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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna fallstudie är att öka kunskapen om hur individer inom banken uppfattar 

internrevisionen. Undersökningen av dessa uppfattningar avser även skapa förståelse för 

organisatoriska förhållanden som påverkar individers uppfattningar om internrevision, detta 

genom att ta stöd av ett processorienterat förhållningssätt. Med denna förståelse som grund 

ämnar studien ge konkreta rekommendationer till internrevisorerna om hur de bör arbeta för 

att förbättra bankens internrevision.  

Den teoretiska referensramen belyser tidigare studier om internrevision, där olika 

förhållningssätt kan påverka individers uppfattningar om internrevision. Utifrån detta har vi 

konstruerat en referensram som presenterar ett sätt för banken att kombinera dessa 

förhållningssätt. Ramen består bland annat av ett hårt förhållningssätt i form av 

internrevisionsområdets lagar och regler, som ämnar skapa en förståelse kring bankens 

komplexa situation. Den teoretiska referensramen lyfter även fram andra viktiga förhållanden 

som banken måste ta hänsyn till vid utformningen av en välfungerande internrevision. 

Centrala förhållanden anses vara att internrevisionen på banken ska utformas utifrån de lagar 

som måste efterlevas men även det enskilda företagets förutsättningar. Ytterligare 

förhållanden är oberoendeställningen och den kompetens som internrevisorerna besitter. 

Ramen sammanlänkas sedan av ett mjukt, processorienterat synsätt i syfte att minska 

missuppfattningar om internrevision. Detta genom att förena en de lagar och regler som finns 

med det mjukare förhållningssättet som understryker internrevisionen som en del i 

verksamhetsutvecklingen.  

Uppfattningar om internrevision är starkt sammankopplade med den kontext de uppstår i, 

varför denna kvalitativa fallstudie genomförs med ett tolkande synsätt. Studien består av elva 

semistrukturerade intervjuer där författarna erhållit djupgående information kring 

internrevisorers, kontorschefers och medarbetares uppfattningar om bankens internrevision. 

Den teoretiska referensramen låg till grund för utformning och genomförande av studiens 

empiriska undersökning och resultaten av denna analyserades med stöd av samma 

referensram.  

Denna studie har identifierat skillnader i uppfattningar om internrevision mellan de 

undersökta kontoren och i vissa fall mellan kontoren och revisorerna. Med stöd av den 

teoretiska referensramen har vi funnit att missuppfattningar till stor del skulle kunna 

förebyggas genom att de som arbetar på kontoren förstår och anammar revisionens syfte, det 

vill säga att hjälpa kontoren att utveckla sin verksamhet. Därmed måste internrevisionens 

syfte definieras och motiveras för att skapa förståelse för internrevisionen som en intern 

funktion. Viktiga komponenter för att skapa denna förståelse är enligt denna undersökning, 

revisorernas tidigare erfarenhet, och delaktighet i verksamheten utöver revisionstillfället. 

Därigenom har studien resulterat i att skapa en teoretisk utgångspunkt för framtida forskning 

kring uppfattningars inverkan på internrevision, samtidigt som det existerande 

kunskapssgapet minskas. 

 



 

 

 



ii 

 

Innehållsförteckning 

1.0 Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................... 4 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

1.5 Begreppsförklaring ........................................................................................................... 5 

2.0 Vetenskapliga utgångspunkter ............................................................................................. 6 

2.1 Ämnesval .......................................................................................................................... 6 

2.2 Förförståelse ..................................................................................................................... 6 

2.2.1 Teoretisk förförståelse ............................................................................................... 6 

2.2.2 Praktisk förförståelse ................................................................................................. 6 

2.3 Kunskapssyn ..................................................................................................................... 7 

2.4 Perspektiv ......................................................................................................................... 7 

2.5 Angreppssätt ..................................................................................................................... 8 

2.6 Metodval ........................................................................................................................... 8 

2.7 Insamling av sekundärkällor ............................................................................................ 9 

2.8 Val av teori ....................................................................................................................... 9 

2.9 Kritik av sekundärkällor ................................................................................................. 10 

3.0 Teoretisk referensram ......................................................................................................... 11 

3.1 Överblick ........................................................................................................................ 11 

3.2 Uppfattningar om internrevision .................................................................................... 12 

3.2.1 Historiens inverkan på internrevisionens roll .......................................................... 12 

3.2.2 Uppfattningar om internrevisionens kvalitet ........................................................... 13 

3.3 Internrevisionens roll i verksamheten ............................................................................ 14 

3.3.1 Processorienterad internrevision ............................................................................. 14 

3.3.2 Ledningens roll i processen ..................................................................................... 16 

3.4 Utformning av internrevision ......................................................................................... 18 

3.4.1 Faktorer bakom en välfungerande internrevisionen ................................................ 18 

3.4.2 Från information till kunskap .................................................................................. 21 

3.5 Lagar och regler ............................................................................................................. 24 

3.6 Sammanfattning teorier .................................................................................................. 26 

4.0 Praktisk metod .................................................................................................................... 28 



iii 

 

4.1 Datainsamling ................................................................................................................. 28 

4.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 28 

4.2.1 Urval ........................................................................................................................ 28 

4.2.2 Intervjuguide ........................................................................................................... 29 

4.2.3 Intervjuprocess ........................................................................................................ 30 

4.2.4 Kritik av primärdata ................................................................................................ 30 

5.0 Empiri ................................................................................................................................. 32 

5.1 Introduktion .................................................................................................................... 32 

5.2 Empiriframställning ....................................................................................................... 32 

5.2.1 Organisationsstruktur .............................................................................................. 32 

5.2.2 Internrevisorer ......................................................................................................... 33 

5.2.3 Kontor A .................................................................................................................. 37 

5.2.4 Kontor B .................................................................................................................. 40 

5.2.5 Kontor C .................................................................................................................. 43 

5.3 Jämförelse av de olika arbetsplatserna ........................................................................... 47 

6.0 Analys ................................................................................................................................. 53 

6.1 Uppfattningar om internrevision .................................................................................... 53 

6.1.1 Historiens inverkan på internrevisionens roll .......................................................... 53 

6.1.2 Uppfattningar om internrevisionens kvalitet ........................................................... 54 

6.2 Internrevisionens roll i verksamheten ............................................................................ 56 

6.2.1 Processorienterad internrevision ............................................................................. 56 

6.2.2 Ledningens roll i processen ..................................................................................... 57 

6.3 Utformning av internrevision ......................................................................................... 60 

6.3.1 Faktorer bakom en välfungerande internrevision .................................................... 60 

6.3.2 Från information till kunskap .................................................................................. 62 

6.4 Lagar och regler ............................................................................................................. 64 

7.0 Slutsatser ............................................................................................................................ 66 

7.1 Teoretiska och praktiska slutsatser ................................................................................. 66 

7.1.1 Rekommendationer till banken ............................................................................... 67 

7.2 Förslag till framtida forskning ........................................................................................ 67 

8.0 Utvärderingar av studiens kvalitet ...................................................................................... 68 

8.1 Trovärdighet ................................................................................................................... 68 

8.1.1 Tillförlitlighet .......................................................................................................... 68 



iv 

 

8.1.2 Överförbarhet .......................................................................................................... 68 

8.1.3 Pålitlighet ................................................................................................................ 69 

Referenslista ............................................................................................................................. 70 

Appendix 1 – Intervjuguide, revisorer .................................................................................... I 

Appendix 2 – Intervjuguide, kontorschefer .......................................................................... IV 

Appendix 3 – Intervjuguide, medarbetare ........................................................................... VII 

Appendix 4 – Empirisk sammanställning, revisorer ............................................................. X 

Appendix 5 – Empirisk sammanställning, kontorschefer ................................................... XII 

Appendix 6 – Empirisk sammanställning, medarbetare ..................................................... XV 

 

Figurförteckning  

Figur 1. Illustration av studiens teoretiska referensram. .......................................................... 11 

Figur 2. Illustration av internrevisionens utveckling. .............................................................. 12 

Figur 3. Sammanfattande teoretisk modell. ............................................................................. 27 

Figur 4. Förenklad organisationsskiss. ..................................................................................... 32 

 

 

 

 

Examensarbete%20Klart.docx#_Toc325553899
Examensarbete%20Klart.docx#_Toc325553900
Examensarbete%20Klart.docx#_Toc325553901
Examensarbete%20Klart.docx#_Toc325553902


 

 

 



1 

 

1.0 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 

“Experience is not what happens to you; it's what you do with what happens to you.” 

– Aldous Huxley, engelsk författare 1894-1963  

I början på 2000-talet inleddes i USA en förändring av företags interna kontroller, detta efter 

att energiföretaget Enron och telekomföretaget Worldcom försatts i konkurs. I båda fallen var 

anledningarna bakom konkurserna bedrägerier, vilket hade möjliggjorts på grund av 

bristfälliga interna kontroller. Företeelser som dessa har resulterat i skärpt lagstiftning i bolag 

noterade för handel på NASDAQ och New York Stock Exchange (NYSE), vilket har gjort att 

intern kontroll utvecklats till ett högaktuellt ämne i dagens bolagsstyrning. Under 2002 

godkände den amerikanska kongressen lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX) vars huvudsakliga 

syfte är att skydda företagens intressenter genom att stärka den interna kontrollen. En lag som 

sedan översatts och implementerats i Europa och Sverige genom exempelvis bolagsdirektiven.  

(Jain et al., 2008, s. 366-367; Wikland, 2011, s. 85)  

Välfungerande interna kontroller har framförallt eftersträvats inom banksektorn, då de senaste 

årens globala ekonomiska kriser har satt banker runt om i världen på prov. Bankernas 

trovärdighet har fått sig en törn under dessa kriser, vilket har medfört att samhället ställer 

högre krav på deras verksamhet. (Westman, 2011, s. 116-117) Effekter av detta kan bland 

annat ses i Basel-avtalen och Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Båda 

dessa regleringar syftar till att skapa trygghet och trovärdighet gentemot bankens intressenter 

genom att ställa krav på soliditet, kapitaltäckningsgrad, riskhanteringssystem med mera. 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2004) Bankens arbete med att skapa trygghet och 

trovärdighet baseras till stor del på dess interna kontrollsystem, som innefattar de dagliga 

aktiviteter som ska säkerställa att rutiner och regler efterlevs. En del av detta system är 

bankens internrevision som i efterhand kontrollerar detta..Utvecklingen av företags interna 

kontrollsystem är i linje med utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet, där prestationer 

mäts genom uppföljning av budgetar och nyckeltal. Med andra ord har företagens interna 

kontroller, som mycket annat inom företagen, till viss del inneburit efterhandskontroller. 

(Johnson & Kaplan, 1991, s. 7-8; Singh & Kaur, 2011, s. 327; Wikland, 2011, s. 37) De ökade 

kraven på banksektorn i kombinationen med utvecklingen av företags, därmed även bankers, 

interna kontroller understryker trovärdighetens centrala roll i en banks verksamhet. 

Utvecklingen inom banksektorn innebär således att företagets kontrollfunktioner inte bara 

utgör ett stöd i företagets arbete med att efterleva lagar och regler, utan har även positiv 

inverkan på företagets lönsamhet, prestationer samt bidrar till att förebygga förluster. 

(Vijayakumar & Nagaraja, 2012, s. 7) 

För att se till att regleringar inom banksektorn efterlevs så granskas det interna 

kontrollsystemet av en internrevision. The Institution of Internal Audiors är den 

internationella branschorganisationen för internrevisorer och de ger ut International 

Professional Practices Framework (IPPF), vilket är det regelverk som bankens internrevisorer 

arbetar utifrån. IPPF definierar internrevision som en oberoende verksamhet som värderar 

effektiviteten i organisationens riskhantering, styrning och kontroll, vars syfte är att 

systematiskt öka effektiviteten och därmed förbättra verksamheten. (IIA, 2009, s. 11) Därmed 

är internrevisorns syfte inte att finna fel och oegentligheter i banken utan att granska hur väl 
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kontrollsystemet fungerar. Detta mäts genom att titta på till vilken grad systemet lyckas med 

att fånga upp brister och felaktigheter i banken. (Wikland, 2011, s. 89-92) För att möjliggöra 

denna granskning måste internrevisorerna ha tillgång till korrekt information, något som i sin 

tur ger ledningen korrekt information, utifrån vilken lämpliga strategiska beslut sedan kan 

fattas. (Johnson & Kaplan, 1991, s. 205-206) En grundförutsättning för att internrevisionen 

ska lyckas med att uppfylla sitt syfte på ett effektivt vis är därmed att revisorerna har tillgång 

till information om företagets styrkor och svagheter.  

Tidigare forskning lyfter fram olika komponenter som centrala för att skapa en välfungerande 

internrevision, banken har därmed många aspekter att ta hänsyn till vid utformningen av 

internrevisionsfunktionen. Ett exempel är Soh och Martinov-Bennie (2011, s. 614-615) som i 

sin studie lyfter fram personer i den interna kontrollfunktionens kompetens som den viktigaste 

komponenten för att maximera nyttan av revisionen. De poängterar också att kompetensen bör 

utgå ifrån de lagar som reglerar internrevisionsrollen. Även Johnstone et al. (2011, s. 331-

332) understryker vikten av kompetensen inom kontrollfunktionen, därtill lägger de också 

omsättningen av personer inom det interna kontrollsystemet som en viktig komponent. En 

annan faktor som påverkar internrevisionens effektivitet belyses av Zwaan et al. (2011, s. 599 

- 600), som menar att internrevisionens effektivitet ej maximeras om internrevisorerna är för 

djupt involverad i företagets riskhanteringsprocesser. Det vill säga om internrevisorn själv 

varit en del i utformningen av det arbetssätt som granskas kan därmed viljan att rapportera 

eventuella risker som uppdagas i granskningen påverkas. Internrevisionsfunktionens 

effektivitet kan påverkas ytterligare av revisionens aktualitet samt hur väl dess egenskaper är 

anpassade efter de reglementen som måste efterlevas (Moeller, 2004, s. 43-44). 

Definitionen av en välfungerande internrevision är individuellt kopplat till enskilda företag, 

detta eftersom internrevisionen bör utformas med verksamhetens behov i grunden. Vad som 

är en välfungerande internrevision är därmed en avvägning mellan en mängd komponenter för 

att hitta den sammansättning som är bäst anpassad till det enskilda företagets verksamhet. 

(Wikland, 2011, s. 59) Forskningen inom området fokuserar i stor utsträckning på individers 

kompetens, inblandning i riskhantering och hur väl organisationer efterlever lagar och regler 

(Johnstone, et al., 2011, s. 331-332; Moeller, 2004, s. 43-44; Soh & Martinov-Bennie, 2011, 

s. 614-615; Zwaan, et al., 2011, s. 599-600). Vilken del som är viktigast är därmed oklart och 

upp till varje enskilt företag att definiera. Tillgången till information är dock något som bör 

vara gemensamt för en effektiv internrevision, då de övriga komponenterna blir irrelevanta 

om revisorerna inte har tillgång till korrekt information.  

Internrevisionfunktionen bedöms i forskningen ofta utifrån lagar och regler, det vill säga ur ett 

ekonomistyrningsperspektiv, skulle även kunna bedömas ur ett 

verksamhetsstyrningsperspektiv. Inom detta bredare styrningsperspektiv utgår styrningen av 

verksamheten från bankens mjukare delar, såsom kommunikation och samordning. (Nonaka 

& Takeuchi, 1995, s. 56-57; Wikland, 2011, s. 43-46) Verksamhetsstyrningen betonar också 

vikten av att arbetet inom banken ska bedrivas som en enhetlig process med syftet att uppfylla 

dess övergripande mål, vilket involverar att skapa trovärdighet. Eftersom de övergripande 

målen berör hela verksamheten menar processorienterade studier att det är viktigt att individer 

ges utrymme att agera självständigt inom ramen för bankens mål. (Singh & Kaur, 2011, s. 

338; Wheelwright & Clark, 1995, s. 6-7) Detta eftersom individer i stor utsträckning besitter 

mer specifik information och kunskap om utvalda delar av banken. Arbetet med att skapa en 

effektiv internrevision ska således bidra till en process som leder hela verksamheten framåt 

genom organisatorisk kunskap.(Beer & Nohria, 2000, s. 169-170) Med detta avses att 

organisationen tar tillvara på individers kunskap. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 59-61)Denna 

processorienterade styrning av verksamheten är inte i linje med utformningen av nutidens 
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internrevision, detta då internrevisionen idag är en efterhandskontroll. Även om granskningen 

sker i efterhand måste arbetet med internrevisionen vara framåtriktat, det vill säga inte 

fokusera på fel som begåtts utan hur banken kan använda granskningen till att utvecklas. En 

bank som lyckas med detta kan skapa trovärdighet, vilket resulterar i nöjdare kunder som i sin 

tur är att se som en konkurrensfördel. (Staats et al., 2011, s. 378; Wikland, 2011, s. 41) 

Som en följd av de världskriser som skakat banksektorn har regleringar av den finansiella 

marknaden utvecklats. (Basel Committee on Banking Supervision, 2004, s. 1) Då det i de 

flesta situationer finns tydliga riktlinjer för hur individer inom banken ska agera, kan 

individernas uppfattningar om internrevisionen ha påverkats. Uppfattningar som i denna 

studie definieras som den föreställning individer har om vad internrevisionfunktionen är, gör 

och vad den bidrar med. Således kan skärpt reglering ha påverkat uppfattningarna om hur en 

välfungerande internrevision utformas och genomförs. Dessa förändringar innebär samtidigt 

att internrevisionen kan upplevas riktad mot individen istället för organisationen som helhet. 

En missuppfattning som denna gällande internrevisionens faktiska syfte påverkar revisorernas 

informationstillgång genom att individerna inom banken inte delger revisorerna korrekt eller 

fullständig information. Detta påverkar nyttan av revisionen, då en hög informationstillgång 

är något som kan bidra till att förbättra verksamheten. Det kan därmed återfinnas en 

problematik i relationen mellan fokuseringen på regleringar och individernas uppfattningar 

om internrevision. De skärpta regleringar som införts inom finansiella marknader har 

inneburit en tydligare fokusering på att finna fel istället för att vara en del i 

förbättringsarbetet, med andra ord ett ekonomistyrningsperspektiv. Verksamhetsstyrningen å 

andra sidan betonar att internrevisionen ska bidra till att nå verksamhetens övergripande mål. 

(Wheelwright & Clark, 1995, s. 48; Wikland, 2011, s. 37-39) Om 

ekonomistyrningsperspektivet tar större plats ökar risken att granskningen uppfattas som en 

jakt på syndabockar istället för en del i processen att förbättra verksamheten. 

Internrevisorns granskning av den interna kontrollen kan delas in i två delar. Den första delen 

är granskningen av utformningen och den andra delen är granskningen av funktionaliteten.  

Det är i granskningen av funktionaliteten som uppfattningar om revisionen kan bli ett 

problem, detta då granskningen undersöker hur kontrollsystemets faktisk fungerar. (Wikland, 

2011, s. 113-114) Det finns olika metoder för att granska funktionaliteten, exempelvis 

enkäter, seminarium eller personliga samtal. (Wikland, 2011, s. 116-121) Dessa metoder 

innefattar medarbetarnas upplevelser av olika situationer och tillgången till information om 

dessa upplevelser kan minska om internrevisionen uppfattas felaktigt.   

Forskning indikerar att internrevisionens effektivitet påverkas av ledning och medarbetares 

uppfattningar, då de som granskas kan uppleva situationen hotande (Dietz & Snyder, 2011, s. 

37-39; Greenbaum & White, 1976, s. 4-12; Wahlman & Persson, 2004, s. 28; Wikland, 2011, 

s. 119). Orsaken till detta kan vara att individer ser revisionen som en personlig granskning, 

följden blir därmed att de granskade ej lämnar ifrån sig all information som kan vara till nytta 

för företaget. Dietz och Snyder (2011, s. 37-39) har studerat hur ledningen respektive 

medarbetarna bedömer det interna kontrollsystemets effektivitet och funnit att uppfattningarna 

om detta skiljer sig kraftigt åt. Detta då medarbetare överlag har en mer negativ uppfattning 

om den interna kontrollernas resultat än vad ledningen har. Eftersom interna kontroller avser 

att förhindra oegentligheter inom banken är medarbetarnas uppfattningar av stor betydelse, 

om medarbetarna ej anser att kontrollsystemet fungerar ses det inte heller som ett hinder för 

att begå oegentligheter. Även detta indikerar att det kan finnas brister i utformningen av 

bankens internrevision, eftersom ledningens kommunikation om revisionens syfte till 

medarbetarna missuppfattas. Det kan därmed konstateras att komplexa och skilda 
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uppfattningarna om internrevisionen kan påverka dess effektivitet, dock saknas forskning som 

ger en djupare förstålse för dessa uppfattningar.  

