande risker. När det gäller 
affärsrisker ska det finnas strukturer för att hantera risken medan det är svårare med de 
operativa riskerna. Där går det inte att eliminera alla risker, och en risk får heller inte vara så 
stor att det skulle kunna leda till ett negativt resultat. 
 
Materialitet rörande bokslut finns. De operationella riskerna är att se till att rutinerna i banken 
som kan innebära förlust till exempel IT-avbrott och brand elimineras. Banken har även en 
snävare policy än just förlust. Banken har begränsningar i hur mycket en enskild person får ta 
beslut om. Ska de överträdas måste ett godkännande inhämtas högre upp i organisationen. 
 
När en granskning är slutförd skickas en revisionsrapport ut till den enhet som har granskats 
och till de överställda cheferna. IR begär då ett skriftligt svar och får på så sätt en reaktion och 
tidsplan över de åtgärder de avser att vidta. De delar som anses väsentliga sammanställs och 
vidarebefordras upp på en högre nivå och så vidare. Slutligen sammanställer Jonerot dessa 
och rapporterar till bankledning och styrelse. Allt som sammanställts och rapporterats följs 
sedan upp löpande och sker en gång per halvår. I rapporteringen till revisionsutskottet (RU) 
kommenteras alla iakttagelser beträffande hur länge de funnits. Avrapporteringen sker till 
dess att problemen är åtgärdade. 
 
3. Oberoende och kompetens 
IR:s oberoende säkerställs genom den organisatoriska placeringen, Jonerot rapporterar till 
styrelsen och lön sätts av en ersättningskommitté. IR har inget annat ansvarsområde än just IR 
för att oberoendet ska bibehållas. 
 
Styrelsen fastställer vad RU ska ägna sig åt. De ska till exempel hålla kontakt med IR och ER, 
säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt hur banken redovisar i förhållande 
till andra banker. 
 
I dagsläget är Jonerot inte CIA-certifierad, men det är uppskattningsvis tre som är det på IR. 
Banken ger stöd till dem som vill bli certifierade i form av uppmuntran och ersättning för 
provavgifter. Men Jonerot prioriterar inte certifieringen högst, utan det är kompetensen i sig 
som är viktigast. På IT-sidan är dock de flesta Certified Information Systems Auditors (CISA-
certifierade), vilket är en kvalitetsstämpel för IT-säkerhet.  
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4. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
ER har till uppgift att skriva på revisionsberättelsen, deras uppgift är att utföra det som de är 
ålagda att utföra enligt Aktiebolagslagen. Jonerot anser att ER inte kan vara lika heltäckande 
som IR och har inte samma kompetens om ett enskilt bankkontor i koncernen. Deras 
kompetens gällande generella redovisningskrav är dock högre. 
 
Banken har en relativt omfattande fokusering på bokslutsgranskning. Jonerot lämnar en 
självständig uppföljning av att banken följer de revisionsregler som är gällande, sedan får ER 
själva göra en bedömning i vilken utsträckning de kan använda IR:s arbete för att komma 
fram till sina slutsatser för revisionsberättelsen. IR har inte målet att tillgodose ER och 
därmed indirekt få en lägre kostnad för ER. Bankens IR är så omfattande för att de är 
kvalitetsinriktade och att IR har bättre förutsättningar att kontrollera bankerna än ER. Deras 
IR är bra och omfattande vilket har lett till att ER dragit stor nytta av IR.  
 
I ER:s uppdrag ingår det en uppgift som inte är lagstadgad, den att Jonerot och ER går igenom 
bankens kreditengagemang ute på regionbankerna. På så sätt utnyttjas ER:s kompetens i form 
av att de har en stor erfarenhet och att de arbetat med många olika branscher. Det är ett sätt 
för IR att se vilka krav de kan ställa på regionbankerna. 
 
5. Kodens påverkan 
Koden har påverkat arbetet på så sätt att den säger att det är styrelsen som ska fastställa 
revisionsplanen. Innan Koden var det koncernchefen som gjorde det. Koden kräver vidare en 
RK eller ett RU. Anledningen till att banken inte hade det förut var därför att SHB ansåg det 
viktigt att hela styrelsen var införstådd och involverad i IR. 
 
På en punkt avviker banken från Koden. Den säger att företaget ska ha en särskild IK-rapport 
avseende den finansiella rapporteringen. Rapporten ska granskas av ER, men eftersom FAR 
ännu inte fastställt en standard för hur IK-rapporten ska granskas följde banken inte den 
punkten. Motiveringen var att om inte ER vet hur de ska granska denna rapport kan inte heller 
styrelsen riktigt veta vad som kommer att krävas av den. Denna motivering gjordes med stöd 
av ett pressmeddelande från Hans Dahlberg, som arbetar med Koden, där Dahlbergh sa att 
företag för året 2005 inte var tvingad att följa Koden på den punkten. SHB lade denna rapport 
som en del av bolagsstyrningsrapporten istället. 
 
SHB:s mål med IR Upprätthålla, bekräfta och identifiera risker samt förbättra svaga 

områden inom IK.  
IR:s oberoende Säkerställs genom den organisatoriska placeringen och att IR:s 

ansvarsområde är just IR. 
Kompetens Har inget uttalat krav på certifiering. 
IIA:s standarder Tillämpas fullt ut. 
Riskhantering En risk får inte vara så stor att den skulle kunna leda till ett negativt 

resultat. 
Anpassning till ER IR anpassar sig inte efter ER, men naturligtvis finns det samarbete 

dem emellan 
Koden:s påverkan Innan Koden fastställde koncernchefen revisionsplanen, nu fastställs 

den av styrelsen. RU fanns inte tidigare, i övrigt har Koden inte 
påverkat IR:s arbete i någon större utsträckning. 
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4.1.2. Föreningssparbanken (FSB)  
Föreningssparbanken är en av Nordens 
största bankgrupper och har ett riks-
täckande kontorsnät. Koncernen är upp-
delad på 74 lokala banker med de delägda 
och fristående sparbankerna.  Förenings-
sparbanken erbjuder en rad produkter inom 
områdena inlåning, utlåning, fond-
förvaltning, fondförsäkring, aktiehandel, 
betalningar samt kort.  
 
 
 
 
 
 

Antal anställda i koncernen, Sverige 9503 
Antal anställda i koncernen, utomlands 7645 
Totalt anställda i koncernen 17148 
Antal IR-anställda i koncernen 70 
  
Balansomslutning 1197000 
Balansomslutning per anställd 70 
    
IR-kostnad 59 
IR-kostnad i förhållande till 
balansomslutnig (i promille) 0,49 
Per anställd (tusen kronor) 3,44 
    

ER-kostnad 24 
ER-kostnad per IR anställd 0,34 
 

Intervju med Håkan Berg som är IR-chef för koncernen. 
 
1. Internrevisionens struktur 
I koncernen är de 70 medarbetare. I Stockholm sitter 20 personer, 15 i övriga landet och 35 i 
Baltikum samt två i Ryssland. 
 
Målet med IR är att på styrelsens uppdrag utvärdera och ge en uppfattning om verksamhetens 
förmåga att styra, hantera och kontrollera risker utifrån organisationens övergripande mål 
samt att bidra med att förbättra verksamhetens förmåga att nå målen. Enligt Berg innebär IR 
att identifiera risker för förluster innan de uppstår, det är risken att något kan hända som är det 
väsentliga. 
 
FSB använder sig av ett balanserat styrkort där de tittar på vad IR tillför. Effektiviteten mäts i 
form av hur mycket IR producerar i förhållande till arbetstimmar. IR utvärderas av styrelsen 
och ER. Värdet av IR mäts dock inte i monetära termer, då banken inte funnit en bra och 
rättvisande metod för detta. 
 
IR är definierat i deras instruktion och är en konsultaktivitet för att utvärdera riskhantering, 
styrning och kontroll, för att därigenom bidra till att organisationen når sina mål. Planeringen 
sker med hjälp av en riskanalys och baseras på en övergripande årlig plan som består av 50–
100 olika områden som leder till 200–300 revisionsprojekt. Den övergripande planen 
fastställs av styrelsen och när den är klar tas en mer detaljerad plan fram. Riktlinjerna i 
manualen och de från styrelsen uppdateras löpande om det behövs, men åtminstone årligen. 
 
Revisionsplanen består av ett hundratal aktiviteter, exempelvis kreditgivning till företag. 
Utifrån den kartläggning som görs detaljgranskas olika eventuella brister. Granskningen kan 
till exempel omfatta brister i kompetensen hos rådgivarna, i instruktionerna. IR letar alltid 
efter den svagaste länken i en processkedja. För organisationen är det primära om det fungerar 
medan det för IR är viktigt att veta varför det inte fungerar, det vill säga hur processen ser ut, 
menar Berg. 
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Policyn är att alla som kan ska vara CIA-certifierade. För tio år sedan fanns det inget krav på 
en akademisk examen som det gör nu, vilket medför att alla inte kan ta ett CIA-certifikat. De 
som har en akademisk examen förväntas och uppmuntras till att certifiera sig och viss 
arbetstid ges för det ändamålet. I Sverige är det nu åtta stycken som är certifierade och tolv 
stycken kommer att skriva proven nu i vår. Certifieringen består av fyra delprov som kostar 
cirka 600 SEK per del.  
 
De tillämpar IIA-standarden med dess tillämpningsföreskrifter. Det finns ett antal steg inom 
IR. Det första steget är att göra en riskanalys, som följs av en revisionsplan över hur själva 
revisionsprojektet genomförs. Planen ska godkännas av styrelsen de ska även få en rapport 
efter att revisionsprojektet är klart. Dessa fyra steg finns i IIA, i deras manual och i IT-stödet. 
 
COSO-modellen används som bas för IK, riskhantering och som ett ramverk. Ramverket 
struktureras med hjälp av COSO-modellen, där den sedan fungerar som utgångsmall för den 
IK. Sedan tillämpas IIA-standarderna för IR tillsammans med en egen IR-manual. Manualen 
är en tillämpningsföreskrift för IIA-standarderna och för att stödja alla dessa processer finns 
IT-stöd. 
  
2. Riskhantering  
Banken är uppdelad i ett antal processer efter verksamhet, vilka sedan är indelade i huvud- 
och delprocesser. I den årliga riskanalysen går IR igenom alla processerna. Riskanalysen 
utvärderar vad det finns för risker i processerna och vilka kontroller organisationen har för att 
hantera dem. Utifrån det görs en bedömning med hänsyn till residualrisken. Har banken inga 
kontroller för en risk är residualrisken med andra ord lika stor som bruttorisken. Är kontrollen 
stor så blir följaktligen residualrisken liten. Revisionsplanen baseras sedan på residualrisken 
och om den är liten är det inte intressant för IR, då IR koncentrerar sig på bankens potentiella 
risker och försöker förhindra dem. Primärt arbetar IR med de strukturella riskerna i 
processerna, hanteringen är med andra ord analysering av olika processer.  
 
Kreditriskerna för banken är den största risken om de ser till bruttovärdet. Marknadsrisker 
förenade med handel i olika typer av finansiella instrument är den nästa största risken. Om 
något går fel inom dessa områden handlar det ofta om stora summor. Det finns även 
operationella risker, men de är och har varit små till bruttovärdet. Ser banken däremot till 
nettovärdet av de operationella riskerna kan de vara förhållandevis stora. Traditionellt sett så 
har banker en god kontroll på kredit- och marknadsriskerna, men mindre erfarenhet att på ett 
strukturerat sätt hantera operativa risker. Administrativa risker och risker som kan skada 
anseendet är enligt Berg exempel på sådana risker. I Skandia fanns det uppenbara risker i de 
administrativa processerna, i pengar räknat var det relativt små belopp men för imagen visade 
de sig vara stora. De stora residualriskerna idag är de operationella. Om något skulle hända så 
att de tappade tio procent av marknadsandelen på ett par år så rör det sig om miljardbelopp. 
Säkerställandet av att banken inte har några sådana operationella risker är viktigt på grund av 
de stora konsekvenser de kan skapa. Berg anser även det viktigt att säkerställa effektiviteten i 
processerna och inte bara ha ett mål. 
 
Materialitet: Banken rankar sina risker i fyra nivåer utifrån vilken inverkan de har på 
resultatet. Den högsta risken innebär en väsentlig påverkan på resultatet, för koncernen 
betyder det över en miljard, och den lägsta risken ligger på en procent, vilket motsvarar cirka 
100 miljoner. I praktiken är det inte lika enkelt då 100 miljoner kan vara mycket för en 
enskild enhet. Om koncernen förlorar 50 miljoner på ett kontor är det i sig inte så allvarligt, 
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om det inte beror på strukturella brister i organisationen eller verksamheten som kan medföra 
att andra kontor också kommer att förlora 50 miljoner. 
 
I ett revisionsprojekt där de har bestämt sig för att undersöka någon företeelse görs en 
projektplan över vad som ska undersökas. Den består av: tids-, resurs-, målplan och en 
kartläggning som följer IIA:s standarder. Sedan ställs en hypotes upp, till exempel att det 
finns en stor residualrisk. Om hypotesen verifierats skrivs en rapport som sedan tas upp med 
berörd avdelning. Rapporten leder slutligen till att felen rättas till och rapporteras till 
styrelsen, för att slutligen följas upp. Allt ifrån identifieringen av en risk till uppföljningen 
dokumenteras med hjälp av IT-stödet.  
 
Den finansiella granskningen är en separat del, den ansvarar ER för men IR bistår ER. Den 
största delen av den finansiella granskningen utför IR, och den sker efter andra modeller än 
vid verksamhetsgranskningen. Att kunna redovisa till exempel en insättning på 100 kronor 
tillhör verksamhetsgranskningen, men att den är korrekt redovisad i kvartalsrapporten tillhör 
den finansiella granskningen. För den finansiella granskningen har banken kommit överens 
med huvudrevisionsbyrån om att använda granskningsprogram för alla delar av 
balansräkningen och resultaträkningen som följer gällande standard för varje kvartal.  
 
3. Oberoende och kompetens 
Kompetensen säkerställs genom en strategisk kompetensförsörjningsplan där CIA-
certifiering, akademisk examen, språk, ålder, könsfördelning, IR:s kompetens och 
specialkompetens är viktiga faktorer. FSB vill dock undvika beroende av nyckelkompetens. 
På individuell nivå har banken varje år utvecklingssamtal där arbetsuppgifter, utveckling, 
kompetens som är relaterad till nuvarande och framtida arbetsuppgifter diskuteras och som 
leder fram till en utvecklingsplan. De har även uppföljningssamtal minst fyra gånger om året 
där de följer utvecklingsplanen för att uppnå målen. Lönesamtalen baseras sedan på 
utvecklings- och uppföljningsplanen. 
 
Oberoendet säkerställs organisatoriskt genom att IR rapporterar till styrelsen och att de är 
separerade från organisationen. Innan IR utför konsultinsatser måste de ta ställning till sitt 
oberoende. Har någon på IR varit operativt inblandad i en verksamhet som konsultinsatserna 
rör är de inte oberoende. Om IR konsulterar och ger konkreta förslag till handling kan IR inte 
sedan revidera den verksamheten. IR arbetar bara med IR, där 90 procent består av att 
uppfylla styrelsens plan och tio procent är olika konsultuppdrag.  
 
4. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
FSB har ett revisionsutskott bestående av fyra styrelseledamöter och sammanträder sex 
gånger per år och där ER är närvarande på två av dessa. Den vardagliga kontakten med ER 
ansvarar dock Berg för, han är även medlem i externrevisorernas revisionskollegium: Forumet 
för IR och ER. De har möten cirka 15 gånger per år och då diskuteras de finansiella 
rapporterna och revisionen av dessa, men även IR:s verksamhetsrevision avrapporteras till 
revisionskollegiet. 
 
ER förlitar sig på IR:s verksamhetsrevision när det gäller förvaltningen av banken. Med det 
finansiella bistår IR med underlag för att ER ska kunna underteckna revisionsberättelsen. 
Berg uppskattar att IR gör 50–75 procent av de totala resursinsatserna för ER på uppdrag av 
ER. IR använder sig av kalenderår medan ER har bokslutsår. Berg uppskattar att 15–20 
procent av IR:s totala resurser används till att bistå ER i den finansiella granskningen.  
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ER är önskvärd på grund av den unika kompetensen de har gällande redovisningsfrågor 
medan IR har en hög kompetens för verksamhetsrevision. De kompletterar varandra och 
samspelet är viktigt anser Berg. Teoretiskt skulle banken kunna bygga upp en egen ER 
avdelning men de skulle gå miste om mycket värdefull kompetens som ER har förvärvat 
genom att arbeta med flera olika företag och branscher. De har två valda revisionsbyråer och 
en är utsedd av FI. 
 
5. Kodens påverkan 
Idag är det lika mycket externa som interna krav som driver utvecklingen av IR. En ökning av 
de externa kraven tror Berg delvis har ett samband med skandalerna i till exempel Enron, 
Parmalat och Skandia att göra. Den allmänna uppfattningen är att det inte finns en tillräcklig 
kontroll, vilket påverkar alla företag. Som exempel kan Koden nämnas, som innehållsmässigt 
inte är någon nyhet för banken men som för andra företag kan upplevas som omfattande och 
svår. Bankbranschen har ur ett historiskt perspektiv och av tradition varit kontrollerad och 
reviderad, av sig själva och externt. Koden har inte påverkat banken, mer än att de har skrivit 
en separat bolagsstyrningsrapport och en separat IK-rapport. Koden har alltså påverkat själva 
arbetet men inte styrningen av IR. 
 
 
FSB:s mål med IR Utvärdera verksamhetens förmåga att styra, hantera och kontrollera 

risker samt att förbättra möjligheterna att nå uppsatta mål. 
IR:s oberoende Säkerställs genom den organisatoriska placeringen. IR utför viss 

konsultverksamhet, men oberoendet får aldrig äventyras. 
Kompetens Alla som har en akademisk examen ska ha en certifiering. 
IIA:s standarder Tillämpas fullt ut. 
Riskhantering Delar in sina risker i fyra riskkategorier, från 100 miljoner upp till en 

miljard för koncernen. 
Anpassning till ER IR använder cirka 15-20 procent av sina resurser till att bistå ER. 
Koden:s påverkan Koden var innehållsmässigt inget nytt för FSB och har således inte 

påverkat banken eller IR i någon större grad 
 
 

4.1.3. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bank-
grupp för företag, institutioner och privat-
personer. Koncernen är verksam i cirka 20 
länder med sammanlagt 680 kontor i 
Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och 
Ukraina. SEB har cirka 5 miljoner kunder 
och av dessa är 2 miljoner e-bankskunder. 
Verksamheten omfattar traditionell bank-
service, förmögenhetsförvaltning, valuta- 
och räntehandel, cash management, export- 
och importfinansiering, betalningar för 
företag och institutioner, aktiehandel, råd-
givning, fondförvaltning och livförsäkrings 
verksamhet. 
 

Antal anställda i koncernen, Sverige 9305 
Antal anställda i koncernen, utomlands 10567 
Totalt anställda i koncernen 19872 
Antal IR-anställda i koncernen 113 
  
Balansomslutning 1890000 
Balansomslutning per anställd 95 
    
IR-kostnad 110 
IR-kostnad i förhållande till 
balansomslutnig (i promille) 0,58 
Per anställd (tusen kronor) 5,54 
    

ER-kostnad 61 
ER-kostnad per IR anställd 0,54 
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Intervju med Agneta Brevenhag som är IR-chef för koncernen. 
 
1. Internrevisionens struktur 
Bankens IR har 113 medarbetare. Av dessa är 40 i Sverige, 40 i Tyskland, 20 i Baltikum och 
resterande 13 är utspridda i olika länder. Alla internrevisorer sitter centralt och åker ut för att 
granska bankens olika delar. I Sverige sitter de flesta som arbetar med IR i Stockholm. 
 
IR definieras som en process för att utvärdera banken. IR har processer som säkerställer den 
finansiella rapporteringen samt att tillgångar hanteras på ett betryggande sätt. IR ska alltså 
utvärdera bankens IK, men de är inte ansvarig för den, det är ledningen. Just detta är en vanlig 
missuppfattning menar Brevenhag. 
 
IR:s mål är att bidra till att bankens affärsplan och övergripande mål uppnås. Målet är även att 
upptäcka riskerna innan det händer något allvarligt. Målet med bankens IR jämförs mot 
bankens mål totalt sett och IR ska granska så att de uppnås. 
 
IR:s skriftliga riktlinjer är i dagsläget inte heltäckande på grund av att det tidigare saknats 
resurser. Banken uppfyller dock FI:s krav som i och för sig inte är så detaljreglerade tycker 
Brevenhag. SEB håller på med metodutvecklingen och ska även utveckla en heltäckande 
revisionsmanual. Den nya manualen ska till exempel innefatta hur IR ska leva upp till IIA:s 
standarder, planering, riskhantering, dokumentation samt anpassning till COSO. Det är 
Brevenhag som är ansvarig för den nya handbokens utformning. 
 
Banken följer IIA:s standarder. I år måste de även genomföra den nya stora oberoende 
kvalitetsutredningen som i framtiden ska genomföras vart femte år. De håller nu på att planera 
hur banken ska förbereda sig genom att anpassa bankens alla processer mot IIA:s standarder. 
SEB har köpt olika banker i till exempel Tyskland och Baltikum varför en av Brevenhags 
viktigaste uppgifter att harmonisera IR i hela koncernen. SEB avser att göra IR bredare än 
IIA:s standarder redan nästa år. 
 
I dagsläget är inte IR uppbyggd helt enligt COSO-modellen, men bankens IR är bra på 
riskutvärdering och kontrollaktiviteter vilket är delar av COSO-modellen. Eftersom banken 
inte arbetar helt efter modellen är vissa delar så som övervakning och kommunikation inte 
lika omfattande och kan utvecklas. Även Koden är uppbyggd efter COSO vilket är ytterligare 
ett skäl till varför banken ska implementera den. 
 
2. Riskhantering 
Planeringen av IR är en årlig process som börjar med en övergripande riskanalys för bankens 
alla verksamhetsområden. SEB har en trafikljusmodell med vilken de dels bedömer den 
inneboende risken, men även nivån på IK. Vissa områden, som marknadsavdelningen kan ha 
en väldigt låg inneboende risk ur ett bankperspektiv och behöver kanske inte så mycket IK. 
Andra områden som handel med derivatinstrument mot stora företag kanske kan ha en hög 
inneboende risk och behöver därför även en hög nivå på IK. Om ett område har en hög 
inneboende risk kan det ändå bli klassat som grönt om IK är bra. Men trots att ett område är 
grönt så måste IR validera och granska att kontrollerna finns på plats. Inom ett rödmarkerat 
område handlar det inte så mycket om validering utan mer om förbättring vilket är två skilda 
saker. 
 
Den största risken är olika kreditrisker. Den näst största risken är marknadsrisker som utgörs 
av att banken kan positionera sig fel avseende räntor och valutor. Den tredje och minsta risken 
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är operativa risker vilka finns inom alla områden på olika sätt. Under varje dag följs bankens 
alla positioner upp och dessa körs i ett riskanalysprogram som gör stresstester. På detta sätt 
vet banken hur stor risk de tar varje dag och hur denna risk skulle förändras om exempelvis 
marknaden gick upp två procent. För att minska risken att en enskild placerare utgör en för 
stor risk finns det begränsningar och mandat för hur mycket de kan handla för. 
 
IR har inte någon uttalad gräns för materialitet. Det handlar mer om varje enskild 
internrevisors kompetens att bedöma hur väsentligt olika saker är. Materialitet är svårare att 
mäta i IR än i ER menar Brevenhag. I ER kan externrevisorn se hur mycket olika saker slår på 
resultaträkningen vilket inte är möjligt i IR. IR kontrollerar efterlevnaden av regelverk och 
interna riktlinjer. Vissa risker kan IR varna för, men det är svårt att avgöra exakt hur det 
skulle påverka resultatet, om risken skulle inträffa. 
 
I praktiken hanteras riskerna av bankens olika avdelningar. Om IR upptäcker något så är det 
ett svaghetstecken som måste åtgärdas. Detta är ett av skälen till varför cheferna på de olika 
nivåerna är ansvariga för IK och inte IR. IR validerar IK och ska kontrollera om cheferna inte 
lever upp till sitt ansvar. 
 
Uppföljningen av IR:s arbete sker i ett speciellt IT-dokumentationssystem och består av en 
planerings-, dokumenterings- och rapportmodell. Det finns ett språkproblem i koncernen 
eftersom de olika länderna rapporterar på sitt eget språk. Språket ska harmoniseras i 
framtiden, men innan IR kan tillämpa dokumentationen till fullo måste de först komma 
igenom dagens språkbarriär enligt Brevenhag. 
 
3. Oberoende och kompetens 
Kompetensen har tidigare inte varit prioriterad inom SEB, men är en av de faktorer som de i 
dagsläget fokuserar på. För att upprätthålla och förbättra kompetensen satsar de mycket på 
olika utbildningar.  
 
IR:s oberoende säkerställs genom att de rapporterar direkt till styrelsen via revisionsutskottet 
(RU). De har ingen rapporteringslinje till ledningen i banken. IR utför även vissa utredningar 
som är kopplade till IR, men andra arbetsuppgifter har de inte för att oberoendet ska 
upprätthållas. 
 
RU är till för att de ska få mer tid och för att på ett bättre sätt kunna sätta sig in i IR-frågorna, 
något som styrelsen i sin helhet inte har tid med.  
 
4. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
Brevenhag uppskattar att cirka 20 procent av den totala granskningen utgörs av finansiell 
rapportering och resterande tid ägnas åt operationell granskning. I Sverige litar ER på IR i 
ganska stor utsträckning. Det är olika regelverk i olika länder som påverkar förtroendet för IR. 
I Tyskland rapporterar IR till cheferna och anses därför inte vara lika självständig och 
tillförlitlig, varför ER inte förlitar sig lika mycket på IR där. 
 
IR:s förhållande till ER i Sverige är bra. De har ett nära samarbete där ER tar hänsyn till det 
arbete som IR utför. Samarbetet inkluderar en del gemensam revisionsplanering. IR kan även 
anpassa granskningen av den finansiella rapporteringen om ER så önskar. Beträffande den 
operationella granskningen så vill banken utföra den på det sätt de själva tänkt för att bland 
annat säkerställa organisationens effektivitet. Bankens IR följer kalenderåret medan ER följer 
bokslutsåret. 
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IR har nytta av ER då de kan bidra med en bredd. De granskar flera företag och på så sätt får 
banken en uppfattning av hur andra gör. ER bidrar även med avancerad redovisningskunskap 
vilket är svårt att upprätthålla på en hög nivå inom IR. 
 
5. Kodens påverkan 
Generellt sett har Koden inte påverkat bankens styrning av den anledningen att banken under 
många år arbetat med IK och riskhantering. Därför tycker Brevenhag inte att Koden är något 
speciellt eller nytt. 
 
Koden är uppdelad på två delar, en bolagsstyrningsrapport och en internkontrollrapport. 
Beträffande bolagsstyrning har banken under många år fokuserat på rollfördelningen i 
styrelsen, utskottet och ledningen. Inom det området följde banken Koden redan innan den 
infördes.  
 
Idag ska IK-rapporten vara kopplad till den finansiella rapporteringen och på det sättet har IR 
inte arbetat tidigare. Att skriva en fristående IK-rapport är en förändring till följd av Koden 
och banken har valt att följa FAR:s mall. En annan nyhet är en riskanalys kopplad till den 
finansiella rapporteringen. Den generella styrningen har alltså inte förändrats men några 
mindre förändringar och anpassningar har skett. 
 
 
SEB:s mål med IR Bidra till att bankens affärsplan och mål uppnås samt att upptäcka 

risker innan det händer något allvarligt.  
IR:s oberoende Säkerställs genom den organisatoriska placeringen. IR har inga andra 

uppgifter än vad som rör IR. 
Kompetens Har idag inget uttalat krav på certifiering. 
IIA:s standarder Tillämpas fullt ut. 
Riskhantering SEB använder sig av en trafikljusmodell som bedömer riskerna 

utifrån inneboende risk och IK. 
Anpassning till ER IR samarbetar med ER och kan anpassa den finansiella granskningen 

om ER skulle önska det. 
Koden:s påverkan Banken har arbetat med IK och riskhantering länge varför Koden inte 

har påverkat i någon större omfattning. 
 
 

4.1.4. Nordea 
Nordea är en finanskoncernen i Norden 
och Östersjöregionen och bedriver verk-
samhet inom tre affärsområden: Retail 
Banking, Corporate och Institutional 
Banking, Asset Management och Life.  
Koncernen har cirka 11 miljoner kunder 
och 1150 bankkontor i 22 länder. Med 
över 4,1 miljoner e-kunder hör Nordea-
koncernen till en av världens främsta 
Internetbanker. 
 
 

 
Antal anställda i koncernen, Sverige 7808 
Antal anställda i koncernen, utomlands 21912 
Totalt anställda i koncernen 29720 
Antal IR-anställda i koncernen 110 
  
Balansomslutning 3027692 
Balansomslutning per anställd 101 
  
Nordea särredovisar inte IR-kostnader  
    

ER-kostnad 65 
ER-kostnad per IR anställd 0,60 
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Intervju med Anders Bergstrand som är IR-chef i Stockholm. 
 
1. Internrevisionens struktur 
I koncernen arbetar 110 personer med IR, och de flesta sitter i Sverige, Baltikum, Luxemburg 
och de övriga fyra nordiska länderna. Totalt har koncernen verksamhet i 18 länder, men alla 
har inte en egen IR avdelning. I Stockholm arbetar det 25 personer.  
 
Nordea har något som kan liknas vid stadgar för IR, där står det om IR:s ansvar, roll och hur 
rapportering ska ske. Stadgarna godkänns av styrelsen och finns att ta del av i 
årsredovisningen. Den är övergripande, men de har även en revisionsmetodik som är mer 
detaljerad i form av anvisningar över hur revisionen ska genomföras. På 1990-talet då Nordea 
bildades genom en sammanslagning av flera olika banker utformades en gemensam 
revisionsmetodik. För cirka ett och ett halvt år sedan skrev Nordea om sin revisionsmetodik 
och använder nu i huvudsak IIA:s standarder, vilka utvärderas årligen eller vid behov.  
 
CIA-certifiering är ett uttalat mål i banken för de anställda. Även CISA-certifiering är ett 
uttalat mål för de som arbetar med IT. Ungefär 50 procent av alla på IR har någon av de två 
certifieringarna. Banken står för kostnaderna för certifieringen och de anställda får även en 
vecka till förfogande inför varje delprov. 
 
Nordea tillämpar IIA:s standarder fullt ut. Det kommande kravet från IIA på en oberoende 
kvalitetsutredningen har banken dock inte tagit ställning till ännu. Det är en fråga om hur stor 
kostnaden är i förhållande till nyttan som diskuteras i banken och som kommer att avgöra om 
även den standarden ska följas. 
 
Nordea tillämpar COSO-modellen generellt, men numera arbetar Nordea efter den nya 
COSO- modellen som har åtta dimensioner.  
 
2. Riskhantering  
Kreditrisken är den största risken följt av marknadsrisker. Av de operationella riskerna ser 
Bergstrand rapporteringen av IK-rapporten och den finansiella rapporten samt IT-
verksamheten som de största riskerna.  
 
IR försöker identifiera vilka risker som finns på koncernnivå för att inte de strategiska målen 
ska äventyras. Därefter beslutas hur dessa eventuella risker ska revideras så att banken kan 
bedöma om de har relevanta och tillräckliga rutiner för att hantera dessa. Motsvarande arbete 
görs även för varje affärsområde. Med andra ord kartlägger IR vilka risker som finns för att 
sedan bestämma vilka granskningsinsatser som krävs. Granskningsplaner görs på varje 
affärsområde, först på koncernnivå för att se de gemensamma riskerna, sedan avgör IR på 
vilket sätt de ska hanteras och om de är återkommande. Därefter utarbetas en gemensam 
granskningsplan för dessa. I nästa steg gör IR en ny riskanalys på affärsområdet som leder till 
en ny granskningsplan för den processen. Alla granskningsåtgärder, riskanalyser av 
verksamheten, granskningsplaner, observationer och iakttagelser dokumenteras och 
kommenteras.  
 
Nordea har ingen kvantifierbar uttalad materialitet generellt för koncernen, utan gränsen styrs 
av varje verksamhet. 
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3. Oberoende och kompetens 
IR påverkas av styrelsens kompetens, intressen, bakgrund, verksamheten och de styrande 
regelverken. Kompetensen säkerställs genom certifieringen och utbildning där det finns mål 
som ska uppfyllas. Vid tillsättandet av en tjänst eftersöks rätt kompetens. Det sker oftast 
internt, men många externrevisorer har rekryterats. Även akademisk bakgrund är ett 
standardkrav för anställning. 
 
IR rapporterar direkt till styrelsen och de bestämmer vilka resurser som IR tilldelas och det är 
styrelsen som anställer och avskedar koncernens IR-chef. Vidare står det i stadgarna att IR ska 
ha tillgång till all information rörande koncernen, vem IR rapporterar till, syftet med IR:s 
verksamhet och att den ska vara oberoende från den löpande verksamheten. IR arbetar bara 
med uppgifter fastställda av styrelsen, med andra ord är IR styrelsens redskap. Vissa 
konsultuppdrag kan dock ske. Till exempel att bistå med hjälp vid framtagande av strukturen 
till IK-rapporten. IR får bara utföra visst många timmar konsultuppdrag och det finns också 
reglerat i stadgarna.  
 
Det är revisionsutskottet (RU) som avgör om IR ska utföra ett konsultuppdrag, men uppdraget 
får inte hota IR:s oberoende. Nordea har ett RU som består av fyra styrelseledamöter. RU är 
en grupp som ska ägna mer tid på den del av styrelsearbetet som avser IK och den finansiella 
rapporteringen. De ska även se över revisionsplanen för IR och ER och dess rapporter.  
 
4. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
IR ägnar sig inte direkt åt någon bokslutsrevision utan arbetar uteslutande med den 
operationella revisionen. Det är ER som arbetar med bokslutsgranskningen, IR arbetar bara 
med processerna rörande bokslutsgranskningen. Nordea avger halvårsrapporter och följer 
räkenskapsåret, inte ER:s bokslutsår. ER använder sig av IR:s arbete rörande de processer 
som rör den finansiella rapporteringen och av IR:s arbetsrapporter, även IR:s förslag på 
granskning, risker och granskningsåtgärder stäms av med ER. IR utnyttjar ER:s kompetens av 
kunskap om International Financial Reporting Standards (IFRS), medan IR bidrar med sin 
kunskap om verksamheten.  
 
5. Kodens påverkan 
Det kommande året innebär att IR måste granska de finansiella processerna till följd av 
Kodens krav på en separat IK-rapport, vilket medför en viss omfördelning av IR:s resurser. 
Styrelsens rapport över IK kommer att utarbetas med ER och IR. Koden har inneburit ett 
större krav på att information ska redogöras, men den informationen har i princip alltid funnits 
och Kodens föreskrivna arbetssätt har följts i flera år av banker generellt. 
 
 
Nordea:s mål med IR Identifiera risker på koncernnivå för att målen ska kunna nås. 
IR:s oberoende Säkerställs genom den organisatoriska placeringen. IR får utföra 

konsultuppdrag bara de inte hotar oberoendet. 
Kompetens Har ett uttalat krav på certifiering. 
IIA:s standarder Tillämpas fullt ut. 
Riskhantering Risker identifieras först på koncernnivå för att sedan brytas ned på 

respektive affärsområde. 
Anpassning till ER IR anpassar sig inte efter ER, men naturligtvis finns det samarbete 

dem emellan 
Koden:s påverkan Kravet på att redovisa information har ökat, men generellt sett har 

Koden inte påverkat arbetet. 
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4.1.5. Finansinspektionen 
Intervju med Christine Sjöström som är koncernansvarig för samordningen av tillsynsinsatser 
och Alexandra Posacki som arbetar med värdepappersrelaterade frågor. 
 
1. Finansinspektionen 
FI är en statlig myndighet som ger ut föreskrifter och råd. Det ska finnas ett regelverk i banker 
som FI kontrollerar utifrån ett riskperspektiv. Vid platsundersökningar tittar FI på om 
styrelsen har fastställt en riktlinje eller instruktion för vad IR ska granska och rapporteringen 
ska göras av IR-chefen personligen. FI kontrollerar även vilka åtgärder som styrelsen har 
vidtagit till följd av deras tidigare rapportering. 
 
FI granskar inte IR, de varnar banker och värdepappersbolag som står under deras tillsyn. Det 
är då företagets styrelse som varnas, inte en enskild anställd eller avdelning. FI utreder inte 
själva handlingen eller felet utan vad som har styrt handlingen. Med andra ord så är det i 
förlängningen styrelsen, eftersom det är den som har totalansvaret för företaget. 
 
FI har en förlängd arm i och med att de förordnar en auktoriserad revisor. Han eller hon har 
till uppgift att uttala sig om IK-systemet, hur revisionsarbetet är organiserat och fördelat 
mellan IR och ER. Exakt hur uppdraget är tänkt återfinns i FI:s allmänna råd 2004:10. Den 
externa revisorn är förordnad i fem år och tjänsten kan ansökas av vilken revisor som helst.  
 
FI finns för att upprätthålla stabiliteten och har statens uppdrag att skydda tredje parts pengar, 
det vill säga att FI verkar som ett skydd för konsumenterna. FI verkar även för att marknaden 
ska vara effektiv på den finansiella och monetära sidan. Regeringen har valt att inte ge FI 
föreskriftsrätt. Om istället lagstiftaren givit dem i uppdrag att skriva en lag så hade FI:s 
allmänna råd varit tvingande, vilket de inte är nu.  
 
I banklagstiftningen och värdepapperslagstiftningen används begreppet sundhet. Begreppet 
innefattar mycket och därför har lagstiftaren ansett att det räcker med att FI ger ut allmänna 
råd. Respondenterna själva är tveksamma till om det skulle vara bättre om FI:s råd var 
föreskrifter och därmed bindande. FI som myndighet tror mer på allmänna råd som 
komplement eftersom lagstiftningen bygger på sundhet, värderingar och etik, och på så sätt 
innefattar det väsentliga.  
 
2. Riskhantering 
Det faller på bankerna själva att identifiera sina största risker, i rådets fjärde kapitel återges 
dock exempel på vilka risker som kan finnas11. Kapitaltäckningen ska rapporteras till FI i 
form av marknads-, operativa-, och kreditrisker samt övriga risker som ska kvantifieras om så 
anses nödvändigt. Det är bankerna själva som avgör vilka risker de bör, kan och ska 
kvantifiera i kronor när de gör sin samlade kapitalbedömning. De måste dock göra rimliga 
bedömningar, till exempel motivera varför de inte ser något som en risk. Om FI inte håller 
med så säger de ifrån men FI har idag inte möjligheten att ålägga banken att åtgärda det.  
 
En gång per år görs den samlade riskbedömningen i form av en rapport med förslag på 
tillsynsinsatser för nästa år. Den färdiga rapporten skickas sedan till det berörda företagets 
VD. Om det är något speciellt i rapporten eller att exempelvis en platsundersökning upptäcker 

                                                 
11 Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 2005:1, .s. 58 
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något allvarligt så skickas den även till styrelsen. FI skickar den i första hand till VD:n för att 
det är han eller hon som är operativt ansvarig och skyldig att rapportera vidare till styrelsen. 
 
FI använder sig av materialitet vid bedömningen av risker, men att ange ett bestämt belopp är 
svårt. De har ett system där de riskkategoriserar banker och värdepappersbolagen från ett till 
fyra. De fyra största bankerna ligger i kategori ett som har högst risk. Metodiken anpassas 
därefter till de olika kategorierna och när det gäller materialitet har FI ett program där de 
dokumenterar sina slutsatser och även betygsätter bankerna med en skala för 
riskexponeringen och en för kontrollen. Betygsättningen sker exempelvis vid 
platsundersökningar. I programmet börjar FI med att bryta ner ett institut i mindre enheter för 
att kunna följa en verksamhet som bedrivs på olika områden i en mer hanterbar skala 
 
Platsundersökningar, som FI själva eller den tillförordnade revisorn gör, inleds med att en 
plan görs upp. De tar in rapporter på riskexponeringar inom olika områden, rörande balans 
och resultat, med en viss periodicitet som sedan bearbetas i programmets databas. När 
siffrorna eller något annat ger en indikation så görs en samlad riskbedömning där de också 
försöker identifiera områden som FI måste granska framåtriktat. Det kan till exempel vara om 
ett affärsområde tar en stor del av resultatet, har en stor del av kreditförlusterna eller är en 
viktig kontrollenhet. Då bedöms enheten efter en skala från ett till fyra, där fyra är högst.  
 
Om stora risker upptäcks inom ett område eller inom en specifik bank sätts större resurser in 
där. FI har dock inte obegränsat med resurser så det handlar om en omfördelning av de 
befintliga resurserna. Däremot kan de ge externrevisorn i uppdrag att granska något som de 
bedömer vara viktigt mer ingående. 
 
3. Dokumentation 
FI:s dokumentation av bedömning och ranking av bankerna är generellt inte offentlig på 
grund av sekretesslagstiftningen. Sekretesslagstiftningen säger att om det rör 
konkurrenssituationer, affärsförhållande och driftssituationer har FI rätt att sekretesslägga 
informationen. Rapporter som berör en grupp är ofta offentliga därför att de berörda parterna 
är anonymiserade eller att FI fått ett godkännande av berörda parter. Även varningar och 
återkallelser kan vara offentliga men är då redigerade. Har något blivit föremål för ett 
sanktionsärende är det offentligt med avseende på beskrivningen av problemet och själva 
sanktionen. Ingen av de fyra stora bankerna har råkat ut för någon sanktionering ännu, vad 
respondenterna vet. 
 
Dokumentationen sker med hjälp av olika system. Inrapportering hamnar i en databas som 
bearbetas i kvartalsanalyser. Stärkt riskanalys finns också där FI tar in extra mycket 
information om riskexponeringar. FI kallar då in representanter från de fyra stora bankerna för 
att presentera och diskutera de riskerna. 
 
4. Finansinspektionens författningssamling 
FI reglerar inte bankers arbete, eftersom de inte har något direkt lagstöd för det. I den 
kommande lagen om värdepappersrörelse som träder i kraft om ett och ett halvt år kommer 
det dock att finnas ett krav på att värdepappersområdet ska ha en IR. Lagen kommer att bygga 
på ett EU-direktiv och kommer troligtvis bara att beröra företag av en viss storlek. FI:s 
allmänna råd 2005:1 är en portalparagraf och beskriver en grund för hur det bör vara för en 
sund verksamhet. Det är FI:s syn på hur det bör vara och sedan är det upp till IR och ER att 
det uppfylls på ett eller annat sätt. I FI:s allmänna råd 2005:1 står det att IR bör ha tillräckliga 
resurser, IT-kompetens, att personalen bör ha goda kunskaper om företagets risker och regler 
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som tillämpas. Vidare står det att IR bör vara underställd styrelsen och organisatoriskt 
separerad. 
 
FI:s allmänna råd bygger inte på till exempel IIA:s standarder utan på direktiv och nationell 
lagstiftning. I råden står det att det bör finnas en funktion som kontrollerar den IK. Det står 
’bör’ för det är andemeningen i råden som ska uppfyllas. Råden följer en liknande princip 
som Koden, nämligen ’följ eller förklara’.  
 
Om FI anser att en avsaknad eller bristfällig IR finns, kan de inte utfärda en varning men de 
kan genom en offentlig skrivning ge kritik. FI har bara två möjligheter och det är att varna 
eller återkalla tillståndet för att bedriva bank eller värdepappersrörelse. För att kunna varna 
måste det finnas en eventuell grund att återkalla tillståndet. Det finns även en möjlighet att 
bötesförelägga banker inom vissa områden.  
 
5. Kodens påverkan 
Koden har inte påverkat FI:s arbete avseende de fyra stora bankerna av den anledningen att de 
i princip redan har uppfyllt dess krav innan den kom. För de som inte redan följer Koden och 
som inte har en egen eller tillräcklig IR kan välja att köpa in den tjänsten. Det får dock inte 
vara samma grupp som sköter IR och ER, samma byrå är dock tillåtet. 
 
Hittills har FI arbetat med riskhantering och riskprofiler i förhållande till de kontrollinsatser 
som bankerna har och hur de styr riskerna. Ledorden för FI:s arbete är idag styrning, kontroll 
och uppföljning. Nästa steg är att väga in riskexponering mot kapitalet bankerna bör hålla, 
idag vägs risken mot internkontrollen som banken har. 
 
Om bankerna mot förmodan väljer att avveckla sin IR skulle FI titta på styrning och kontroll. 
Banker har en ranking och för att fortsätta ha en hög ranking, som är nödvändig för till 
exempel upplåningens skull, så det är inte sannolikt att de skulle avveckla IR. 
 
Att en bank har verksamhet i olika länder och därmed olika regler ställer krav på FI. Det 
innebär att samarbete över gränserna är viktigt. Den europeiska unionen har underlättat 
arbetet väsentligt eftersom alla ska följa samma direktiv. Direktiven ska implementeras i de 
nationella lagarna, men är endast minimikrav så nationella olikheter kan förekomma.  
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5. Analys 
I analysen knyts det empiriska materialet från intervjuerna med de fyra storbankerna och 
Finansinspektionen ihop med den teoretiska referensramen. Detta för att kunna genomföra en 
analys kopplad till undersökningens syfte.  

 

5.1. Internrevisionen 
I de fyra bankerna är det IR som sköter kontrollen av IK på uppdrag av styrelsen. RS 400 
fastställer att IK ska granskas och FAR har skrivit rekommendationer för hur det ska gå till. 
Som hjälp vid bedömningen och förbättringen av systemen för IK kan COSO-modellen 
användas. Den består av ett ramverk som underlättar företags utvärdering och förbättring av 
processer samt risker. Medvetenheten om vikten av en god IK hos bankerna är stor och deras 
IK samt IR är uppbyggda kring ett COSO-tänkande. Bankerna har i princip samma mål med 
IR även om de formuleras annorlunda. Samtliga IR-avdelningar arbetar på styrelsens uppdrag 
vilket är ett krav enligt Koden för att säkerställa oberoendet. 
 
SEB använder inte COSO-modellen i dagsläget men dock dess tankesätt. De kommer nog att 
implementera COSO med tiden eftersom Koden bygger på den. SHB följer principerna 
bakom COSO i stora drag och FSB använder den som bas vid utformningen av IK. Nordea 
har gått längst i implementeringen av COSO och använder sig av den nya modellen med åtta 
dimensioner, vilket betyder att Nordea har gått ett steg längre än de övriga tre bankerna. Den 
gamla modellen med fem dimensioner har i allmänhet ännu inte hunnit införlivas helt i 
företag så det behöver inte betyda att Nordea har bäst IK eller IR av bankerna, men det kan 
antyda deras medvetenhet om att IK:s betydelse är stor. Att bankerna till stor del arbetar 
utifrån COSO-modellen ser vi som en bekräftelse på att den är accepterad.  
 
Det framstår som om FI:s allmänna råd inte påverkar bankerna nämnvärt. Det kan bero på att 
FI:s råd bland annat liknar IIA:s standarder som bankerna redan följer. Alla bankerna följer 
IIA:s standarder fullt ut, men Nordea och SHB har inte tagit ställning till IIA:s kommande 
krav på en ny extern oberoende granskning. För bankerna ligger det ett stort värde i att kunna 
säga att de följer såväl nationella som internationella vedertagna standarder och råd. Värdet i 
sig har på kort sikt mindre betydelse, men på längre sikt skulle det kunna påverka exempelvis 
bankernas anseende och ranking hos andra kreditinstitut. 
 
I stora och komplexa organisationer kan det vara svårt för ER att verifiera all data. Endast en 
försäkran om att verifierad data inte är behäftad med väsentliga fel lämnas, vilket betyder att 
en viss asymmetri ändå kvarstår. Utifrån agentteorin kan IR ses som ett verktyg för att 
kompensera denna asymmetri som kvarstår samtidigt som IR ger ledningen bättre kontroll på 
aktiviteterna i företaget. På så sätt kan ledningen redogöra för företagets ställning till 
intressenterna med hjälp av IR och ER som mellanhänder och motverka 
informationsasymmetrin. Syftet med IR är med andra ord mer än att övervaka den interna 
kontrollen och att uppnå styrelsens mål.  
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Figur 2 illustrerar agentteorin där ER är en mellanhand mellan agenten och principalerna. I 
figuren finns även IR med som en form av mellanhand. IR kontrollerar hela organisationens 
arbete, allt ifrån granskning av IK till att bistå ER med boksluts- och finansiell granskning. IR 
arbetar som en fristående del av organisationen och kan därför ses som en kompletterande 
mellanhand till ER, vilken inte bara kan tillgodose styrelsens mål utan även stärka 
trovärdigheten i intressenternas information. 
 

 
Figur 3. 
 Agentteorin – Egen figur med ER och IR som mellanhänder.  
 