Internrevisorernas arbete med att samla information kring bankens verksamhet syftar till att 

förbättra verksamheten genom att skapa kunskap. Styrningen av banken bör grundas i att 

konstatera relationen mellan information och kunskap, då information kan betraktas som en 

råvara av vilken företagen kan producera kunskap. Styrning av företag har således utvecklats 

från att vara baserad på ekonomiskinformation mot att istället baseras på kunskap. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 6, 58-59) Denna utveckling kan likställas med utvecklingen av den snävare 

ekonomistyrningen mot den bredare verksamhetsstyrningen. Verksamhetsstyrningens 

processorienterade förhållningssätt fokuserar på individens del i organisationen och innebär 

att kunskap ska fångas upp för att sedan spridas till hela verksamheten. (Beer & Nohria, 2000, 

s. 169-170; Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 6-7) Om bankers internrevision inte når den 

information medarbetarna besitter kan inte kunskap skapas och verksamheten kan inte 

utvecklas på ett effektivt vis. Denna utveckling belyser vikten av att integrera internrevision i 

verksamhetsstyrningen.  

Verksamhetsstyrningens utveckling ställer banken inför dilemmat att kombinera det mjukare, 

processorienterade arbetssättet med den striktare utvecklingen av internrevisionen. Det vill 

säga hur banken ska sammanlänka ett helhetsfokuserat arbetssätt med områdets regleringar. 

Internrevisionen som gått i linje med ekonomistyrningen, har påverkat individernas 

uppfattning om internrevision. Denna utveckling får följden att banken inte på ett optimalt vis 

kan ta tillvara på den kunskap som finns inom banken. Då internrevisionen mottas som en 

granskning av individen uppkommer problemet att internrevisionen upplevs hotande. Detta 

gör att bankens informationstillgång hindras av de uppfattningar som varje enskild individ 

besitter, vilket i sin tur hindrar banken från att utforma en effektiv internrevision.  

1.2 Frågeställning 

 

Vilka uppfattningar har individer inom en bank om dess internrevision, samt vilka 

organisatoriska förhållanden ligger till grund för dessa?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudieav en bank öka kunskapen om vilka 

uppfattningar individer  har om internrevision. Undersökningen av individers uppfattningar 

avser skapa förståelse för vilka organisatoriska förhållanden som påverkar individers 

uppfattningar om internrevision, detta genom att ta stöd av ett processorienterat 

förhållningssätt.  

1.4 Avgränsningar 
Denna studie kommer inte undersöka högsta ledningens uppfattningar om internrevision. 

Detta då internrevisorerna arbetar på uppdrag av ledningen och vi därigenom indirekt når 

även dennes uppfattningar. Genom att undersöka revisorernas uppfattningar kan vi gå miste 

om ledningens uppfattningar om och motiv med internrevisionen och istället fånga 

revisorernas individuella uppfattningar. För denna studie skulle detta inte vara ett betydande 

problem då den framförallt fokuserar på hur internrevisionen uppfattas ute på kontoren då den 

syftar till att finna eventuella förbättringsområdens i internrevisorernas arbete. 
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1.5 Begreppsförklaring 
Internrevisorer: Bankens internrevisorer som arbetar med frågor rörande intern styrning och 

kontroll och är utsedda av bankens centrala styrelse och ledning. De fungerar som ledningens 

verkställande organ.  

Ledning: Bankens centrala ledning som har det övergripande ansvaret för hela bankens 

verksamhet och därmed formulerar bankens strategi och internrevisionens syfte. 

Kontorschefer: I denna studie syftar ordet chef på de enskilda kontorscheferna, det vill säga 

inte på bankens centrala ledning. I denna definition lägger författarna stor vikt vid att beslutet 

om internrevisionens syfte och funktion kommer från bankens ledning, inte från 

kontorscheferna. 

Medarbetare: Detta ord syftar till de individer som arbetar på kontoren och inte tillhör den 

lokala ledningen.  
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2.0 Vetenskapliga utgångspunkter 

2.1 Ämnesval 
Detta ämne fångade vårt intresse i samband med att internrevision uppmärksammats på Lisas 

arbetsplats, som under tre års tid varit en bank. Under denna period har Lisa observerat att det 

inom organisationens hierarki kan existera olika förhållningssätt till bankens internrevision. 

Detta i kombination med att Sofia under studierna har fördjupat sig inom redovisning och 

revision väckte intresset för området.  

Intern kontroll och internrevision har givits en större roll i globalt företagande som en följd av 

skärpta lagar och regler, vars syfte är att öka tilliten för företag. Trots detta har ett misstroende 

gentemot finansiella verksamheter vuxit fram på grund av modern tids finansiella kriser och 

tilliten till banksektorn har därmed försvagats. För att världens banker ska återfå sina kunders 

tillit krävs ett välfungerande kontrollsystem samt en enhetlig hantering av detta. (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2004, s. 5; Westman, 2011, s. 116-117) I samband med 

detta bör poängteras att internrevision inom banksektorn har en lång historia och ofta en väl 

etablerad roll inom organisationen. Under vår inledande litteraturgenomgång tydliggjordes 

vikten av en välfungerande styrning, något som i dagsläget är under ständig förändring och 

bearbetning. (Lindvall, 2011; Wikland, 2011) Vad som saknas inom banksektorn är 

kopplingen mellan dessa aspekter, med andra ord det etablerade och regelstyrda systemet satt 

i förhållande till den föränderliga verksamhetsstyrningen. Problematiken i att sammanlänka 

dessa aspekter och implementera dem i bankens internrevisionsarbete bygger till viss del på 

individers uppfattningar. Detta då sättet de implementeras på beror på revisorers, chefers och 

medarbetares uppfattningar av regleringar kontra verksamhetsstyrning. 

2.2 Förförståelse 

2.2.1 Teoretisk förförståelse 

Vi har studerat tre och ett halvt år på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet, därmed 

är den teoretiska förförståelsen som kan påverka studien till största del den kunskap vi 

tillämpat oss under studietiden. Vi har båda läst redovisning och finansiering som 

fördjupningsämnen, Sofia som inriktat sig mot revision har dock en bredare kunskap inom de 

jurisdiska ämnen som berör företagande. Studierna har till stor del betonat den traditionella 

ekonomistyrningens verktyg som exempelvis budgetering, beräkning av nyckeltal, finansiella 

verktyg etcetera. Detta gör att den teoretiska förförståelsen inom internrevisionsområdet är 

begränsad. I och med det valda området måste vi därför vara redo att omvärdera vad som är 

viktigast för ett företags verksamhet. Detta då de studier vi tagit del av betonar helhetsarbetet 

med kunskap och information inom ett företag där de traditionella styrverktygen finns med 

men inte ligger i fokus (Nonaka & Takeuchi, 1995; Wheelwright & Clark, 1995). 

Då universitetsstudierna ej berört områdena intern kontroll och internrevision saknar vi 

djupgående teoretisk kunskap i ämnet. Detta ställer höga krav på vår litteraturgenomgång för 

att den kunskap vi tillskaffar oss ska vara tillräcklig för denna typ av studie. Detta kan 

påverka litteratursökningen då vi inte har en begränsad föreställning om området och den 

teoretiska referensram den vanligtvis bygger på. 

2.2.2 Praktisk förförståelse 

Ämnesvalet grundar sig till stor del på praktiska upplevelser Lisa har från sitt arbete på bank. 

Utifrån dessa erfarenheter har vi skapat oss en bild av uppfattningarna om 

internrevisionsfunktionen utifrån ett medarbetarperspektiv. Således är vår syn på 



7 

 

uppfattningar om internrevision att den i vissa fall kan upplevas som ett hot inom företaget. 

Denna praktiska förförståelse kan ha påverkat hur litteratursökningen genomförts då risken 

finns att vi inte kunnat se problemet i sin helhet då utgångspunkten varit de egna 

erfarenheterna. Samtidigt är det denna erfarenhet som gjort det möjligt för oss att 

uppmärksamma problematiken. Förståelsen för problematiken som finns gör att vi har en 

insikt i uppfattningarnas betydelse och vi kan utifrån denna förståelse bygga studien. 

En internrevisors arbete kan relateras till den granskning som en extern revisor gör. Sofia som 

har inriktat sina studier mot revision och även idag arbetar som revisorsassisten kan ha 

påverkats av sina erfarenheter med revision. Detta genom att Sofia kanske värdesätter 

revisorns roll inom ett företag högre än den i verkligheten är och därmed tydligare ser de 

externa intressenternas nytta av internrevisionen.  

Banken där det empiriska materialet ska insamlas har varit Lisas arbetsgivare där hon har 

arbetat som timvikarie. Studieobjektet valdes på grund av den insyn som Lisa har i 

organisationen, vilket tros kunna hjälpa studien vid valet av respondenter. Med studien ämnar 

vi undersöka vilka uppfattningar som finns om och av den anledningen är det viktigt att finna 

studieobjekt som ger en nyanserad bild av detta. Att studieobjektet varit Lisas arbetsgivare 

kan förstås få effekter på studien och genom att Lisa har en relation till banken blir det för oss 

viktigt att vara medvetna om vad denna relation kan få för konsekvenser för det empiriska 

materialet. Vi måste därför vara medvetna om relationen mellan de olika respondenterna och 

Lisa för att kunna värdera och tolka materialet på ett trovärdigt vis. 

Vi kommer genomföra denna studie medvetna om ovanstående tänkbara faktorer och utifrån 

detta tolka och analysera det empiriska materialet. Genom att göra läsaren medveten om dessa 

potentiellt påverkande faktorer hoppas vi även skapa en möjlighet för läsaren att bedöma 

studiens trovärdighet. 

2.3 Kunskapssyn 
Denna studie syftar till att undersöka uppfattningar om internrevision inom banksektorn, 

något som är kontinuerligt föränderligt och sällan generaliserbart. Övervägande delen data 

som vi kommer undersöka i denna studie berör därmed individers beteenden, uppfattningar 

och erfarenheter, vilket gör varje situation unik. Vi kommer således analysera vårt insamlade 

material utifrån de sammanhang de är tagna för att skapa en bild av helheten, då vi anser att 

våra observationer i stor utsträckning är beroende av den situation de skapas i. Denna aspekt 

är särskilt relevant vid analysen av en bank. Detta då det är en organisation med tydlig 

hierarki  och uppfattningar måste tolkas utifrån vart i organisationen de uppstår. Inom banken 

finns det många perspektiv och nivåer att undersöka för att uppnå syftet med denna studie.  

Ovan förda resonemang tyder på att den verklighet som kommer undersökas är något som 

skapas av en mängd olika verkligheter och vi som författare är på ett eller annat sätt del av det 

vi undersöker. Studien kommer således genomföras med en fenomenologisk metod, det vill 

säga en hermeneutisk vetenskapssyn. Vi kommer med utgångspunkt i vår syn på verkligheten 

tolka och analysera den data som insamlas. (Remenyi, 1998, s. 34-35; Widerberg, 2002, s. 24-

27) 

2.4 Perspektiv 
Det forskningsperspektiv studien har formats utifrån är bankens internrevisorer. Studien 

ämnar skapa kunskap kring indivders uppfattningar om internrevision och hur dessa påverkar 

hur välfungerande revisionen är. Genom att öka kunskapen om uppfattningarna ämnar studien 

identifiera organisatoriska förhållanden  som kan ha en inverkan på internrevisionen och 

genom att belysa dessa förväntas vi kunna presentera förslag på eventuella 
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förbättringsområden i internrevisorernas arbetssätt. Anledningen till att rekommendationerna 

riktar sig till internrevisorer är att vi anser de vara dem som kan nyttja resultatet av studien 

bäst. För att kunna belysa de påverkande förhållandena  anser vi det nödvändigt att undersöka 

uppfattningarna om internrevision från olika delar av banken. Därmed kommer det empiriska 

materialet belysa tre olika perspektiv på uppfattningar om internrevision, dessa är 

kontorschefs-, internrevisor- och medarbetarperspektiv. Dessa olika perspektiv på 

uppfattningar om internrevision ska dock av läsaren inte förstås som studiens 

forskningsperspektiv, utan som en ofrånkomlig väg att gå för att finna påverkande 

organisatoriska förhållanden. Vi anser att studien behöver involvera samtliga perspektiv för 

att vi ska finna de avgörande förhållandenna som en bank behöver ta hänsyn till i skapandet 

av en välfungerande internrevisionen.  

2.5 Angreppssätt 
Utifrån vår förförståelse samt en inledande litteraturgenomgång framträdde uppfattningar om 

internrevision som ett intressant område vari vi identifierade ett kunskapsgap. På grund av 

bristande kunskap inom detta område tog vi oss an detta genom en grundligt 

litteraturgenomgång som resulterade i en teoretisk referensram relevant för denna studie. 

Detta låg sedan till grund för utformningen och genomförandet av vår emiriska undersökning. 

(Remenyi, 1998, s. 281) Därmed var ambitionen att analysen av det empiriska materialet 

skulle dementera eller bekräfta delar av vår utgångspunkt. Samtidigt var vi medvetna om att 

det skulle krävas ett öppet förhållningssätt till studiens utformning eftersom uppfattningar är 

oförutsägbara och individuella. Även detta har speglat vårt angreppssätt då vi har tagit oss tid 

att låta utformningen av den empiriska studien och den teoretiska referensramen påverka 

varandra till viss del. (Bryman et al., 2005, s. 25) Detta genom att dispositionen av de 

teoretiska områdena inom vår referensram gavs mer eller mindre utrymme allteftersom den 

empiriska undersökningen utvecklades. Det sätt som vi i studien har tagit oss an frågeställning 

och syfte har minskat det identifierade kunskapsgapet samtidigt som vi har skapat  en 

teoretisk utgångspunkt för framtida forskning kring uppfattningars inverkan på internrevision 

. (Remenyi, 1998, s. 284) 

2.6 Metodval 
För att finna svaret på studiens formulerade frågeställning sökte vi kunskap om vilka 

uppfattningar om internrevisionen som finns, dels hur dessa ser ut men också vilka orsaker 

som kan ligga bakom uppfattningarna. Vi ansåg att det finns många olika verkligheter att 

studera i detta fall, med tanke på att individens position i företaget kan inverka på hur 

internrevisionen uppfattas. Beroende på om individen är den som ansvarar för revisionen, 

ansvarar för det som granskas eller är den som blir granskad, kan individernas uppfattningar 

och inställningar variera. Det var därmed viktigt att studera individerna och dess uppfattningar 

i den kontext de befinner sig i. (Repstad & Nilsson, 2007, s. 21-22; Ryen, 2004, s. 18-19) 

Vi sökte ett empiriskt material som skulle ge oss möjligheten att med hjälp av den teoretiska 

referensramen förstå individen inom banken (Ryen, 2004, s. 17). Omvärldens påverkan på 

individen är av central betydelse för att kunna besvara den ställda problemställningen och 

därmed även vid valet av forskningsmetod. För att få tillgång till information som gav oss 

möjlighet att tolka och förstå individens agerande utifrån vår problemformulering krävdes en 

forskningsmetod som skulle ge oss grundlig data. En kvalitativ forskningsmetod gav oss 

möjlighet att få tillgång till djupare information och tillät oss sedan att tolka datan med hänsyn 

till det sammanhang den tagits ur. (Ryen, 2004, s. 14-17; Widerberg, 2002, s. 15-16) 
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2.7 Insamling av sekundärkällor 
En grundlig genomgång av tidigare forskning på området ansåg vi vara en väldigt viktig del i 

uppsatsprocessen. Genom att tillskaffa oss en god inblick i forskningsområdet kunde bilda oss 

en uppfattning eventuella forskningsgap inom området. På grund av tidigare forsknings vikt i 

uppsatsarbetet ägnades de fyra första veckorna av terminen till insamling av sekundärdata och 

således en grundlig genomgång av tidigare forskning.  

Vid insamlingen av sekundärdata har vi i huvudsak använt oss av Umeå universitetsbiblioteks 

katalog, Album och databasen Business source premier. Vi började vår sökning i Business 

source premier, där vi för att skaffa en grundläggande kunskap på området använde sökordet 

internal audit. Denna sökning gav 7446 träffar och för att minska antalet träffar kombinerade 

vi internal audit med ord som communication, effectiveness, evaluation med flera. Dessa 

sökningar gav fortfarande ett hundratal träffar och vi upplevde det svårt att hitta sökord för att 

minska ner antalet träffar ytterligare och fortfarande finna relevanta artiklar. De artiklar vi 

fann utgick i stor utsträckning från lagar och regler för att utvärdera hur välfungerande 

internrevisionen är. 

När vi gick igenom artiklarna lät vi relevanta referenser i artiklarna föra oss vidare i 

litteratursökningen. Sökningen i Business source premier gav oss en inblick i 

internrevisionens del i ekonomistyrningen, vilket gjorde att vi använde 

Universitetsbibliotekets katalog, Album där sökorden ekonomistyrning, internrevision och 

internkontroll användes. Dessa sökningar gav framförallt en allmän bild av internrevisionens 

utveckling och hur den är en del av ekonomistyrningen. Denna insikt gav vår uppfattning om 

internrevisionen en något förändrat vinkel, detta då den betonade internrevisionen mer som en 

del i utvecklingen av verksamheten i sin helhet. Vi har även gjort sökningar i databaserna 

Artikelsök och Emerald Journals men utan att finna ytterligare relevanta granskade artiklar. 

Efter de fyra veckornas litteraturgenomgång ansåg vi oss funnit vad tidigare forskning berört 

och därmed även var det fanns ett kunskapsgap att fylla. Genom vår förståelse för den 

motsättning som finns mellan områdets lagar och regler och den breda verksamhetsstyrningen 

formulerades studiens frågeställning och syfte. 

2.8 Val av teori 
Frågeställningen som handlar om hur individer inom banken uppfattar internrevisionen. 

Utifrån detta inledde vi sökandet efter teoretiska utgångspunkter och fann relativt omgående 

att en teorisammansättning från olika områden skulle bli nödvändig. Studiens specifika 

frågeställning har ännu inte behandlats på djupet. Med tanke på att internrevision och 

bankverksamhet båda är relativt hårt reglerade ansåg vi det relevant att belysa den centrala 

roll som lagar och regler har.  

Bankens arbete med internrevisionen och uppfattningar om den, handlar inte enbart om 

revisionen som sådan, utan arbetet med detta är till viss del något som skapas ur bankens 

styrning och kontroll. Något som visade sig ha genomgått stora förändringar de senaste 

decennierna. Framförallt är det viktigt att komma ihåg att ekonomistyrningen har utvecklats 

mot en bredare verksamhetsstyrning, till stor del på grund av att en av bankens viktigaste 

produkter, trovärdigheten, har satts på prov. Denna förändring har inneburit att bankens 

styrning och kontroll i större utsträckning ska involvera hela verksamheten och det ska finnas 

en fokuserad samordning. Detta resonemang ledde oss in på litteratur inom 

verksamhetsstyrningsområdet samt processorienterad litteratur.  

I bankens arbete med uppfattningar om internrevision måste hänsyn tas till studier kring vad 

som på marknaden kan anses vara en välfungerande internrevision. Detta då arbetet med 
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uppfattningar inte kan genomföras utan att ta hänsyn till andra viktiga förhållanden som 

påverkar vad välfungerande internrevisionen är. Den teoretiska referensramen lyfter fram 

sådana studier för att skapa riktmärken som studiens empiriska material kan sättas i relation 

till. Jämförelser kommer göras bland annat gällande internrevisionens utförande men också 

dess egenskaper, samt hur detta ska implementeras i verksamheten på bästa sätt. Med tanke på 

framväxten av kunskap som en viktig del i företagens värdeskapande är detta ytterligare en 

faktor som är relevant att lyfta fram i studien. 

Denna studie som genomförts med teoretiska utgångspunkter från olika forskningsområden, 

är relevanta för den frågeställning som presenterats. För att möjliggöra en undersökning av 

bankverksamhet och internrevision används litteratur som rör internrevisionens önskvärda 

egenskaper samt uppfattningar om denna, kunskapsskapande och hur ett företag kan använda 

sig av ett processtänk i sin verksamhet.  