 
Intressenter i bankernas fall ser vi som aktieägare eller investerare, medan konsumenter är 
personer som förlitar sig på bankernas tjänster. ER ska som oberoende part tillvarata 
intressenternas intressen. IR ska underlätta samt konfirmera för organisationen, styrelsen och 
ER att bland annat IK fungerar. Med hjälp av agentteorin kan ER ses som en mellanhand vars 
uppgift är att överbygga den informationsasymmetri som uppstår mellan ledningen och 
intressenterna. ER garanterar inte uppgifterna i revisionen, utan försäkrar att den inte är 
behäftad med några väsentliga fel. Det betyder att en viss informationsasymmetri ändå finns 
kvar. Om bankernas IR följer de nationella och internationella regler och råd som finns kan IR 
få en trovärdighet som är värdefull för intressenterna samt konsumenterna. Men för att den 
ska vara trovärdig måste den bekräftas och här fyller FI en viktig funktion i form av en 
oberoende tillsynsmyndighet. FI:s uppgift är att på statens uppdrag upprätthålla stabiliteten 
och konsumentskyddet på den finansiella och monetära sidan av marknaden. IR kan med 
agentteorin och FI:s bekräftelse ses som en kompletterande mellanhand som förstärker ER:s 
försäkran. För att ytterligare förstärka trovärdigheten för IR som mellanhand finns en 
oberoende myndighet, FI. Det är bara FI som tillvaratar konsumenternas och intressenternas 
intresse. Dess funktion är viktig eftersom konsumenterna och intressenterna inte alltid är 
samma person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenten 
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(intressenterna) 
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Nedan illustreras agentteorin där ER och IR är mellanhänder till agenten och principalerna. I 
figuren finns även FI med som en mellanhand i form av tillsynsmyndighet som tillvaratar 
intressenternas och konsumenternas intressen. FI:s uppgift är viktig och eftersom de inte har 
ett ekonomisk intresse hos agenten har de ingen koppling till denne. 

 
 
Figur 4. 
 Agentteorin – Egen figur med ER och IR som mellanhänder samt FI som tillsynsmyndighet. 
 

5.2. Riskhantering 
Bankerna ser samma typer av risker vilket kan förklaras av att deras verksamheter är 
likartade. Centralt i bankernas IR är identifiering av olika risker, kontroller och hanteringen av 
dessa. Det betyder att IR:s huvudsakliga arbete är att i någon form säkerställa IK. Då 
riskhanteringen är mycket komplex och inte utgör en del av syftet så återges beskrivningen 
övergripande. Bankerna anser att kredit- och marknadsriskerna är störst följt av de operativa 
riskerna. Hur riskerna identifieras och bearbetas är relativt invecklat och skiljer sig i vissa 
avseenden mellan bankerna.  
 
En gång om året gör FI en samlad riskbedömning som i första hand skickas till VD:n. Banken 
har dock ingen direkt skyldighet att ta hänsyn till riskbedömningen såvida de inte har 
misstolkat eller brutit mot något regelverk; ett exempel på att FI i dagsläget inte har en 
föreskriftsrätt vilket vi ser som en brist. FI rapporterar i första hand till VD:n vilket motiveras 
med att han eller hon ändå är skyldig att rapportera till styrelsen samt att det är VD:n som ska 
genomföra en eventuell förändring. FI rapporterar dessutom till styrelsen i de fall de har 
upptäckt något allvarligt.  
 
FI kontrollerar inte hur bankerna identifierar sina risker eller om de gjort korrekta 
bedömningar av verksamhetens risker. Det FI kan göra i dagsläget är att påvisa om det finns 
fel eller brister. Det skulle kunna betyda att FI inte anses inneha den auktoritet som de skulle 
kunna ha, för att garantera konsumenternas intressen. I Sverige är det ett mindre problem att 
FI inte har föreskriftsrätt eftersom Sverige har ett principbaserat regelsystem. Internationellt 
sett kan det anses ha betydelse eftersom regelsystemet skiljer sig från vårt. Från och med år 
2007 kommer dock lagstiftningen att ge FI möjligheten att ålägga banken att reglera hur de 
har utvärderat och identifierat en risk.  
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ER redovisning revision 

 

IR 
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Begreppet materialitet används av bankerna och FI, men enligt respondenterna är det svårt att 
ange ett exakt belopp. Beloppsgränsen kan variera beroende på vilken risk eller marknad det 
rör sig om etc. Att en bank har ett lägsta belopp för materialitet betyder inte att en risk som i 
monetära mått är lågt värderad är oväsentlig. Som samtliga respondenter påpekar beror det på 
vad för sorts risk det är och vart den finns. Det finns en stor medvetenhet hos respondenterna 
om att en brist i den organisatoriska strukturen som till det enskilda beloppet är lågt, ändå kan 
få en stor inverkan på hela organisationen och resultatet.  
 
FI använder sig också av materialitet och väsentlighet, men har precis som bankerna svårt att 
ange några exakta belopp. De har ett eget system där de riskkategoriserar banker och 
värdepappersbolag, där de fyra största bankerna återfinns i den högsta riskkategorin. Att 
bankerna återfinns i den högsta riskkategorin men samtidigt inte har fått några sanktioner 
utfärdade av FI, ser vi som ett tecken på att bankernas IK är god och att IR uppfyller sin 
tänkta funktion. Mycket beror på att bankerna har en lång tradition med ett behov av att ha en 
god IK och IR, enligt FI. Enligt respondenterna från FI har de fyra stora bankerna aldrig varit 
i någon tvist med dem.  
 
Planeringen av IR ser lite olika ut i bankerna, men den börjar alltid med en riskanalys som 
leder till en granskningsplan. Åtgärder föreslås, vidtas och följs sedan upp. Detta är en mycket 
komplex process varför vår beskrivning har förenklats. Precis som för riskerna och 
materialitet är målen hos bankerna generellt sett lika.  
 
IR är styrelsens redskap för att kontrollera organisationens mål och bör därför anpassas efter 
verksamhetens risker. Om denna anpassning inte sker skulle väsentliga risker kunna passera 
obemärkt eller upptäckas för sent, och då fyller inte IR sin funktion. När ett fel upptäcks är det 
redan för sent och en god IK syftar till att motverka att IR upptäcker fel och brister. För att 
upptäckta risker inte ska inträffa igen är bankernas dokumentation av IR:s verksamhet 
omfattande. Dokumentationen är lättåtkomlig och lätt att utvärderas genom att avancerade IT-
system används.  
 

5.3. Kompetens och oberoende  
FSB och Nordea har ett uttalat mål rörande CIA-certifiering och vill att alla eller åtminstone 
så många som möjligt ska bli certifierade. Alla utom SHB ser certifieringen som en del av 
kompetensutvecklingen. SEB ska under år 2006 ta ställning till om de ska ha ett uttalat mål 
för certifiering eller inte, men idag har varken SEB eller SHB något uttalat mål. Däremot 
stöder och uppmuntrar bankerna de som vill certifiera sig. Fokus läggs även på 
internutbildning för att kompetensen ska bli högre. För att bli anställd inom IR måste man 
numera ha en akademisk examen. Eftersom bankerna har olika syn på certifieringen anser vi 
att kompetensen inte nödvändigtvis behöver bli bättre av den, utan det är personens 
individuella kompetens som är avgörande. 
 
FI har idag inget krav på att bankens IR-personal ska vara certifierad. Här tolkar vi det som att 
SHB och FI har en liknande syn, det vill säga att IR inte behöver bli bättre i och med en 
certifiering. En bank med många certifierade IR-anställda kan dock tänkas ge ett mervärde. 
Värdet kan bestå i att banken har ett bevis på att personalens kompetens är testad av den 
välrenommerade och internationella organisationen IIA. 
 
Bankerna ser idag IR som en naturlig och fristående del av organisationen. Ingen av 
respondenterna kan svara exakt på hur länge IR har funnits i banken, mer än att den fanns 
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långt innan de tillträdde sina tjänster. Idag har även samtliga bankerna ett RU bestående av 
styrelseledamöter som samordnar arbetet mellan IR och ER. IR:s oberoende säkerställs 
genom att den är en del utanför den operativa organisationen och att de rapporterar via RU till 
styrelsen. Det skapar en organisatoriskt fristående IR vilket är i linje med IIA:s standarder. 
För att säkra ett organisatoriskt fristående ska IR bara arbeta med IR, men kan även utföra 
vissa konsultuppdrag. Dessa får dock inte hota oberoendet och de ska komma från styrelsen.  
 
IIA:s kommande krav på en ny extern oberoende granskning kommer troligtvis inte påverka 
bankernas IR. Det kommer dock att medföra en extra kostnad. En anledning för banken att 
ändå följa det nya kravet är att de då kan säga att de följer IIA:s standarder fullt ut. SHB 
menar att det troligtvis inte har någon betydelse på kort sikt, men på längre sikt finns det alltid 
en trygghet och ett värde i att kunna säga att man följer alla regler och standarder. Bankerna 
har trots detta valt att följa alla standarder och råd. Det ser vi som att det finns ett dolt värde i 
att följa dessa.  
 
FI har inga reglerade krav på oberoende eller kompetens, men deras råd ligger i linje med 
IIA:s standarder. Även om deras råd enbart utgår från EU-direktiv och nationell lag, finns det 
likheter med IIA:s standarder. I en kommande lag om värdepappersrörelse kommer det dock 
att finnas ett krav på att det ska finnas en IR. Det kommer att betyda att FI får en form av 
indirekt påverkande rätt att bestämma utifrån en lag hur kompetens och oberoende ska se ut 
på en IR-avdelning.  
 

5.4. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
IR:s mål styrs av hela organisationens mål och verksamhet, men är inte lagreglerat. Till 
skillnad från IR:s mål är ER:s mål reglerat av lag. Trots att IR inte har någon uttalad 
skyldighet att anpassa sitt arbete till ER sker det i bankerna ett samarbete mellan IR och ER. 
Det ser vi som att bankerna medvetet försöker öka effektiviteten i intern- och 
externrevisionen.   
 
ER:s stora kompetens inom redovisningsfrågor och deras kunskap om många olika branscher 
är något som bankerna värdesätter. Både FSB:s och SEB:s IR är anpassningsbar till 
bokslutsgranskningen samt den finansiella rapporteringen för att bistå och hjälpa ER i sitt 
arbete. Nordea och SHB uttalar inte direkt att de anpassar sig till ER, men påstår inte heller 
motsatsen.  
 
FI har möjlighet att förordna bankerna en externrevisor, han eller hon fungerar då som FI:s 
förlängda arm. Den externrevisorn kan på FI:s uppdrag granska och undersöka olika saker 
som en tredje part. Det är FI som är deras uppdragsgivare men ersättningen står banken för. 
Om externrevisorn upptäcker fel och brister som inte bankens IR har upptäckt är det en väl 
investerad kostnad för banken. Om externrevisorn inte upptäcker några väsentliga risker och 
bara kan konstatera att allt är i sin ordning, enligt FI:s kriterier, är det med andra ord en extra 
kostnad utan tillförd nytta. Det måste betyda att bankerna ser ett Goodwill-värde i att ändå 
acceptera den av FI utsedde revisorn. 
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5.5. Kodens påverkan 
Corporate Governance och Koden handlar båda om att ledningen ska kunna ställas till svars 
för sina handlingar. Detta är en naturlig del efter de skandaler som inträffat och tanken är att 
kontrollen av företagen ska öka. Koden har lyft fram vikten av IK eftersom styrelsen nu måste 
bekräfta att deras IK är god. En bank kan i praktiken klara sig i många år utan en fungerande 
IK, men när det inträffar något oförutsett kommer brister i IK att uppdagas. IR:s mål och 
uppgift är att minimera risken för att något oförutsett ska hända eller att en olycka skadar 
banken.  
 
Ingen av bankerna anser att Koden har påverkat deras IR i någon större utsträckning. Styrning 
och IK har alltid funnits, varpå IR:s arbete inte har påverkats nämnvärt av Koden. Den har 
dock inneburit att det är mer som ska dokumenteras och finnas med i årsredovisningen, till 
exempel en separat IK-rapport och en bolagsstyrningsrapport. FI bekräftar bankernas 
uppfattning angående Kodens införande: att den inte har påverkat bankerna i någon större 
utsträckning, eftersom IK och IR har alltid varit en viktig del i bankerna.   
 

5.6. Jämförelse mellan bankernas revisionskostnader 
 
  SHB FSB SEB Nordea 
          
Antal anställda i koncernen, Sverige 7228 9503 9305 7808 
Antal anställda i koncernen, utomlands 2167 7645 10567 21912 
Totalt anställda i koncernen 9395 17148 19872 29720 
Antal IR-anställda i koncernen 75 70 113 110 
     
Balansomslutning 1580733 1197000 1890000 3027692 
Balansomslutning per anställd 168 70 95 101 
          
IR-kostnad 69,5 59 110 * 
IR-kostnad i förhållande till 
balansomslutnig (i promille) 0,44 0,49 0,58  
Per anställd (tusen kronor) 7,40 3,44 5,54 * 
          
ER-kostnad 11,4 24 61 65 
ER-kostnad per IR anställd (i procent) 0,15 0,34 0,54 0,60 
      
* Nordea särredovisar inte sin IR-kostnad      
 
 
Nordea har störst balansomslutning av bankerna och är den bank med störst ER-kostnad. De 
är även den enda av bankerna som inte särredovisar sina IR-kostnader, varför vi inte kan göra 
någon djupare analys av deras IR-kostnad i jämförelse med de andra bankerna.  
 
SHB har i belopp räknat inte den lägsta IR-kostnaden, och kostnaden är även högst om man 
räknar per antal anställda i koncernen. Måttet anser vi inte vara relevant då antalet anställda i 
SHB-koncernen är väsentligt mindre än de andra tre. Det är av större betydelse hur 
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organisationen ser ut och arbetar med varför vi anser att en jämförelse mot koncernens 
balansomslutning är relevantare och då visar sig SHB:s IR-kostnad vara lägst. Det ser vi som 
att SHB har en effektiv organisation.  
 
Vi kan även se att ER-kostnaden verkar öka med antalet anställda utomlands. En jämförelse 
mellan FSB och SEB visar att både SEB:s IR- och ER kostnader är betydligt större än FSB:s. 
Det bekräftar informationen som framkom under intervjun om att SEB-koncernen är i en stor 
förändringsprocess. Under år 2006 kommer flera viktiga beslut tas om deras IR vilka vi anser 
kommer få stor betydelse för framtiden. I dagsläget anser vi att SEB:s IR är den minst 
effektiva i monetära mått mätt för att deras balansomslutning per anställd är lägst. 
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6. Slutsats 
Uppsatsens syfte var att klargöra internrevisionen i de fyra största bankerna i Sverige. I detta 
kapitel redogör vi för våra slutsatser gällande storbankernas IR. 

 
Vi kan konstatera att bankernas IR har samma mål, men formuleras olika. IR:s 
huvuduppgifter är att granska IK och att arbeta så att styrelsens mål uppfylls. Sambandet 
mellan IR och IK är med andra ord starkt. Centralt i internrevisionens arbete är att identifiera 
risker. Riskhanteringen och riskbedömningen är välutvecklad genom inbyggda 
säkerhetssystem och rutiner. Bankerna har numera ett krav på akademisk examen och alla 
uppmuntrar CIA-certifiering. Certifieringen är dock bara ett uttalat mål i två av bankerna, 
FSB och Nordea. Slutsatsen vi drar är att bankerna sätter ett större värde på deras anställdas 
kompetens istället för att fokusera på certifieringen. 
 
IR kan per definition aldrig bli helt oberoende om den är en del av organisationen. Bankerna 
försöker därför uppnå en oberoende IR genom en fristående placering utanför det 
organisatoriska arbetet. Detta är i linje med standarder och rekommendationer. ER ska som 
oberoende part tillvarata intressenternas intressen medan IR arbetar efter styrelsedirektiv. En 
logisk slutsats är att ER kan dra nytta av en god IR. Internrevisionen anpassar sig dock bara i 
en liten utsträckning till ER och i de fallen drar ER nytta av IR. Förhållandet mellan IR- och 
ER-kostnaderna är inte statiska och varierar beroende på vad beräkningarna baseras på. 
 
Koden och Corporate Governance handlar båda om att ledningen ska kunna ställas till svars 
för sina handlingar. En väl fungerande IR och IK gör ledningen mindre utsatta. Bankernas IR 
har sedan länge varit välutvecklad varför inte Koden eller Corporate Governance påverkat 
internrevisionen i någon större utsträckning.  
 
FI är en oberoende och fristående tillsynsmyndighet utan föreskriftsrätt som trots detta har en 
viktig funktion. FI övervakar organisationen och tillvaratar genom sin tillsyn intressenternas 
och konsumenternas intressen. Det sker genom egen granskning samt genom att de 
tillförordnar en för bankerna frivillig externrevisor. Bankerna använder sig av denna 
tillförordnade revisor vilket vi tror beror på att bankerna ser ett Goodwillvärde i detta. För 
bankerna fyller dock inte FI:s allmänna råd någon större funktion då de precis som IIA:s 
standarder bygger på ett COSO-tänkande. FI arbetar för samhället och konsumenterna och IIA 
för intressenterna i samhället. Anledningen till varför de har så många likheter är att 
konsumenten och intressenten i många fall är samma person. 
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7. Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet förs en diskussion som speglar författarnas egna funderingar och 
åsikter och är inte någon allmän uppfattning. 

 
Uppsatsprocessen är en iterativ process vilket har resulterat i att syftet ändrats under arbetets 
gång. Det är en anledning till varför vi anser oss ha en abduktiv ansats. Till en början var 
syftet omfattande på grund av att den insamlade empirin var omfångsrik. För att uppsatsen 
skulle bli tydligare valde vi att göra syftet snävare, för att kunna få en genomtänkt helhetsbild 
av internrevision. Svårigheten var således att begränsa oss snarare än att hitta material. 
 
Hur många respondenter som ska ingå i en undersökning är en fråga som är svår att besvara. 
Undersökningen bör pågå tills det uppstår mättnad i svaren vilket betyder att ingen ny 
information tillkommer. I vårt fall är det svårt att uppnå mättnad eftersom internrevisionen är 
en komplex funktion och för att bankernas metodik ogärna offentliggörs. Vi anser ändå att vår 
undersökning har klargjort IR i de undersökta storbankerna och nästa steg skulle exempelvis 
kunna vara att fokusera på en speciell del eller funktion av bankernas IR. Internrevisionen är 
ett aktuellt ämne som inte slutar med denna uppsats utan debatten kommer att fortgå i 
framtiden, inte minst efter införandet av Koden. 

7.1. Källkritik 
Vår primärdata har insamlats genom besöksintervjuer, vilket är ett tidskrävande sätt att samla 
information på. Vi valde att begränsa antalet respondenter av två orsaker: dels för att vi ville 
få en djupare förståelse för ämnet och dels för att det var storbankerna vi ville undersöka. 
Besöksintervjuer kan ha medfört att vi omedvetet tolkat kroppsspråket hos respondenterna, 
vilket är en anledning till att uppsatsen kan ha hermeneutiska inslag. Det finns även en risk för 
att respondenternas svar är politiskt korrekta varför eventuella ytterliggare brister inte 
framkommit. 
 
Inom källkritik brukar tre kriterier diskuteras: tendenser, samtidskrav och beroendekritik 
(Gustavsson, B. 2004, s. 85). Det första kravet, tendenser, handlar om att materialet kan vara 
vinklat till egen fördel och i en undersökning kan både författare samt intervjurespondenter 
vinkla informationen. Eftersom vi har använt många vetenskapliga artiklar som är kritiskt 
granskade av andra sakkunniga på området anser vi den som trovärdig. Vi har även använt 
tidningsartiklar som underlag för diskussion, men även Internetkällor. Innehållet i dessa källor 
bör forskaren ställa sig mer kritisk till. Samtidskravet innebär att källan ska vara så aktuell 
som möjligt. Det kravet har vi försökt leva upp till genom att använda relevanta 
forskningsartiklar samt de senaste upplagorna av litteraturen. Det tredje och sista kravet är 
beroendekritik vilket innebär att en källa anses mer trovärdig om den är primär istället för 
sekundär. Sekundärdata ska kontrolleras, men då våra sekundärdata baseras på 
årsredovisningar vilka kontrollerats av oberoende externrevisorer anser vi den datan vara 
tillförlitlig. Vi anser att undersökningen har uppfyllt källkritikens tre kriterier eftersom vi har 
varit medvetna om dessa. Information från etablerade och trovärdiga Internetsidor som till 
exempel COSO har vi ansett vara tillförlitliga. Det utesluter dock inte att informationen kan 
vara färgad eller subjektiv.  
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7.2. Förslag till fortsatt forskning 
 
Under undersökningens gång framkom nya intressanta frågeställningar och faktorer som vi 
inte hade räknat med. Det resulterade i fyra intressanta förslag till fortsatt forskning: 
 

• Att utgå ifrån att en banks IR har ett monetärt värde är inte osannolikt. Problemet är att 
hitta ett bra mått som skulle kunna mäta detta. Vilket värde har IR och hur skulle det 
kunna mätas? Ett nyckeltal för IR:s värde är ett mycket intressant ämne att forska 
vidare på. 

 
• Då de fyra bankerna i princip följer FI:s allmänna råd genom till exempel IIA:s 

standarder och Koden, vilken funktion har då FI egentligen? Kan det vara så att 
bankernas största förtjänst med att efterleva FI:s allmänna råd är att det ger ett 
Goodwill-värde för bankerna? 

 
• Effektivitet är viktig i alla organisationer och påverkar resultatet i förlängningen. En 

stor del av en banks effektivitet övervakas av IR. En hypotes skulle då kunna bli: Är 
IR:s effektivitet hög påverkar det hela organisationens effektivitet. Frågan är hur stor 
betydelse IR:s effektivitet har för organisationen och om extra insatser på IR 
återbetalar sig? 

 
• Precis som att IR och IK ser olika ut i mindre företag borde skillnaden återfinnas bland 

stora och små banker. Storleken på en bank spelar med all sannolikhet in på bankens 
risker och mål, men hur skiljer sig IR mellan små och stora banker? 
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Riktlinjer förYrkesmässig Internrevision (Riktlinjerna) och Yrkesetisk Kod är översättningar av Standards och 
Code of Ethics. Tyvärr saknar svenskan ofta synonymer till vanliga engelska ord och begrepp varför 
översättningen ibland inte helt överensstämmer med originaltexten. Riktlinjerna och Yrkesetisk Kod får därför 
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RIKTLINJER FÖR YRKESMÄSSIG INTERNREVISION 
 
Inledning 
 
Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och 
förbättra verksamheten i olika organisationer. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att 
systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 
ledningsprocesser. 
 
Internrevision utförs inom olika juridiska och kulturella områden; inom organisationer med olika syfte, storlek 
och struktur samt av personer inom eller utom organisationen. Detta kan påverka internrevisionens utförande i 
olika miljöer. Att iaktta Riktlinjen för Yrkesmässig Internrevision (Riktlinjerna)är emellertid nödvändigt för att 
internrevisorer ska kunna fullgöra sina skyldigheter. 
 
Syftet med Riktlinjerna är att: 
Beskriva principer för yrkesmässigt utförd internrevision. 
Fungera som ett ramverk för ett brett område värdeskapande internrevisionsverksamheter. 
Fastställa grunder för mätning av internrevisionens utförande. 
Effektivisera organisatoriska processer och verksamheter. 
 
Riktlinjerna innehåller Egenskapsriktlinjer (1000-serien), Utföranderiktlinjer (2000-serien) och 
Implementeringsriktlinjer (nnnn.Xn). Egenskapsriktlinjer beskriver egenskaper för. 
organisationer och individer som bedriver internrevisionsverksamhet.  Utföranderiktlinjer beskriver 
internrevisionsverksamhetens karaktär och ger kvalitetskriterier mot vilka utförandet av dessa kan mätas. 
Egenskaps- och Utföranderiktlinjer är tillämpliga på internrevisionstjänster i allmänhet. 
Implementeringsriktlinjer är Egenskaps- och Utföranderiktlinjer tillämpliga inom specifika typer av åtaganden 
(efterlevnadsrevision, bedrägeriutredning, självutvärderingsprojekt etc.). 
 
Det finns endast en uppsättning av Egenskaps- och Utföranderiktlinjer medan det kan finnas flera uppsättningar 
av Implementeringsriktlinjer– en för varje större typ av internrevisionsaktivitet. Inledningsvis har 
Implementeringsriktlinjer upprättats för säkringsverksamhet (anges med ett ”A” efter Standard-numret, t.ex., 
1130. A1) och konsultverksamhet (anges med ett ”C” efter Standard-numret, t.ex., nnnn. C1). 
 
Riktlinjerna är en del av Professional Practices Framework. Detta ramverk togs fram av Guidance Task Force 
och godkändes av IIA:s styrelse i juni 1999. Ramverket innehåller Definition av Internrevision, Yrkesetisk Kod, 
Riktlinjer och andra Vägledningar. Dokumentet omfattar de Riktlinjer som tidigare fanns med i ”The Red Book”. 
Det nya formatet för dokumentet togs fram på förslag från Guidance Task Force och uppdateringar har gjorts i 
enlighet med rekommendationerna i Task Forces rapport, A Vision for the Future. 
 
I Riktlinjerna används termer som fått en alldeles särskild innebörd. Förklaringar till dessa återfinns i Ordlistan. 
 
EGENSKAPSRIKTLINJER  
 
1000 - Syfte, Befogenhet och Ansvar 
Syfte, befogenhet och ansvar för internrevisionen ska beskrivas formellt i en instruktion som ska överensstämma 
med Riktlinjerna och vara godkänd av ledningen.12 
1000.A1 – De säkringstjänster som tillhandahålls i organisationen ska vara beskrivna till sin karaktär i 
instruktionen. Om säkringstjänsten ska tillhandahållas till parter utanför organisationen, ska även karaktären av 
dessa säkringstjänster vara beskrivna i instruktionen. 
1000.C1 - Konsulttjänsternas karaktär ska beskrivas i instruktionen.  
 
1100 - Oberoende och Objektivitet 
Internrevisionsverksamheten ska vara oberoende och internrevisor vara objektiv i utförandet av sitt arbete. 
1110 - Organisatoriskt oberoende 
Revisionschefen ska rapportera till en nivå inom organisationen som gör det möjligt för 
internrevisionsverksamheten att fullgöra sina skyldigheter. 

                                                 
12 I Riktlinjerna används termen “ledning” i betydelsen styrelse, revisionskommitté i sådana styrelser, ansvarig 
för en instans eller juridisk enhet till vilken internrevisorer rapporterar, styrelse eller styrelsemedlemmar i en 
ideell organisation, eller någon annan enhet i en organisation utsedd att leda organisationen. 
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1100.A1 – Internrevisionsverksamheten ska själv fastställa  omfattningen av internrevisionen, genomföra 
internrevisionsarbetet och kommunicera resultaten. 
1120 - Individuell objektivitet 
Internrevisorer ska ha en opartisk och fördomsfria attityd samt undvika intressekonflikter. 
1130 - Begränsning av oberoende eller objektivitet 
Om oberoende eller objektivitet faktiskt eller synbarligen begränsas ska detaljerad 
 
Riktlinjerna används termen “ledning” i betydelsen styrelse, RK i sådana styrelser, ansvarig för en instans eller 
juridisk enhet till vilken internrevisorer rapporterar, styrelse eller styrelsemedlemmar i en ideell organisation, 
eller någon annan enhet i en organisation utsedd att leda organisationen. 
information om detta ges till berörda parter. Sättet detta redovisas på bestäms av begränsningens karaktär. 
 
1130.A - Internrevisorer ska avstå från att bedöma verksamhet för vilken de tidigare ansvarat. Objektiviteten 
anses vara begränsad om en revisor tillhandahåller säkringstjänster för verksamhet som denne ansvarat för under 
föregående år. 
1130.A2 - Säkringstjänster för funktioner som revisionschefen ansvarar för ska granskas av person som inte 
ingår i internrevisionsverksamheten.  
1130.C1 - Internrevisorer får tillhandahålla konsulttjänster som avser verksamhet för vilken de tidigare ansvarat. 
1130.C2 - Om internrevisorer upplever att oberoendet eller objektiviteten kan vara begränsad i samband med 
föreslagen konsulttjänst, ska kunden informeras om detta innan man accepterar åtagandet. 
 
1200 - Kompetens och Vederbörlig Yrkesskicklighet  
Åtaganden ska genomföras med kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet. 
1210 - Kompetens 
Internrevisorer ska besitta de kunskaper, färdigheter och annan kompetens som behövs för att fullgöra sina 
individuella skyldigheter. Internrevisionsverksamheten ska gemensamt ha eller skaffa sig de kunskaper, 
färdigheter och annan kompetens som krävs för att kunna fullgöra sina skyldigheter.  
1210.A1 – Internrevisionschefen ska skaffa sig kompetent rådgivning och hjälp om enhetens personal saknar de 
kunskaper, färdigheter eller annan kompetens som behövs för att genomföra hela eller delar av åtagandet. 
1210.A2 - Internrevisor ska ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera tecken på bedrägeri, men förväntas 
inte ha samma djupa kunskap som någon vars huvudsakliga ansvar är att upptäcka och utreda bedrägeri. 
1210.A3 – Internrevisorer ska ha kunskap om IT-tekniska nyckelrisker och kontroller samt om tillgänglig 
teknologibaserade revisionstekniker för att utföra sina åtaganden. Emellertid förväntas inte alla internrevisorer ha 
den kompetens som en revisor med IT-revision som huvuduppgift.  
1210.C1 – Internrevisionschefen  ska avböja konsultuppdrag eller skaffa sig kompetent rådgivning och hjälp om 
enhetens personal saknar de kunskaper, färdigheter eller annan kompetens som behövs för att genomföra hela 
eller delar av åtagandet.  
1220 - Vederbörlig yrkesskicklighet 
Internrevisorer ska tillämpa den omsorg och färdighet som förväntas av en förnuftig och kompetent 
internrevisor. Vederbörlig yrkesskicklighet är inte detsamma som ofelbarhet. 
 
1220.A1 - Internrevisor ska utöva vederbörlig yrkesskicklighet genom att bedöma: 
Den arbetsinsats som krävs för att uppnå målsättningarna för åtagandet. 
Relativ komplexitet, väsentlighet eller betydelsen av det som säkringsförfarandets tillämpas på. Lämplighet och 
effektivitet i riskhantering, styr- och ledningsprocesser. 
Sannolikhet för väsentliga fel, oegentligheter eller icke-efterlevnad. 
Säkringskostnad i förhållande till möjliga fördelar. 
 
1220.A2 – För att utöva vederbörlig yrkesskicklighet ska internrevisor överväga att använda datorstödda 
revisionshjälpmedel och analystekniker .  
1220.A2 – Internrevisor ska vara uppmärksam på väsentliga risker som kan påverka målsättning, verksamhet 
eller resurser. Emellertid innebär säkringsförfarandet i sig inte någon garanti för att alla väsentliga risker 
identifieras även om det utförs med vederbörlig yrkesskicklighet.  
 
1220.C1 – Internrevisor ska utöva vederbörlig yrkesskicklighet i ett konsultåtagande genom att bedöma: 
Kundens behov och förväntningar; beskaffenhet och tidsåtgång för åtagandet samt kommunikation av resultaten. 
Relativ komplexitet och den arbetsinsats som krävs för att uppnå målsättningarna för uppdraget. 
Kostnad för konsultuppdraget i förhållande till möjliga fördelar. 
 
1230 - Fortlöpande professionell utveckling 
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Internrevisorer ska förbättra sina kunskaper, färdigheter och annan kompetens genom fortlöpande professionell 
utveckling. 
 
1300 - Kvalitetssäkring och Kvalitetsförbättringsprogram 
Internrevisionschefen ska utveckla och upprätthålla ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring som 
täcker in alla aspekter av internrevisionsverksamheten och ständigt övervaka dess effektivitet. Detta program 
inkluderar intern och extern kvalitetsbedömning och fortlöpande intern övervakning. Varje del av programmet 
ska utformas så att internrevisionsverksamheten kan tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet samt 
garantera att den överensstämmer med Riktlinjerna och Yrkesetisk Kod. 
1310 - Bedömning av kvalitetsprogram 
Internrevisionsverksamheten ska införa en process för övervakning och bedömning av den övergripande 
effektiviteten i kvalitetsprogrammet. Processen ska innehålla både interna och externa bedömningar. 
1311 - Interna bedömningar 
Interna bedömningar ska innefatta: 
Fortlöpande granskningar av internrevisionsverksamheten; och 
Regelbundna granskningar som genomförs som självutvärderingar eller av andra personer inom organisationen 
med kunskap om internrevisionspraxis och Riktlinjerna. 
1312 - Externa bedömningar 
Externa bedömningar, som extern kvalitetsgenomgång, ska genomföras minst en gång var femte år av 
kvalificerad extern oberoende granskare eller granskningsteam.  
1320 - Rapportera om kvalitetsprogrammet 
Internrevisionschefen ska informera styrelse och ledning om resultaten av externa bedömningar. 
1330 - Användning av uttrycket ”utförd i överensstämmelse med Riktlinjerna” 
Internrevisorer rekommenderas att rapportera att verksamheten är ”utförd i överensstämmelse med Riktlinjer för 
Yrkesmässig Internrevision”.  Emellertid får uttrycket användas endast om bedömningen i 
kvalitetsförbättringsprogrammet visar att internrevisionen genomförts i överensstämmelse med Riktlinjerna. 
1340 - Redovisning av icke-efterlevnad 
Även om internrevisionsverksamheten ska nå full överensstämmelse med Riktlinjerna och internrevisorer med 
Yrkesetisk Kod, kan det finnas tillfällen då fullständig överensstämmelse inte uppnås. Om bristen i 
överensstämmelse skulle påverka omfattningen eller utförandet av internrevisionsverksamheten, ska detta 
redovisas för ledning och styrelse. 
 
UTFÖRANDERIKTLINJER  
2000 - Leda Internrevisionsverksamhet 
Internrevisionschefen ska effektivt leda internrevisionsverksamheten för att säkerställa att den tillför värde till 
organisationen. 
2010 - Planering 
Internrevisionschefen ska upprätta riskbaserade planer för att prioritera internrevisionsverksamheten 
överensstämmande med organisationens mål. 
 2010.A1 – Internrevisionens plan över åtaganden ska baseras på en riskbedömning som genomförs minst 
årligen. Indata från företagsledningen och styrelsen ska vägas in. 
2010.C1 - Internrevisionschefen ska överväga om föreslagna konsultåtaganden ska antas utifrån dess möjlighet 
att förbättra riskhantering, tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet. Accepterade åtaganden ska 
inkluderas i planen. 
2020 - Kommunikation och godkännande 
Internrevisionschefen ska kommunicera internrevisionsverksamhetens planer och resursbehov – inklusive viktiga 
löpande förändringar – till ledning och styrelse för granskning och godkännande. Internrevisionschefen ska 
också kommunicera effekten av resursbegränsningar. 
2030 - Resurshantering 
Internrevisionschefen ska säkerställa att internrevisionens resurser är lämpliga, tillräckliga och effektivt 
utnyttjade för att uppnå den godkända planen. 
2040 - Principer och rutiner 
Internrevisionschefen ska fastställa principer och metoder för att vägleda internrevisionsverksamheten. 
2050 - Samordning  
Internrevisionschefen ska informera om och samordna verksamheten med andra interna och externa leverantörer 
av säkrings- och konsulttjänster av betydelse för att säkerställa lämplig täckning och minimera dubbelarbete. 
2060 - Rapportera till styrelse och företagsledning 
Internrevisionschefen ska regelbundet rapportera till styrelsen och företagsledningen om 
internrevisionsverksamhetens syfte, befogenheter, skyldigheter och genomförande jämfört med planen. 
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Rapporteringen ska också innefatta betydande riskexponering, styrproblem, ledningsproblem och andra 
förhållanden som kan beröra eller efterfrågas av styrelse och ledning. 
 
2100 - Arbetets Beskaffenhet  
Internrevisionsverksamheten utvärderar och bidrar till förbättringen av riskhantering, styr- och ledningsprocesser 
genom att använda ett systematiska och strukturerat tillvägagångssätt. 
2110 - Riskhantering 
Internrevisionsverksamheten ska assistera organisationen genom att identifiera och utvärdera betydande 
riskexponering samt bidra till förbättring av riskhantering och styrsystem. 
 
2110.A1 - Internrevisionsverksamheten ska övervaka och utvärdera effektiviteten i organisationens 
riskhanteringssystem. 
 
2110.A2 – Internrevisionsverksamheten ska utvärdera riskexponering vad gäller organisationens ledning, 
verksamhet och informationssystem med avseende på: 
Tillförlitlighet och hederlighet i finansiell och verksamhetsrelaterad information. 
Effektivitet och produktivitet i verksamheten. Skydd av tillgångar. Överensstämmelse med lagar, förordningar 
och kontrakt. 
 
2110.C1 - Under konsultuppdragen ska internrevisorer inrikta sig mot risk i överensstämmelse med åtagandets 
målsättningar och ska även vara uppmärksam på förekomsten av andra betydande risker. 
2110.C2 - Internrevisorer ska tillämpa den kunskap om risker som erhållits under konsultuppdrag vid 
identifiering och utvärdering av betydande riskexponering inom organisationen. 
 
2120 – Styrning 
Internrevisionsverksamheten ska hjälpa organisationen att upprätthålla effektiva kontroller genom att utvärdera 
dess effektivitet och prestationsförmåga samt sträva efter kontinuerliga förbättringar.  
 
2120.A1 - Internrevisionsverksamheten ska med utgångspunkt från resultaten av riskbedömningen utvärdera hur 
effektiva och lämpliga kontrollerna är med avseende på organisationens ledning, verksamhet och 
informationssystem. Detta ska innefatta: 
Tillförlitlighet och fullständighet i finansiell och verksamhetsrelaterad information. 
Effektivitet och produktivitet i verksamheten. 
Skydd av tillgångar. 
Överensstämmelse med lagar, förordningar och kontrakt. 
   
2120.A2 – Internrevisorer ska utröna i vilken utsträckning verksamhets- och programmål har upprättats samt om 
de ligger i linje med organisationens mål. 
 
2120.A3 – Internrevisorer ska granska verksamhet och program för att utröna i vilken utsträckning resultat är i 
linje med uppsatta mål samt bedöma om dessa implementerats och genomförts som avsetts. 
 
 2120.A4 - Lämpliga kriterier krävs för att utvärdera kontroller. Internrevisorer ska utröna i vilken utsträckning 
ledningen upprättat lämpliga kriterier för att kunna bedöma om målen uppnåtts. Om så är lämpligt ska 
internrevisorer använda dessa i sin utvärdering. Om så inte är fallet ska internrevisorer tillsammans med 
ledningen utarbeta lämpliga utvärderingskriterier. 
 
2120.C1 - Under ett konsultåtagande ska internrevisorer rikta sig mot kontroller i överensstämmelse med 
målsättningarna för uppdraget samt vara uppmärksam på förekomsten av betydande brister i styrningen. 
 
2120.C2 - Internrevisorer ska tillämpa kunskaper om kontroller som förvärvats vid konsultåtagande vid 
identifiering och utvärdering av betydande riskexponering inom organisationen. 
 
2130 - Ledning 
Internrevisionsverksamheten ska bedöma och ge lämpliga rekommendationer i syfte att förbättra 
ledningsprocessens möjlighet att bidra till följande målsättningar: 
Främja lämplig etik och värderingar inom organisationen. 
Säkerställa effektiv ledning av organisationen samt ansvarstagande. 
Effektiv kommunikation av risk och styrinformation till lämpliga delar av organisationen. 
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Effektiv koordinering och distribution av och information till styrelseledamöter, externrevisorer, internrevisorer 
och ledningspersonal.  
 
2130.A1 – Internrevisionsverksamheten ska utvärdera utformning, genomförande och effektivitet av 
organisationens etikrelaterade mål, program och aktiviteter. 
 
2130.C1 - Konsultåtagandets målsättningar ska överensstämma med organisationens övergripande värderingar 
och målsättningar. 
 
2200 - Planering av Åtagande  
Internrevisorer ska utarbeta och dokumentera en plan för varje åtagande inkluderande omfattning, målsättningar, 
val av tidpunkt och resursallokeringar. 
 2201 - Planeringsöverväganden 
Vid planeringen av åtagandet ska internrevisorn beakta: 
Målsättningarna för verksamheten som granskas och på vilket sätt verksamheten styrs. 
Betydande risker för verksamheten, dess målsättningar, resurser och aktiviteter samt på vilket sätt 
riskexponeringen hålls på en acceptabel nivå. Lämpligheten och effektiviteten i verksamhetens riskhantering och 
styrsystem jämfört med relevant ramverk eller modell. 
Möjligheterna att kunna åstadkomma betydelsefulla förbättringar i verksamhetens riskhantering, lednings- och 
styrsystem. 
 
2201.C1 - Internrevisorer ska komma överens med kund om  konsultåtagandets målsättning, omfattning 
respektive parts skyldigheter och andra kundförväntningar. För större uppdrag ska denna överenskommelse 
dokumenteras. 
 
2210 - Målsättningar för åtagandet  
Målsättningar ska fastställas för varje åtagande. 
 
2210.A1 - Internrevisorer ska genomföra en preliminär bedömning av risker relevanta för den granskade 
aktiviteten. Åtagandets målsättningar ska återspegla resultaten av denna riskbedömning. 
2210.A2 - Internrevisor ska överväga sannolikheten för väsentliga fel, oegentligheter, icke-efterlevnad och annan 
exponering vid upprättande av målsättningar för åtagandet. 
 
2210.C1 - Målsättningar för konsultåtagande ska riktas mot risk-, kontroll- och ledningsprocesser i den 
utsträckning som överenskommits med kunden. 
 
2220 - Åtagandets omfattning 
Den fastställda omfattningen ska vara tillräcklig för att uppnå målen för uppdraget. 
 
2210.A1 - Omfattningen av åtagandet ska ta hänsyn till relevanta system, register, personal och fysiska 
tillgångar, inklusive sådana som disponeras och kontrolleras av tredje part. 
2220.A2 – Om väsentliga möjligheter till konsulttjänster uppstår under ett säkringsåtagande ska en särskild 
skriftlig överenskommelse om målsättning, omfattning, respektive parters skyldigheter och andra förväntningar 
upprättas och resultatet av konsultuppdraget communiceras i enlighet med riktlinjer för konsultåtagande. 
 
2220.C1 - Vid genomförande av kunsultåtagande ska internrevisorer säkerställa att åtagandets omfattning är 
tillräcklig för att kunna uppnå överenskomna mål. Om anledning till förbehåll avseende omfattningen uppstår 
under åtagandets gång ska internrevisorer diskutera dessa med kunden för att bestämma om åtagandet ska 
fortsätta.. 
 
2230 - Resursallokering för åtagande  
Internrevisorer ska bestämma vilka resurser som behövs för att åtagandets målsättningar ska kunna uppnås. 
Bemanningen ska baseras på en utvärdering av åtagandets karaktär och komplexitet samt eventuella 
tidsbegränsningar och tillgängliga resurser. 
2240 – Arbetsprogram för åtagande  
Internrevisorer ska utarbeta arbetsprogram som medför att åtagandets målsättningar uppnås. Dessa 
arbetsprogram ska dokumenteras.  
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2240.A1 - Arbetsprogram ska fastställa tillvägagångssätt för att identifiera, analysera, utvärdera och 
dokumentera information under åtagandet. Arbetsprogrammet ska godkännas innan det implementeras och alla 
justeringar ska godkännas snarast möjligt. 
 
2240.C1 – Arbetsprogram för konsultåtagande kan variera i form och innehåll beroende på uppdragets karaktär. 
 
2300 – Genomföra Åtagande   
Internrevisorer ska identifiera, analysera, utvärdera och dokumentera tillräckligt med information för att nå 
åtagandets målsättningar.  
2310 - Identifiera information 
Internrevisorer ska identifiera tillräcklig, tillförlitlig, relevant och användbar information för att nå åtagandets 
målsättningar.  
2320 - Analys och utvärdering 
Internrevisorer ska basera sina slutsatser och resultat på lämpliga analyser och utvärderingar. 
2330 - Dokumentera information 
Internrevisorer ska dokumentera relevant information som underlag till slutsatser och resultat av åtagandet. 
 
2330.A1 - Internrevisionschefen ska styra tillgången till dokumentation från åtagande. Internrevisionschefen ska 
ha godkännande från ledning och/eller jurist på lämpligt sätt innan sådan information lämnas ut till extern part. 
2330.A2 - Internrevisionschefen ska utarbeta krav för bevarande av dokumentation från åtagande. Dessa krav 
ska vara förenliga med organisationens riktlinjer och alla tillämpliga regelverk eller liknande. 
 
2330.C1 - Internrevisionschefen ska utarbeta regler för förvaring och bevarande av dokumentation från åtagande 
samt utlämnande av denna till interna och externa parter. 
 
Dessa regler ska vara förenliga med organisationens riktlinjer och alla tillämpliga regelverk eller liknande. 
 
2340 – Övervakning av åtagande  
Åtaganden ska övervakas på lämpligt sätt för att säkerställa att målen uppnås, kvaliteten uppfylls och att personal 
finns tillgänglig. 
 
2400 - Kommunicera Resultat 
Internrevisorer ska kommunicera resultaten från ett åtagande. 
2410 - Kriterier för kommunikation 
Kommunikation från åtagandet ska innefatta målsättningar och omfattning, såväl som tillämpliga slutsatser, 
rekommendationer och handlingsplaner. 
 
2410.A1 - Slutrapport ska när så är  lämpligt innefatta internrevisorns övergripande uppfattning och/eller 
slutsatser. 
2410.A2 - Internrevisorer uppmuntras att även erkänna ”tillfredsställande prestationer” i sin kommunikation av 
åtagande.  
2410.A3 – När resultat från åtagande lämnas till extern part ska erforderliga begränsningar i distribution och 
användande av informationen inkluderas i kommunikationen.  
 
2410.C1 - Kommunikation av framskridande och resultat från konsultåtagandets kan variera i form och innehåll 
beroende på åtagandets karaktär och kundens behov. 
 
2420 - Kommunikationskvalitet 
Kommunikationen ska vara korrekt, objektiv, tydlig, koncis, konstruktiv, fullständig och i rätt tid. 
 
2421 - Fel och utelämnanden 
Om en slutrapport skulle innehålla något väsentligt fel eller utelämnande, ska internrevisionschefen 
kommunicera rättelse till alla dem som fått den felaktiga informationen. 
2430 - Uppdagande av icke-överensstämmelse med Riktlinjerna  
När avvikelse från Riktlinjerna påverkar ett specifikt åtagande ska kommunikation av resultat tillhandhålla 
information om: 
Riktlinje(r) med vilka full överensstämmelse inte uppnåtts. 
Anledning(ar) till icke-överensstämmelse; och  
Konsekvenser av icke-överensstämmelse på uppdraget. 
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2440 - Spridning av resultat 
Internrevisionschefen ska sprida resultaten till lämpliga parter. 
 
2440.A1 - Internrevisionschefen svara för att slutresultat kommuniceras till parter som kan säkerställa att 
resultaten tas under lämpligt övervägande. 
2440.A2 – Om inget annat sägs i lag, stadga eller föreskrift ska revisionschefen, innan resultat lämnas ut till 
extern part: 
Bedöma möjlig risk för organisationen. 
Rådfråga företagsledning och/eller jurist när så är lämpligt 
Styra spridningen genom att begränsa användningen av resultat.  
 
2440.C1 - Internrevisionschefen ansvara för kommunikationen av slutresultatet från konsultåtagandet till kund. 
2440.C2 - Under konsultåtagande kan problem avseende riskhantering, styrning och ledning upptäckas. Om 
dessa anses vara viktiga för organisationen ska de meddelas till företagsledning och styrelse. 
 
2500 – Övervaka Framsteg  
Internrevisionschefen ska upprätta och underhålla ett system med uppgift att övervaka de resultat som 
kommuniceras till ledningen. 
 
2500.A1 - Internrevisionschefen ska upprätta en uppföljningsprocess för att övervaka och säkerställa att 
ledningens åtgärder implementerats på effektivt sätt samt att högsta ledningen accepterat risken att åtgärder inte 
vidtas. 
 
2500.C1 - Internrevisionsverksamheten ska övervaka att resultaten av konsultåtagande  kommuniceras i den 
utsträckning som överenskommits med kund. 
 
2600 – Beslut rörande Ledningens Riskacceptans 
Om internrevisionschefen misstänker att företagsledningen accepterat en risknivå som kan vara oacceptabel för 
organisationen, ska han/hon ta upp frågan med företagsledningen. Om beslutet beträffande risk inte fattas ska 
internrevisionschefen och företagsledningen gemensamt vidarebefordra frågan till styrelsen för beslut. 
 
Definitioner 
Tillföra värde: Organisationer finns för att skapa värde eller fördelar för sina ägare, andra intressenter, kunder 
och klienter. Denna princip bildar grunden för organisationens existens. Värde skapas genom organisationens 
utveckling av produkter och tjänster samt dess användning av resurser för att marknadsföra dessa produkter och 
tjänster. När internrevisorer samlar information/uppgifter som underlag för att förstå och bedöma risk får de stor 
insikt i verksamheten och dess förbättringspotential vilket kan vara mycket fördelaktigt för organisationen. 
Denna värdefulla information kan förmedlas i form av rådgivning, yttranden, skriftlig kommunikation, eller 
genom andra produkter som alla vederbörligen ska kommuniceras till lämpliga personer i ledningen eller 
verksamheten. 
 