2.9 Kritik av sekundärkällor 
För att skapa trovärdighet har vi i vår litteraturgenomgång i stor utsträckning använt oss av 

granskade källor. Vi har även använt oss av sekundärkällor publicerade i Harvard Business 

Review vilket är en högt ansedd tidsskrift. Studier med direkt anknytning till internrevision 

stöds således av litteratur från andra områden. Med bakgrund i internrevisionens utveckling 

har vi använt nyare studier inom området internrevision. Utifrån detta har vi funnit relevant 

kunskap för att studera bankens internrevision samt uppfattningar om denna. Tidigare 

forskning inom internrevisionsområdet har till stor del fokuserat på det interna 

kontrollsystemet i stort och vi har i denna studie gjort subjektiva bedömningar av relevansen 

bakom genomgången litteratur. Detta kan naturligtvis ha påverkat studien då materialet skulle 

kunna tolkas annorlunda av andra.  

Våra huvudkällor i den teoretiska referensramen är, Wheelwright och Clark samt Nonaka och 

Takeuchi, vilka båda är daterade till 1995. Anledningen till att vi valt dessa som grundpelare i 

teoriavsnittet är att de ger en överblick av det processinriktade området respektive området för 

organisatorisk kunskap. Båda dessa områden ger studien en bra grund för vad som krävs för 

att skapa en välfungerande internrevision på banken. Huvudkällorna stöds av nyare studier 

inom respektive område samtidigt som de kopplas till internrevision, vilket visar på 

litteraturens aktualitet i förhållande till denna studie. Wheelwright och Clarks bok kan ses 

som en tidig forskning inom området lean production då den behandlar processen inom en 

organisation, vilket visar att denna teoretiska utgångspunkt än idag är relevant. Att vi inte 

valde att tillämpa området lean i större utsträckning i teoriavsnittet beror på att vi ansett att 

denna har en stark koppling till fysisk produktion vilket inte är ett fokusområde för vår studie. 

De övriga vetenskapliga studierna inom området lean production har genomförts inom 

servicesektorn, vilket har varit ett bra komplement till Wheelwright och Clarks studie. Delar 

av Nonaka och Takeuchis bok publicerades så sent som 2007 i Harvard Business Review, 

vilket påvisar materialets aktualitet samtidigt som boken är frekvent citerad. Anledningen till 

att vi har använt oss av boken istället för den senare publikationen är att boken ger oss en mer 

djupgående förståelse för litteraturen bakom kunskapsskapande.  
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3.0 Teoretisk referensram 

3.1 Överblick 
 

 
 

 

Bankens arbete med internrevision kan idag genomföras med två olika styrmetoder, den 

traditionella ekonomistyrningen och den nyare verksamhetsstyrningen. Dessa utgår ifrån 

hårda respektive mjuka egenskaper som kan påverka individers syn på internrevisionens syfte. 

Implementeringen av dessa styrmetoder kan skapa en motsättning i hur internrevisionen 

uppfattas inom verksamhetens olika delar. Detta då de olika styrmetoderna inte är helt 

naturligt förenliga. Denna studies teoretiska referensram tar sin utgångspunkt i motsättningen 

mellan den traditionella ekonomistyrningen och den nyare verksamhetsstyrningen. 

Den traditionella ekonomistyrningen bistår banken i arbetet med att leda verksamheten genom 

tydliga kopplingar till aktuella regleringar. Vilket bidrar till att synen på internrevisionens 

syfte likställs med syftet som återfinns i IPPF. Till skillnad från detta utgår 

verksamhetsstyrningens syn på internrevisionens syfte från mjukare delar inom styrning och 

kontroll. Detta nyare förhållningssätt gentemot användningen av internrevision innebär att 

verksamheten betraktas mer som en dynamisk helhet och internrevisionen implementeras i 

hela verksamheten. Av detta resonemang följer att bankens styrning och kontroll av 

verksamheten antingen genomförs med fokusering på processorienterade studier eller med 

fokusering på de lagar och regler som finns inom området. 
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Figur 1. Studiens teoretiska referensram. 



12 

 

De båda styrmetoderna används till viss del samtidigt utan att vara förankrade i varandra, 

vilket kan påverka medarbetarnas, ledningens och internrevisorns uppfattningar om 

internrevisionen. Dessa uppfattningar kan i sin tur påverka revisorns informationstillgång 

samt hur välfungerande internrevisionen är. Därmed avser den teoretiska referensramen att 

finna en väg för banken att integrera båda styrmetoderna, skapa en enhetlig uppfattning om 

internrevisionen och således förbättra den. 

3.2 Uppfattningar om internrevision 

3.2.1 Historiens inverkan på internrevisionens roll 
Intern kontroll är en viktig men ofta missförstådd funktion, något som till viss del kan 

förklaras av internrevisionens brokiga utveckling. Internrevisionen började implementeras i 

företag som en operationell granskning som i första hand skulle bidra till att 

kostnadseffektivisera produktionen. Revisionens fokusering övergick snart till att bli en del av 

den traditionella ekonomistyrningen då IIA bildades och tog fram de första riktlinjerna för 

revisorerna att arbeta efter. Dessa riktlinjer fokuserade mer på den ekonomiska förvaltningen 

av företaget än vad det tidigare arbetet hade gjort. Till skillnad från idag arbetade 

internrevisorn relativt självständigt och rapporterande några gånger per år vidare till högsta 

ledning. Kraven utifrån på en objektiv revision fanns inte och därmed kan 

internrevisionfunktionen under denna tidiga utveckling ses som helt och hållet företagets 

initiativ utan större externa krav. (Moeller, 2004, s. 41) 

 

 

Efter denna period kom en era där företagen skulle lägga ut delar av verksamheten på externa 

parter och med detta blev även internrevisionen utförd av externa revisorer. I och med detta 

flyttade fokuseringen ytterligare från en operationell granskning mot en granskning för att 

säkerställa den finansiella rapporteringen. Externrevisorernas ansvar för granskningen av det 

interna kontrollsystemet avbröts dock abrupt efter upprepade bedrägerihärvor i början av 

2000-talet. Det blev då inte längre tillåtet att vara delaktig i både den interna och externa 

revisionen varför den interna kontrollen åter blev en intern funktion. Av detta skapades en 

komplex situation då arbetet med att hitta svagheter i det interna kontrollsystemet både skulle 

gynna externrevisorns granskning och samtidigt gynna företaget och dess utveckling. 

(Moeller, 2004, s. 42) Då det finns en risk att externa revisorers granskning upplevs hotande, 

vilket kan grundas i missuppfattningen om revisionens syfte. Detta kan försvåra 

implementeringen av internrevisionen i bankens process att förbättra verksamheten 

Intern Extern 

Intern-

revisionens 

utveckling 

Figur 2. Internrevisionens utveckling. 
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Finansiell rapportering är grundläggande i företagens kommunikation med intressenter och 

lagens fokusområde är således att skapa tillit till företagen på marknaden (Jain, et al., 2008, s. 

362). En studie av Franck och Sundgren (2010, s. 89) visar att den huvudsakliga anledningen 

till att företag utvecklar det interna kontrollsystemet är att stärka den finansiella 

rapporteringen. Ett sätt att göra detta är att upprättar en oberoende revisionskommitté som 

ansvarar över företagets interna kontroll. Något som enligt Soh och Martinov-Bennie (2011, s. 

611-612) innebär att fokus framförallt hamnar på de risker som kan kopplas till den 

finansiella rapporteringen. Detta då de i kommittén ofta har ett förflutet inom redovisning och 

revision vilket gör att granskningen får en sådan infallsvinkel. Denna förskjutning från en 

operationellt- till finansiellt inriktad granskning, har styrt internrevisionen i motsatt riktning 

jämfört med utvecklingen från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning. Detta betyder 

nödvändigtvis inte att olika tillvägagångssätt används vid internrevision, men en följd av detta 

kan vara att internrevisionen upplevs hotande. 

Revisorn har tillgång till information om företagets kontrollsystem och ska sprida den vidare 

till den oberoende revisionskommittén. Revisionskommittén är en del av företaget samtidigt 

som de ska agera utifrån en oberoendeställning då de framförallt ser till intressenternas 

intressen. Internrevisorn som samarbetar med ledningen i arbetet att utveckla verksamheten, 

men då ledningen vet att internrevisorn rapporterar vidare till den oberoende kommittén kan 

tillgången på information inifrån företaget minska. Detta blir aktuellt då kommittén inte ses 

som en del av företagets organisation, trots att de faktiskt är det. (Moeller, 2004, s. 41) 

Ledningens kommunikation om internrevisionen är mycket viktig då detta har stor påverkan 

på medarbetarna. Om kontorscheferna inte vill delge internrevisionen all information så 

kommuniceras detta till medarbetarna och följden blir där med att inte heller medarbetarna 

gör de. (Wheelwright & Clark, 1995, s. 37) 

Även Cohen och Sayag (2010, s. 299) berör denna otydliga roll i sin studie om hur en 

välfungerande internrevisionens utformas. Författarna menar att det finns en stor risk för 

missförstånd kring förhållandet mellan ledning och internrevisorer. Detta kommer av att 

revisorerna förväntas hjälpa ledningen att utföra sitt arbete, samtidigt som de skall utvärdera 

hur effektivt detta arbete är. Revisorerna arbetar med att identifiera förbättringsåtgärder för 

företaget, åtgärder som i vissa fall kan beröra ledningen och dennes arbete. En negativ 

revisionsrapport kan resultera i att bankens kvalitetsbetyg nedgraderas vilket kan påverka 

verksamheten negativt i form av upplåningskostnader med mera (Finansinspektionen, 2001, s. 

6-7; White, 2004, s. 4). Detta kan medföra att kontorscheferna inte vill blotta alla brister för 

internrevisionen då det kan få negativa konsekvenser i det dagliga arbetet. 

Det nya regelverket och den otydliga rollen internrevisionen haft historiskt gör det svårt att 

definiera internrevisionens roll idag. Är den en granskningsfunktion som främst arbetar för 

företagets intressenter eller är de att ses som ett hjälpmedel för att förbättra verksamheten? 

Om internrevisionens syfte uppfattas som en externgranskning är det förståligt att revisionen 

upplevs hotande då granskningen mer kan uppfattas som en kontroll av individen. Detta kan 

få följden att informationstillgången minskar för internrevisorn och därmed även möjligheten 

att utveckla verksamheten på ett optimalt vis.  

3.2.2 Uppfattningar om internrevisionens kvalitet 

Uppfattningar om hur välfungerande ett företags internrevision är har visat sig skilja mycket 

mellan ledningen och medarbetare. I en undersökning vi tagit del av påvisades att ledningen 

har en mer positiv syn på den interna kontrollens och därmed hur väl internrevisionens 

fungerar medan medarbetarna var mer kritiska i sin bedömning. Medarbetarna gav även 

intryck av att vara mycket engagerade då de tydligt kunde ge konkreta exempel på brister i 
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systemet. (Dietz & Snyder, 2011, s. 38) Detta kan vara en följd av att internrevisionen inte har 

tillgång till den information medarbetare besitter, vilket är av stor vikt då de idag anses besitta 

mer kunskap om sina arbetsområden än ledningen och därmed tydligare kan se de brister som 

finns. (Beer & Nohria, 2000, s. 133-134) 

Uppfattningarna om det interna kontrollsystemet skiljde sig framförallt åt i de områden som 

berörde kommunikation och företagskultur, områden som båda är starkt förknippade med 

ledningens agerande. Ledningen ansåg sig själv hålla en hög standard medan medarbetarna 

ansåg att ledningen inte förmedlade vad som förväntades av dem i arbetet med internrevision. 

Detta medför att medarbetarna upplever det svårt att verka för att internrevisionen ska stärkas. 

(Dietz & Snyder, 2011, s. 37-39) Även Franck och Sundgrens (2010, s. 89) studie visar att 

ledningen till skillnad från medarbetarna ansåg att internrevisionen hade en positiv inverkan 

på medarbetarnas medvetenhet om vad som förväntas av dem samt vilka mål de arbetar mot.  

Vad gäller företagskulturen så behandlas i stor utsträckning kommunikationen mellan ledning 

och medarbetare. Medarbetarna anser inte att ledningen med sitt handlade förmedlar en hög 

etisk nivå och att de etiska normer som finns inom organisationen inte inkluderade ledningen 

och deras handlande. (Dietz & Snyder, 2011, s. 37-39) Att etablera en företagskultur med en 

hög etisk nivå är en process som måste nå ut till alla delar av verksamheten för att 

verksamheten ska lyckas. Då ledningen inte uppfattas beakta dessa frågor seriöst blir det som 

kommuniceras till medarbetarna att de etiska riktlinjerna inte är av speciellt stor vikt, vilket 

gör att processen att utveckla företaget inte fungerar optimalt. Dietz och Snyders 

undersökning visar att uppfattningarna om internkontroll och därmed internrevision skiljer sig 

åt mellan ledningen och medarbetare. Detta kan tyda på att medarbetarna besitter information 

om brister i verksamheten som inte når internrevisionen och därmed inte heller åtgärdas. 

Oavsett vilken grupp som har rätt uppfattning om hur väl systemet fungerar finns en 

problematik i medarbetarnas uppfattningar om att internrevisionen inte fungerar. Detta då en 

internrevision som inte fungerar inte heller kan fungera avskräckande för framtida 

bedrägerier. (Dietz & Snyder, 2011, s. 39) 

3.3 Internrevisionens roll i verksamheten 

3.3.1 Processorienterad internrevision 

Idag anses inte ledningen längre vara de enda som besitter kunskap som kan nyttjas inom ett 

företag. Kunskapen finns i alla områden av organisationen och i många fall besitter 

medarbetaren mer kunskap än ledningen om sitt specifika arbetsområde. Internrevisionen 

söker i sin granskning information inom banken som kan vara till nytta i arbetet med att 

förbättra verksamheten. För att företaget ska kunna ta tillvara på existerande kunskap, krävs 

att relationen mellan ledning och medarbetare utvecklas. Den traditionella ledarstilen är 

hierarkiskt uppbyggd där ledningen går in och styr specifika områden av verksamheten, vilket 

inte är optimalt om ledningen vill maximera värdeskapandet. Detta då de inte innehar 

tillräcklig kompetens i jämförelse med medarbetarbetarna inom området. Därmed måste 

ledningen finna nya vägar att styra verksamheten för att maximera värdeskapande. (Beer & 

Nohria, 2000, s. 133-134)  

Ett tillvägagångssätt för ledningen att nyttja kompetensen inom företaget är att införa ett 

processorienterat arbetssätt. Detta genom att ge medarbetarna tydliga mål som det utförda 

arbetet ska leda till, vilket innebär att medarbetarna får använda den kunskap de besitter på ett 

obundet vis. Genom att ledningen inte detaljstyr individens arbete ökar medarbetarnas 

möjlighet att kreativt använda sin kunskap för att nå företagets mål. Wheelwright och Clark 

(1995, s. 45) har studerat processarbetssättet med utgångspunkt i japansk produktutveckling 

och företagets huvudsakliga mål enligt författarna är utveckling av företagets produkter. Detta 
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eftersom det är en central del i skapandet av konkurrenskraft gentemot andra aktörer på 

marknaden och därmed även företagets framtid.  

Syftet med bankens internrevision är att skapa trovärdighet samt utveckla verksamheten, 

vilket görs genom att granska om lagar efterlevs och om verksamhetens drift är effektiv. Då 

en banks produkt till stor del är dess trovärdighet, finns därmed en länk mellan bankens 

produktutveckling och internrevisionens syfte. (Singh & Kaur, 2011, s. 338; Wikland, 2011, 

s. 17, 86-87) Båda syftar till att öka bankens trovärdighet, det finns därmed en gemensam 

målbild vilket kan uppnås genom ett processorienterat arbetssätt. Processorienterade studier 

förväntas därmed ge en inblick i hur interna kontrollsystem skall utformas för att bidra till 

bankens arbete med att skapa trovärdighet. 

Lean production som är en utveckling av Wheelwrights studier och grundar sig den på 

japansk produktutveckling och syftar till att eliminera aktiviteter inom verksamheten som inte 

skapar värde för kunden. Detta att genom en process som grundas i långsiktiga mål som hela 

organisationens är delaktighet i. (Liker & Morgan, 2006, s. 5) Inom området lean production 

har forskning genomförts inom servicesektorn, vilket visar att tillämpningen av ett 

processorienterat tankesätt inom bankverksamheten är möjligt. Staats et al. (2011, s. 376-390) 

menar att serviceföretag som tillämpar lean production är bättre på att identifiera problem och 

även på att lösa dem. Författarna poängterar även att problem ska lösas på den nivå de 

identifieras för att individen som uppmärksammat problem kan förstå det i sitt sammanhang.  

Att driva en verksamhet utifrån en enhetlig process innebär att hela organisationen är 

medveten om företagets strategi. Därmed kan medarbetarna inom organisationen anpassa sitt 

handlande så att det på bästa möjliga vis syftar till att uppfylla strategin och därmed även 

handla utifrån företagets bästa. Om individer inom företaget inte är medvetna om företagets 

strategi tenderar de att se sitt arbetsområde som det viktigaste. Följden av detta kan bli att 

medarbetarna agerar utifrån vad som gynnar deras position och ser därmed inte vad som är 

bäst för företaget som helhet. (Wheelwright & Clark, 1995, s. 12, 17) I och med att 

internrevisionens formulerade syfte påverkar individens handlande är det viktigt att det 

uttrycks på ett sådant vis att det inte verkar hotande för den granskade individen. Detta för att 

internrevisionen ska få tillgång till så mycket information som möjligt och därmed förbättras.   

Ofta är anledningen till att medarbetarna inte arbetar med utgångspunkt i företagsstrategin att 

denna inte kommunicerats på ett tydligt vis från ledningen. Wheelwright och Clark (1995, s. 

6-7) beskriver bland annat hur denna problematik kan uppkomma som följd av yttre 

påverkningar. Samtidigt som företag måste anpassa sig till vad marknaden efterfrågar menar 

författarna att många företagsledare i rädsla för konkurrenternas utvecklig låter sin 

produktutveckling drivas av andra aktörers agerande. Att låta sin strategi påverkas av sådana 

yttre förhållanden gör att strategin blir spretig, det vill säga genom yttre influenser försvagas 

strategin och ledningens kommunikation blir tvetydig.  

En tvetydig strategi får följden att utvecklingen inte ses som en enhetlig process och risken för 

att fel och problem uppstår under processen ökar (Wheelwright & Clark, 1995, s. 22-26). 

Detta då en olikartad målbild driver arbetet inom organisationen åt olika håll. En otydlig 

målbild leder därmed till att ledningen kan tvingas gå in och åtgärda problem i efterhand, 

vilket är vad verksamhetsstyrningen vill motverka. Ledningen ska därför komma in tidigare i 

processen för att förebygga framtida problem. (Lindvall, 2011, s. 24; Wikland, 2011, s. 41-42) 

Studier inom området lägger därmed stor vikt på bankens arbete att skapa trovärdighet och 

processen bakom detta, där de interna kontrollsystemen och internrevisionen skall ses som en 

del i det arbetet. Kommunikationen är av stor vikt i internrevisionprocessen, därmed har 

ledningen en central roll i detta arbete. Enligt Dietz och Snyder (2011, s. 37-39) så lyckas inte 
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ledningen förmedla till medarbetarna vad som förväntas av dem i arbetet med internrevision. 

Vilket enligt Wheelwright och Clark är ett problem då det kan gör det svårt för individerna att 

anpassa sitt agerande efter internrevisionens mål. 

Wheelwright (1981, s. 67-74) har i sina studier av japansk produktionsstrategi funnit en 

styrmetod som har tydliga kopplingar till verksamhetsstyrningen. Genom att jämföra hur 

japansk produktionsstrategi skiljer sig från den västerländska strategin har författaren funnit 

att ledarskapet har en central roll i det japanska framgångskonceptet. Studien lägger stor vikt 

på ledningens roll i att förmedla företagets ide och belyser att tillskillnad från japanska 

produktionsföretag delar västerländska företag upp företagets målsättningar i kortsiktiga och 

långsiktiga. Något som inte nödvändigtvis innebär att de långsiktiga och kortsiktiga målen 

leder företaget i samma riktning, vilket skapar förvirring bland de anställda om vad som är 

syftet med deras arbete inom organisationen. Författarna menar exempelvis att ett företag kan 

ha som målsättning att öka kvaliteten på sina produkter samtidigt som den kortsiktiga 

målsättningen är att kostnadseffektivisera sin produktion, dessa mål leder inte verksamheten i 

en enad riktning vilket gör att företaget inte kan uppnå sina mål på ett optimalt vis.  