Tillfredsställande styrning: Finns om ledningen har planerat och organiserat (utformat) verksamheten på ett 
sådant sätt att den ger tillräcklig försäkran om att organisationens risker har hanterats effektivt och att 
organisationens mål kommer att uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt. 
 
Säkringstjänster: En objektiv utvärdering av fakta i syfte att tillhandahålla en oberoende bedömning av 
organisationens riskhantering, styr- eller ledningsprocesser. Detta kan inkludera finansiella-, verksamhets-, 
efterlevnads- och ”due diligence” åtaganden. 
 
Styrelse: En styrelse, styrelsens RK, ansvarig för en myndighet, styrelseorgan i en ideell organisation eller annan 
utsedd ledningsgrupp i en organisation eller annan juridisk person till vilken internrevisorer rapporterar. 
 
Instruktion: Instruktionen för internrevisionsverksamheten är ett formellt skriftligt dokument som beskriver 
verksamhetens syfte, befogenhet och skyldigheter. Instruktionen ska (a) fastställa internrevisionens ställning 
inom organisationen; (b) auktorisera åtkomst till register, personal och fysiska tillgångar som är relevanta för 
genomförandet av åtagandet och (c) definiera omfattningen av internrevisionens verksamhet. 
 
Internrevisionschef: Hög befattning inom organisationen med ansvar för internrevisionens verksamhet. I en 
traditionell internrevisionsverksamhet borde detta vara internrevisionsdirektören. Om 
internrevisionsverksamheten läggs ut på extern leverantör svarar internrevisionschefen för övervakning av 
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avtalet och den övergripande kvalitetssäkringen, rapporterar internrevisionens verksamhet till företagsledning 
och styrelse samt följer upp resultaten av åtaganden. Termen innefattar också andra titlar för ledande 
befattningar inom internrevision. 
 
Yrkesetisk Kod: Syftet med Yrkesetisk Kod från The Institute of Internal Auditors (The IIA) är att verka för ett 
etiskt förhållningssätt inom den globala yrkeskåren. En yrkesetisk kod är nödvändig och lämplig för 
internrevisorsyrket som grundar sig på det förtroende man tillskriver dess objektiva bedömning av risk, styrning 
och ledning. Yrkesetisk Kod gäller för såväl personer som enheter som tillhandahåller internrevisionstjänster. 
 
Efterlevnad: Förmågan att på ett rimligt sätt säkerställa efterlevnad av organisationens policies, planer, rutiner, 
lagar, förordningar, kontrakt m.m. 
 
Intressekonflikt: Förhållanden som inte är eller verkar vara i organisationens bästa intresse. En intressekonflikt 
skulle kunna påverka en individs förmåga att objektivt fullgöra sina åligganden och skyldigheter. 
 
Rådgivningstjänst: Rådgivning och därtill knutna kundtjänster vars innehåll och omfattning överenskommits 
med kund och som är avsedd att tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet. Exempel på sådan tjänst 
kan vara konsultation, rådgivning, yttranden, facilitering, processutformning och utbildning. 
 
Styrning: Samtliga åtgärder som vidtas av ledningen, styrelsen och andra parter i syfte att förbättra riskhantering 
samt öka möjligheterna att uppnå fastställda mål. Ledningen planerar, organiserar och leder genomförandet av 
erforderliga åtgärder för att åstadkomma rimlig säkerhet att mål ska nås. 
 
Styr- och kontrollmiljö: Styrelsens och ledningens inställning till vikten av styrning och kontroll av 
organisationen samt deras agerande. Styr- och kontrollmiljön ger den ordning och struktur som krävs för att 
uppnå huvudsyftet med styrsystemen. Styr- och kontrollmiljön innefattar följande element: 
Integritet och etiska värden. 
Ledningens filosofi och ledarstil. 
Organisatorisk struktur. 
Fördelning av befogenheter och ansvar. 
Policies och praxis avseende personalresurser. 
Medarbetares kompetens. 
 
Styr- och kontrollprocesser: Policies, rutiner och aktiviteter som ingår i ett ramverk för styrning och som har som 
uppgift att säkerställa att riskerna ligger inom den risktolerans som fastställts i organisationens 
riskhanteringsprocess. 
 
Åtagande: Med åtagande menas ett specifikt internrevisionsåtagande, eller en granskningsaktivitet, till exempel 
internrevision, självutvärdering, bedrägeriutredning eller rådgivning. Ett åtagande kan innefatta flera aktiviteter 
som syftar till att uppnå ett antal sinsemellan relaterade mål. 
 
Åtagandets målsättning: Allmänna utsagor från internrevisorer som definierar målsättningarna för åtagandet. 
 
Arbetsprogram för åtagande: Ett dokument som beskriver den arbetsgång som ska följas under ett åtagande för 
att uppnå planerade målsättningar. 
 
Extern leverantör av internrevisionstjänst: Av organisationen oberoende person eller organisation som har 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom särskilda områden. Exempel på externa leverantörer är bland andra 
försäkringstekniker, redovisningsspecialister, värderingsmän, miljöspecialister, bedrägeriutredare, advokater, 
tekniker, geologer, säkerhetsspecialister, statistiker, IT-specialister, externrevisorer och andra reviderande 
organisationer. Styrelsen, företagsledningen eller internrevisionschefen kan anlita extern leverantör. 
 
Bedrägeri: Alla illegala handlingar som kännetecknas av svek, förtigande eller kränkning av förtroende. Dessa 
handlingar behöver inte ha några inslag av fysiskt våld eller hot om våld.  Bedrägerier förövas av individer och 
organisationer för att erhålla pengar, egendom eller tjänster; för att undvika betalning eller förlust av tjänster; 
eller för att säkra personliga fördelar eller fördelar för en organisation. 
 
Ledningsprocess: De rutiner som organisationens intressenter (t.ex. aktieägare etc.) utnyttjar för att utöva uppsikt 
över de riskhanterings- och styrprocesser som administreras av den verkställande ledningen. 
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Försämringar: Försämringar som påverkar individuell objektivitet och organisatoriskt oberoende kan medföra 
personliga intressekonflikter, begränsning av internrevisionens omfattning, begränsningar i åtkomst av register, 
personal och egendom eller resursbegränsningar (finansiering). 
 
Internrevisionsverksamhet: En avdelning, division, konsultgrupp eller andra utövare som tillhandahåller 
oberoende, objektiva säkrings- och rådgivningstjänster, med uppgift att tillföra värde och förbättra en 
organisations verksamhet. Genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i  
riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser hjälper  internrevisionen organisationen att nå sina 
mål. 
 
Objektivitet: En opartisk mental inställning som kräver att internrevisorer utför sina åtaganden med en ärlig 
tilltro till resultatet av arbetet och inte gör några väsentliga kompromisser med avseende på kvalitet. Objektivitet 
innebär att internrevisorer inte får stå tillbaka för andras utlåtanden i revisionsärenden. 
Risk: Osäkerheten huruvida en möjlig händelse kan påverka måluppfyllelse. Risk mäts i termer av konsekvens 
och sannolikhet. 
 
Yrkesetisk Kod 
Introduktion 
Yrkesetisk Kod är avsedd att verka för ett etiskt förhållningssätt inom internrevisorsyrket. 
 
Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och 
förbättra verksamheten i olika organisationer Iinternrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att 
systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 
ledningsprocesser. 
 
En yrkesetisk kod är nödvändig och lämplig för internrevisorsyrket som grundar sig på det förtroende man 
tillskriver dess objektiva bedömning av, riskhantering, styrning och ledning. The IIA Yrkesetisk Kod sträcker sig 
bortom definitionen av internrevision och innefattar två viktiga delar: 
Principer som är relevanta för internrevisorsyrket och dess utövande. 
Uppföranderegler som beskriver normer för hur en internrevisor förväntas uppträda. Dessa regler är en hjälp för 
tolkning av Principerna och hur de kan  omsättas i praktisk handling och är avsedda att vara en etisk vägledning 
för internrevisorer. 
 
Yrkesetisk Kod tillsammans med The IIA Professional Practices Framework och andra relevanta yttranden från 
The IIA ger vägledning om hur internrevisorn ska agera. Med internrevisor avses medlemmar i IIA, certifierade 
eller kandidater till IIA:s yrkescertifieringar samt de som tillhandahåller internrevisionstjänster inom ramarna för 
internrevision. 
 
Tillämpning och Verkställande  
Yrkesetisk Kod gäller för både individer och enheter som erbjuder internrevisionstjänster. 
 
För IIA:s medlemmar och certifierade och/eller kandidater till IIA:s yrkescertifieringar, kommer brott mot 
Yrkesetisk Kod att bedömas och  administreras i enlighet med IIA:s stadgar och administrativa riktlinjer. Det 
faktum att ett särskilt uppförande inte nämns i uppförandereglerna hindrar inte att det kan vara oacceptabelt eller 
misskrediterande och således medföra att medlemmen, certifierad eller kandidat blir föremål för disciplinär 
åtgärd. 
 
Principer 
Internrevisorer förväntas tillämpa och upprätthålla följande principer: 
 
Integritet 
Internrevisorers integritet skapar förtroende och bildar grunden för tillit till deras omdömen.  
 
Objektivitet 
Internrevisorerer iakttar högsta grad av yrkesmässig objektivitet vid insamling, utvärdering och kommunikation 
av information om den verksamhet eller process som granskas. Internrevisorer ska ta alla relevanta 
omständigheter i beaktning och får inte onödigtvis låta sig påverkas av sina egna eller andras intressen i sina 
bedömningar. 
  
 



IIA:s standarder översatta av IRF till svenska 
 

 
57 

Förtrolighet 
Internrevisorer ska respektera värdet av och äganderätten till informationen de får tillgång till och får inte röja 
denna utan särskilt tillstånd, förutsatt att det inte finns juridiska eller yrkesmässiga skyldigheter att göra så. 
  
Kompetens  
Internrevisorer ska tillämpa de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för utförande av 
internrevisionstjänsterna. 
 
Uppföranderegler 
Integritet 
 Internrevisorer: 
1.1. Ska utföra sitt arbete på ett ärligt, noggrant och ansvarsfullt sätt. 
1.2. Ska följa lagar och tillhandahålla de uppgifter som lagar och professionen förväntar. 
1.3. Ska inte medvetet delta i illegal verksamhet eller vara involverad i för internrevisionsyrket eller organisation 
diskrediterande sammanhang. 
1.4. Ska respektera och verka för organisationens juridiska och etiska målsättningarna.  
 
Objektivitet 
Internrevisorerer: 
2.1. Ska inte medverka i sammanhang eller förhållande som kan påverka eller antas påverka dennes opartiskhet. 
Detta inbegriper även sammanhang eller förhållanden som kan strida mot organisationens intressen. 
2.2. Ska inte ta emot någonting som kan påverka eller antas påverka dem i sina yrkesmässiga bedömningar. 
2.3. Ska bringa i dagen alla väsentliga uppgifter som – om de inte yppas – kan komma att förvanska 
rapporteringen av de verksamheter som granskas. 
 
Förtrolighet 
Internrevisorer: 
 3.1. Ska omsorgsfullt använda och skydda av den information de får tillgång till i arbetet. 
3.2. Ska inte använda information för egen vinning och inte heller på något sätt som skulle vara oförenligt med 
lag eller skadligt för organisationens rättmätiga och etiska målsättningar. 
 
Kompetens 
Internrevisorer: 
4.1. Ska engagera sig endast i sådana tjänster för vilka de besitter erforderliga kunskaper, färdigheter och 
erfarenheter. 
4.2. Ska utföra internrevisionstjänster i överensstämmelse med Riktlinjern för Yrkesmässig Internrevision. 
4.3. Ska kontinuerligt höja sin yrkeskompetens samt effektiviteten och kvaliteten på sina tjänster. ”
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Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 2005:1 
Nedan följer ett utdrag från de kapitel som är direkt kopplade till internrevision. 
 
3 kap. Intern styrning och kontroll 
1 § Genom en god intern kontroll kan ett företag säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisation och 
förvaltning av verksamheten, en tillförlitlig finansiell rapportering, 
• en effektiv drift och förvaltning av informationssystem, en god förmåga att identifiera, mäta, övervaka och 
hantera sina risker, en god förmåga att efterleva lagar och förordningar, interna regler, samt god sed eller god 
standard. 
 
2 § Styrelsen och verkställande direktören bör verka för att en god intern kontroll präglar organisationen och 
driften av företagets verksamhet. 
 
3 § För att upprätthålla en god intern kontroll bör organisationen anpassas till de förändringar i interna och 
externa risker som inträffar över tiden. 
 
4 § Ett företag kan uppnå en god intern kontroll genom att exempelvis: följa upp verksamheten löpande och se 
till att det finns kontroller som säkerställer att rapporteringen på ett rimligt sätt återspeglar verksamheten, 
kontrollera löpande att resurser utnyttjas effektivt och i syfte att nå företagets mål, ta fram interna regler, samt 
dokumentera och uppdatera dessa löpande, fördela ansvar och arbete så att risken för intressekonflikter undviks, 
se till att en befattningshavare inte ensam handlägger en transaktion genom hela behandlingskedjan 
(dualitetsprincipen), säkerställa genom kontroller att information lämnas om utvecklingen inom ett 
verksamhetsområde avviker från riktlinjer och mål i företaget, säkerställa genom kontroller att redovisningen är 
fullständig och riktig, transaktioner rapporteras i tid samt att redovisade transaktioner verkligen är genomförda, 
säkerställa genom kontroller för informationssäkerhet och fysisk säkerhet, kontinuitet i verksamheten och skydda 
företagets och kundernas tillgångar, se till att informations- och rapporteringssystem säkerställer aktuell och 
relevant information om institutets verksamhet och riskexponering etc. 
 
4 kap. Hantering och kontroll av risker 
Risker i verksamheten 
1 § Risker som bör hanteras och kontrolleras är exempelvis följande: 
• kredit- och motpartsrisker, 
• marknadsrisker (ränte-, valuta- och kursrisker), 
• likviditetsrisker, 
• operativa risker (risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte 
ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser inklusive legala risker). 
 
För försäkringsbolag och understödsföreningar finns därutöver specifika försäkringsrisker, så som 
• teckningsrisker, 
• reservsättningsrisker, 
• återförsäkringsrisker, och 
• matchningsrisker. 
 
Interna regler för hantering och kontroll av risker 
2§ Styrelsen bör se till att företagets hantering av risker (riskhantering) och uppföljningen 
av företagets risker (riskkontroll) är tillfredsställande. För detta ändamål bör det fastställas interna regler i fråga 
om riskhanteringen och riskkontrollen. Det bör löpande säkerställas att dessa regler följs.  
 
3§ Det bör finnas en samlad funktion i företaget för självständig riskkontroll. Funktionen bör informera styrelse, 
ledning och i övrigt dem som har behov av informationen. 
 
Informationen bör ge en allsidig och saklig bild av företagets risker samt innehålla analyser av utvecklingen av 
riskerna. Funktionen bör också föreslå de ändringar i styrdokument och processer som funktionens iakttagelser 
om riskhanteringen ger anledning till. 
 
Funktionen bör vara underställd den verkställande direktören. Den kan även vara placerad under en annan 
ledande befattningshavare med goda kunskaper om företagets risker, som är direkt underställd den verkställande 
direktören. Denna person ska dock inte ha ansvar för den dagliga affärsverksamheten . Funktionen bör ha 
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tillräckliga resurser för sina uppgifter. Uppgifterna bör inte utföras av befattningshavare som arbetar med den 
dagliga affärsverksamheten. 
 
4§ Funktionen kan utforma arbetet på olika sätt beroende på företagets verksamhet. 
Den kan t.ex. uppdra åt andra funktioner i företaget att sammanställa underlag 
för dess rapporter och analyser. Funktionen ansvarar dock alltid för den samlade 
rapporteringen och analysen av företagets risker liksom för att underliggande data 
är korrekta. 
 
5 § För försäkringsbolag gäller dessutom 8 kap. 1 § och 16 kap. 1 § försäkringsrörelselagen 
(1982:713) om den ansvarige aktuariens uppgifter och ansvar. 
 
5 kap. Regelefterlevnad (Compliance) 
1§ Med regelefterlevnad menas i dessa allmänna råd efterlevnad av lagar, förordningar 
och interna regler samt god sed eller god standard (nedan gemensamt benämnda regler) avseende den 
tillståndspliktiga verksamheten. Bristande regelefterlevnad kan leda till ökade operativa risker, risker för 
juridiska sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktesförluster. Hur ska regelefterlevnaden 
säkerställas? 
 
2§ Styrelsen bör se till att det finns en funktion (compliance) som utgör ett stöd 
för att verksamheten drivs enligt gällande regler. Funktionen bör också, om det är 
lämpligt, följa upp regelefterlevnaden. 
Funktionen bör löpande informera om de risker som kan uppkomma i verksamheten 
till följd av bristande regelefterlevnad, hjälpa till med att identifiera och bedöma 
sådana risker samt biträda vid utformningen av interna regler. Funktionen bör också 
informera styrelsen, verkställande direktören och ledningen i frågor om regelefterlevnad. 
 
3 § Funktionen bör löpande se till att den personal som berörs får information om nya eller ändrade regler och, 
om det behövs, utbildning i nya regelverk. 
 
4§ Styrelsen eller verkställande direktören bör utfärda interna regler för funktionens 
ansvarsområde, omfattningen och genomförandet av funktionens arbete samt rutiner för information om 
iakttagelser. 
 
5§ Funktionen bör vara underställd styrelsen, eller den verkställande direktören. Den kan även vara placerad 
under en annan ledande befattningshavare med goda kunskaper om företagets risker och verksamheten i övrigt, 
som är direkt underställd den verkställande direktören. Funktionen bör ha tillräckliga resurser för sina uppgifter. 
Den bör även ha personal 
med goda kunskaper om företagets risker och de regler som företaget tillämpar. 
 
6§ Funktionens arbete kan utformas på olika sätt beroende på företagets verksamhet. Det kan variera dels mellan 
olika företag, dels inom ett företag exempelvis på lokal och central nivå. 
 
Strävan bör vara att funktionen så långt det är möjligt når en självständig ställning i 
förhållande till den direkt affärsdrivande verksamheten. Funktionens arbete kan om 
det är lämpligt utföras av konsulter. 
 
7§ För värdepappersföretag gäller dessutom 3 kap. Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2002:7) om uppföranderegler på värdepappersmarknaden. 
 
6 kap. Oberoende granskningsfunktion (Internrevision) 
1 § Styrelsen bör se till att det finns en funktion som granskar och utvärderar den 
interna kontrollen (som innefattar riskkontrollen och compliancefunktionen). I de 
företag som har en funktion för internrevision bör det vara denna som utför uppgifterna. 
Funktionen bör ha tillräckliga resurser för sina uppgifter. Den bör även ha personal med 
– goda kunskaper om företagets risker och de regler som företaget tillämpar, samt 
– särskild kompetens för att granska och utvärdera utveckling, drift och förvaltning 
av företagets informationssystem. 
 
2§ Funktionen bör vara direkt underställd styrelsen. Organisatoriskt bör den vara 
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helt separerad från verksamheten som ska granskas. Funktionens oberoende innebär 
alltså att den inte bör delta i den operativa verksamheten. 
 
3§ Styrelsen bör i interna regler fastställa funktionens ansvar, arbetsuppgifter, och 
rutiner för rapportering. 
 
4§ Funktionen bör följa upp att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer 
med styrelsens interna regler. Funktionen bör också granska och utvärdera 
företagets organisation och rutiner. Chefen för funktionen bör närvara vid de 
styrelsesammanträden då funktionens rapporter behandlas. 
 
5§ Granskningen kan, om det är lämpligt, utföras av konsulter. 
 
6§ Funktionens arbete bör dokumenteras.” 



Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) 
 

 
61 

 

Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) 
Nedan följer ett utdrag ur Bank- och finansieringslagen av de kapitel som berör vårt ämne. 
 
6 kap. Övergripande bestämmelser om ett kreditinstituts rörelse 
Riskhantering 
2 § Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad 
med. 
 
Ett institut skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker 
sammantagna inte medför att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. 
 
Genomlysning 
3 § Ett kreditinstituts rörelse skall organiseras och drivas på ett sådant sätt att institutets ställning kan 
överblickas. 
 
Sundhet 
4 § Ett kreditinstituts rörelse skall även i andra avseenden än som sägs i 1-3 §§ drivas på ett sätt som är sunt. 
 
Riktlinjer och instruktioner 
5 § Styrelsen i ett kreditinstitut skall se till att det finns skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i den 
omfattning som behövs för att styra rörelsen. 
 
Huvudkontor i Sverige 
6 § Varje kreditinstitut skall ha sitt huvudkontor i Sverige. 
 
7 kap. Verksamhet och innehav av egendom 
Finansiell verksamhet 
1 § Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. 
 
Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat 
1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra 
jämförbara fordringsrätter, 
 
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller 
fordringar, 
 
3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande 
(leasing), 
 
4. förmedla betalningar, 
 
5. tillhandahålla betalningsmedel, 
 
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 
 
7. medverka vid värdepappersemissioner, 
 
8. lämna ekonomisk rådgivning, 
 
9. förvara värdepapper, 
 
10. driva rembursverksamhet, 
 
11. tillhandahålla värdefackstjänster, 
 
12. driva valutahandel, 
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13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (1991:981) om  
värdepappersrörelse, samt 
 
14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). 
 
9 kap. Kapitalbasens storlek, motbok och omyndigas medel 
1 § Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och 
stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. 
 
13 kap. Tillsyn 
Tillsynen och dess omfattning 
2 § Finansinspektionen har tillsyn över kreditinstitut och utländska kreditinstitut som inrättat filial enligt 4 kap. 4 
§. 
 
För ett kreditinstitut omfattar tillsynen att rörelsen drivs enligt 
 
1. denna lag, 
 
2. andra författningar som reglerar institutets verksamhet, 
 
3. institutets bolagsordning, stadgar eller reglemente, och 
 
4. interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar institutets verksamhet. 
 
Inspektionen har dessutom tillsyn över att kreditinstitutets ägare och ledning uppfyller lämplighetskraven i denna 
lag. 
 
4 § Finansinspektionen får när inspektionen anser att det är nödvändigt genomföra en undersökning hos ett 
kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial enligt 4 kap. 4 §. 
 
Upplysningar från och undersökningar hos andra företag 
5 § Om ett kreditinstitut ingår i en koncern, skall de övriga företagen i koncernen lämna Finansinspektionen de 
upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen behöver för 
sin tillsyn över institutet. 
 
6 § Har ett företag fått i uppdrag av ett kreditinstitut att driva någon del av institutets rörelse, får 
Finansinspektionen genomföra undersökningar hos företaget, om det behövs för tillsynen över institutet. Ett 
sådant företag skall också lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed 
sammanhängande omständigheter som inspektionen behöver för sin tillsyn över institutet. 
 
Samarbete med behöriga myndigheter 
7 § Finansinspektionen skall i samarbete med behörig hemlandsmyndighet utöva tillsyn över att likviditeten är 
tillfredsställande i en här i landet inrättad filial till ett utländskt kreditinstitut som avses i 4 kap. 1 §. 
 
Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet i ett annat land inom EES genomföra en 
undersökning hos filialen och hos en filial till ett sådant företag som avses i 4 kap. 3 §. 
 
8 § Finansinspektionen skall lämna de uppgifter som en behörig myndighet i ett annat land inom EES behöver 
för sin tillsyn över ett utländskt kreditinstitut, ett utländskt finansiellt institut eller dotterföretag som driver 
verksamhet här enligt 4 kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
Revision 
9 § Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i 
revisionen av ett kreditinstitut. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny 
revisor. 
 
Revisorn har rätt till skäligt arvode från institutet för sitt arbete. Storleken på arvodet bestäms av inspektionen. 
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Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för en revisor som förordnats av inspektionen. En revisor som 
förordnats av Finansinspektionen skall oavsett stämmans anvisningar följa den instruktion som inspektionen har 
utfärdat. 
 
10 § En revisor eller en särskild granskare skall omgående rapportera till Finansinspektionen om han eller hon 
vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett kreditinstitut får kännedom om förhållanden som 
 
1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar institutets verksamhet, 
 
2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller 
 
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning 
enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551), 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 
4 a kap. 14 och 15 §§ sparbankslagen (1987:619) eller 7 a kap. 14 och 15 §§ lagen (1995:1570) om 
medlemsbanker. 
 
Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om 
förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i kreditinstitutets moderföretag eller 
dotterföretag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med institutet. Lag (2005:932). 
 
Upprättande av särskild balansräkning 
11 § Styrelsen i en sparbank, en medlemsbank eller i en kreditmarknadsförening är skyldig att genast låta 
upprätta en särskild balansräkning, om det finns skäl att anta att institutet inte kan uppfylla kravet på 
kapitaltäckning enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och 
värdepappersbolag. 
 
Balansräkningen skall granskas av institutets revisor. Om granskningen visar att kravet inte är uppfyllt, skall 
institutets styrelse genast underrätta Finansinspektionen. 
 
Sammankallande av styrelse eller stämma 
12 § Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett kreditinstitut. Om styrelsen inte har rättat sig efter en 
begäran från inspektionen om att kalla till extra stämma, får inspektionen utfärda en sådan kallelse. 
 
Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid ett sådant styrelsesammanträde som inspektionen 
har sammankallat samt delta i överläggningarna. 
 
15 kap. Ingripanden 
Ingripande mot kreditinstitut 
1 § Om ett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar 
institutets verksamhet, institutets bolagsordning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin 
grund i författningar som reglerar institutets verksamhet, skall Finansinspektionen ingripa. 
 
Ingripande sker genom utfärdande av föreläggande att vidta åtgärd inom viss tid, förbud att verkställa beslut eller 
genom anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig skall kreditinstitutets tillstånd återkallas eller, om det är 
tillräckligt, varning meddelas. 
 
Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om institutet gör rättelse 
eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder bedöms tillräckliga. 
 
2 § Om någon som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör inte uppfyller de krav 
som anges i 3 kap. 2 § 4, skall Finansinspektionen återkalla institutets tillstånd. Det får dock ske bara om 
inspektionen först beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör och om 
han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i 
styrelsen eller som verkställande direktör. 
 
I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller verkställande 
direktör inte längre får vara det. Finansinspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till 
dess institutet utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör. 
 
3 § Finansinspektionen skall återkalla ett kreditinstituts tillstånd om institutet 
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1. inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett 
beslut som har vunnit laga kraft, 
 
2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser, 
 
3. har förklarat sig avstå från tillståndet, 
 
4. har överlåtit hela sin rörelse, 
 
5. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller 
 
6. försatts i konkurs eller om beslut fattats om att institutet skall träda i tvångslikvidation. 
 
I fall som avses i första stycket 2 och 5 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt. Lag (2005:1055). 
 
4 § Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen bestämma hur avvecklingen av rörelsen skall ske. 
 
Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta rörelsen. 
 
5 § Har Finansinspektionen av en behörig myndighet underrättats om att ett svenskt kreditinstitut överträtt 
föreskrifter som gäller i det landet för sådana institut, skall inspektionen vidta de åtgärder som anges i 1-4 §§ 
mot institutet, om det föreligger någon omständighet som avses där. Inspektionen skall underrätta den behöriga 
myndigheten om vilka åtgärder som 
vidtas. 
 
6 § Ärenden som rör ingripanden enligt 1-5 §§ mot en bank prövas av regeringen om ärendet är av principiell 
betydelse eller av särskild vikt. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finansinspektionen. 
 
Straffavgift 
7 § Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anmärkning eller varning enligt 1 §, får Finansinspektionen 
besluta att institutet skall betala en straffavgift. Om regeringen beslutar om anmärkning eller varning får den 
överlämna till inspektionen att besluta om straffavgift skall betalas. 
 
Avgiften tillfaller staten. 
8 § Straffavgiften skall fastställas till lägst femtusen kronor och högst femtio miljoner kronor. 
 
Avgiften får inte överstiga tio procent av kreditinstitutets omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om 
överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om 
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas. 
 
Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven enligt 6 kap. 1 §. 
 
9 § När straffavgiftens storlek fastställs, skall särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som 
föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge överträdelsen har pågått. 
 
Förseningsavgift 
10 § Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar som föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § 5, 
får Finansinspektionen besluta att institutet skall betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor. 
 
Avgiften tillfaller staten. Lag (2005:197). 
Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift 
11 § Straffavgiften eller förseningsavgiften skall betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att 
beslutet om den vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i 
beslutet. 
 
12 § Finansinspektionens beslut att påföra straffavgift eller förseningsavgift får verkställas utan föregående dom 
eller utslag om avgiften inte har betalts inom den tid som anges i 11 §. 
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13 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 11 §, skall 
Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga 
fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. 
 
14 § En straffavgift eller förseningsavgift som påförts faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett 
inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. 
 
Vite 
20 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt denna lag, får inspektionen förelägga 
vite.
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Intervjuguide för bankerna 
 
Fakta om respondenten 
Först skulle vi vilja att du berättar kort om dig själv. 
Yrkesmässig bakgrund? 
År i branschen? 
Befattning och tid på denna position? 
 
1. Fakta om bankens internrevision 
När implementerade banken IR? 
Hur många arbetar inom IR?  
Hur många är CIA certifierade? 
Hur många har CISA certifiering på IT-revisionen? 
Använder ni er av IIA:s standarder?  
Tillämpar ni COSO-modellen? 
 
2. Definition, utformning och bankens mål med IR  
Hur definierar banken IR? 
Hur planeras bankens IR? 
Vilket mål har bankens IR? 
Vad tror du påverkar IR:s utformning och omfattning? 
Har ni skriftliga riktlinjer för bankens IR? 
Finns det några nackdelar med bankens IR? 
 
3. Riskhantering  
Vilka är de väsentligaste riskerna i banken?  
Har ni någon gräns för väsentlighet (materialitet)? 
Hur hanterar ni bankens risker i praktiken? 
 
4. Granskningsförfarande, uppföljning och dokumentation 
Hur ser IR:s granskning och kontroll ut i praktiken?   
Hur är granskningen fördelad mellan den finansiella rapporteringen och den operationella granskningen? 
Hur ser uppföljningen och dokumentation av IR ut?  
Hur ofta utvärderas och uppdateras IR:s befintliga riktlinjer? 
 
5. Internrevisionens värde 
Skapar IR något värde för banken?  
Kan ni och i så fall hur mäter ni detta värde? 
Hur säkerställs IR kompetens?  
 
6. Internrevisionens oberoende och kompetens 
Hur säkerställer ni IR:s oberoende och kompetens?  
Hur är IR fristående? 
Har IR några andra arbetsuppgifter än ren IR?  
Vilken funktion har ert RK? 
 
7. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
Hur ser ni som bank på IR i förhållande till ER? 
Hur ser ert samarbete med ER ut? 
Hur kan ni dra nytta av varandras arbete? 
Är IR:s arbete synkroniserat med ER sett över året? 
Påverkar ER:s utformning er IR eller tvärtom? 
 
8. Kodens påverkan  
Har koden påverkat bankens styrning generellt sett? 
Har koden påverkat er IR?  
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Intervju med Svenska Handelsbanken (SHB), 060404 
 
Fakta om respondenten 
Tord Jonerot har arbetat inom SHB i 16 år, varav 13 år som koncerninternrevisionschef. De 
första tre åren var han revisionschef för en grupp som arbetar med trading, och var underställd 
dåvarande Jonerot. Innan han började på SHB har han arbetat med avveckling av 
affärsbestånd och kapitalförvaltning samt arbetat som externrevisor. 
 
1. Internrevisionens struktur 
Jonerot vet inte exakt när banken implementerade IR men det har funnits i minst 50 år.  
 
Det är cirka 75 personer som arbetar med IR i hela koncernen. I Stockholm, centralt, på 
huvudkontoret arbetar det 25 personer. Det finns även två regionkontor som ligger i 
Stockholm där det arbetar 10 personer och på de övriga lokala regionbankerna 30 personer. På 
de utländska enheterna arbetar 30 personer. IR på de utländska enheterna är direkt 
underställda Jonerot, medan de på regionbankerna är underställda regionbankscheferna 
(RBC). Jonerot har dock ett professionellt ansvar att utveckla och utveckla kvaliteten på det 
arbete som utförs. För banken är det viktigt att varje regionbank ska kunna ses som en 
självständig bank, en form av decentralisering som genomsyrar hela SHB. 
 
Jonerot är själv inte CIA certifierad, men det är uppskattningsvis två till tre som är det på IR. 
Naturligtvis ges stöd till dem som vill bli certifierade och de som vill certifiera sig 
uppmuntras, och banken bekostar även det. Jonerot prioriterar det inte högst utan det är 
kompetensen som är viktigast. På IT-sidan är de flesta CISA-certifierade, fyra av sex 
personer. 
 
IIA-standarden tillämpas fullt ut, det framgår dock inte i årsredovisningen. 
 
Banken följer principerna bakom COSO-modellen i stora drag. 
 
Kvalitetsmässigt har revisionen stärkts de sista 20 åren, innan dess var det inte lika många och 
stora risker förknippat med verksamheten. Ett behov av att kontrollera att de anställda 
verkligen gör det de ska har också ökat. IR har fått mer tyngd idag, förut var IR inte lika 
prioriterad. Tidigare blev Jonerot kallad av styrelsen när de tyckte det var lämpligt. Numera är 
det schemalagt och det har även tillkommit ett revisionsutskott (RU). 
 
Utvecklingen av verksamheten och ökade risker har medfört en ökad medvetenhet som har 
styrt och påverkat utvecklingen av IR. Det är viktigt att styrelsen och ledningen får en 
direktrapportering för att uppdateras hur det fungerar och står till ute i bankerna. 
 
Jonerot:s uppfattning är att IR i SHB alltid har varit förhållandevis stark och självständig, 
banken har alltid uttalat att IR får de resurser som de anser sig behöva. Metodiken har 
utvecklats men i grund och botten är det samma arbete som utförs nu, men arbetet har 
formaliserats och strukturerats upp. 
 
IR följer bankens utveckling, de senaste tio åren har SHB blivit stora på försäkringsområdet 
vilket har påverkar arbetet. Marknaden styr också utvecklingen inom IR. 
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2. Definition, utformning och bankens mål med IR  
IR är ett internt granskningsorgan som är underställt styrelsen och som har ett antal 
avgränsade arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter är att man ska utvärdera att banken har en 
ändamålsenlig IK i alla dess delar och att IR verifierar att den IK-strukturen tillämpas i 
praktiken, granska räkenskaperna och bokslut, ansvara för att utreda interna oegentligheter 
samt att samordna alla revisionsfrågor. 
 
Planeringen sker utifrån en riskutvärdering i olika perspektiv. Revisionen planeras därefter 
när IR försökt identifiera väsentliga risker både till storlek och betydelse. Det sker utifrån 
processer i företaget, utifrån volym i form av balans- och resultaträkningen samt systemsfär, 
IT-stöd som banken använder sig av.  
 
Planeringen sker vidare utifrån två utgångspunkter, en detaljerad utvärdering från låg nivå 
som sedan sammanställs till en totalplan bestående av delarna samt uppifrån och ner. 
Revisionens ledningsgrupp sitter och gör en samlad utvärdering av koncernen där IR utifrån 
ett övergripande perspektiv försöker identifiera var de stora riskerna och svagheterna finns. 
Revisionsplaneringen görs genomgripande och mycket tid läggs på den för att styrelsen, 
bankledningen och IR själva anser det viktigt. Det hela utmynnar i ett antal revisionsplaner 
och en samlad plan, där Jonerot har ansvaret för att sammanställa den som avser koncernen. 
 
Jonerot utvecklar granskningsprogram som banken använder, men det är viktigt att RBC 
känner och har ett stort ansvar. Jonerot använder deras resultat för en bedömning om han 
anser att RBC har tillräcklig integritet. Arbetssättet påminner om när ER tar ställning till om 
de finner IR användbar, med andra ord kvaliteten på RBC och IR:s arbete är centralt och 
viktigt.  
 
IR:s mål är ett sätt att försöka bedöma kvaliteten på IK, en form av kvalitetsbedömning. I en 
perfekt värld skulle IR inte behövas av den orsaken att organisationen då skulle klara av IK 
och hela tiden upprätthålla den. I en nästan perfekt organisation skulle IR således bara finnas 
till för att bekräfta att IK var god. IR:s uppgift är att upprätthålla, bekräfta och identifiera 
svagheter samt att se till att driva utvecklingen så att banken förbättrar de områden som är 
svagare. IR ska hela tiden vara en drivkraft för att skapa en IK som ligger på en hög nivå. IR 
kan inte täcka in alla områden jämt, men existensen skapar incitament för att banken olika 
delar jobbar med till exempel IK på egen hand. För SHB är det den enskilde kunden och 
medarbetarna som är det viktiga i jämförelse med en portfölj. Det medför att det ställer krav 
på IR som måste få dessa två sidor att gå ihop och följa regelverket samtidigt. 
 
3. Riskhantering 
De risker som finns är bl.a. affärs-, kredit-, ränte-, valutakurs-, aktiekurs-, försäkringsrisker 
samt de operativa riskerna, framför allt på IT-sidan. 
 
Det är svårt att sätta någon gräns i monetära termer gällande risker. När det gäller affärsrisker 
så ska det finnas strukturer för att hantera risken medan det är svårare med de operativa 
riskerna. Där går det inte att eliminera alla risker, men SHB:s policy är att banken inte 
accepterar operativa risker som är högre än genomsnittet och som inte heller medför en så stor 
risk att det ger ett förlustresultat. Så stora risker är och andra sidan inte tänkbara att ta. 
 
Materialitet rörande bokslut finns. De operationella riskerna är mer att se till att rutinerna i 
banken elimineras vilka kan innebära förlust till exempel IT-avbrott och brand.  
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Banken har begränsningar i form av limiter, i form av monetära termer, som en enskild får ta 
beslut om. Ska de överträdas måste man gå högre upp i organisationen.  
 
4. Granskningsförfarande, uppföljning och dokumentation 
IR granskar inte sådant som inte innebär en risk till exempel de som representerar banken och 
inte gör några affärer eller tar beslut, så kallad relationsskapande verksamhet. SHB har en 
riskbaserad revision, men alla delar granskas inte varje år. Förändringsbenägenhet och 
riskstorlek styr granskningen, hur stor påverkan något kan ha på banken. 
 
SHB har två skriftliga riktlinjer för hur granskningen ska gå till. En som styrelsen fastställer 
för Jonerot:s arbetsuppgifter och en som Jonerot fastställer som beskriver revisionsmetodiken, 
vilken uppdateras åtminstone en gång om året. Riktlinjerna från styrelsen är allmänna, medan 
Jonerot:s är interna för banken och enbart till för revisionsanställda och bankens revisorer. 
 
När en granskning är slutförd skickas en revisionsrapport ut till den enhet som har granskats 
och till de överställda cheferna. IR begär då ett skriftligt svar och får på så sätt en reaktion och 
tidsplan över vad som ska åtgärdas. De delar som anses väsentliga sammanställs och 
rapporteras till en högre nivå. Slutligen sammanställer Jonerot utifrån dessa och rapporterar 
till bankledning och styrelse. Det som sammanställs följs upp löpande och sker en gång per 
halvår. I Jonerot:s rapportering till RU så kommenteras alla iakttagelser, exempelvis hur länge 
de funnits. Avrapporteringen sker ständigt tills Jonerot anser problemen lösta.  
 
När en kvalitetskontroll görs på en regionbank som redan har granskats görs samma stickprov 
igen, för att se om IR hittar det de sökte. Finns det dokumentation och kommer IR fram till 
rätt slutsatser är det väsentliga, allt i granskningen dokumenteras sedan. 
 
Han uppskattar att 30 procent av arbetet är bokslutsgranskning, men att det är svårt att dra 
någon exakt gräns eftersom arbetet är integrerat med andra aktiviteter. 
 
5. Internrevisionens värde 
Enligt Jonerot har regleringen av IR har skett successivt. För cirka 15 år sedan skulle det 
finnas en IR i banker, sedan infördes det att IR skulle vara underställd VD och styrelse. Det 
senaste är att IR ska rapportera till styrelsen och att han ska vara underställd denna. Det är 
också styrelsen som ska fastställa revisionsplanen. 
 
6. Internrevisionens oberoende och kompetens 
IR:s oberoende säkerställs genom den organisatoriska placeringen, Jonerot rapporterar till 
styrelsen och lönen sätts av en ersättningskommitté. IR har inget annat ansvarsområde än just 
IR för att oberoendet ska bibehållas. 
 
SHB skiljer på begreppen utskott och kommitté. Utskotten består av bankens 
styrelseledamöter medan en kommitté i banken består av styrelseledamöter och utomstående. 
 
Styrelsen fastställer vad RU ska ägna sig åt. De ska till exempel hålla kontakt med IR och ER, 
säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kontrollera hur SHB redovisar i 
förhållande till andra banker. 
 
I RU sitter det tre styrelseledamöter och så är Jonerot adjungerande. Även koncernchefen, 
ekonomichefen och ER är med i utskottens möten men räknas inte som fullvärdiga 
medlemmar. 
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Bankföreningen har en RK som diskuterar kvalitetsutvärdering. Enligt IIA ska banker 2006 
göra en omfattande oberoende extern kvalitetsundersökning, vart femte år. Det kan 
följaktligen inte göras av någon av de revisionsbyråer SHB redan anlitar, vilket betyder att det 
kommer att bli en stor extrakostnad. Banken diskuterar om hur de ska göra och lösa detta. Om 
SHB inte följer den nya standarden kan de inte säga att IR följer IIA:s standarder fullt ut. 
Jonerot tror att om banken inte följer IIA så påverkar det inte på kort sikt. Det finns dock ett 
stort värde i att följa en erkänd norm. På sikt skulle det kunna skapa en osäkerhet på vilken 
kvalitet IR egentligen har.  
 
7. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
ER har till uppgift att skriva på revisionsberättelsen, dras uppgift är att fullgöra det som är 
ålagda dem att utföra enligt ABL. Banken anser att ER inte kan vara lika heltäckande som IR 
och har inte samma kompetens om den enskilda banken. Dras kompetens gällande generella 
redovisningskrav är dock högre. 
 
Det ligger i bankens intresse att säkerställa att banken har en bra IK och att de redovisar rätt, 
därför är det IR:s uppgift att utvärdera IK och redovisningen. Det är Jonerot:s uppgift att 
utföra all den revision som bedöms nödvändig för att säkerställa IK och redovisningen oavsett 
vad ER gör. 
 
De har en relativt omfattande bokslutsgranskning och fokusering. Jonerot lämnar en 
självständig uppföljning av att banken följer de revisionsregler som är gällande, sedan får ER 
själva göra en bedömning i vilken utsträckning de kan använda IR:s arbete för att komma 
fram till sina slutsatser för revisionsberättelsen. 
 
IR har inte målet att tillgodose ER och därmed indirekt få en lägre kostnad för ER. Bankens 
IR är så omfattande för att de är kvalitetsinriktade och att IR har bättre förutsättningar att 
kontrollera bankerna. På grund av att bankens IR är bra och omfattande har det lett till att ER 
dragit stor nytta av IR.  
 
I ER:s uppdrag ingår det en uppgift som inte är lagstadgad, den att Jonerot och ER går igenom 
bankens kreditengagemang ute på regionbankerna. På så sett utnyttjas ER:s kompetens i form 
av att de har en stor erfarenhet och att de arbetat med många olika branscher. Det är ett sätt 
för IR att se vilka krav de kan ställa på regionbankerna. 
 
I samband med att revisionsåret börjar, direkt efter bolagsstämman görs en tidsplanering. Det 
planeras in möten där det bestäms vad som ska tas upp och behandlas, för ett år framåt. Om 
inte regionbanksbesöken räknas in så handlar det om cirka 20 möten per år, där hela 
revisionskollegiet träffas. SHB har valt att ha två revisionsbyråer utöver den som FI utsett. IR 
ägnar sig åt mycket bokslutsgranskning varför det är naturligt att både IR och ER följer 
bokslutsåret. 
 
8. Kodens påverkan  
Koden har påverkat arbetet på så sätt att den säger att det är styrelsen som ska fastställa 
revisionsplanen. Innan koden var det koncernchefen som gjorde det. Koden kräver vidare ett 
RK. Anledningen till att banken inte hade det förut var därför att det ansågs viktigt att hela 
styrelsen var införstådd och involverad i IR. 
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På en punkt avviker SHB från koden. Den säger att det ska finnas en särskild IK-rapport 
avseende den finansiella rapporteringen och utvärderingen, hur väl IK fungerar och rapporten 
ska granskas av ER. Då FAR ännu inte fastställt en standard för hur IK-rapporten ska 
granskas ansåg SHB att banken inte kunde följa den punkten i Koden. Banken motiverade det 
med om inte ER vet hur de ska granska denna rapport kan inte styrelsen heller riktigt veta vad 
som krävs av den. Denna motivering gjordes med stöd av ett pressmeddelande från Hans 
Dahlberg, som arbetar med Koden. Uttalandet sa att företagen för året 2005 inte var tvingad 
att följa Koden på den punkten. SHB lade denna rapport som en del av 
bolagsstyrningsrapporten istället. 
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Intervju med Föreningssparbanken (FSB), 060406 
 
Fakta om respondenten 
Berg är från början jurist med filosofie kandidat examen och har arbetat i banken drygt 20 år. 
Han har varit koncernens IR-schef i tre år. Innan dess har han arbetat som bankjurist, men 
framför allt arbetat inom bankens kontorsrörelsen på ledarsidan med marknadsfrågor, med 
HR, varit regionchef i Sthlm, ansvarig för utvecklingen i den svenska kontorsrörelsen och 
som vice VD. 

 
1. Internrevisionens struktur 
IR har åtminstone funnits sedan 1960-talet, men IR i banker har generellt funnits länge och 
jämfört med andra branscher är den relativt stor. I koncernen är de cirka 70 medarbetare IR i 
finans och särskilt bankbranschen är omfattande. I Sthlm sitter knappt 20 personer, cirka 15 
personer utspritt i landet och cirka 35 medarbetare i Baltikum, varav två i Ryssland. 
 
Policyn är att alla som kan ska vara CIA certifierade. I Sverige består medarbetarna av tre 
kategorier: yngre akademiker som består av dem som tänker sig att göra en karriär som 
revisor och de som tänker sig att göra en karriär i bank. Den tredje är de som har en lång 
bankkarriär bakom sig och som valt att arbeta på IR. För tio år sedan fanns det inget krav på 
en akademisk examen som det gör nu, vilket medför att alla inte kan ta ett CIA certifikat. De 
som har en akademisk examen förväntas och uppmuntras till att certifiera sig och viss 
arbetstid ges för det ändamålet. I Sverige är det nu åtta stycken som är certifierade och tolv 
stycken kommer att skriva för examen nu i vår. Certifieringen består av fyra delar som kostar 
cirka 600 SEK per del. Sedan måste de samla poäng för att upprätthålla certifieringen.   
 
De tillämpar IIA-standarderna med dess tillämpningsföreskrifter. Det finns ett antal steg inom 
IR där de börjar med att göra en riskanalys, sedan en revisionsplan som ska godkännas av 
styrelsen om hur själva revisionsprojektet ska genomföras som sedan rapporteras. Dessa fyra 
steg finns i IIA, FSB:s manual och i deras teknikstöd. 
 
COSO-modellen används som bas för IK, riskhantering och som ett ramverk. Ramverket 
struktureras med hjälp av COSO modellen, där den sedan fungerar som utgångsmall IK. 
Sedan tillämpas IIA-standarderna för IR tillsammans med en egen IR manual. Manualen är en 
tillämpningsföreskrift för IIA-standarderna och för att stödja alla dessa processer finns IT-
teknikstöd. 
  
Banken har något de kallar ”audit universe”, det vill säga banken är uppdelad i ett antal 
processer efter verksamhet som sedan är indelade i huvud- och delprocesser. I den årliga 
riskanalysen går de igenom alla processerna. Vad är det risker i dem, vilka kontroller har 
organisationen skaffat sig för dessa och hur hanteras dessa? Utifrån det görs en bedömning 
med hänsyn till residualrisken efter hanteringen av de upptäckta riskerna, det vill säga de 
återstående riskerna. Har banken inga kontroller för en risk är residualrisken med andra ord 
lika stor som bruttorisken. Är kontrollen stor så blir följaktligen residualrisken liten. 
Revisionsplanen baseras sedan på residualrisken och är den liten är den inte så intressant för 
fortsatt IR. 
 
2. Definition, utformning och bankens mål med IR  
IR gör en analys och värdeskapande verksamhetsutveckling, IR ska analysera om styrning, 
riskhantering och kontroll är på en nivå att banken når sina mål. IR är på så vis med i den 
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operativa delen men skiljer sig åt i och med att den ligger utanför organisationen och 
rapporterar till styrelsen och är styrelsens organ.  
 
Det som organisationen inte har riktigt kontroll på är det som faller ut i revisionsplanen, men 
det kan även vara saker de har kontroll på. Revisionsplanen består av ett hundratal aktiviteter, 
exempelvis företagskreditgivning. Utifrån den kartläggning som görs går de in grundligare 
och ser vad de hittar, det kan vara brister i kompetensen hos rådgivarna, i instruktionerna 
etcetera. IR letar alltid efter den svagaste länken i en processkedja. För organisationen är det 
primära om det fungerar medan det för IR är varför det inte fungerar. Det är hur processen ser 
ut IR vill ta reda på och vad sannolikheten är att det fungerar bra i år, nästa år och framåt.  
 