Studier inom lean produktion visar att en tydlig företagsidé inom organisationen har fått en 

allt större betydelse vid styrning av företag. Detta genom att hela organisationen vet syftet 

med sitt handlande och därigenom kan företag på ett effektivare sätt nå sina mål. (Staats, et 

al., 2011, s. 377-378) Denna nya processorienterade inriktning visar att Wheelwrights studie 

som genomfördes på 80-talet i detta sammanhang är högst aktuell då den utgår från samma 

grundläggande tänkesätt men är mindre detaljerad på produktionsprocessen. 

I Japan är de långsiktiga och kortsiktiga målen sammanflätade, och de kortsiktiga målen är att 

se som ”delmål” för att nå den långsiktiga strävan. Detta medför att medarbetarna inom 

företaget vet vilka mål de strävar mot och därmed också vilket handlingsutrymme som finns. 

(Wheelwright, 1981, s. 69-70) Internrevisionen ska därmed inte utformas som en årlig 

kontroll att ”klara av” enbart i syfte att höja bankens kvalitetsbetyg, utan som en del i 

processen att förbättra bankens verksamhet. (Wikland, 2011, s. 41-42) 

3.3.2 Ledningens roll i processen  

Wheelwright och Clark (1995, s. 3-5) har i sina studier betonat problem med att ledningen 

inte förstår den roll de har i processen med att utveckla företagets produkt. Ledningen har en 

utmärkt position för detta, då de har en överblick och en inblick i hela organisationen. 

Författarna menar att om ledningen förstår den möjlighet de har att påverka utvecklingen kan 

de även se sin roll i att skapa konkurrenskraft.  

Cohen och Sayag (2010, s. 303) betonar vikten av ledningens stöd för internrevisionen då 

ledningen genom att stötta internrevisorn i sitt arbete kan öka tillgång till information. 

Johnstone et al. (2011, s. 378) har studerat styrelsens egenskaper och hur dessa påverkar 

kontrollsystemets utformning. Utifrån detta drar författarna bland annat slutsatsen att 

styrelsens kompetens om, och engagemang i det interna kontrollsystemet har en positiv 

inverkan på hur uppföljningen av den interna revisionen nyttjas. (Wikland, 2011, s. 77) Dessa 

studier påvisar att ledningens uppfattning om internrevisionen har stor inverkan på hur övriga 

individer i verksamheten uppfattar revisionen och även hur väl fungerande revisionen är. 

Studierna belyser att ledningens roll är central men ger inte djupare förståelse för hur 

ledningen bör handla för att implementera en process där internrevisionens syfte förstås i sitt 

sammanhang. Wheelwright (1995) har utformat en manual för hur ledningen bör agera för att 

driva produktutvecklingsprocessen inom ett företag. Denna manual kommer tillsammans med 

Bungays (2011) fem steg för att framgångsrikt implementera en företagsstrategi, bli grunden 
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för att förklara hur ledningen på banken bör agera för att skapa en process vars syfte är att 

skapa trovärdighet.  

Syftet med Bungays (2011, s. 133) fem steg är att undvika oklarhet i företags målsättning och 

riktlinjer. Författaren har utformat direktiv om hur ledningen på ett företag ska arbeta med 

företagsstrategin för att få medarbetarna att agera utifrån ledningens intentioner. Wheelwright 

och Clark (1995, s. 21-101) har samma avsikter med sin manual, det vill säga att skapa en 

mall för hur ledningen bör agera för att sprida företagets strategi och på så vis skapa en 

process som inkluderar alla områden av företaget i dess strävan mot måluppfyllelsen. 

Steg 1 – Vad är avsikten? 

För att ledningen ska lyckas kommunicera tydliga riktlinjer till medarbetarna måste ledningen 

själv veta vad avsikten med specifika funktioner som internrevisionen är. Enligt Bungay 

(2011, s. 134-135) vet ledningen vad avsikten är om de kan besvara vad funktionerna inom 

företaget ska göra och vilket syfte de ska fylla. Dessa kan uppfattas som enkla frågor att 

besvara men kräver ett grundligt arbete då dessa ska utgöra grunden för hela processen.  

Wheelwright och Clark (1995, s. 21-22) betonar i sina studier vikten av att ledningen är aktiv 

i början av processen. Detta eftersom de under denna tid kan påverka hela processen och på så 

vis guida hela organisationen i önskad riktning. Därmed bör kontorschefernas uppgift i 

internrevisionsarbetet till stor del vara att själv definiera vad revisionen ska fylla för funktion 

på bankkontoret. Författarna har funnit ett problem med att ledningen är som mest aktiv i 

processen då problem redan uppstått. Att ledningen inte är delaktig i början av processen gör 

att entydiga riktlinjer och målsättningar inte skapas, vilket orsakar problem i organisationen. 

Dessa problem hade i många fall kunnat förebyggas genom ett aktivt ledarskap i början av 

processen, genom att kommunicera till organisationen som helhet vad som ska göras och 

varför det ska göras. (Wheelwright & Clark, 1995, s. 23, 28) Författarna presenterar olika 

anledningar till att ledningen ofta kommer in när problemen redan uppstått. Ett skäl är att 

problemet vid denna tidpunkt är akut och känt, omedelbara lösningar är ofta ett måste i dessa 

situationer för att minska de ekonomiska förluster företaget riskerar drabbas av. Ett annat 

incitament för ledningen att verka sent i processen är att de tar en låg risk men får en hög 

avkastning på sin insats, med tanke på att det är lätt att identifiera verkliga problem. Då 

ledningen inte varit delaktiga i inledningen av processen kan de inte heller beskyllas för 

eventuella misslyckanden i problemidentifieringar. Om de å andra sidan blir delaktig senare i 

processen och klarar av att åtgärda den problematik som uppstått belönas i många fall 

ledningen exempelvis med befordran eller löneökning. (Wheelwright & Clark, 1995, s. 33-34) 

Steg 2 – Företagsstrategin motiverar avsikten med företagets funktioner 

Detta steg innebär att svaret på det första stegets frågor ska motiveras av företagsstrategin. 

Om syftet med avdelningen motsäger företagsidén går det ej att motivera varför den ska 

finnas i organisationen. (Bungay, 2011, s. 135-136) Det vill säga allt som sker inom ett 

banken ska vara en del av att nå den uppsatta målsättnigen. Om inte avdelningen fyller en 

funktion för företagets ändamål leder detta till att medarbetarnas incitament till handling blir 

otydliga. Då ett agerande för uppfyllelsen av avdelningens mål kan motverka uppfyllelsen av 

verksamhetens övergripande mål påvekas medarbetarnas handlingsutrymme. (Wheelwright, 

1981, s. 71) Wheelwright och Clark (1995, s. 45) menar precis som Bungay (2011, s. 135-

136) att företagsstrategin måste brytas ner för att bli förstålig och tydlig. Företagets strategi 

kan i många fall vara väldigt övergripande, det är då viktigt att omformulera strategin till mer 

konkreta målsättningar som kan kommuniceras till organisationen. Syftet med internrevision 
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på banken bör därmed formuleras på ett sådant vis att de blir begripligt för att de granskade 

individerna ska veta vad som förväntas av dem vid revisionen. 

Steg 3 – Mät resultaten 

För att kunna kontrollera om avdelningen lyckats uppfylla det ställda syftet krävs att banken 

lyckas utforma mätvariabler som anses relevanta. Att finna tillvägagångssätt för att mäta vad 

som åstadkommits är viktigt då det sporrar medarbetarna att prestera bättre. Detta då de på ett 

konkret vis kan se om de lyckats med sitt arbete eller inte. (Bungay, 2011, s. 137) För att 

internrevisionen ska ses som relevant för banken är det viktigt att arbetet följs upp och att 

förändringar sker som följd av revisionen. Intern kontroll och internrevision är något som fått 

allt större fokus inom företag. Dock visar forskning att uppföljning och mätning av resultaten 

från den interna kontrollen och revisionen ej utvecklats i samma takt. Detta visar att det i 

företag normalt sett finns ett problem med att implementera steg tre i det interna 

kontrollsystemet. (Ernst & Young, 2007, s. 10-11; Soh & Martinov-Bennie, 2011, s. 616-617) 

Steg 4 – Stötta medarbetarna i processen 

Ledningens uppgift efter att ha definierat vad medarbetarna ska uppfylla och vad som är 

viktigast med avdelningen är att lita på medarbetarnas kompetens, vilket är grunden i 

processorienterade tankesättet. Medarbetarna har nu tydliga riktlinjer som utgångspunkt för 

sitt agerande och kan med stöd från ledningen förverkliga företagets strategi. Det är viktigt att 

målsättningen inte är för hög för att medarbetarna ska prestera bra. Medarbetarna uppmuntras 

inte att arbeta på ett bättre vis om det är omöjligt att nå de uppsatta målen. (Bungay, 2011, s. 

138; Wheelwright, 1981, s. 68-69)  

Steg 5 – Ledningens fortsatta roll i processen 

När processen är inledd är ledningens roll att övervaka processen, för att kontrollera om 

arbetet i processen följer den ursprungliga idén eller om idén inte passar in i situationen 

företaget befinner sig i. Om en produkt utvecklas för att öka konkurrenskraften bör ledningen 

hela tiden vara uppmärksam på dess omvärld, nya produkter från konkurrenterna kan få till 

följd att företaget måste förändra den pågående processen. (Bungay, 2011, s. 139) Samtidigt 

menar Wheelwright och Clark (1995, s. 6-7) att företag inte ska ta hänsyn till alla eventuellt 

påverkande externa förhållanden om de inte är relevant för företagets strategi. Dock måste 

företaget ändra sin strategi om konkurrenternas utveckling gör strategin irrelevant. Den 

interna kontrollprocessen som finns inom företag har visat sig bli mer effektiv genom ett 

aktivt ledarskap vilket är samspråkigt med Bungays artikel. Det vill säga ledningen behöver 

finnas med i organisationen för att kontrollera att strategin tillämpas och att den är relevant. 

(Johnstone, et al., 2011, s. 378)  

3.4 Utformning av internrevision 

3.4.1 Förhållanden bakom en välfungerande internrevision 
Hur en välfungerande internrevision bör utformas har behandlats utförligt inom tidigare 

forskning, dock utan att ge en entydig bild i frågan om vad välfungerande internrevision 

innebär. Detta teoriavsnitt avser att finna de viktiga komponenterna som banken bör ta hänsyn 

till vid utformningen av en välfungerande internrevision. 

Forskningen har gemensamt att internrevisionen anses vara välfungerande när den på ett 

maximalt vis bidrar till bankens värdeskapande. Det finns dock olika sätt att definiera vad en 

välfungerande internrevision är, vilket till stor del kommer av att forskare inom området 

fokuserar på olika delar av internrevisionen. (Aghili, 2009; Johnstone, et al., 2011; Moeller, 



19 

 

2004; Vijayakumar & Nagaraja, 2012; Zwaan, et al., 2011) Internrevisionens inblandning i 

bankens processer drivs av både mjuka och hårda förhållningssätt. Viss forskning lägger 

vikten på internrevisionens mjuka delar som exempelvis att de ska vara involverade i 

verksamhetens samtliga delar samt att kommunikationen gällande internrevisionen är av 

central betydelse för hur välfungerande den är (Aghili, 2009, s. 41-43). Soh och Martinov-

Bennie (2011, s. 614-615) lyfter i sin studie fram kontrollfunktionens kompetens som den 

viktigaste komponenten för att maximera nyttan av revisionen, de poängterar dock att 

kompetensen bör utgå från ett hårt förhållningssätt, med vilket menas lagar och regler. Andra 

delar av forskningen fokuserar på hårda komponenter som vikten av regleringar och 

objektivitet i definitionen av en välfungerandeinternrevision. (Zwaan, et al., 2011, s. 599-600) 

Bankens utformning av internrevisionen är något som måste anpassas efter hårda förhållanden 

som lagar och regler. Enligt Wheelwright och Clark (1995, s. 6-7) får inte de externa 

förhållandena vara det som driver utvecklingen av internrevisionen. Detta då det enskilda 

företaget har unika behov som internrevisionen bör uppfylla (Wikland, 2011, s. 59, 63-64) 

Denna studie tar fäste i International Professional Practices Framework (IPPF) då bankens 

internrevisorer i sitt dagliga arbete måste tillämpa ramverket, kan detta anses vara grunden till 

utformningen av en välfungerandeinternrevision. Detta ramverk ges ut av the Institute of 

Internal Auditors (IIA) i syfte att vägleda internrevisorer i deras dagliga arbete, ramverket 

består av en obligatorisk och en starkt rekommenderad del. Definitionen av internrevision är 

en av de obligatoriska delarna som internrevisorer ska leva upp till. (IIA, 2009, s. 9-11) 

Samtliga delar i IPPF bygger på denna definition som lyder: “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 sytematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning 

och kontroll samt ledningsprocesser.” (IIA, 2009, s. 11) Denna definition av internrevisionen 

förväntas bidra till att organisationer når sina uppsatta mål, vilket är i linje med att utforma 

internrevisionen ur ett processorienterat perspektiv.  

Definitionen belyser internrevisionens grundläggande syfte och vidare genom ramverket 

förtydligas implementeringen av syftets olika delar. En annan obligatorisk del av IPPF är 

riktlinjerna för yrkesmässigt utövande av internrevision, vilka även kallas riktlinjerna. De 

obligatoriska delarna av dessa riktlinjer behandlar både internrevisionens egenskaper och 

utförande, dessutom presenteras olika kvalitetskriterier som utförandet kan mätas mot. 

Riktlinjerna innehåller även anvisningar om hur egenskaperna och utförandet ska 

implementeras, vilket ger företagen tydliga exempel på hur de ska följa regelverket. (IIA, 

2009, s. 16) Arbetet med att anpassa IPPF till de rådande marknadsförhållandena pågår 

oavbrutet och begreppet ”välfungerande internrevision” är därför ständigt flytande. Vi väljer 

att lyfta fram riktlinjerna i denna studie då de ger en bra grundförståelse utformningen av en 

välfungerandeinternrevision.    

IPPFs riktlinjer för egenskaper innefattar att internrevisionens syfte, befogenheter och ansvar 

inom verksamheten tydligt ska framgå i en formell instruktion. Oavsett verksamhet ska 

instruktionerna tydligt innefatta de obligatoriska delarna av IPPF samtidigt som det ges 

utrymme att variera innehållet något. Riktlinjerna för egenskaper kräver att 

internrevisionsverksamheten ska vara oberoende och objektiv, därmed är internrevisorernas 

relation till de som granskas en central fråga. (IIA, 2009, s. 17-20) Kraven på interrevisionens 

oberoende ställning kan bidra till att revisionen upplevs som hotande, då revisorerna kan 

uppfattas stå utanför organisationen. Det är därmed viktigt att kopplingen mellan 

internrevisorernas och de granskades arbete kommuniceras för att skapa en förståelse att 

internrevisionen är en del av organisationen. Trots kraven på objektivitet framhäver gärna 
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litteratur inom området vikten av att internrevisionen måste vara en del av organisationen och 

dess måluppfyllelse (Moeller, 2004, s. 45).  

Vidare i riktlinjerna för egenskaper nämns att en internrevisor bland annat ska ha förmågan att 

bedöma komplexiteten och väsentligheten i sitt åtagande, lämplighet i ledningsprocesser, 

styrning och kontroll samt eventuella kostnader för nödvändiga åtgärder i förhållande till 

möjliga fördelar. Sista delen av riktlinjerna för egenskaper understryker vikten av ständig 

kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringsprogram. (IIA, 2009, s. 20-24) Relevansen av detta 

lyfts också fram av Moeller (2004, s. 43-44), som menar att även verksamheter med en 

etablerad internrevision bör kontrollera dess aktualitet och att dess egenskaper följer 

riktlinjerna. IPPF påvisar att revisorn innehar en komplex roll då det finns tydliga riktlinjer för 

deras arbete. Samtidigt som det kan utläsas att internrevisorns roll i verksamheten ska baseras 

på ett processorienterat tankesätt, då de förväntas vara delaktiga i utvecklingen av stora delar 

av banken. Internrevisorerna innehar därmed en central roll i att utveckla verksamheten 

IPPFs riktlinjerna för utförandet av internrevisionen beskriver att en utförd internrevision är 

välfungerande när internrevisioninstruktionerna uppfylls, samt att arbetet överensstämmer 

med de obligatoriska delarna i IPPF. Dessutom beskrivs att internrevisionsverksamhetens 

planer tydligt ska kommuniceras till ledning och styrelse för granskning och godkännande. 

(IIA, 2009, s. 25-26) Detta följer också utvecklingen inom verksamhetsstyrningen som har 

inneburit att det idag ställs andra krav på kommunikation än tidigare, en utveckling som både 

avser kommunikationen mellan ledning och medarbetare samt kommunikationen dessa har 

med internrevisionen. (Johnson & Kaplan, 1991, s. 112-113; Lindvall, 2011, s. 92-93) 

Riktlinjerna för utförande poängterar också att internrevisionen ska bidra till förbättringar i 

lednings-, riskhanterings- samt styrning och kontrollprocesser (IIA, 2009, s. 27-29), vilket 

indikerar en fokusering mot att internrevisionen bör ses som en del av verksamheten som 

helhet. Forskning på området lyfter samtidigt fram att det blir svårare för en organisation att 

skapa värde och avgöra hur bra företaget leds om arbete med internrevisionen inte fungerar. 

(Vijayakumar & Nagaraja, 2012, s. 7) Detta resonemang indikerar att en 

välfungerandeinternrevision är väl integrerad i bankens verksamhet samtidigt som 

regelverkets obligatoriska moment följs. Det är också väsentligt att det inom banken finns en 

välfungerande kommunikation med internrevisionen, för att denna på maximalt vis ska bidra 

till värdeökningar i verksamhetens samtliga processer.  

Bankens utformning av en välfungerande internrevision innefattar en viss balansgång mellan 

det mjuka respektive det hårda sättet att definiera välfungerandeinternrevision. Det är upp till 

ledning och styrelse att i samråd med internrevisorerna, avgöra vad deras företag behöver och 

hur en välfungerandeinternrevision bör se ut i deras specifika verksamhet (Wikland, 2011, s. 

59-60). I enlighet med den mjukare forskningen, bör internrevisionen vara involverade och ha 

en ledande roll i arbetet med företagets riskhanteringsprocesser. (Hirth Jr, 2008, s. 51) Det är 

samtidigt viktigt att belysa att vissa studier framhåller att det finns en gräns för vilken nivå av 

inblandning som är att anses optimal. Studien av Zwaan et al. (2011, s. 599-600) indikerar att 

en internrevision som är djupt involverad i skapandet av företagets riskhanteringsprocesser 

kan vara mindre villig att rapportera eventuella risker som uppdagas i granskningen. Det kan 

finnas en viss motvilja hos internrevisorerna att kritisera en process som de själva har 

medverkat i att skapa. (IIA, 2009, s. 27-28) Den optimala nivån för internrevisionens 

inblandning i processutformningen innebär således en avvägning för den enskilda banken. 

Detta då nivån av inbladning i verksamheten påverkar hur mycket internrevisionen kan bidra 

till processen att utveckla banken. Vad som är en optimal nivå av inblandning innebär enligt 

forskning att den bör vara hög men utan att påverka objektiviteten i påföljande granskningar. 
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Indikationer på att tidigare forskning fokuserar på olika komponenter av internrevisionen 

återfinns också i en jämförelse av artiklarna skrivna av Johnstone et al. (2011, s. 331-332) och 

Aghili (2009, s. 39-40). I den förstnämnda artikeln undersöks internrevisionen med 

fokusering på dess roll som granskare av de finansiella rapporterna. Utgångspunkten i artikeln 

kan kopplas till den traditionella ekonomistyrningen där kärnan utgörs av finansiell 

granskning och de mjuka delarna inom organisationen ges inte någon betydande roll. En viss 

motsättning till detta är innehållet i artikeln av Aghili (2009, s. 39-40) som har ett annat 

förhållningssätt till internrevisionens syfte och definition. Artikeln behandlar metoder för hur 

en organisation ska arbeta med att förbättra sin verksamhet, särskild vikt läggs vid metoderna 

Six Sigma och Lean production som i litteraturen alltmer börjat flätas samman till vad som 

kallas Lean Six Sigma. Detta sätt anses dessutom bidra till ökad effektivitet i verksamheten 

samt skapa värde i banken, vilket lyfts fram i artikeln av Hirth Jr. (2008, s. 49-51). Metoderna 

Six Sigma och Lean Production har vuxit fram parallellt med den moderna 

verksamhetsstyrningen och har en ökad fokusering på de mjukare delarna av verksamheten. 

Målsättningen med den utvecklade metoden Lean Six Sigma är att med hjälp av 

internrevisionen identifiera problem och därmed undvika utgifter som inte tillför 

verksamheten något värde (Aghili, 2009, s. 38).  

Internrevisionen har utvecklats och litteraturen inom området antyder att granskningar av 

bankens hårda delar bör kompletteras med granskningar av de mjukare delarna. Detta då 

litteraturen indikerar att en fokusering på mjukare delar är ett sätt att skapa 

konkurrensfördelar. (Hirth Jr, 2008, s. 50) Det blir högst aktuellt för banker att utforma en, för 

dem, välfungerande internrevision då detta signalerar trovärdighet (Wikland, 2011, s. 86-87). 

En fullständig granskning gällande en bankverksamhet är särskilt relevant med tanke på att 

denna bransch är i stort behov av trovärdighet för att lyckas. Detta lyfts fram av Singh och 

Kaur (2011, s. 338) som poängterar att bankens informationsspridning till dess intressenter 

påverkar dess pålitlighet. Att bankens internrevision också granskar de mjukare delarna, 

såsom kommunikation och samordning, bör bidra till konkurrensfördelar. Litteraturen lyfter 

också fram vikten av att utforma system som fokuserar på hela verksamheten och samordning 

av företagets olika delar för att möjliggöra skapandet av konkurrensfördelar. (Wheelwright & 

Clark, 1995, s. 5-6; Wikland, 2011, s. 17)  

Vad som är en välfungerande internrevision är individuellt kopplat till det enskilda företaget 

och dess behov, grunden vid utformningen av internrevisionen är dock de externa krav som 

ställs i form av lagar och regler. För att internrevisionen ska anses välfungerande är det viktigt 

att banken uppdaterar sin internrevisionfunktion då regleringarna på området utvecklas eller 

då företagets strategi omformuleras. Den objektivitet som lagen kräver är en viktig faktor för 

att revisionen ska fungera väl, dock kan objektiviteten missuppfattas, vilket kan leda till att 

internrevisionen upplevs som hotande och informationstillgången minskar. Därmed är det för 

banken viktig lyckas kommunicera syftet med internrevisionen som något som hjälper 

verksamheten och därmed blir en del i processen att utveckla banken. 

3.4.2 Från information till kunskap 

Nonaka och Takeuchi (1995) har studerat japanska företags värdeskapande med fokusering på 

informations- och kunskapsskapande, vilket kan relateras till verksamhetsstyrningens mjukare 

angreppssätt gällande granskningen av internrevisionen. Forskning inom området för 

kunskapsskapande framhäver vikten av organisatorisk kunskap för att företag ska nå 

framgång.  (Beer & Nohria, 2000, s. 415-427; Lindvall, 2011, s. 53-56; Nonaka & Takeuchi, 

1995, s. 3-19; Yuan, Xiyao, Yi, & Barnes, 2011, s. 157-158) Enligt Nonaka och Takeuchi 

(1995, s. 6-7) kan konkurrensmässiga fördelar skapas om verksamheten lyckas bra med 

processen att skapa organisatorisk kunskap, sprida den till hela organisationen och sedan 
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implementera kunskapen i produkter, tjänster och system. Begreppet organisatorisk kunskap 

innebär att kombinationen av individernas kunskap tillsammans skapar värde för 

organisationen. Behovet av organisatorisk kunskap styrks av Yuan et al. (2011, s. 156-157) 

där kunskap och kommunikationen av denna lyfts fram som innovationsskapande. 

Grundläggande för processen att skapa kunskap är att förstå förhållandet mellan kunskap och 

information. Information är något som skapar en ny infallsvinkel och ger ny inspiration, vilket 

är väsentligt i skapandet av kunskap. Kunskap är resultatet av en specifik ståndpunkt eller 

avsikt och därmed knutet till ett visst sammanhang där det har en bestämd betydelse. Även 

information bör tolkas i sin kontext för att på bästa sätt bidra till den organisatoriska 

kunskapen (Lambooy, 2004, s. 644). Således är både information och kunskap starkt 

sammankopplat med individerna och situationerna de uppstår i. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 

57-59) Spridning och implementering av den kunskap som löpande skapas inom 

organisationen möjliggörs av en effektivt genomförd internrevision. Revisionen syftar 

samtidigt till att försäkra intressenter om att information och kunskap hanteras på ett riktigt 

sätt. (IIA, 2009, s. 9-11). Bankens internrevision hjälper således banken att upprätthålla en 

jämn kunskapsnivå över hela organisationen.  

Organisatorisk kunskap bör ses som en process där individens kunskap förstärks och 

utvecklas, vilket betyder att en organisation inte kan skapa kunskap utan individer. Dessutom 

bör företaget arbeta med att omvandla implicit kunskap till explicit, något som sker mellan 

individer inom organisationen. Banken måste därmed tillvarata individens outtalade och 

inneboende kunskap och göra denna påtaglig och därmed överförbar till andra individer. 

(Fetterhoff, et al., 2011, s. 52; Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 59-61) Något som 

internrevisionen bidrar till då denna arbetar med att formulera implicit kunskap, som kommer 

av individens personliga upplevelser. Kunskapsskapande lägger på detta vis grunden för 

organisationens arbete med internrevision, då denna syftar till att samla information samt 

skapa kunskap om hur företaget arbetar.  

Bankens internrevision är ett bra exempel på arbetet med att omvandla implicit kunskap och 

detta blir således en del i motorn bakom processen att skapa organisatorisk kunskap. (Nonaka 

& Takeuchi, 1995, s. 56-57) En av internrevisionens funktioner inom banken är att formulera 

implicit kunskap till explicita begrepp och företrädesvis explicit kunskap. Detta görs genom 

att identifiera, formulera och belysa den implicita kunskap och utifrån detta formulera 

modeller och handlingsramar för verksamheten att implementera. Dialoger och kollektiv 

reflektion är exempel på situationer som kan utlösa denna typ av kunskapsomvandling. 

(Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 64-67) Att skapa organisatorisk kunskap är en kontinuerlig och 

dynamisk interaktion mellan implicit och explicit kunskap. När detta sker kan företagets 

organisatoriska kunskap utvecklas och innovationer skapas. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 70) 

Nonaka och Takeuchi (1995, s. 12-13) lyfter fram japanska företagsledares sätt att hantera 

omvandlingen av implicit kunskap och presenterar därigenom tre viktiga egenskaper i 

processen att göra kunskapen explicit. Det är framförallt viktigt att med hjälp av språk och 

symboler formulera den implicita kunskapen, vilket vid internrevisionen görs i 

revisionsrapporten. Därefter lyfts individen och dess personliga kunskap fram som något hela 

organisationen bör ta del av, individens kunskap måste spridas. Den sista egenskapen som 

presenteras är att det måste finnas en mängd information att tillgå ur vilken ny kunskap sedan 

kan uppkomma. För att revisionen ska nå den implicita kunskapen är det viktigt att den inte 

uppfattas som hotande. Ledningens roll enligt Wheelwright och Clark (1995, s. 48) synsätt är 

därmed att kommunicera revisionens syfte på ett sådant vis att den hotande upplevelsen av 

revisionen upphör. 
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Skapandet av organisatorisk kunskap, likväl som bankens arbete med internrevision, kan i 

förlängningen leda till konkurrensfördelar genom att granskningar av bankens arbete kan lyfta 

fram verksamhetens svaga respektive starka sidor. En välfungerande internrevision 

underlättar därmed identifieringen, spridningen och formuleringen av den implicita 

kunskapen. Dessutom kan banken också få indikationer om vilka explicita delar av företagets 

kunskaper som behöver förbättras samt vilka delar som redan fungerar bra.  

Ansvaret skapa organisatoriskt kunskapsskapande ligger inte enbart på organisationen 

ledning, övriga delar av organisationen bär också ett ansvar. Detta då organisatoriskt 

kunskapsskapande möjliggörs ett dynamiskt samspel mellan alla individer inom banken. Dock 

är det ledningens roll att skapa en miljö där kunskapsskapande tillåts. För att möjliggöra 

organisatorisk kunskap krävs att verksamheten tar hänsyn till fem förhållanden inom och 

utom organisationen. Dessa är avsikter, självständighet, variation och kreativt kaos, överflöd 

samt nödvändig mängd. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 14, 74; Wheelwright & Clark, 1995, s. 

17-19) 

i) Avsikter 

Det är centralt för banken att utforma en lämplig strategi som fokuserar på att 

utveckla företagets förmåga att förvärva, ackumulera och utnyttja sin inneboende 

kunskap. Banken bör också tydliggöra avsikterna bakom vilken form av kunskap 

som eftersträvas samt avsikterna med verksamhetens övergripande mål. (Nonaka 

& Takeuchi, 1995, s. 74-75) Detta i enlighet med processorienterade studier som 

lyfter fram att företagsstrategin bör kommuniceras till samtliga delar av 

verksamheten på ett tydligt vis. (Wheelwright & Clark, 1995, s. 48-49) En strategi 

banken använder för att nyttja kunskapen inom företaget är internrevisionen. 

Banken måste därmed klargöra vad de förväntar sig av internrevisionen för att 

individer inom verksamheten ska delge revisorn relevant information. 

ii) Självständighet 

Individernas möjligheter till självständigt arbete bör anpassas till verksamhetens 

behov vilket kan motivera individerna i kunskapsskapandet. (Nonaka & Takeuchi, 

1995, s. 75-78) För att individer ska kunna nyttja sin kompetens till fullo är det 

viktigt att ledningen tillåter individen att arbeta självständigt. Detta genom att 

informera medarbetarna om att deras agerande inom organisationen alltid ska 

kunna motiveras av verksamhetens övergripande mål. (Wheelwright & Clark, 

1995, s. 17-19) Därmed skulle ledningen genom att kommunicera internrevisionen 

som en möjlighet att informera om brister i verksamheten få tillgång till mer 

information. 

iii) Variation och Kreativt Kaos 

Banken måste kontinuerligt anpassa och utveckla sitt sätt att uppfatta signaler som 

indikerar variationer i omvärldens egenskaper. Därmed kan banken utveckla sin 

förmåga att hantera marknadskriser och därmed kan krisen i själva verket leda till 

bättre prestationer. Känslan av en kris kan dock lockas fram medvetet med syftet 

att frambringa ett kreativt kaos, då detta skapar en viss anspänning och fokus i 

organisationen som riktas mot problemlösning och effektivisering av befintliga 

processer. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 78-80) Då regleringar kring banker och 

internrevision är under ständig utveckling så är det att se som en externfaktor 

vilken bidrar till utvecklingen av revisionen, då det skapar ett kreativt kaos. Enligt 
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Wheelwright och Clark (1995, s. 6-7) är det dock viktigt att omvärldsfaktorer som 

inte går i linje med verksamhetens övergripande mål inte heller får påverka 

företagets strategi. Detta då en tudelad strategi påverkar verksamhetens utveckling 

negativt. 

iv) Överflöd 

En bank som inte bara besitter omedelbart användbar information har ett visst mått 

av överflöd, spridningen av överflödig information är något som ligger till grund 

för omvandlingen av implicit kunskap. Detta är att betrakta som positivt då det ger 

individen möjlighet att sätta samman den information som är relevant för 

verksamhetens utveckling.(Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 80-82) För att göra 

information tillgänglig för så många som möjligt inom banken är internrevisionen 

ett ypperligt hjälpmedel, detta då de arbetar med att samla in och formulera den 

implicita inneboende kunskapen.   

v) Nödvändig mängd 

Det är viktigt att individer inom banken har tillgång till den information och 

kunskap som de behöver, precis när de behöver den. Om detta inte är fallet eller 

det finns allt för stora kunskapsgap inom organisationen kan detta försvåra 

tolkningen och spridningen av ny information. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 82-

83) Internrevisionens mål är att uppmärksamma brister i verksamheten innan de 

leder till negativa konsekvenser. Därmed är det viktigt att individer inom banken 

informerar om internrevisionen om de brister som de personligen upplever. Detta 

för att internrevisorn ska få möjlighet att bedöma vad den kan led till för 

konsekvenser för att kunna arbeta förebyggande.  

Bankens internrevision arbetar i ett värdeskapande syfte med att observera den implicita 

kunskapen inom banken, vilken sedan formuleras för att möjliggöra kunskapsskapande inom 

banken. Internrevisionen kan således bidra till en välfungerande kunskapsomvandling och en 

hög nivå av organisatorisk kunskap, vilket i förlängningen kan leda till innovationer och 

konkurrensfördelar. Brister i bankens internrevision kan påverka dess informationsinsamling 

vilket i sin tur försvårar omvandlingen av implicit kunskap samt skapandet av organisatorisk 

kunskap. En välfungerandeinternrevision innebär således att bankens verkliga situation 

uppmärksammas. Information och kunskap inom banken tas tillvara på ett sådant sätt att 

ledningen kan styra verksamheten på bästa möjliga sätt. 

3.5 Lagar och regler 
Detta avsnitt avser belysa att banksektorn och dess interna kontrollsystem regleras på många 

sätt och från många olika institutioner.
1
 Med detta vill vi poängtera den komplexa situation 

som banker ställs inför när det gäller efterlevnaden av regelverk och rekommendationer. Då 

banken sällan kan bortse från de regleringar som finns på området måste även denna del 

integreras i verksamhetens process och bör därmed inte ses som en extern faktorn att förhålla 

sig till. Regleringar inom området visade sig under 2000-talets inledning vara bristfälligt då 

stora företagsskandaler uppdagades. Denna utveckling bidrog således till skärpta regleringar 

av företagsverksamhet i allmänhet och bankverksamhet i synnerhet. (White, 2004, s. 10) En 

milstolpe i framväxten av regleringar inom banksektorn är utvecklingen av basel-avtalen som 

infördes första gången 1988 av Basel Kommittén. Avtalen har sedan dess reviderats två 

                                                 
1
 Några exempel är; Institution of Internal Auditors, Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 

Commission, Sarbanes-Oxley Act, Basel-avtalen, Aktiebolagslagen med flera.  
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gånger för att de på bästa sätt ska följa utvecklingen på den ständigt föränderliga marknaden. 

Avtalen behandlar bland annat bankers kapitaltäckning i förhållande till den risk de tar samt 

vissa krav på internationella bankers buffert-nivåer. Således är avtalen en förlängning av de 

nationella regleringar som finns på marknaden, vilket ytterligare skärper bankernas 

handlingsutrymme. (King & Tarbert, 2011, s. 1-3) 

Regleringar som basel-avtalen är en extern faktor som inte kan väljas bort och banken tvingas 

därmed förhålla sig till dem. Då bankens internrevision arbetar med regelefterlevnad kan 

revisorerna uppfattas vara skilda från den övriga verksamheten och således kan de uppfattas 

hotande. För att regleringar inte ska ha en negativ inverkan på internrevisionen bör banken 

implementera dessa hårda komponenter i verksamhetens övergripande process. 

Internrevisionen bör därmed vara en länk mellan bankens regelefterlevnad och individernas 

löpande arbete, ett förhållande som maximerar internrevisionens nytta i verksamhetens 

process att nå uppsatta mål och skapa värde. På så vis kan internrevisionen uppfattas som ett 

hjälpmedel i bankens utveckling och inte som ett externt kontrollorgan. Banker runt om i hela 

världen är anslutna till basel-avtalen (Bank for International Settlements), som en del i arbetet 

med att återvinna intressenters förtroende. Regleringar kring bankernas riskhantering, 

kapitaltäckning och ekonomiska förehavanden är nära kopplade till bankernas arbete med 

internrevision, då denna företagsfunktion arbetar med upprätthållandet av tvingande 

regelverk. 

Under 90- och 00-talen togs utvecklingen av regelverk, rekommendationer och vägledningar 

till en ny nivå. Bildandet av ramverket Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tradeway Commission
2
, (COSO) är inte tvingande men är ändå utgångspunkten för denna 

utveckling. Ramverket syftar till att minska förekomsten av bedrägerier samt skapa struktur i 

företagens verksamheter (COSO). Att detta grundläggande ramverk är frekvent tillämpat trots 

att det inte är tvingande belyser att marknaden har ett behov av regleringar, struktur och 

normer att arbeta utifrån. Detta behov tillfredställs även av diverse mer eller mindre tvingande 

regelverk, vilka ofta angriper området internrevision mer detaljerat. Ett exempel är SOX, ett 

tvingande regelverk för börsnoterade bolag i USA, som instiftades 2002 med det 

huvudsakliga syftet att återskapa tilltro till företagen. (Jain, et al., 2008, s. 363-364) 

Internrevisionens utökade regleringar återfinns också i Europa, där den stora skillnaden i 

jämförelse med USA är att företagen uppmanas arbeta efter ”följ eller förklara” principen. 

Med andra ord kan detta ses som vägledningar då de inte är tvingande så länge företagen kan 

förklara på ett rimligt vis varför vissa regler inte följs. (Van de Poel & Vanstraelen, 2011, s. 

182-183) I Sverige resulterade detta i att Kollegiet för svensk bolagsstyrning första gången 

upprättade Koden för svensk bolagsstyrning (Koden) år 2005, vars syfte var att öka 

trovärdigheten för svenska börsnoterade bolag, vilket naturligtvis involverar börsnoterade 

banker. Koden behandlar samtliga delar av verksamheten och har en viss förankring i COSOs 

ramverk. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010, s. 3, 20) 

Stora delar av regelverken behandlar företagens styrning, finansiella rapportering samt dess 

revisionsfunktioner. (Jain, et al., 2008, s. 363) Då denna studie undersöker internrevisionen på 

en bank är det också relevant att lyfta fram regelverk som är ännu mer specifika inom dessa 

områden. Förutom generella lagstiftningar rörande företagande
3
 har banker i Sverige att 

förhålla sig till Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, som behandlar 

bankernas soliditet, likviditet, riskhantering och interna kontroller (6kap). Utbredningen och 

                                                 
2
 Bildades av fem yrkesorganisationer; the American Accounting Association, the American Institute of 

Certified Public Accountants, Financial Executives International, the Institute of Internal Auditors och the 

National Association of Accountants 
3
 Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen med flera. 
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det ökade inflytandet av lagar och regler på företagsmarknaden innebär att utformningen och 

genomförandet av bankernas internrevision måste göras med hänsyn till en mängd 

förhållanden. För att underlätta detta arbete tillhandahåller organisationen Internrevisorerna
4
 

(IIA) ett ramverk för internrevisorer, oavsett bransch, att arbeta utifrån. Syftet är att 

organisera de vägledningar som finns på ett sätt som möjliggör ett effektivt och högkvalitativt 

arbete med internrevision. (IIA, 2009, s. 8) 

Detta teoriavsnitt visar att bankerna och dess arbete med internrevision påverkas av en mängd 

regleringar med varierande innebörd och tyngd, dock bör det konstateras att samtliga 

regleringar i viss mån strävar efter att stärka bankens tillförlitlighet. Således kan 

internrevisionen bidra till att skapa trovärdighet och eventuellt även konkurrensfördelar 

genom att göras till en del av verksamhetens övergripande process. Bredden i regleringarnas 

innehåll och nivå av tvång kommer av att regleringarna har uppstått i syfte att tillfredsställa 

olika intressenter på marknaden. Regleringarna strävar efter tjäna marknaden genom att 

fokusera på bankernas styrning, riskhantering och inte minst interna kontroller och 

granskningen av dessa. 

Regleringar är en hård faktor som enkelt kan uppfattas vara en extern funktion vars syfte är att 

granska individens arbete. Denna missuppfattning kommer av att regleringarna måste vara 

tillräckligt hård för att minimera förekomsten av oegentligheter samtidigt som den ska vara 

tillräckligt mjuk för att bidra till processen att driva verksamheten framåt. Då banken inte kan 

påverka regleringarnas inblandning i internrevisionsarbetet krävs istället en välutvecklad 

kommunikation för att minimera risken för att revisionen upplevs hotande. För att 

implementeringen av lagar och regler ska ske på bästa vis krävs således att internrevisionen 

uppfattas som en del av verksamheten och inte som ett hot.  

3.6 Sammanfattning teorier  
Områdets regleringar skapar tydliga riktlinjer för individers handlande och forskningen 

indikerar att de som granskas av internrevisionen kan uppfatta situationen hotande. 

Forskningen har fokuserat på hur och varför internrevisionen ska implementeras i företag, 

men har inte berört hur banken ska arbeta med uppfattningar om internrevision. Därmed 

saknas djupgående studier kring uppfattningar om internrevision och hur dessa ska hanteras 

för att skapa en välfungerande internrevision.  