IR är definierat i deras instruktion och är en konsultaktivitet för att utvärdera riskhantering, 
styrning och kontroll, för att därigenom bidra till att organisationen når sina mål. Planeringen 
sker med hjälp av en riskanalys och baserat på den en årlig plan på en övergripande nivå för 
IR. Den fastställs av styrelsen och när det är klart görs en mer detaljerad plan. Den 
övergripande planen består av 50-100 olika områden som leder till 200-300 revisionsprojekt. 
 
Målet med IR är att på styrelsens uppdrag utvärdera och ge en uppfattning om verksamhetens 
förmåga att styra, hantera och kontrollera risker utifrån organisationens övergripande mål 
samt att bidra med att förbättra verksamhetens förmåga att nå målen. 
 
Traditionellt finns det inifrån ett behov av att ha en god IK på verksamhetens risker. För 
kunder och omgivning är det viktigt att banken har en god IK. Regelverket har numera också 
blivit mer omfattande och där IR har fått en egen roll. I dessa regler är det inskrivet att IR 
årligen ska utvärdera detta vilket medfört att de externa kraven har ökat. Idag är det lika 
mycket externa som interna krav som driver utvecklingen av IR. Att de externa kraven ökat 
tror Berg delvis har ett samband med skandalerna att göra. Spontant nämns Enron, Parmalat 
och Skandia. Den allmänna uppfattningen är att det inte finns en tillräcklig kontroll, vilket 
påverkar alla företag. Som exempel kan Koden nämnas, som innehållsmässigt inte är någon 
nyhet för banken men som för andra företag kan upplevas som omfattande och svår. 
Bankbranschen kan generellt sätt sägas ur ett historiskt perspektiv och av tradition alltid varit 
kontrollerad och reviderad. 
 
3. Riskhantering 
Brutto är det de stora kreditriskerna, sedan marknadsriskerna som är förenade med handel i 
olika typer av finansiella instrument som är de största riskerna. Om något går fel där är det 
ofta stora summor. Även de operationella riskerna är att räkna med trots att de historiskt och 
till bruttovärdet är små. Men om Berg ser till nettovärdet så har bankerna en god kontroll på 
kredit- och marknadsriskerna men mindre erfarenhet att på ett strukturerat sätt hantera 
operativa risker, till exempel imagerisker och administrativa risker. Det var det som hände i 
Skandia. Där fanns det uppenbara risker i deras administrativa processer, i pengar räknat var 
det relativt små belopp men imagemässigt kostsamt. De stora residualriskerna idag är de 
operationella. Exempelvis om något skulle hända så att de tappade tio procent av 
marknadsandelen på ett par år så rör det sig om miljardbelopp. Säkerställandet av att banken 
inte har några sådana operationella risker är viktigt med anledning av de stora konsekvenser 
dessa kan få. Det är även viktigt att säkerställa effektiviteten i processerna och inte bara ha ett 
mål. 
 
Materialitet: banken ratar sina risker i fyra nivåer utifrån vilken inverkan de har på resultatet. 
Den högsta risken innebär en väsentlig påverkan på resultatet, för koncernen betyder det över 
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en miljard, och den lägsta är där risken ligger på en procent, cirka 100 miljoner. I praktiken är 
det inte lika enkelt för 100 miljoner kan vara mycket för en enskild enhet. Om koncernen 
förlorar 50 miljoner på ett kontor är det i sig inte så allvarligt, om det inte beror på strukturella 
brister i organisationen eller verksamheten som kan medföra att andra kontor också kommer 
att förlora 50 miljoner. 
 
Att arbeta med IR innebär att identifiera risker för förluster innan de uppstår, det är risken att 
något kan hända som är det väsentliga. Vid hantering av risker tar de hänsyn till om det var 
väntat eller inte. Det är på de potentiella riskerna krafterna läggs för att kunna förhindra dem. 
De har en matris för risker med faktorerna sannolikhet och inverkan respektive hög och låg. 
Primärt arbetar de med de strukturella riskerna i processerna, hanteringen är med andra ord 
analysering av olika processer. 
 
4. Granskningsförfarande, uppföljning och dokumentation 
I revisionsprojektet där de har bestämt sig för att undersöka någon företeelse görs en 
projektplan bestående av: tids-, resurs-, målplan och kartläggning av det som ska undersökas. 
Sedan ställs en hypotes upp, exempelvis att de tror att det finns en stor residualrisk. Därefter 
identifieras ett antal processer för att se om hypotesen verifieras, därefter skrivs en rapport. 
Den tas sedan upp med berörd avdelning som slutligen leder till en åtgärd där felen rättas till 
och rapporteras till styrelsen för att slutligen följas upp. Allt från identifieringen av en risk till 
en uppföljning dokumenteras med hjälp av IT-teknikstödet. 
 
Den finansiella granskningen ansvarar ER för, men IR bistår ER. 80 procent av den 
finansiella granskningen utför IR men den sker efter andra modeller än 
verksamhetsgranskningen. Att kunna redovisa 100 kronor som är insatta tillhör 
verksamhetsgranskningen medan att den är korrekt redovisad i kvartalsrapporten är finansiell 
granskning. För den finansiella granskningen har de kommit överens med 
huvudrevisionsbyrån om att använda granskningsprogram för alla delar av balansräkningen 
och resultaträkningen som följer gällande standarder. 
 
Cirka 15–20 procent av IR:s totala resurser läggs ner på att bistå ER i den finansiella 
granskningen. Precis som SHB har FSB två valda revisionsbyråer och en utsedd av FI. 
 
Riktlinjerna i manualen och den från styrelsen uppdateras löpande om det behövs, men 
åtminstone årligen. 
 
5. Internrevisionens värde 
De använder sig av ett balanserat styrkort där de tittar på vad IR tillför. Effektiviteten mäts i 
form av hur mycket IR producerar under revisionstimmarna. IR utvärderas även av styrelsen 
och ER men i monetära termer mäts värdet av IR inte.  
 
Kompetensen säkerställs genom en strategisk kompetensförsörjningsplan där CIA certifiering, 
akademisk examen, språk, ålder och könsfördelning, IR kompetens och special kompetens är 
faktorer. På individuell nivå har de varje år utvecklingssamtal där arbetsuppgifter, utveckling, 
kompetens som är relaterad till nuvarande och framtida arbetsuppgifter diskuteras som leder 
fram till en utvecklingsplan. De har även uppföljningssamtal minst fyra gånger om året där de 
ser om utvecklingsplanen följs och att målen nås. Lönesamtalen baseras på utvecklings- och 
uppföljningsplanen. 
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6. Internrevisionens oberoende och kompetens 
Oberoendet säkerställs organisatoriskt genom att de rapporterar till styrelsen och att de är 
utanför organisationen. Vid konsultinsatserna som IR utför tas det ställning till oberoendet. 
Om IR konsulterar och ger konkreta förslag till handling kan IR inte sedan revidera den 
verksamheten. Är det bara frågan om synpunkter anses det inte hota oberoendet. IR arbetar 
bara med IR, där 90 procent består av att uppfylla styrelsens plan och tio procent är olika 
konsultuppdrag.  
 
De har ett RU bestående av fyra styrelseledamöter och sammanträder sex gånger per år, där 
ER är med på två av dessa. Den dagliga kontakten med ER ansvarar Berg för. 
 
7. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
ER förlitar sig på IR:s verksamhetsrevision när det gäller revisionen av förvaltningen. Den 
finansiella bistår IR med underlaget för att ER ska kunna skriva på revisionsberättelsen. Berg 
uppskattar att IR gör 50–75 procent av de totala resursinsatserna för extern revisionen på 
uppdrag av ER. 
 
ER har ett revisionskollegium där Berg är medlem och som har möten cirka 15 gånger per år. 
På mötena diskuteras de finansiella rapporterna och revisionen av dessa, även IR:s 
verksamhetsrevision avrapporteras. Revisionskollegiet är forumet för IR och ER. 
 
IR använder sig av kalenderår medan ER har bokslutsår. 
 
ER är önskvärd på grund av den unika kompetensen de har gällande redovisningsfrågor, 
medan IR har en verksamhetsrevisionskompetens och samspelet är viktigt. Teoretiskt skulle 
banken kunna bygga upp en egen ER avdelning men de skulle gå miste om mycket värdefull 
kompetens som ER har förvärvat genom att arbeta med flera olika företag och branscher.  
 
8. Kodens påverkan 
Koden har inte påverkat banken, mer än att de har skrivit en separat bolagsstyrningsrapport 
och en separat IK-rapport. Koden har alltså påverkat själva arbetet men inte styrningen av IR. 
Kodens tillförsäkran av god IK vid den finansiella redovisningen har inte påverkat mer än att 
de har gått igenom den och dokumenterat den. De har ingen förklaringspunkt och följer 
därmed Koden fullt ut.  
 
Det är viktigt att ha en optimal IR, överkontroll har de ingen nytta av och en IR som inte är 
affärsmässig riskerar att ställa för stora krav så att organisationen inte optimerar 
riskhanteringen och då få en negativ effekt. 
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Intervju med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 060410 
 
Fakta om respondenten 
Agneta Brevenhag är IR-chef för hela SEB koncernen. I botten är hon civilekonom från 
Handelshögskolan i Göteborg. Innan hon började på SEB arbetade hon som externrevisor på 
ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers i 27 år. Hon hade vid intervjun arbetat tio månader på SEB. 
 
1. Internrevisionens struktur 
Hon tror att det i princip alltid har funnits någon form av IR i banken som i år fyller 150 år. IR 
i banker är generellt sett en väl respekterad funktion och det finns ingen i ledningen som 
tycker att banken skulle kunna leva utan IR. Det måste finnas en funktion som ger råd och 
varningar när banken är på väg åt fel håll. Banken tänker inte så mycket på att det är ett krav 
utan det är en viktig komponent i bankens totala kontrollsystem. 
 
Bankens IR har113 medarbetare varav 40 i Sverige, 40 i Tyskland, 20 i Baltikum och 
resterande 13 är utspridda i olika länder. Alla internrevisorer sitter centralt och åker ut för att 
granska bankens olika delar. I Sverige sitter de flesta i Stockholm. 
 
Banken uppmuntrar och bekostar CIA-certifiering hos de anställda. Brevenhag är lite osäker 
på hur många som är certifierade, kanske 20 procent av IR-avdelningen. Det har ännu inte 
tagits ställning till om de ska ställa CIA som ett krav i framtiden. 
 
Beträffande CISA så har inte heller banken beslutat om det i framtiden ska vara ett krav. 
Några har den certifieringen, men inte så många. 
 
Banken följer IIA:s standarder. I år måste de även genomföra den nya stora oberoende 
kvalitetsutredningen som i framtiden ska genomföras vart femte år. De håller nu på att planera 
hur banken ska förbereda sig genom att jämföra IR:s processer mot IIA:s standarder. SEB har 
köpt banker i till exempel Tyskland och Baltikum varför en av hennes viktigaste uppgifter att 
harmonisera IR i hela koncernen. Revisionen ser i dagsläget lite olika ut i de olika länderna, 
men dessa ska anpassas efter IIA. Brevenhag anser att IIA:s standarder är bra, men att följa 
dem behöver inte betyda att organisationen är effektiv. SEB avser att göra IR bredare än IIA:s 
standarder nästa år, just av detta skäl. Det kan handla om att de verkligen har rätt kompetens 
för att förstå riskerna i bankverksamheten. 
 
COSO-modellen följer de i begränsad omfattning. Två personer har nyligen börjat arbeta med 
metodutveckling för att de i framtiden ska kunna harmonisera hela koncernens IR och i detta 
arbete ingår att börja följa COSO mer detaljerat. I dagsläget är inte IR uppbyggd enligt ett 
COSO tänkande, men bankens IR är bra på riskutvärdering och kontrollaktiviteter som är en 
del av COSO-modellen. Då de inte har helheten är vissa delar så som övervakning och 
kommunikation inte lika omfattande och kan utvecklas. Även Koden är uppbyggd efter 
COSO vilket är ytterligare ett skäl till varför banken ska implementera den. 
 
2. Definition, utformning och bankens mål med IR  
IR definieras som en process för att utvärdera banken och att banken har processer som 
säkerställer den finansiella rapporteringen samt att tillgångar hanteras på ett betryggande sätt. 
IR ska alltså utvärdera bankens IK, men de är inte ansvarig för den, det är management. Just 
detta är en vanlig missuppfattning. 
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Planeringen av IR är en årlig process, som tidigare har varit ganska statisk. Det försöker de 
förändra genom att göra den mer flexibel av den orsaken att omgivningen förändras hela 
tiden. Planeringen börjar med en övergripande riskanalys för bankens alla 
verksamhetsområden. Den är av stor vikt för att styra in IR på rätt saker. De har precis infört 
en trafikljusmodell med vilken de dels bedömer den inneboende risken, men även nivån på 
IK. Vissa områden, som marknadsavdelningen kan ha en väldigt låg inneboende risk ur ett 
bankperspektiv och behöver inte så mycket IK. Andra områden som handel med 
derivatinstrument mot stora företag har i regel en hög inneboende risk och behöver därför 
även en hög nivå på IK. Om ett område har en hög inneboende risk kan det ändå bli klassat 
som grönt om IK är bra. Men trots att ett område är grönt så måste IR validera och granska att 
kontrollerna finns på plats. Inom ett rödmarkerat område handlar det inte så mycket om 
validering utan mer om förbättring vilket är två skilda saker. 
 
Anledningen till att ett område får gult eller rött ljus kan således dels bero på att den 
inneboende risken är mycket hög eller på att IK inte är tillräckligt bra. Gröna områden 
granskas kanske vart tredje eller vart femte år, gula områden granskas ofta och noga då de 
behöver förbättra något, och ett område som blir rödmarkerat ska ses över omedelbart. 
Tanken är att de med hjälp av trafikljusmodellen inte ska överrevidera områden med låg risk 
samt att de ska ha kontroll områden med hög risk. Rent generellt försöker de se till så att 
motåtgärder sker snabbare och mer effektivt. 
 
IR:s mål är att bidra till så att bankens affärsplan och övergripande mål uppnås. Målet är även 
att upptäcka riskerna innan det händer något stort. Målet med bankens IR matchats mot 
bankens mål totalt sett och IR ska granska att banken har kontroll över sina risker så att 
affärsmässiga målen kan uppnås. 
 
IR:s omfattning påverkas av dess mål, men även externa och interna faktorer kan påverka. De 
ägnar sig även åt olika utredningar och vilka delvis kan påverka utformningen och 
omfattningen av arbetet. Ett exempel på det skulle kunna vara en penningtvättskandal som gör 
att de måste omprioritera arbetet och fokusera mer på den nya risken. I botten finns det alltid 
en årlig plan som kan således kan ändras. 
 
IR:s skriftliga riktlinjer är i dagsläget inte heltäckande på grund av att det tidigare saknats 
resurser. Banken uppfyller dock FI:s krav som i och för sig inte är så detaljreglerade. De två 
personer som håller på med metodutvecklingen ska även utveckla en heltäckande 
revisionsmanual. Den nya manualen ska innefatta hur de ska leva upp till IIA:s standarder, 
planering, riskhantering, dokumentation och anpassningen till COSO. Den nya manualen 
kommer att bli ganska kort samt stringent och istället för en mycket utförlig skriftlig 
beskrivning ska de försöka utbilda personalen hur de ska tillämpa den praktiskt. Det är 
Brevenhag som är ansvarig för den nya handbokens utformning. Banken ska även införa 
kvalitetskontroller och för att kunna göra dessa måste de ha den nya heltäckande handboken. 
Idag har de inga kvalitetskontroller, vilket är en av IR:s brister. 
 
Det finns ingen nackdel med IR överlag. En nackdel skulle dock kunna vara att IR har varit 
för statiskt och enbart följt de externa krav som finns. Istället bör den vara bredare och 
granska alla risker som finns eftersom regelverket inte omfattar alla risker. Om inte 
förståelsen för bankverksamheten är hög skulle det kunna vara en nackdel för IR. 
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3. Riskhantering 
Den väsentligaste risken är olika kreditrisker. Det som kan slå mycket på resultatet är 
kreditförluster från stora företag. Den nästa största risken är marknadsrisker som utgörs av att 
banken kan positionera sig fel i räntor och valutor. Den tredje risken är operativa risker vilket 
finns inom alla områden på olika sätt. Operativa risker varierar mellan bankens olika 
affärsområden. Under varje dag följs bankens alla positioner upp och dessa körs i ett 
riskhanteringssystem. Periodvis utförs även stresstester. På detta sätt vet de hur stor risk de 
har varje dag och hur denna risk skulle förändras om marknaden går upp eller ned. För att 
minska risken att en enskild placerare utgör en för stor risk finns det limiter och mandat. 
 
IR har inte någon uttalad gräns för materialitet. Det handlar mer om varje enskild 
internrevisors kompetens att bedöma hur väsentligt olika saker är. Materialitet är svårare att 
mäta i IR än i ER för där kan externrevisorn se hur mycket olika saker kommer slå på 
resultaträkningen. IR kontrollerar efterlevnaden av regelverk och interna riktlinjer. Vissa 
risker kan IR varna för, men det är svårt att säga hur mycket det skulle slå på resultatet om 
risken skulle inträffa. 
 
I praktiken hanteras riskerna av bankens olika avdelningar. Om IR upptäcker något så är det 
ett svaghetstecken som måste åtgärdas. Vid kreditgivning ska den berörda enheten genomföra 
vissa kontroller, granskning av säkerheter och underskrifter. Det IR gör är att ta stickprov för 
att kontrollera att enheten gjort som det är tänkt, det vill säga om de följt sina interna 
riktlinjer, om de dokumenterat på rätt sätt och så vidare. I värsta fall kan en felaktig kredit 
upptäckas flera år efter att den lämnats vilket innebär risk för en icke kalkylerad förlustrisk 
om kunden slutar betala. Det är verksamheten som är ansvarig för uppföljning av IK och inte 
IR. IR validerar IK och fångar upp när cheferna inte levt upp till sitt ansvar. 
 
4. Granskningsförfarande, uppföljning och dokumentation 
Om IR exempelvis ska granska ett bankkontor börjar det med en planeringsfas. IR planerar 
och utvärderar först vilka kontor som har de största riskerna. Det handlar ofta om kontor som 
har stora kreditrisker, exempelvis bolånemarknaden som expanderat mycket i Stockholm, stor 
omsättning på personal eller där det hänt en incident. Sedan väljer IR ut ett 70-tal kontor av de 
totalt 200 i Sverige som ska granskas. De 70 kontoren som granskas utgörs dels av de kontor 
med störst risker som granskas varje år, men även mindre riskfyllda kontor som inte granskas 
varje år, utan istället efter ett rullande schema. IR väljer ut och granskar ett antal av de 
krediter som lämnats det senaste året för att se att allt gått rätt till. 
 
Cirka 20 procent av den totala granskningen utgörs av finansiell rapportering och resterande 
tid ägnas åt operationell granskning. ER drar nytta IR:s arbete över lag. Här i Sverige litar ER 
på IR i ganska stor utsträckning, men det är olika regelverk i olika länder. I Tyskland 
rapporterar IR till cheferna och anses därför inte vara lika självständig och tillförlitlig, varför 
ER inte förlitar sig lika mycket på IR där. 
 
Uppföljningen av IR:s arbete sker i ett speciellt IT-dokumentationssystem. Systemet liknar de 
system som ER-byråerna har och består av en planerings, dokumenterings och rapportmodell. 
Det finns ett språkproblem i koncernen då de olika länderna rapporterar på sitt språk. Det ska 
harmonieras i framtiden, men det kommer att ta ganska många år. Innan IR kan tillämpa 
dokumentationen fullt ut måste de först komma igenom dagens språkbarriär. 
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IR:s riktlinjer ska godkännas av styrelsen vilket sker en gång per år. Vid behov kan 
riktlinjerna förändras löpande. IR är inte direkt detaljstyrt och ett stort ansvar ligger därför på 
koncernens IR-chef.  
 
5. Internrevisionens värde 
Värdet med IR är detsamma som dess mål. Målet med bankens IR är att bidra till så att 
bankens affärsplan och övergripande mål uppnås. IR ska upptäcka riskerna innan det händer 
något stort. 
 
Det är svårt att mäta värdet av IR och det är inget som banken hittills fokuserat på. För att 
kunna mäta värdet av IR:s arbete gäller det att finna lämpliga styrparametrar, vilket är svårt 
att finna. Till exempel är antalet avgivna rapporter eller antalet upptäckta fel inga bra 
styrparametrar. Hur mäter man det faktum att IR förebygger att risker inträffar? 
 
Kompetensen har tidigare inte varit prioriterad inom SEB, men är en av de faktorer som de i 
dagsläget fokuserar på. Idag är en stor del av dem som anställs före detta externrevisorer. De 
anställer även personer med olika specialkompetens. För att upprätthålla och förbättra 
kompetensen satsar de mycket på olika utbildningar om exempelvis penningtvätt. 
 
6. Internrevisionens oberoende och kompetens 
IR:s oberoende säkerställs genom att de rapporterar direkt till styrelsen via RU. De har ingen 
formell rapporteringslinje till ledningen i banken. Däremot träffar IR-chefen den verkställande 
ledningen löpande och informerar om resultatet av utförda revisioner. 
 
IR gör även vissa utredningar som är kopplade till IR, men andra arbetsuppgifter har de inte 
för att oberoendet ska upprätthållas. 
 
RU är till för att en del av styrelsen ska få mer tid för att på ett bättre sätt kunna sätta sig in i 
IR-frågorna, något som styrelsen i sin helhet inte har tid med. Utskottet har funnits ungefär 
sex år. Förutom RU finns det även en risk och kapitalkommitté och en HR-kommitté. HR-
kommittén har hand om bonus och kompensationsprogram för ledande befattningshavare. De 
två sistnämnda kommittéerna är också direkt underställda styrelsen. 
 
7. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
IR:s förhållande till ER är bra. De har ett nära samarbete där ER tar hänsyn till det arbete som 
IR utför. Samarbetet inkluderar en del gemensam revisionsplanering. ER kan exempelvis ta 
del av IR:s granskning av den finansiella rapportering. IR kan även anpassa granskningen av 
den finansiella rapporteringen om ER så önskar. Beträffande den operationella granskningen 
så vill banken utföra den på det sätt de själva tänkt för att bland annat säkerställa 
organisationens effektivitet. IR följer kalenderåret. 
 
IR har nytta av ER av den anledningen att de kan bidra med en bredd. De granskar fler företag 
och på så sätt får banken en känsla av hur andra gör. ER bidrar även med avancerad 
redovisningskunskap vilket är svårt att upprätthålla på en hög nivå inom IR. 
 
8. Kodens påverkan  
Koden har inte påverkat bankens styrning generellt sett då banken under en så lång tid arbetat 
med den IK och riskhantering. Därför tycker Brevenhag inte att Koden är något speciellt eller 
nytt. 
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Koden är uppdelad på två delar, nämligen en bolagsstyrningsrapport och en 
interkontrollrapport. Beträffande bolagsstyrningen har banken under många år fokuserat på 
rollfördelningen i styrelsen, utskott och ledning. Inom det området följde de koden redan 
innan den infördes, men nu är bolagsstyrningsrapporten en del i förvaltningsberättelsen. 
 
IK-rapporten är helt och hållet kopplad till den finansiella rapporteringen och riktigt på det 
sättet har IR inte arbetat tidigare. Huvudfokus i IR:s arbete ligger på granskning av den 
operativa verksamheten i banken vilket inte är exakt samma sak som att fokusera på att all 
finansiell information är korrekt. Att skriva en fristående IK-rapport är en förändring på grund 
av Koden och banken har valt att följa FAR:s mall. En annan nyhet är en riskanalys kopplad 
till den finansiella rapporteringen. Den generella styrningen har alltså inte förändrats men 
några mindre förändringar och anpassningar har skett av IR. 
 
Bankernas IR-chefer träffas i Bankföreningens RK och de delar till skillnad från ER med sig 
av sin kunskap till varandra. Anledningen till det är att ER konkurrerar med själva revisionen, 
medan banker inte konkurrerar med IR utan med bankverksamheten. 
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Intervju med Nordea, 060410 
 
Fakta om respondenten 
Anders Bergstrand studerade ekonomi vid Lunds universitet till civilekonom. Började på 
KPMG 1986 och blev auktoriserad revisor 1992. Sedan har han även arbetat som 
ekonomichef, koncerncontroller och ekonomichef i små och stora företag. På Nordea började 
han 2003 som senior audit director. Han rapporterar till koncernrevisionschefen (Group 
CAE). Anders huvudsakliga ansvarsområde på koncernnivå består av koordinering av den 
externa revisionen, de konsoliderade revisionsrapporterna som lämnas till koncernledning och 
styrelse, strategiprocessen samt olika utvecklingsprojekt. Anders deltog också i Svenskt 
Näringslivs arbetsgrupp med att ta fram en vägledning för styrelsen rapport över den interna 
kontrollen kring den finansiella rapporteringen. 
 
1. IR:s struktur 
I Nordea har det funnits IR sedan en lång tid tillbaka p.g.a. att verksamheten inom 
finanssektorn är reglerad till följd av bankens roll i samhället. Risk och kontroll är en 
väsentlig del av bankens affärsmodell, varför IR, compliance och risk management (RM) är 
välutvecklade och utgör en viktig del av verksamheten. 
 
Idag arbetar cirka 110 personer med IR i koncernen, fördelat på de fyra nordiska länderna 
samt Baltikum, Polen och Luxemburg. Totalt har koncernen verksamhet i 18 länder, men alla 
länder har inte en egen IR avdelning. I Stockholm finns det ca: 25 internrevisorer.  
 
Inom affärsområdet Retail Banking koncentreras revisionen till regionbankerna och de 
enskilda bankkontoren i vilka kreditgivningen är en väsentlig process. Samarbete sker med 
RM och Compliance enheterna, som bland annat kontrollerar och följer upp de enskilda 
bankkontoren vad det gäller efterlevnad av policies och instruktioner. RM:s och Compliance 
arbete utvärderas i sin tur av IR. 
 
De internationella CIA- och CISA-certifieringarna är uttalade mål för de anställda på 
revisionsenheten.  Ca: 50 procent av alla revisorer på IR har en professionell certifiering. 
Anders är själv CIA och CISA. Banken står för kostnaderna för förberedelser och prov inför 
certifiering. På arbetstid ges också möjlighet att förbereda sig inför examen t.ex. en halv 
vecka till förfogande inför varje delprov, av de fyra, för CIA certifieringen. Avdelningschefen 
sätter årligen upp ett mål om hur stor procent av personalen som ska vara certifierade, vilket 
han eller hon följs upp mot. 
 
Nordea tillämpar IIA standards tillsammans med ISACA och föreskrifter utfärdade av de 
lokala finansinspektionerna. Den kommande oberoende kvalitetsutvärderingen har man dock 
inte tagit ställning till ännu. I slutändan är det en fråga om nyttan med utvärderingen är högre 
än kostnaden. 
 
Nordea tillämpar COSO i koncernen. IR arbetar from 2006 utifrån COSO ERM som är en 
vidarutveckling av COSO-modellen. Vid det här årets slut är det tänkt att  IR ska bekräfta det 
vill säga ge en försäkran huruvida bankens governance, control och RM fungerar 
tillfredsställande. 
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2. Definition, utformning och mål med IR 
IR är en oberoende enhet som utvärderar governance-, control- och RM-processerna i banken. 
I samband med utvärderingen föreslås också förbättringsåtgärder.  
 
God IR-sed för Nordea är det som IIA och finansinspektionen (FI) i respektive land 
förespråkar. 
 
Granskningen baseras på en omfattande riskanalys och fokuseras på de väsentliga riskerna i 
verksamheten. Väsentliga risker är händelser som innebär att bankens strategiska och 
operativa mål ej infrias. Riskanalysen görs tillsammans med de ansvariga i verksamheterna 
och med inspel från de externa revisorerna. Granskningen syftar till att utvärdera om 
governance, control och RM processerna säkerställer att de strategiska- och operativa målen 
nås. IR hjälper styrelsen att utvärdera dessa tre huvudprocesser. 
 
IR:s inriktning och omfattning definieras av en charter i vilken ansvar, roll och hur och till 
vem rapporteringen sker etc. framgår. Chartern är på övergripande nivå och godkänns av 
styrelsen. Därutöver är revisionsmetodiken beskriven i form av vägledning och anvisningar 
över hur revisionen ska genomföras. På -90 talet då Nordea bildades, genom sammanslagning 
av flera olika banker, utformades en gemensam revisionsmetodik. För ca: 1,5 år reviderades 
revisionsmetodiken baserat på en jämförelse med IIA:s standards, ISACA och lokala regler. 
Revisionsmetodiken uppdateras och utvärderas kontinuerligt efter vid behov. 
 
En av IR:s utmaningar är att vara väl förtrogen med bankverksamheten och samtidigt anpassa 
sig efter alla nyheter vad avser Corporate Governance och risk management. I alla länder 
behöver IR inte finnas internt utan kan även bedrivas av en externt part. 
 
3. Riskhantering 
Kreditrisken är en av de största riskerna följt av marknadsrisker. Av de övriga riskerna är 
implementeringen av Basel 2 och IT verksamheten några av de största. Om Basel 2 
implementeringen skulle förskjutas eller om IT verksamheten skulle drabbas av ett avbrott 
innebär det att bankens förtroende påverkas negativt. 
 
IR:s revisionsplan baseras på en omfattande riskanalys på koncernnivå, det vill säga vilka 
risker har koncernen som skulle kunna äventyra att de strategiska målen ej realiseras. Därefter 
beslutas hur dessa risker ska revideras så att styrelsen kan bedöma om man har relevanta och 
effektiva processer för att hantera dessa. Motsvarande arbete görs även för varje 
affärsområde. M.a.o. kartlägger man alltså vilka risker som finns för att sedan bestämma vilka 
granskningsinsatser som krävs, därefter görs en detaljerad granskningsplan över vilka enheter 
och områden som ska ingå. 
 
Nordea har ingen kvantifierbar uttalad materialitetsgräns generellt för koncernen, utan 
gränsen styrs per verksamhetsområde. 
 
4. Granskning, uppföljning och dokumentation 
En riskbedömning och granskningsplan görs årligen på koncernnivå för att identifiera de 
gemensamma riskerna och fokus områdena för revisionen av koncernen som helhet. Därefter 
utarbetas en riskanalys och granskningsplan för de enskilda affärsområdena som tar hänsyn 
till såväl de koncernövergripande som områdesspecifika riskerna. Riskanalysen görs i nära 
samverkan med verksamhetsansvariga och med synpunkter från ER. I granskningsplanen för 



Intervjuguide för Finansinspektionen (FI) 

 
83 

affärsområdet listas samtliga revisionsprojekt som planeras utföras under det kommande året. 
I denna fas beskrivs revisionsprojekten på övergripande nivå och prioriteras. Revisionsplanen 
för koncernen fastställs av styrelsen. När revisionsprojektet inleds görs en separat riskanalys 
och tillhörande granskningsprogram för revisionsobjektet. 
 
IR arbetar uteslutande med operationell revision medan ER arbetar med den finansiella 
revisionen det vill säga granskning av bokslutet. ER:s revsion förlitar sig på arbetet som utförs 
av IR. IR:s arbete omfattar processerna rörande bokslutsgranskningen.  
 
Alla granskningsåtgärder, riskanalyser av verksamheten, granskningsplaner, observationer 
och iakttagelser dokumenteras och kommenteras. Resultat, slutsatser och föreslagna åtgärder 
dokumenteras i respektive affärsenhet. Uppföljning sker alltid men frekvensen kan variera 
mellan affärsområdena. I revisionsrapporterna kan det också läggas in kommentarer från den 
som blivit föremål för revisionen.  
 
5. IR:s värde 
Ett stort värde ligger i själva bekräftelsen av att kunna rapportera till styrelsen och 
koncernledningen att IK fungerar tillfredsställande. Det finns även ett värde i själva 
rekommendationerna i form av de förbättringar de resulterar i. Värdet är IR:s tjänster är svårt 
att kvantifiera och i dagsläget görs det inte. Däremot blir IR:s insatser bedömda av alla 
enheter som blivit granskade efter att revisionen är avslutad med avseende på hur de blev 
bemötta, om rekommendationer var användbara och om revisorerna förstod verksamheten. 
Årligen besvarar styrelse och koncernledning en enkät innehållande frågor om hur de 
uppfattar IR.  
 
Kompetensen säkerställs genom certifieringen och utbildning (antal träningstimmar) där man 
har mål som ska uppfyllas. Vid tillsättande av en tjänst eftersöks rätt kompetens, mestadels 
internt men även externt. Akademisk bakgrund är ett standardkrav. 
 
6. Internrevisionens oberoende och kompetens 
IR rapporterar direkt till styrelsen som också bestämmer IR:s resurser. Styrelsen anställer och 
avskedar CAE. Vidare står det i chartern att IR har tillgång till all information rörande 
koncernen, vem de rapporterar till, syftet med IR:s verksamhet och att den är oberoende från 
den löpande verksamheten. 
 
IR arbetar bara med uppgifter ställda av styrelsen och som rör just IR. IR är styrelsens 
redskap. Vissa konsultuppdrag kan dock ske. Nu senast var det t.ex. att bistå med hjälp vid 
framtagande av strukturen till den IK rapporten. IR får bara utföra visst många timmar 
konsultuppdrag och det finns också reglerat i chartern. Det är revisionsutskott (RU) som 
avgör om IR ska utföra ett konsultuppdrag, men uppdraget får aldrig hota oberoendet. 
 
Nordea har ett RU som består av fyra styrelseledamöter. Även om banken har ett RU så är det 
styrelsen ansvar att se till att IR ges rätt förutsättningar. I RU:s ansvarsområde ligger 
genomgång av revisionsplaner och rapporter från IR och ER, genomgång av kvartalsrapporter 
innan genomgång av styrelse. RU är ett förberedande instans till styrelsen och har funnits i 
många år. Styrelsen är också ansvarig för bankens intern kontroll (IK), inte IR som det 
allmänt ibland tros. RU är en grupp som ska lägga ner mer tid på den del av styrelsearbetet 
som avser den IK, den finansiella rapporteringen, se över revisionsplanen för IR och ER och 
dessas rapporter. 
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7. Internrevisionens anpassning till externrevisionen 
I syfte att undvika dubbelarbete utnyttjar ER IR:s arbete för sitt uttalande om 
årsredovisningen. ER går igenom revisionsprojekt som är av särskilt intresse, tar del av IR:s 
granskningsrapporter och är involverade i IR:s riskbedömning och revisionsplan. IR:s förslag 
på risker och granskningsåtgärder diskuteras med ER för att få deras synpunkter. Processer 
som rör den finansiella rapporteringen är av störst intresse i detta avseende. IR utnyttjar även 
ER:s kompetens av framförallt vad avser IFRS medan IR bidrar med sin kunskap om 
verksamheten.  
 
Avstämningen mellan IR och ER avseende årsplaneringen sker i huvudsak på senhösten då 
IR:s plan arbetas fram medan ER:s revisionsplan tas fram under våren. 
 
8. Kodens påverkan 
Under 2006 kommer IR granska redovisningsprocesserna p.g.a. Kodens krav på en separat 
IK-rapport. FAR:s förslag på rekommendation angående granskning av IK rapporten kommer 
att påverka inriktning och omfattning av granskningen och kan eventuellt medföra en viss 
omfördelning av IR:s resurser. Styrelsens rapport över den IK kommer att utarbetas av 
verksamheten i nära samarbete med ER och IR. Valet av revisor ska enligt Koden numera 
kommenteras vad avser övervägande och motiv till val av revisor. Koden har dock inneburit 
ett större krav på att information ska redogöras till exempel bolagsstyrningsrapporten, men 
den informationen har i princip till stora delen funnits några år. Kodens föreskrivna arbetssätt 
har till stor del följts av Nordea sedan tidigare. 
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Intervjuguide för Finansinspektionen (FI) 
 
Respondenternas bakgrund 
Yrkesmässig bakgrund? 
År i branschen? 
Befattning och tid på denna position? 
 
1. Finansinspektionen 
Hur definierar ni IR? 
Hur utser ni den revisor som får ert uppdrag att granska bankerna? 
 
2. Riskhantering 
Vilka anser ni är de väsentligaste riskerna i banker?  
Har ni någon gräns för väsentlighet (materialitet)? 
Hur planeras er granskning av bankers IR? 
Vilket mål har granskningen av bankers IR? 
Hur ser er granskning och kontroll ut i praktiken? 
Hur ofta utvärderas IR:s befintliga riktlinjer för granskningen? 
 
3. Dokumentation 
Är de eventuella brister som ni upptäcker offentliga? 
Hur ser uppföljningen och dokumentation av granskningen ut?  
 
4. Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 2005:1 
Varför regleras IR i svenska banker? 
Använder ni er av några andra än IIA:s standarder? 
 
5. Kodens påverkan 
Har koden påverkat bankers styrning generellt sett? 
Har koden påverkat bankers IR?  



Intervju med Finansinspektionen (FI,) 060412 

 
86 

Intervju med Finansinspektionen (FI,) 060412 
 
Fakta om respondenterna 
Christine Sjöström har arbetat på FI sedan 1988 och från och med 1997 är hon 
koncernansvarig och arbetar i huvudsak med att samordna tillsynsinsatser och resultaten av 
dessa som utmynnar i en årlig rapport. Hon arbetar även på enheten Stora banker med samlad 
riskbedömning, 2007 byts namnet ut till samlad kapitalbedömning. Innan hon kom till FI har 
hon bland annat arbetat tio år i banksektorn med kreditgivning till företag varav de sista fem 
åren som chef för ett bankkontor. 
 
Alexandra Posacki är ursprungligen jurist och började arbeta på FI 1999. Hon arbetar med 
värdepappersrelaterade frågor som rör stabilitet och uppförande. Innan hon började på FI har 
hon exempelvis arbetat som management konsult, internrevisor och på bank. 
 
1. Finansinspektionen  
FI ser utifrån ett bankperspektiv och det är styrelsen FI arbetar mot. Det ska finnas ett 
regelverk i banken som kontrolleras utifrån ett riskperspektiv. Om det inte görs eller finns har 
banken misslyckats med att formulera riskerna vilket betyder att styrelsen inte har lyckats 
styra verksamheten rätt. Vid platsundersökningar tittar FI på att styrelsen har fastställt 
riktlinjer och instruktioner för hur IR ska granska och rapportera till styrelsen, och att det görs 
av IR chefen personligen. FI kollar även vilka åtgärder som styrelsen har vidtagit till följd av 
FI:s senaste rapport. 
 
FI granskar inte IR, de uttalar och varnar banker och värdepappersbolag som står under deras 
tillsyn. Det är styrelserna som varnas, inte en enskild anställd som har gjort fel. FI utreder inte 
själva handlingen eller felet utan det regelverk som har styrt handlingen och därmed faller det 
tillbaka på om styrelsen gjort sitt arbete. FI skulle kunna gå in och kontrollera IR men det är 
inte det perspektivet man arbetar efter. Vad man tittar på är, vad har styrelsen lagt upp för 
instruktioner och riktlinjer, vilket arbete styrelsen har vidtagit för att IR ska fungera.  
 
Definitionen av IR som FI ser det finns i Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 6 
kapitel, 1:a paragrafen. Det är styrelsen som ska se till att det finns en funktion som granskar 
och utvärderar att den IK är god, vad som menas med god IK återfinns i FFFS:s 3:e kapitel, 
1:a paragrafen. 
 
FI har en förlängd arm i och med att de förordnar en auktoriserad revisor som bland annat har 
till uppgift att uttala sig om IK-systemet, hur revisionsarbetet är organiserat och fördelat 
mellan IR och ER. Exakt hur uppdraget ska utföras återfinns i ett allmänt råd och betyder 
därmed att det inte är tvingande att ha en revisor som är utsedd av FI. Den externa revisorn är 
förordnad i fem år och tjänsten kan ansökas av alla auktoriserade revisorer. Tillsättningen och 
valet av revisor utgår från kompetens, intresse och arbetssätt. FI försöker att utse en revisor 
som inte arbetar på samma byrå som bankens egen eller egna revisor. FI:s utsedde revisor 
kommer alltid från någon av de fyra största revisionsbyråerna. 
 
FI finns för att upprätthålla stabiliteten, har statens uppdrag att skydda tredje mans pengar, 
som ett konsumentskydd, och för att verka för effektivitet på den finansiella- och monetära 
sidan av marknaden. Regeringen har valt att inte ge FI föreskriftsrätt gällande IR i 
banklagstiftningen och värdepapperslagstiftningen för att begreppet sundhet används där. 
Begreppet sundhet innefattar mycket och just därför ger FI ut allmänna råd. Respondenterna 
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är tveksamma till om det skulle vara bättre om råden var föreskrifter och därmed bindande. FI 
tror mer på allmänna råd som komplement eftersom lagstiftningen bygger på sundhet, 
värderingar och etik, och på så sätt innefattar det väsentliga. 
 
2. Riskhantering 
Det faller på bankerna själva att identifiera sina största risker, i FFFS:s 4:e kapitel återges 
dock exempel på vilka risker som kan finnas. Det finns även en annan materia och 
dokumentation när det gäller risker, exempelvis Basel med kapitaltäckningsreglerna. 
Kapitaltäckningen ska rapporteras till FI i form av marknads-, operativa-, och kreditrisker 
samt övriga risker som ska kvantifieras. Det är bankerna själva som avgör vilka risker de bör, 
kan och ska kvantifiera i kronor när de gör sin samlade kapitalbedömning. De måste dock 
göra rimliga bedömningar och motivera varför de inte ser något som en risk. Om FI inte har 
samma syn så meddelar de det till banken, lagstiftningen kommer att från och med 2007 även 
ge FI möjligheten att ålägga banken att reglera det.  
 
En gång per år görs en samlad riskbedömning i form av en rapport med förslag på 
tillsynsinsatser för nästa år. Dessa diskuteras internt i FI:s kvalitetsråd och med chefer på de 
olika avdelningarna och enheterna på FI för att säkra kvaliteten. Den färdiga rapporten 
skickas sedan till det berörda företagets VD. Om det är något speciellt i rapporten eller att  en 
platsundersökning upptäcker något allvarligt så skickas den även till styrelsen. Man skickar 
den i första hand till VD:n för att det är han som är operativt ansvarig och han har 
skyldigheten att rapportera vidare till styrelsen på styrelsesammanträdena. 
 
FI använder sig av materialitet vid bedömningen av risker. De har ett system där banker och 
värdepappersbolagen riskkategoriseras från ett till fyra. De fyra största bankerna ligger i 
kategori ett, som har högst risk. Metodiken anpassas därefter till de olika kategorierna och för 
materialitet och väsentlighet. FI har ett verktyg där de dokumenterar sina slutsatser och även 
betygsätter bankerna med en skala för riskexponeringen och en för kontrollen. 
Betygsättningen sker vid till exempel platsundersökningar. I verktyget börjar FI med att bryta 
ner ett institut i mindre materiella affärsenheter, för att kunna följa en verksamhet som bedrivs 
på olika områden i en mer hanterbar skala. Nedbrytningen görs för att undvika risken att bara 
toppnivån undersöks. 
 
Platsundersökningar, som FI själva eller den tillförordnade revisorn gör, inleds med att en 
plan görs upp. De tar in rapporter på riskexponeringar inom olika områden, balans och 
resultat med en viss periodicitet som sedan bearbetas i en databas. När siffrorna eller något 
annat ger en indikation om en risk, så görs en samlad riskbedömning där man också försöker 
identifiera de områden som FI måste granska framåtriktat. Det kan vara att ett affärsområde är 
en stor del av resultatet, har en stor del av kreditförlusterna eller är en viktig kontrollenhet. Då 
viktar FI enheten på en fyragradig skala där fyra är högst, på samma sätt viktas även 
riskområden. Om FI ser till inlåning kontra utlåning, finns det tre olika riskområden som 
viktas, kredit och operativa risker samt likviditetsrisk.  
 
Om FI upptäcker stora risker på ett område sätts större resurser in där. FI har dock inte 
obegränsat med resurser så det handlar om en omfördelning av de befintliga resurserna. 
Däremot kan de ge den externa revisorn i uppdrag att undersöka något som de bedömer vara 
av vikt.  
 
Finanskrisen på 1990-talet var en stor anledning till varför allmänna råden ursprungligen 
skrevs 1994, och har efter det uppdaterats och utvecklats till dagens FFFS. 
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3. Dokumentation 
Dokumentationen sker med hjälp av olika system. Inrapportering hamnar i en databas som 
bearbetas i kvartalsanalyser. Stärkt riskanalys finns också där FI tar in extra mycket 
information om riskexponeringar. FI kallar då in representanter från de fyra stora bankerna för 
att presentera och diskutera de riskerna. 
 
FI:s dokumentation av bedömning och ranking av bankerna är generellt inte offentliga på 
grund av sekretesslagstiftningen. Den säger att om det rör konkurrenssituationer, 
affärsförhållande och driftssituationer har FI rätt att sekretesslägga det helt. Rapporter som 
berör en grupp är ofta offentliga eftersom de berörda parterna då ofta är anonymiserade eller 
att FI har fått godkännande av berörda parter. Även varningar och återkallelser kan vara 
offentliga men då är de redigerade. Har något blivit föremål för ett sanktionsärende är det 
offentligt med avseende på beskrivningen av problemet och själva sanktionen. Ingen av de 
fyra stora bankerna har råkat ut för någon sanktionering ännu. 
 
4. Finansinspektionens författningssamling 
FFFS är en portalparagraf och beskriver en grund för hur det bör vara för en sund verksamhet 
i form av allmänna råd. Det är FI:s syn på hur det bör vara och sedan är det upp till IR och ER 
om de väljer att uppfylla råden på ett eller annat sätt.  
 
FI reglerar inte bankers arbete, det är alltså inte reglerat i lag av FI. I kommande lagen om 
värdepappersrörelse som träder i kraft om ett och ett halvt år rörande värdepapperområdet 
kommer det dock att finnas ett krav på att det ska finnas en IR. Troligtvis kommer det bara att 
gälla företag av en viss storlek och lagen kommer att bygga på ett EU direktiv. I råden står det 
att IR bör ha tillräckliga resurser, att personalen ska ha goda kunskaper om företagets risker 
och regler som tillämpas, stor vikt läggs på IT kompetens. Vidare står det att IR bör vara 
underställd styrelsen och organisatoriskt separerad. 
 
FI:s allmänna råd bygger inte på IIA:s standarder utan på just direktiv och nationell 
lagstiftning. I råden står det att det bör finnas en funktion som kontrollerar den IK. Att det står 
bör betyder att det är andemeningen i råden som ska uppfyllas. Råden följer en liknande 
princip som Koden, nämligen följ eller förklara. Om FI får föreskriftsrätt, det vill säga att 
lagstiftaren ger dem i uppdrag att skriva en lag så är man tvingad att följa den. I de fall där FI 
inte har någon föreskriftsrätt finns råden som en form av vägledning fast utan någon egentlig 
laglig grund. Det är med andra ord svårt för FI att få till en sanktion utifrån ett allmänt råd. 
Om FI anser att en avsaknad eller bristfällig IR finns kan de inte utfärda en varning, men de 
kan genom en offentlig skrivning ge kritik. När FI ger ut allmänna föreskrifter eller allmänna 
råd föregås det av en process, dels internt och dels med referensgrupper från samhället bland 
annat just bankerna.  
 
En varning är en sanktion, FI har bara två möjligheter och det är att varna eller återkalla 
tillståndet. För att kunna varna måste det finnas en eventuell grund att återkalla tillståndet. FI 
har även möjligheten att bötesförelägga banker inom vissa områden. 
 
5. Kodens påverkan 
Om bankerna tog bort sin IR skulle FI titta på styrning och kontroll, om det då skulle visa sig 
uppstå problem på grund av en avsaknad av IR och att de inte organiserat uppföljningen av 
styrning och kontroll skulle det kunna få följder. Banker är ratade och för att fortsätta ha en 
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hög rating, som är nödvändig för upplåningens skull, så är det inte sannolikt att man skulle 
avveckla IR. Det skulle troligtvis påverka banken negativt, i form av en sänkt rating. 
 
Koden har inte påverkat FI:s arbete avseende de fyra stora bankerna då de i princip redan har 
levt efter den innan införandet. För de som inte redan följt Koden och som inte har en egen 
eller tillräcklig IR kan alltid köpa in den tjänsten.  
 
Hittills har FI arbetat med riskhantering och riskprofiler i förhållande till de kontrollinsatser 
som bankerna har och hur de styr riskerna. Ledorden för FI:s arbete är idag styrning, kontroll 
och uppföljning. Nästa steg är att väga in riskexponering mot kapitalet de bör hålla, till 
skillnad från idag då den vägs mot den kontroll som banken har. 
 
Att en bank har verksamhet i olika länder och därmed måste följa olika nationella regler, 
innebär att samarbete över gränserna är viktigt och det görs i de europeiska 
samarbetsgrupperna. Den europeiska unionen har underlättat arbetet väsentligt eftersom alla 
ska följa samma direktiv. Direktiven ska implementeras i de nationella lagarna, men är endast 
minimikrav så nationella olikheter kan förekomma. 
 

 