Komponenter ur den processorienterade internrevisionen kommer i denna studie att användas 

som hjälpmedel för att skapa förståelse för bankens internrevisionfunktionen och dess syfte, 

vilket förväntas leda till att revisionen inte upplevs som hotande. Kontorscheferna har en 

viktig roll i denna arbetsprocess, speciellt deras kommunikation, uppfattningar samt 

förhållningssätt gentemot internrevisionen och områdets regleringar. Uppfattningarna om 

internrevisionen påverkar revisorernas informationstillgång, vilket i sin tur inverkar på 

individerna möjlighet att bidra till organisatorisk kunskap. Miljön som finns på banken kan 

därför indikera hur kunskapsskapandet och därmed även internrevisionen fungerar. Tidigare 

studier kring kunskapsskapande kommer därför att användas för att ytterligare skapa 

förståelse för de uppfattningar som finns.  

Med stöd av den teoretiska referensramen förväntas denna studie skapa förståelse för 

individers uppfattningar om internrevision. Det är för oss viktigt att studera internrevisorer, 

chefer och medarbetare var för sig då de har olika utgångspunkter . Utifrån förståelsen för 

uppfattningarna förväntar vi oss kunna ge internrevisorerna förslag på hur de kan arbeta med 

att förändra uppfattningar om internrevision. Om banken arbetar med internrevision utifrån ett 

                                                 
4
 Internrevisorerna är den svenska förgreningen av organisationen Institute of Internal Auditing. 
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processorienterat arbetssätt kan de ta tillvara på individers kunskap samtidigt som lager och 

regler efterlevs, banken har då en välfungerande internrevision. 

Internrevisionens egenskaper ska sammanlänkas till en enhetlig internrevisionsprocess som 

sedan kan appliceras på kontorschefers, medarbetares och revisorers uppfattningar utifrån 

olika områden. Detta leder banken till en välfungerande internrevision. Figur 3 används som 

utgångspunkt för utformningen av intervjuguiderna. 
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4.0 Praktisk metod 

4.1 Datainsamling 
Vald datainsamlingsmetod behövde ge oss tillgång till information som är utförlig nog för att 

skapa en förståelse för hur individens uppfattning om internrevision formas av rådande 

organisatoriska förhållanden. (Nylén, 2005, s. 12) De kvalitativa datainsamlingsmetoder som 

kunde tillämpas i denna studie var observationer eller intervjuer. Att observera 

internrevisionens händelseförlopp skulle dock ej besvara frågan hur individers uppfattningar 

påverkar internrevisionen och därmed inte på bästa sätt bidra till utformningen av förslag på 

förbättringsåtgärder. Genom intervjuer förväntade vi oss få information om hur uppfattningar 

om internrevision ser ut inom organisationen och hur organisationsstrukturen påverkar 

uppfattningarna.  

Om en intervju är för strukturerad finns det en risk att fenomen missas då inte de rätta 

frågorna ställs. Att formulera frågorna i förväg kan även leda till att samtalet mellan 

respondenten och intervjuaren låser sig och tillgången till djupare data minskas. Det var 

relevant för denna studie att vissa frågor skapades som följd av de svar respondenten gav, 

detta då frågorna berör individers uppfattningar vilket är något individuellt och förändligt. 

(Ryen, 2004, s. 44) För att få tillgång till information om individers uppfattningar om 

internrevision ansåg vi semistrukturerade intervjuer vara den bästa intervjumetoden. Detta då 

den tillåter intervjun att delvis formas efter de svar respondenten ger samtidigt som 

ämnesområden kan begränsas till det som anses relevant för studien utifrån dess teoretiska 

referensram. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120-122) 

4.2 Etik 
I denna fallstudie hålls den studerade banken och samtliga respondenter anonyma. Detta beror 

till stor del på ämnets känsliga natur och därmed ett krav från banken. Vi är medvetna om att 

den som har kännedom om banken kan identifiera den, det viktigaste för oss har dock varit att 

de underökta individerna hålls anonyma. Från bankens sida har vi fått direktiv om att viss 

information inte får presenteras, exempelvis information rörande internrevisionens 

genomförande. Detta har inte varit något problem för oss eftersom vi har fokuserat studien 

kring uppfattningar Innan uppsatsen publicerats har revisorerna tagit del av texten för att 

säkerställa att vi inte tagit med material som kan vara skadligt för banken och dess individer. 

Vårt arbete har enligt oss inte påverkats av detta då respondenternas uppfattningar mest troligt 

inte hade sett annorlunda ut i avanonymiserad form. Dessutom har inte intervjuerna berört 

ämnen som är skadliga för banken. 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Urval 
Banksektorn har en relativt välutvecklad internrevisionsverksamhet och dess verksamhet är, 

precis som internrevisionens syfte, starkt förknippat med pålitlighet och trovärdighet. Därmed 

var det naturligt att analysera effekter av uppfattningar om internrevision just på en bank Då 

vi vill nå ett djup i vår undersökning av uppfattningar valde vi att genomföra en fallstudie och 

presentera en möjlig verklighet istället för att nå ett generaliserbart resultat. 

Studien genomfördes i Umeå-området då detta är vår geografiska placering och 

bankverksamheten på marknaden är dessutom väl utbredd. Studien är att betrakta som en 

fallstudie då vi har valt att begränsa undersökningarna till förhållanden som råder inom en och 

samma bank, vilket innebär att resultaten i sin helhet inte bör generaliseras till hela 
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banksektorn. I linje med våra metodologiska utgångspunkter kommer denna studie att 

genomföras utifrån befintliga förhållanden och uppfattningar för att skapa en formulerad bild 

av hur internrevisionen uppfattas inom denna bank. (Gerring, 2007, s. 19-22, 43; Gomm, 

Hammersley, & Foster, 2000, s. 3)  Att enbart en bank valts som studieobjekt är på grund av 

att individernas uppfattningar ska kunna knytas till samma internrevision, vilket möjliggör en 

jämförelse av uppfattningarna. Vi kommer jämföra uppfattningarna mellan bankens kontor 

samt mellan revisorer, chefer och medarbetare. Detta är jämförelser som inte bör betraktas 

som definitiva skildringar av verkligheten även om vi anser att studiens resultat i vissa fall 

kan vara användbart för en annan bank. (Gomm, et al., 2000, s. 52)  

För att möjliggöra tydliga jämförelser och beskrivningar av möjliga verkligheter har vi 

eftersträvat att skapa en heterogen grupp av vårt urval. Den studerade banken har flera kontor 

inom Umeå-området och studien begränsades till en undersökning av tre kontor av varierande 

storlek och valen av dessa är till stor del baserat på vår förförståelse om de olika 

bankkontoren. Den teoretiska referensramen lägger  fokus på ledningens roll som en 

påverkande faktor för individers uppfattningar om internrevision. Valet av de tre kontoren har 

därför till viss del baserats på Lisas förförståelse om kontorschefernas olika ledarstilar. 

(Svensson & Starrin, 1996, s. 215; Yin & Nilsson, 2007, s. 76-77) De övriga respondenterna 

är en heterogen grupp som ska ge studien önskad spridning gällande ålder, befattning samt 

antal år anställda inom bankverksamhet. Resultatet av detta blev att vi intervjuade 

kontorschefen samt två anställda på vardera kontor. Vi valde även att intervjua två 

internrevisorer vilket ansågs relevant för studien då de indirekt representerar kärnan i den 

högsta ledningens ambitioner samt att de spelar en central roll i kontorens arbete med 

internrevision. Valet av internrevisorer baserades i det närmaste uteslutande på tillgänglighet 

och våra inledande kontakter med banken gällande deras internrevision.  

En bra spridning bland respondenterna eftersträvades då vi avsåg undersöka uppfattningar om 

internrevisionen och ville fånga in olika tänkbara sådana. I och med att valet av bank och 

individer genomfördes baserat på vår förförståelsevar urvalet icke-slumpmässigt. Detta urval 

bör därmed inte ses som representativt för hela banken och inte heller för individer i stort. Vi 

är också medvetna om att denna urvalsmetod kan ha inneburit att vi gått miste om relevanta 

uppfattningar som andra individer har. Vi vill därmed konstatera att urvalet är relevant utifrån 

den information som fanns tillgänglig innan undersökningen genomfördes.  

4.3.2 Intervjuguide 
Under vår kvalitativa undersökning var det viktigt att respondenterna gavs tid att reflektera 

och möjlighet att svara öppet på de frågor som ställdes. Intervjuerna genomfördes med många 

öppna frågor där respondenterna tilläts associera relativt fritt och om vi under intervjun 

upplevde att något ämne inte berörts tillräckligt ledde vi samtalet i önskad riktning genom  att 

ställa stödfrågor. Då denna studie avsåg att identifiera individers uppfattningar var denna 

semistrukturerade utformning av intervjuguiden optimal. 

Vi har valt att utforma olika intervjuguider för de olika yrkesgrupperna, revisorer, 

kontorschefer och medarbetare. Dessa berör i huvudsak samma saker, men frågorna ställs på 

lite olika sätt och ordningsföljd. Detta för att anpassa intervjuerna efter respondenternas 

relation till internrevision. Framförallt skiljer sig intervjuerna med revisorerna från de övriga 

respondentera, detta på grund av att de rimligtvis har mer kunskap om internrevision än 

övriga respondenter. De tre intervjuguiderna kan ses i sin helhet i appendix 1,2 och 3.  

Den formella intervjun inleddes med frågor om respondentens bakgrund och nuvarande 

situation. Intervjuns huvudfas var uppdelad i tre kategorier som alla var kopplade till studiens 

frågeställning och teoretiska referensram. Ämnet verksamhetens mål syftade till att ge oss en 
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förståelse för individens kunskap om verksamhetens strategi och hur denna var kopplad till 

deras arbete. Ämnet internrevisionens genomförande avsåg att ge en bild av huruvida bankens 

internrevision är utformad på ett bra vis eller inte. Svaren på dessa frågor kunde dels jämföras 

sinsemellan men också jämföras med vad som enligt vår teoretiska referensram är 

eftersträvansvärt. Ämnet bankens internrevision ämnade skapa en tydlig bild av individernas 

uppfattningar och upplevelser gällande arbetet med internrevisionen. Samtliga frågor i 

intervjuguiden kunde knytas till den teoretiska referensramen samt studiens frågeställning och 

syfte. Dessutom var vissa frågor starkt kopplade till varandra, detta för att respondenterna 

skulle ge oss så djupgående svar som möjligt.  

4.3.3 Intervjuprocess 
För att testa intervjuguiden och bekanta oss med intervjusituationen gjordes innan de riktiga 

intervjuerna en testintervju med en person som vikarierar inom banken, varefter ändringar i 

formuleringar och stödfrågor gjordes. Innan intervjuerna tog vi även del av litteratur rörande 

kvalitativa intervjuer för förstå hur en bra semistrukturerad intervju ska genomföras (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 140-156; Trost, 2010, s. 81-112)  

Intervjuerna genomfördes i slutet av vecka 18 och början på veckan 19 2012 på de olika 

bankkontoren, antingen i konferensrum eller på respondenternas kontor. Vid intervjun med en 

av revisorerna fick vi sitta i ett rum där en annan revisor var närvarande eftersom 

konferensrummet var dubbelbokat. 

För att på bästa sätt skapa en miljö där respondenterna var bekväma att dela med sig av sina 

personliga uppfattningar inledds respektive möte med ett kortare informellt samtal innan den 

faktiska intervjun tog vid. (Ryen, 2004, s. 47) Därefter förklarade vi för respondenten hur 

intervjun skulle gå till och att den skulle spelas in, vilket var relevant för att vi fick 

möjligheten att transkribera intervjuerna och därmed fick mer än en chans att tolka den 

information som respondenterna gav oss (Nylén, 2005, s. 49-50). I och med detta behövde vi 

inte ta anteckningar under intervjun vilket, något som annars kan störa samtalet.  

Sofia var den som höll i intervjun och Lisa observerade och flikade in med frågor om hon 

upplevde att Sofia missat något. Vid sista intervjun närvarade enbart Sofia då Lisa hade 

förhinder och revisorn inte hade tid för oss vid något annat tillfälle. Anledningen till att Sofia 

ansvarade för intervjuerna var att vi ansåg att Lisa med sina kontakter och erfarenheter inom 

banken lättare kunde misstolka information eller missa att ställa tillräckligt djupgående frågor. 

Detta då hon kan ha förutfattade meningar om respondenterna samt om bankens interna 

kontrollsystem och internrevision. I de fall som respondenterna behövde får intervjufrågor 

förtydligade var dock Lisas erfarenheter till stor hjälp då hon kunde ge konkreta exempel som 

respondenten kunde relatera till. Intervjuerna varade mellan 25 minuter och 1 timme, en 

skillnad som dels berodde på att vissa respondenter svarade mer korthugget medan andra var 

mer utförliga i sina beskrivningar. En annan orsak till tidsdifferensen är att erfarenheterna 

kring internrevision varierade kraftigt.  

4.3.4 Kritik av primärdata  
För att det empiriska materialet skulle bli användbart, hade vi innan intervjuerna satt oss in i 

ämnet och även läst på om banken och dess övergripande mål. Utifrån denna kunskap 

strukturerades intervjuerna upp utifrån samma mönster så att alla intervjuer skulle beröra alla 

relevanta områden. Detta var även ett stöd för att vi under intervjuerna inte omedvetet skulle 

ställa ledande frågor. Denna typ av intervjumetod ställer höga krav på intervjuaren då det är 

viktigt att vara lyhörd för de svar respondenten ger för att kunna fånga upp omständigheter 

som intervjun kan byggas vidare på. Till vissa av respondenterna behövdes enbart 

huvudfrågan ställas för att respondenten skulle ge ett utvecklat svar på frågan medan vissa av 
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respondenterna behövde mer hjälp i form av förtydliganden och stödfrågor. Vissa av de frågor 

som ställdes gick mycket in i varandra vilket fick respondenten att verkligen fundera över 

internrevisionen och sina uppfattningar av denna. Att frågorna formulerades på detta sätt 

kändes relevant då internrevisionen inte är en funktion som alla har daglig kontakt med och 

därmed kan det vara svårt för respondenten att ge utförliga svar på frågorna innan denne har 

hunnit känna på ämnet ett tag. För att väcka respondenternas tankar kring internrevisionen på 

banken skickades vissa av huvudfrågorna ut i förväg och vi upplevde att detta 

tillvägagångssätt gjorde att vi fick en djupgående och grundlig information om bankens 

internrevision och respondenternas uppfattningar om denna. 

För att inte tolka respondentens svar felaktigt upprepades hur vi tolkat de svar respondenten 

givit så att de fick möjlighet att förtydliga eller omformulera sig om vi missuppfattat dem i 

första läget. För att ytterligare försäkra oss om att svaren inte misstolkades spelades intervjun 

in och transkriberades efter intervjun varefter båda författarna tillsammans sammanställde 

respondentens svar. För att få tillgång till mesta möjliga information som respondenterna 

besitter så informerades respondenterna att de, likväl som den studerade banken, var anonyma 

i studien. Vi upplyste om att intervjun skulle spelas in för vårt minnes skull och vi upplevde 

inte att någon av respondenternas svar hämmades på grund av diktafonen. Innan vi startade 

intervjuerna berättade vi även om att frågorna som skulle ställas berörde respondentens 

personliga uppfattning och upplevelser om internrevisionen varför det inte finns något rätt 

svar. Vi upplevde att detta hade positiv inverkan på respondenten då många inte ansåg sig 

veta så mycket om internrevisionen. Vi upplevde inte att någon av respondenter kände sig 

hämmade när de talade om ämnet trots att vissa frågor berörde känsliga ämnen, som 

exempelvis om respondenten ändrar sitt arbetssätt vid revisionstillfället. På dessa frågor kan 

det för respondenten finnas incitament för att inte berätta hela sanningen. De flesta svarade 

dock att arbetssättet påverkades vilket är det som är relevant för denna studie och indikerade 

samtidigt att respondenterna inte höll inne med information under intervjun. 

I vanliga fall ska intervjuaren vid denna typ av intervju lyfta fram när respondenten motsäger 

sig själv. Detta ansågs inte relevant i denna studie då mycket av den teoretiska ramen bygger 

på att internrevisionens roll är otydlig. Dock försökte vi i dessa fall lyfta fram de argument 

som fanns till individens tvetydiga uppfattning, exempelvis gällande uppfattningar där en 

individ kunde uppleva revisionen både som en intern och som en extern funktion. Vi ville att 

individernas motsägelser skulle komma fram i studien, då detta bidrar till att skapa förståelse 

för varför dessa uppfattningar finns och att detta kan försvåra internrevisionsarbetet. 

Alla respondenter hade avsatt tid för intervjun varför samtliga intervjuer fick genomföras utan 

tidspress. Vid en intervju med en internrevisor fick vi dock inte sitta i ett avskilt rum utan en 

annan revisor befann sig i rummet. Vi uppfattade dock inte att internrevisorn påverkades av 

denna situation vilket kan bero på att berört ämne är något som ingår i dennes dagliga arbete 

och inte heller var av så känslig karaktär. 
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5.0 Empiri 

5.1 Introduktion 
De intervjuer som genomförts i denna studie ger en bild av hur en banks internrevision 

uppfattas. De uppfattningar som har framkommit under intervjuerna är således, tillsammans 

med studiens teoretiska referensram, en beskrivning av verkligheten. Respondenternas 

uppfattningar om internrevision, kommer att kopplas samman med studiens teoretiska 

referensram samt med den förförståelse som denna studie bygger på. De uppfattningar som 

respondenterna har om internrevision kommer därmed presenteras med en etnografisk och 

narrativ metod. (Nylén, 2005, s. 34, 48) Kopplingen mellan respondenternas redogörelser och 

studiens teoretiska utgångspunkter gör att olika uppfattningar som respondenterna lyft fram 

kan sättas i relation till handlingar i internrevisionsarbetet. En nyanserad presentation av det 

empiriska materialet möjliggör därmed en analys av uppfattningar inom banken samt dess 

inverkan på internrevisionsarbetet. (Nylén, 2005, s. 49, 52-53). 

Det empiriska materialets presenteras utifrån vår tolkning av den beskrivna verkligheten. 

Presentationen av empirin jämför uppfattningarnas likheter och skillnader i syfte att skapa en 

sammansatt bild av existerande uppfattningar om bankens internrevision. (Nylén, 2005, s. 65-

66) Presentationen av det empiriska materialet kommer att inledas med revisorernas 

uppfattningar och sedan följer kontorens uppfattningar. Dessa avsnitt är alla sorterade efter 

samma områden. Syftet med denna uppställning är att det på ett tydligt vis ska framgå i vilken 

kontext de olika uppfattningarna om internrevision har framkommit. Slutligen kommer de 

olika arbetsplatsernas uppfattningar jämföras med varandra, för att på ett tydligt vis 

åskådliggöra likheter och skillnader. Utifrån denna uppställning kommer vi även få 

indikationer på uppfattningarnas ursprung vilket sedan leder oss fram till en analys av det 

empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. För att ge läsaren möjligheten att 

utvärdera det empiriska materialet har vi sammanställt respondenternas svar i tabeller, dessa 

återfinns i appendix 4,5 och 6. 

5.2 Empiriframställning 

5.2.1 Organisationsstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Förenklad organisationsskiss. 

Visar respondenternas yrkesroller i förhållande till varandra. 
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Den undersökta banken har en väldigt platt organisation där ett antal chefer med ansvar för 

olika regioner arbetar direkt under ledningen. Under de regionala cheferna lyder därefter 

kontorscheferna vilket gör att det är korta beslutsvägar mellan den högsta ledningen och 

kontoren. Bankens övergripande mål är lönsamhet och kundnöjdhet, vilka sedan bryts ner till 

kontorens verksamhetsplaner anpassade efter den lokala marknaden.  

Ledningen är utsedd av bankens styrelse som även har utsett ett revisionsutskott. Denna 

funktion har i sin tur tillsatt en central revisionsfunktion under vilken det finns ett antal 

regionala revisionsavdelningar. Skissen ovan visar bankens organisationsstruktur där styrelsen 

är utgångspunkten för de båda hierarkierna. I skissen framgår även hur respondenterna 

benämns i studien och var i strukturen de befinner sig. 

5.2.2 Internrevisorer 
Revisor 1 började arbeta på banken 1998, då som företagsrådgivare och tio år senare började 

respondenten arbeta som internrevisor inom banken. Revisor 1 har även lång erfarenhet av 

externrevisionsarbete innan karriären inom bankverksamheten inleddes.  

Revisor 2 har en bakgrund som externrevisor och började därefter arbeta på banken 1998. 

Under tiden på banken har Revisor 2 bland annat arbetat som kontorschef på ett antal kontor 

och har sedan två år tillbaka arbetat med internrevision. 

 
Revisor 1 Revisor 2 

Intervjutillfälle Plats: Revisorns kontor  

Datum: 2012-05-04, kl. 09:00  

Tid: 63 minuter  

Övrigt: En annan revisor närvarande i 

rummet. 

Plats: På revisorns kontor  

Datum: 2012-05-09, kl. 09:00  

Tid: 58 minuter  

 

Bankens övergripande mål och internrevisionens syfte 
Båda internrevisorerna som intervjuats anser att bankens huvudsyfte med internrevisionen är 

att bidra till att förbättra banken och dess värdeskapande vilket i förlängningen hjälper 

koncernen att nå dess övergripande mål. Syftet formuleras av bankens centrala revision, vilket 

ursprungligen kommer från bankens styrelse via revisionsutskottet. Revisor 1 preciserar syftet 

genom att lyfta fram att internrevisionen ska skapa en rättvisande bild av banken gentemot 

dess intressenter. Detta görs genom att kontrollera regelefterlevnad inom banken, vilket 

innefattar att tillse kundernas intressen samt att arbeta med att upptäcka och förhindra fel och 

brister och i extrema fall ekonomisk brottslighet. Internrevisorerna menar att deras syfte 

gentemot kontoren är att bistå vid utformningen av rutiner i det dagliga arbetet, för att de ska 

leva upp till de lagar och regler som styr bankverksamheten. Revisor 2 betonar inte på samma 

sätt lagar och regler i samband med revisionens syfte utan framhåller framförallt att de är en 

stödfunktion i kontorens arbete att förbättra verksamheten. Revisor 2 säger också att vissa 

kontor kan arbeta med detta syfte i ett kortsiktigt perspektiv vilket gör att kontorets 

långsiktiga utveckling kommer i skymundan, detta trots att alla bankkontor har som sitt syfte 

att få en bra rating. 

De övergripande målen för banken är enligt båda revisorerna att ha nöjda kunder och vara 

lönsamma och de ser en koppling till internrevisionens syfte. Koppling till kundnöjdheten är 

dock inte ett helt glasklar enligt Revisor 1. Den koppling som respondenten ändå kan se är att 

en god regelefterlevnad inom banken innebär en god kännedom om sina kunder samt ordning 
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och reda vilket hjälper banken att skapa förtroende vilket leder till nöjda kunder. Revisor 2 

menar att kopplingen till kundnöjdheten finns genom att de i deras arbete kan identifiera 

arbetsätt som är negativa för kunden. Revisor 2 framhåller dock att kopplingen till 

lönsamhetsmålet är starkare då deras granskning i många fall leder till att verksamheten 

effektiviseras. 

Internrevisionens utformning 
Bankens revisorer anser att internrevisionens utformning är bra, och Revisor 1 menar att det 

som framförallt är positivt med utformningen är att den är en intern funktion. Detta då de 

känner till bankverksamheten mycket väl och har god kännedom både om rutiner och vilka 

regelverk som måste beaktas. Båda revisorerna säger även att de ser en fördel med att själva 

arbetat på kontor då de av den anledning kan sätta sig in i problem som kontoren ställs inför. 

Tack vare detta kan internrevisorerna på ett effektivt sätt bistå kontoren med expertis inom 

många områden, men framförallt kan de vara ett bollplank i arbetet med att tolka och efterleva 

lagar och regler.  

Internrevisorernas roll inom banken är att kontrollera regelefterlevnad samtidigt som de ska 

bidra till kontorens utveckling av rutiner, detta görs genom att framföra behov av 

instruktionsförändringar till de centrala avdelningar som arbetar med utformningen av dessa. 

Detta innebär att kontoren är revisorernas kunder samtidigt som de är deras medarbetare, dock 

anser Revisor 1 inte att detta är något problem då revisorer och kontor strävar mot samma 

mål. Trots detta kan det uppstå situationer där revisionen blir riktad mot individen och dessa 

fall kan vara känsliga att handlägga, men arbetet med detta fungerar bra eftersom revisorerna 

hela tiden känner att de har stöd av regelverken i sitt arbete samt att det är individens utförda 

arbete som revideras, inte individen. Revisorerna understryker därmed att revisionens fokus är 

att granska bankens rutiner, inte individen. 

Revisor 1 menar att bankverksamheten har blivit striktare reglerad och således har 

internrevisionen blivit mer inriktad på regelverk som berör ekonomisk brottslighet som 

exempelvis penningtvätt, vilket har resulterat i högre krav på bankernas kännedom om sina 

kunder. Kontoren bedöms utifrån hur de interna instruktionerna följs och kontoren betygssätts 

utifrån en ratingskala som har interna konsekvenser och Revisor 1 poängterar att det är 

medarbetarnas utförda arbete som skapar resultatet. Från bankens ledning ställs hårda krav på 

kontoren att de har en bra rating och ständigt strävar efter en högre nivå. Revisorerna upplever 

att ratingen är nödvändig, dock bidrar den till att skapa en uppjagad stämning på kontoren 

inför revisionstillfället, vilket är synd. Revisorer 1 menar också att internrevisionen kan 

innebära en ökad arbetsbelastning på så sätt att en dålig rating kräver resurser för att ställa 

problemen till rätta. Revisor 2 menar att ratingen inte behöver vara ett problem om den ses 

som ett långsiktigt mål att uppnå. På kontor som ser på ratingen som något kortsiktigt kan 

betyget skapa denna uppjagade stämning då syftet med revisionen missförstås och betyget ses 

inte som en del i en långsiktig utveckling av kontoret. 

Långt bak i tiden var bankens internrevision utformad så att revisionstillfällena var 

oannonserade, detta arbetssätt har dock sedan länge varit inaktuellt och revisorerna började 

meddela sina besök med två veckors varsel, vilket nu har utökats till fyra veckor. Revisor 2 

ser positivt på denna utveckling även om det medför att kontoren ges möjlighet att städa innan 

revisionstillfället. Respondentens positiva inställning kommer av att kontoren också ges 

möjlighet att förbereda inför revisionen genom att plocka fram nödvändigt material samt 

förbereda eventuella frågor kring ordning och reda. 

Båda revisorerna är överens om att chefernas roll i arbetet med internrevision är att leda och 

fördela arbetet av rutiner samt ordning och reda. De är även de som är huvudansvariga för 
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uppföljningen och arbetet med att åtgärda de brister som uppdagats under revision. Därmed 

blir även cheferna en länk mellan internrevisorer och medarbetare och det är därför deras 

ansvar att få medarbetarna medvetna om de rutiner som de förväntas arbeta efter. 

Revisorerna lägger ingen större vikt på medarbetarnas roll vid revisionstillfället. Revisor 1 

påvisar att det är medarbetarnas löpande utförda arbete som granskas varför kontoret ska 

drivas som vanligt under revisionstillfället. 

Uppfattningar om revisionstillfället 
Båda revisorerna påtalar att det inför revisionen är en spänd stämning ute på kontoren som 

enligt Revisor 1 bygger mycket på en rädsla för att ha gjort fel. Respondenten beskriver att 

många individer reagerar med ”vad har jag nu gjort för fel?!” när frågor ställs. Revisor 1 

menar att detta beror på att det finns ett förväntningsgap mellan de som arbetar på kontoren 

och internrevisorerna och tror att många upplever att revisorerna är ute efter att hitta fel, vilket 

det inte handlar om. I denna fråga menar Revisor 1 att ”Vi jobbar ju mot samma  mål, och jag 

är ju inte ute efter att sätta dit någon”. Den felaktiga uppfattningen tror revisor 1 beror på att 

individerna på kontoren vet för lite om dem och då det under revisionstillfället inte heller 

finns speciellt mycket tid finns inte heller möjligheten att skapa en relation i syfte att 

avdramatisera internrevisionen. Samtidigt upplever Revisor 1 att individer inte heller tar sig 

tid, vilket kan vara en följd av att det finns en rädsla för revisionen. Revisor 2 tror att denna 

rädsla för internrevisionen kommer av att individer inte har förstått vikten bakom givna 

instruktioner och regelverk. Trots att alla kontor vill göra rätt och följa existerande regelverk 

kan deras oförstånd innebära att arbetet med ordning och reda inte når önskvärd nivå. Då en 

bank är hårt reglerad och ständigt bevakad av omvärlden kan misstag leda till konsekvenser 

för banken och i extrema fall den enskilda individen. Enligt Revisor 2 kan detta vara en orsak 

till att den enskilde individen kan vara rädd för bestraffning.  

Revisor 2 säger att individers upplevelser av revisionen beror på den inställning de har. De 

individer som har inställningen att vi är där för att hjälpa har inte heller någon anledning att 

undanhåla någonting. Om ett kontors syfte med internrevision är att kortsiktigt få en bra rating 

finns incitament för att inte delge internrevisionen all information om fel och brister. Har 

individer istället rätt inställning till revisionen leder den till att kontorets brister uppdagas 

vilket i sin tur leder till att kontoret kan utvecklas och på sikt nå en bättre rating. Revisor 2 

menar att det förekommer att kontor som besöks inte har den rätta inställningen och anser 

därmed att dessa kontor inte kan få ut lika mycket av internrevisionen. 

Kommunikation kring internrevisionen 
Kommunikationen mellan internrevisionerna och kontoren kretsar mycket kring 

revisionsbesöken. Fyra veckor innan revisionstillfället meddelar internrevisorerna att de ska 

besöka kontoret för en granskning och det meddelas hur det ska förbereda sig inför besöket, 

det vill säga vilka dokument som ska finnas tillgängliga vid revisionen. Genom att meddela 

innan besöken kan även kontoren avsätta tid så att de har möjlighet att bistå revisorerna när de 

är på plats. I och med att revisorerna inte får delta i bankens affärer så är deras uppgift att 

observera verksamheten. De brister som uppdagas vid revisionstillfället presenteras därefter 

muntligt för kontorschefen som därefter för vidare informationen till övrig personal. Båda 

revisorerna menar att detta samtal är en viktig del i revisionsarbetet. Revisor 2 menar att det 

vid detta tillfälle finns möjlighet till dialog där eventuella missförstånd kan redas ut och 

menar att det är viktigt att revisorerna och kontoren har en samstämmig syn på de briser som 

finns. Efter detta sammanställs bristerna i en revisionsrapport vilken delges kontorscheferna 

cirka en vecka efter revisionstillfället. Cheferna har då några dagar på sig att se över de 

formulerade bristerna och framföra eventuella synpunkter innan kontorets rating sätts, denna 
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tid ges för att revisorerna och kontoren ska nå en samstämmighet i sin syn på bristerna. Inom 

två veckor från att ratingen satts ska kontorscheferna ge ett skriftligt svar på rapporten där det 

framgår hur de planerar att åtgärda bristerna. Sedan ska internrevisorerna godkänna den 

skriftliga återkopplingen, varefter kommunikationen kring revisionstillfället är avslutad. 

Revisor 1 säger att ” vi har haft det på tapeten att vi skulle ha någon slags återkoppling åtta till 

tolv månader efter revisionen för att stämma av hur det går”. Samtidigt säger Revisor 2 att det 

i dagsläget finns en återkoppling inom denna period, men detta enbart om ratingen inte är 

tillräckligt bra. Således pågår en utveckling av kommunikationen mellan internrevisorerna 

och kontoren. De som granskas ges flera chanser att förklara identifierade brister, dels vid 

revisionstillfället då revisorn direkt kan fråga den enskilde individen, men också vid mötet 

mellan kontorschefen och internrevisorer efter avslutad revision. Enligt Revisor 1 kan 

mottagandet av revisionsrapporten variera viket kan bero på att vissa kontorschefer tror sig ha 

bättre ordning än vad de faktiskt har, samtidigt som det inte borde vara en överraskning då det 

under mötet med kontorscheferna informeras om de funna bristerna. Revisor 1 anser dock att 

kommunikationen med de granskade individerna skulle kunna utökas för att avdramatisera 

internrevisionen. Respondenten menar också att det vore önskvärt att det skulle finnas mer tid 

att prata med individer enskilt under revisionstillfället, detta då de upplever att de inte når alla 

individer på kontoren. 

Om kontoren i sina interna kontroller uppdagar fel och brister kan de markera detta som 

kompletteringsärenden, vilket innebär att ärendet är under bevakning och ska utredas snarast 

möjligt. Om revisorerna i sin granskning stöter på ett sådant ärende tas inte detta upp som en 

brist i revisionsrapporten. Det är dock viktigt att dessa ärenden inte blir liggande orörda för 

länge och om så är fallet kommer denna företeelse anmärkas på. Kommunikationen mellan 

kontoren och internrevisorerna sker löpande under året där bland annat revisorerna bistår 

kontoren vid frågor rörande rutiner och instruktioner. Dessa kontakter görs av både 

kontorschefer och medarbetare och sker framförallt via telefon. Revisor 1 anser att 

kommunikationen mellan medarbetare och internrevisorer fungerar bra och de agerar snabbt 

för att bistå kontoren. Vidare säger respondenten att ”det finns något som sitter i väggarna 

som gör att man ser revision som någon polisiär enhet istället för att se det som en resurs för 

att hjälpa kontoren.” Detta kan enligt Revisor 1 leda till att internrevisorerna inte nyttjas i 

mesta möjliga utsträckning. Revisor 2 instämmer och säger att inställningen till internrevision 

påverkar hur kontoren väljer att nyttja deras kompetens och säger att det finns en stor 

variation i hur mycket kontakt de har med de olika kontoren. Rätt inställning skulle även leda 

till en bättre kommunikation kring internrevisionens syfte. Revisor 1 påpekar dock att 

kommunikationen med centrala avdelningar som arbetar med att utveckla instruktioner inte 

alltid fungerar bra, då det kan vara en segdragen process att få till stånd förändringar och 

direktiv rörande rutiner. 

Informationstillgång 
Revisor 2 anser att informationstillgången är bra på kontoren och Revisor 1 har en lite mer 

negativ syn till hur uppfattningarna påverkar informationstillgången än vad Revisor 2 har. 

Revisor 1 menar att kontoren ibland inte vill blotta sin okunskap vilket gör att frågor inte 

kommer upp, vidare menar respondenten att kontoren löpande måste prata om rutiner för att 

lösa problem och utvecklas. Trots att informationstillgången påverkas menar Revisor 2 att den 

information som ges är tillräcklig har för att kunna göra en bra granskning. 
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5.2.3 Kontor A 

Information om respondenterna 
Kontor A är ett mindre kontor med relativt lågt affärstryck och deras rating är i förhållande till 

de andra undersökta kontoren på en godkänd nivå. 

Respondenterna på kontor A består av kontorschef A som har arbetat på banken ungefär 20 år 

och har under denna tid varit placerad på tre olika kontor i Umeå-regionen. Chefen har jobbat 

inom området privatrådgivning men även inom placeringsområdet. Respondenten har nu varit 

kontorschef i cirka två år.  

Medarbetare A1 (MA1) har jobbat på banken i sex år, och har under denna tid arbeta på olika 

kontor i Umeå och även varit stationerad på ett större kontor på annan ort. Idag arbetar 

respondenten både med företag och privata kunder samt en del i kassan. MA1 har jobbat på 

kontoret i mindre än ett år. 

Medarbetare A2 (MA2) har jobbat inom banken i 15 år och har under denna period mestadels 

arbetat mot företag och arbetar idag även mot privata kunder. Respondenten har tidigare varit 

kontorschef på ett mindre kontor i Umeå-regionen. 

  
Kontorschef A MA1 MA2 

Intervjutillfället Plats: Kontorets 

konferensrum 

Datum: 2012-05-03 kl. 

11.00 Tid: 58 minuter 

Plats: Kontorets 

konferensrum  

Datum: 2012-05-03 kl. 

14:00 Tid: 37 minuter 

Plats: Kontorets 

konferensrum  

Datum: 2012-05-03 kl. 

15:00 Tid: 42 minuter 

 

Inblandning i internrevisionsarbetet  
Chefen på kontoret är den ytterst ansvarige för att arbetet med ordning och reda fungerar på 

kontoret. I det dagliga arbetet utför chefen personligen kontrollåtgärder för att säkerställa att 

rutiner följs, exempelvis genom att gå igenom listor. Vid revisionstillfället ser chefen sig själv 

som spindeln i nätet och är den som revisorerna pratar med då de har funderingar. 

Medarbetarna har samma uppfattning som kontorschefen och menar att chefen är den det 

ställs särskilda krav på vid revisionstillfället. MA1 ser sig själv som delaktig, då det dagliga 

arbetet är starkt kopplat till ordning och reda. Respondenten lyfter fram att det viktigaste som 

den enskilde medarbetaren kan göra är att efterleva reglerna i det dagliga arbetet. Till skillnad 

från MA1 så har MA2 ansvar för vissa granskning åtgärder och ser sig därför som mycket 

delaktig i arbetet med revisionsrelaterade frågor  

Internrevisionens syfte och syn på internrevisorns roll  
Kontorschef A anser att revisionen fyller en viktig funktion i en decentraliserad organisation 

som den aktuella banken. Detta då internrevisionen hjälper till att hålla god ordning och reda 

på alla kontor och även hjälper till att utforma rutiner och kontroller som får alla bankens 

enheter att arbeta på samma vis. Då varje enskilt kontor i denna bank styrs relativt fritt av 

respektive kontorschef så är det extra viktigt med en omfattande internrevision, eftersom detta 

ger bankens ledning information om hur kontoren sköter sig. Chefen menar att en fungerande 

internrevision hjälper banken att ta bort dåliga beteenden och ger även indikationer på om 

medarbetarna lägger för lite eller för mycket tid på ordning och reda. 

Internrevisionsfunktionen bidrar även till att skapa förtroende för banken och en god ordning 

och reda betyder enligt Kontorschef A att kunderna får en bra service. Utöver att fylla ett syfte 

internt och gentemot kunder så finns även externa intressenter och då inte bara lagar och 
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regler det kan exempelvis vara skattemyndigheten som kräver att banken ska kontrollera 

legitimation. 

Kontorschef A anser att revisorernas syfte utöver detta är att arbeta förebyggande och därmed 

stötta kontorschefen genom att hitta fel och även komma med råd om hur specifika ärenden 

bör hanteras. Genom att internrevisionen kan även kontorschefen få hjälp att hitta 

medarbetare som ”genar” för mycket eller gör systematiska fel. 

Medarbetarna betonar internrevisionens syfte lite olika, MA1 som inte har så mycket 

erfarenhet från internrevision menar att syftet är att kontoren ska hålla en god ordning och 

reda och poängtera lagar och reglers roll i revisionsarbetet. MA2, med mer erfarenhet från 

internrevision har en lite annan syn på dess syfte och menar att syftet är att hålla en 

professionell linje gentemot bankens kunder men även att se till att regler efterlevs. MA2 

säger också att internrevisionen ska komma med idéer och lösningsförslag på hur kontoren 

kan bli bättre, något som även upprätthåller trovärdigheten för hela finansmarknaden.  

Bankens övergripande mål och koppling till internrevisionens syfte 
Alla respondenter på Kontor A var väl medvetna om bankens övergripande mål, det vill säga 

kundnöjdhet och lönsamhet. Alla tre såg även en tydlig koppling mellan kundnöjdheten och 

internrevisionens syfte. MA1 menar att ordning och reda på lång sikt leder till nöjda kunder 

och menar att ” när någon kommer in och vi inte hittar något och inte vet vart det är så kan ju 

kunderna uppleva att det är lite oseriöst och snurrigt”. Kontorschef A fokuserade mer på 

lönsamhetsmålet och menar att genom att kontoret har ordning och redan på papperna så kan 

medarbetarna ägna mer tid åt att göra affärer och att serva kunderna. Chefen kopplade även 

samman internrevisionens syfte med den andra delen av bankens övergripande mål, 

kundnöjdhet. Denna koppling gjordes tidigare under intervjun då chefen menade att en god 

ordning och reda betyder att kunderna får en bra service. Respondenten påpekade även att 

göra rätt från början ger mer tid till den övriga verksamheten. 

Internrevisionen – extern eller intern? 
Både Kontorschef A och MA2 ser internrevisorerna som en internfunktion, framförallt i det 

förebyggande arbetet och MA2 motiverar denna känsla med att internrevisorerna är 

”bankfolk”. Till skillnad från detta så lyfter MA1 och Kontorschef A fram att 

internrevisorerna upplevs som en extern part vid revisionstillfället. MA1 motiverar detta med 

att revisorerna inte direkt bortser från fel som de hittar. Kontorschef A beskriver revisorerna 

som motståndare vid revisionstillfället då de kommer till kontoret för att hitta fel och säger att 

”vad revisorerna än hittar så blir ju jag missnöjd”. Respondenten menar samtidigt att det är 

viktigt att revisorerna har den här externa rollen för att inte se mellan fingrarna i känsliga 

lägen. 

Uppfattningar om internrevisionens utformning 
Kontorschef A anser att internrevisionen är bra då den hjälper till att hitta felaktigheter inom 

kontoret, för ”man är ju bara människa”. Respondenten tycker även att internrevisorerna 

skulle lägga mer fokus på det förebyggande arbetet samt öppna upp en dialog med kontoren. 

Kontorschef A menar att revisorerna kanske borde ”erbjuda sig att komma och göra en 

rådgivande revision någon gång”, i synnerhet på kontor som inte har ett bra ratingbetyg. 

Respondenten kan dock se ett problem med ett sådant upplägg då revisorerna både skulle vara 

delaktig i uppbyggnaden samt granskningen av kontorens rutiner. Därefter kommer 

Kontorschef A fram till att internrevisionens utformning är övervägande bra. Detta då 

konsekvenserna kan bli hårda om grova fel har gjorts och respondenten tycker därmed att en 

hård revisionsanda fyller en funktion. Dessutom framhåller Kontorschef A att det kan komma 
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problem av att kontoren får veta att revisorerna ska komma, detta då kontoren får möjlighet 

att städa upp bland sina papper och revisionen ger därmed inte en rättvisande bild. 

Båda medarbetarna på kontoret anser att internrevisionens utformning är bra. 

Uppföljningsarbetet uppfattas dock av MA2 som en punktinsats, förutom i de fall då 

revisionen funnit brister som kräver rutinförändringar, då får uppföljningsarbetet en något 

annan karaktär. I enlighet med Kontorschef A menar MA2 att revisorerna som får en god 

inblick i kontoret skulle kunna bistå kontorscheferna ännu mer i att förändra rutiner. 

Kontorschef A tycker att uppföljningsarbetet fungerar lite sisådär eftersom det inte alltid 

anses vara ett fokusområde uppifrån. Det senaste året har dock stort fokus legat på ordning 

och reda vilket har gjort att arbetet har fungerat bättre. Kontorschef A poängterar också att det 

i allmänhet finns väldigt mycket information att tillgå och det blir svårt för medarbetarna att 

sålla fram vad som faktiskt är viktigt. Vidare lyfter chefen fram att medarbetarnas delaktighet 

i uppföljningsarbetet inte är så stor.  

Uppfattningar om revisionstillfället 
Hur revisionstillfället upplevs varierar mycket på kontoret. MA2 menar att arbetssättet till viss 

del påverkas genom att individerna skärper till sig och är lite mer noggranna med vissa 

rutiner. Trots detta upplever respondenten ändå revisionstillfället som ofarligt. MA1 menar att 

hur revisionstillfället upplevs kan variera mellan olika kontor men tycker inte att arbetssättet 

påverkas just under revisionstillfället utan det är mer innan revisionen som arbetssättet 

förändras genom insatser för att jobba bort sådant som har blivit liggande. Kontorschef A tror 

att medarbetarna på kontoret är nervösa inför revisionen då ingen av medarbetarna vill vara 

den som är orsaken till ett sämre betyg. Samtidigt som denne tror att medarbetarna upplever 

mindre nervositet än chefen då de tillfällen som revisionens utfall påverkar den enskilde 

individen är väldigt sällan. 

Kontorschef A har starkare känslor än medarbetarna inför revisionstillfället och upplever det 

stressande. Denne känner ett stort ansvar för de brister som uppdagas vilket även uppges vara 

anledningen till att revisionstillfället upplevs påfrestande. Kontorschef A menar att rollen som 

chef medför att det blir pinsamt när revisionen hittar saker som är helt uppenbara, som 

rutinfel. Om det är någon medarbetare som drabbas och har gjort många fel så känner chefen 

att denne har svikit personen i fråga eftersom medarbetaren trott att den agerat korrekt. Vid 

dessa tillfällen säger Kontorschef A att ”Ibland känner man ju ett ansvar själv att man kanske 

borde ha gjort stickprov”. Vidare menar chefen att kontoren känner på sig om de har gjort ett 

bra jobb eller om det kan behöva städas inför revisionen. Kontorschef A menar att det är stora 

skillnader från att vara medarbetare då de slipper sitta med revisorerna och gå igenom brister 

som upptäckts och känna den skamkänsla som uppstår när revisorerna drar upp exempel efter 

exempel på fel som begåtts. Chefen upplever att inställningen till revisionen innan den utförts 

är lite negativ då förberedelserna tar mycket tid och det blir en extra arbetsbelastning för 

medarbetarna. 

Under själva revisionstillfället tror också Kontorschef A att individerna skärper till sig, dock 

omedvetet. Chefen och MA2 tror även att detta påverkar utfallet av revisionen och MA2 tror 

att detta framförallt är aktuellt när det gäller pengahantering. Kontorschef A tror även att 

revisorernas första intryck inverkar på revisionsutfallet, denne respondent tror att 

internrevisionen letar noggrannare om de efter första dagen hittar 15 av 20 fel i ett stickprov. 

Leder detta till fler stickprov så ökar även chansen för att fler fel hittas vilket respondenten 

tror påverkar utfallet av revisionen. 
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Kommunikation kring internrevisionen 
Kontorschef A beskriver kommunikationen i samband med revisionstillfället och nämner 

bland annat att det från mötet med revisorerna efter avslutad revision till och med att 

revisionsrapporten levereras så upplevs en viss oro. Respondenten tycker att det är svårt att 

omvandla den information som ges vid mötet till ett faktiskt betyg. När betyget är satt tar 

uppföljningsarbetet vid och det är då chefens ansvar att informera kontoret om funna brister 

och eventuellt införa nya rutiner. Kontorschef A ser dock ett problem i att delge samtliga 

medarbetare denna information då de allra flesta fel förorsakats av icke ordinarie personal 

som därmed inte är en del i den dagliga verksamheten.  

MA1 nämner att det från bankens regionala nivå tydligt kommunicerats att alla kontor ska 

uppnå en viss rating. Utöver detta berördes under intervjuerna enbart kommunikation mellan 

chefer och medarbetare. MA1 anser att kommunikationen om internrevisionen kan se väldigt 

olika ut beroende på kontorets chef. Oftast är dock informationen av generellt slag och inte 

kopplat till den enskilde individen det kan vara så att chefen delegerar städning inför 

revisionen och då blir det mer individuellt. Kommunikationen mellan individerna på kontoret 

förändras inte nämnvärt inför revisionen. Dessutom blir det tydligt att alla vill samma sak och 

MA1 säger att ”det är inte samma sak som när det gäller lönesamtal och dylikt då chefen 

hamnar lite för sig och medarbetarna för sig”. MA2 understryker detta och menar att 

kommunikationen på kontoret är ganska öppen samt att alla försöker påminna och peppa 

varandra att göra rätt. MA2 säger att uppföljningen av revisionsrapporten kommuniceras 

tydligt och alla på kontoret vet då vad som är fokus. 

5.2.4 Kontor B 

Information om respondenterna 
Kontor B är ett större kontor med relativt högt affärstryck och deras rating är i förhållande till 

de andra undersökta kontoren mindre bra.   

Kontorschef B började jobba inom banken 1999 och arbetade då två år som företagsrådgivare, 

varefter respondenten har arbetat som kontorschef på tre olika kontor och har haft sin 

nuvarande befattning i tre år.  

Medarbetare B1 (MB1) har arbetat på kontoret i 25 år och stora delar av denna tid har 

respondenten arbetat som privatmarknadsrådgivare och arbetar idag som kreditgranskare.  

Medarbetare B2 (MB2) har jobbat på en annan bank innan respondenten började på kontoret 

2010 som placeringsrådgivare. 

  
Kontorschef B MB1 MB2 

Intervjutillfället Plats: Kontorschef Bs 

kontor 

Datum: 2012-05-08 kl. 

09.00 Tid: 44 minuter 

Plats: MB1s kontor  

Datum: 2012-05-04 kl. 

13:30 Tid: 44 minuter 

Plats: Rum på kontoret 

Datum: 2012-05-07 kl. 

09:00 Tid: 34 minuter 

 

Inblandning i internrevisionsarbetet  
Kontorschef B anser sig vara mycket involverad i internrevisionsarbetet, både löpande under 

året men också vid revisionstillfället. Under året innebär arbetet att leda och fördela 

arbetsuppgifter kring internrevisionen och samtidigt vara en god förebild för sina 

medarbetare. Från den senaste revisionen på kontoret har chefen infört lite extra kontroller 

som ska komplettera de existerande kontrollerna, anledningen till detta är att förbättra 
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kontorets ordning och reda. Under revisionstillfället måste chefen se till att vara tillgänglig för 

att kunna bistå revisorerna samt svara på eventuella frågor som de kan ha. I största allmänhet 

så har Kontorschef B det yttersta ansvaret för allt som sker på kontoret, men ser sig själv ha 

en särskilt viktig roll i kreditgivningsprocessen. 

MB1 anser sina dagliga arbetsuppgifter vara starkt kopplade till internrevisionen och har en 

central roll när det gäller arbetet med interna kontroller. Detta då arbetet som kreditgranskare 

innebär att vara en sista utpost för kontoret att uppmärksamma eventuella fel och brister. Det 

löpande arbetet innefattar bland annat att granska krediter som tillverkas på kontoret och detta 

ska fungera som ett sista stopp för att upptäcka eventuella fel och brister inom kontoret. MB1 

arbetar således nära revisorerna vid revisionstillfället och ägnar i princip alla dagar till att 

bistå internrevisorerna med det material de efterfrågar. 

MB2 lägger inte lika stor vikt vid sin egen roll, men det dagliga arbetet innefattar att alltid ha 

”torrt på fötterna” genom att hålla en god ordning och reda, eftersom det annars kan bli 

kostsamt för banken. Mer konkret så arbetar denne med att informera och utbilda sina 

medarbetare gällande eventuella förändringar i regelverk inom sitt område. Dessutom är MB2 

ansvarig för att sortera och arkivera papper rörande månadens gjorda affärer.  

Internrevisionens syfte och syn på internrevisorns roll  
Kontorschef B anser att internrevisionens syfte är att hjälpa banken att få en bra rating, även 

vid den externa revisionen och syftet med revisionen är att se till att det råder en bättre 

ordning och reda här än vad det gör på andra banker. Kontorschef B menar även att 

internrevisionen kommer ut till kontoren för att försöka hjälpa till genom att se hur det har 

varit på kontoret men framförallt presentera tips på hur arbetet kan förbättras. ”Deras roll är ju 

väldigt mycket framåtriktad”. I enlighet med detta tycker båda medarbetarna att syftet med 

internrevisionen är att den ska hjälpa banken följa regler och således upprätthålla en god 

kvalitet, vilket enligt MB2 är särskilt viktigt eftersom fel inom bankbranschen kan bli väldigt 

kostsamma. MB1 anser att de utöver detta också ska fungera som utbildare och hjälpa 

kontoren framåt. Detta poängterar också MB2 som menar att det borde vara internrevisorernas 

uppgift att ”jobba mer proaktivt” och således förebygga fel. Internrevisorerna har en viktig 

roll i att hjälpa till med att utforma bra arbetsrutiner och kontinuerligt utveckla arbetet som 

sker på kontoren, utan att kvaliteten försämras. MB1 menar att internrevisorerna dessutom har 

andra möjligheter att få till stånd instruktionsförändringar, om så skulle behövas, eftersom de 

har en ännu kortare beslutsväg upp till central nivå än vad kontoren har.  

Bankens övergripande mål och koppling till internrevisionens syfte 
Alla respondenter på kontoret framhäver att bankens övergripande mål på ett eller annat sätt 

involverar att sätta kunden i centrum, men de uttrycker detta på lite olika sätt. Kontorschef B 

uppfattar att banken ska vara lönsam och ha dom nöjdaste kunderna både på privat- och 

företagssidan, samtidigt som det ska råda en god ordning och reda. Kontorens mål är sedan 

något som formas utifrån detta och chefen anser att målens utformning är ett vinnande 

koncept som fungerar bra. MB1 summerar bankens övergripande mål med att det är kunden 

som ska sättas i centrum, tycker dock att målet känns avlägset från sitt dagliga arbete. Trots 

detta kan MB1 se en koppling mellan att ha nöjda kunder och att banken har god ordning och 

reda, även om den är lite långsökt. Enligt MB2 är grunden i bankens övergripande mål att 

tjäna pengar genom att ha nöjdare kunder än vad konkurrenterna har. Det ligger en fokusering 

på att ge god service, vilket resulterar i nöjdare kunder.  

Internrevisionens ska i slutändan bidra till att banken i sin helhet ska få en bra rating externt, 

vilket även bidrar till att hålla nere kostnaderna, något som i sin tur leder till att banken blir 

lönsam. På detta sätt menar Kontorschef B att internrevisionens fokusering på ordning och 
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reda kan kopplas till bankens övergripande lönsamhetsmål. Internrevisionen bidrar till att 

skydda bankens varumärke och en bra rating kan direkt kopplas till bankens renommé på 

marknaden. Att det finns en koppling tycker också MB2, även om denne drar kopplingen lite 

annorlunda. Respondenten menar här att banken ska tjäna pengar genom att ha nöjda kunder 

och revisionen gör att kontoren begår färre och mindre misstag. Kunderna känner då tillit till 

banken, vilket leder till nöjdare kunder och därmed minskar risken för att förlora pengar. 

Internrevisionen – extern eller intern? 
Kontorschef B upplever definitivt att internrevisionen är en intern funktion, eftersom de 

fokuserar på interna arbetsrutiner. De finns till för att hjälpa kontoren hitta systemfel och inte 

bara peka på enstaka fall där fel har begåtts. En annan sak som understryker revisorernas 

interna koppling är att alla revisorerna har arbetat ute på kontor tidigare och har därför en god 

förståelse för arbetet som de granskar. Kontorschef B tror också att upplevelsen av 

revisorerna som en intern funktion till viss del beror på att ”man har en personlig relation”. 

Respondenten tror också att individer som aldrig har träffat revisorerna lättare upplever dem 

som en extern part. Båda medarbetarna på Kontor B tänker i samma banor som sin chef och 

lyfter fram att revisorernas erfarenheter av kontorsarbete är en viktig faktor i att samhörighet 

skapas, de är insatta i arbetet som görs på kontoren och det är således lätt att kommunicera 

med dem.  

Uppfattningar om internrevisionens utformning 
Samtliga respondenter på kontoret tycker att det är bra att internrevisionen är utformad som 

den är, båda medarbetarna poängterar att det är bra att revisorerna kommer ut på kontoren. 

MB1 säger att detta skapar möjligheten att förklara sina tankar kring det utförda arbetet och 

det granskade materialet blir således inte taget ur sin kontext. Kontorschef B menar att dess 

utformning innebär att den tas på allvar, om alla bara skulle rycka på axlarna åt 

internrevisionen så skulle det ju exempelvis inte driva på någon förändring i eventuella 

bristfälliga rutiner. Kontorschef B tror dock att revisionstillfället skulle ge en mer rättvisande 

bild om besöken var oannonserade, istället för att kontoren i dagsläget ges möjligheten att 

städa undan inom områden där de känner på sig att de inte skött sig så bra. Samtidigt kan detta 

vara något ofrånkomligt då oannonserade besök inte heller vore optimalt. MB2 tycker att 

revisorerna skulle kunna ta oannonserade stickprov mellan revisionstillfällena för att skapa en 

tydlig bild av kontoret, sedan borde kontoren få ta del av detta tillsammans med tips och råd 

på hur saker skulle kunna förändras. 

MB1 upplever internrevisionen som en väldigt naturlig del i det dagliga arbetet och tycker att 

samarbetet mellan kontoret och revisorerna fungerar bra. Trots detta anser MB1 att det vore 

bra om revisorerna kunde ha en mer undervisande roll i kontorens arbete med internrevision 

och intern kontroll. MB2 delar denna uppfattning, men anser samtidigt att det ges tydlig 

information om vart det brustit och således vilka områden som behöver förbättras.  

Alla respondenter på Kontor B delar uppfattningen om att det av uppföljningen tydligt 

framgår till alla individer vad som förväntas och vad som behöver förändras. Kontorschef B 

och MB1 tycker båda att uppföljningsarbetet är en punktinsats men poängterar också att det 

leder till rutinförändringar när det krävs. MB2 säger att om det av uppföljningsarbetet 

framkommer att det funnits brister inom dennes ansvarsområden så är MB2 ansvarig att 

informera övriga individer på banken. 

Uppfattningar om revisionstillfället 
Kontorschef B upplever revisionstillfället lite kaotiskt, vilket ofta beror på att man känner att 

man vill rensa undan lite. Revisorerna tar dessutom en del tid, men det är överkomligt 

eftersom det är under en väldigt kort period. Med tanke på att chefen är ytterst ansvarig och 
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involverad i många processer som granskas så hamnar andra arbetsuppgifter lite i skymundan 

under revisionstillfället, detta då chefen måste bistå revisorerna så att deras arbete fungerar 

smidigt. Dock upplever kontorschefen inte revisionstillfället som något konstigt eftersom 

denne känner revisorerna personligen. Kontorschefen tror att medarbetarna känner på sig om 

de har skött sig bra eller inte och stämning blir lite uppjagad eftersom ingen vill vara den som 

har gjort något fel.  

MB1 uppfattar revisionstillfället på samma vis på kontorschefen, det råder en uppjagad 

stämning på kontoret men mest på grund av att tempot skruvas upp och respondenten blir 

personligen inte nervös. Dock tror MB1 att varje medarbetare uppfattar revisionstillfället 

olika beroende på hur man är som person och beroende på hur man arbetar. Ordning och reda 

ska man ha hela året och ”dom granskar ju det jag har gjort så det gäller ju att vara noggrann 

hela tiden”, därmed finns det ingen anledning att vara orolig. Revisionstillfället innebär en del 

arbete med att bistå revisorerna men det flyter på bra och MB1 uppfattar revisorerna som 

väldigt kommunikativa under sitt besök. MB2 upplever inte revisionstillfället som något 

speciellt och blir därför inte nervös och säger ”det är mest en positiv spänning. Det skulle 

kanske vara sämre om man kände att man hade slarvat hela året men om man känner att man 

har gjort sitt bästa för att följa regler då är det ju lite kul när det kommer.”  

Kommunikation om och kring internrevisionen 
Kontorschefen tycker att det råder en tydlig kommunikation uppifrån, både gällande 

internrevisionens syfte och vad den regionala chefen vill få ut av kontoren. Under året brukar 

revisorerna flagga för olika fokusområden som kontoren kan tänka lite extra på, vilket är en 

bra hjälp att få. Nerifrån upplever Kontorschef B att medarbetarna blir något stressade och vill 

städa undan så gått det går eftersom ingen vill ertappas ”med fingrarna i kakburken”. Detta 

innebär att medarbetare kan signalera att revisionen är ett irritationsmoment i det dagliga 

arbetet. Dock poängterar chefen att den som vet att man gör rätt blir nog inte nervös.   

Inför revisionen brukar kontorschefen stämma av med övriga medarbetare så att alla har 

kontroll på vissa rutiner. MB1 anser att det är lätt att kommunicera med internrevisorerna, 

både vid revisionstillfället men också löpande under året. Respondenten upplever att det är en 

tydlig kommunikation uppifrån om vad som har brustit och vad som behöver förbättras. 

Medarbetarna emellan handlar kommunikationen mycket om att hjälpas åt att komma ihåg 

saker som är viktiga att de gjorda innan revisorerna kommer. Till skillnad från MB1 upplever 

MB2 inte att det kommuniceras så mycket uppifrån angående revisionen, samtidigt som 

känslan är att denne har den information som behövs. Kommunikationen om internrevisionen 

på kontoret är av en positiv natur.  

5.2.5 Kontor C 

Information om respondenter 
Kontor C är ett mindre kontor med relativt högt affärstryck och deras rating är i förhållande 

till de andra undersökta kontoren väldigt bra. 

Kontorschef C har arbetat inom banken sedan gymnasietiden. Tidigare har respondenten 

arbetat på framförallt lite större kontor men även med ett internt projekt under många år. Har 

nu under sex år haft samma befattning. 

Medarbetare C1 (MC1) har arbetat inom banken i ungefär 25 år både på kontor och på en 

internavdelning. MC1 har under största delen av tiden arbetat på kontor och har varit 

stationerad på detta kontor i fyra år. Under åren på den interna avdelningen så gjorde 

internrevisorerna delar av sitt förarbete på arbetsplatsen.  
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Medarbetare C2 (MC2) har jobbat som privatrådgivare på banken i fyra år och då enbart på 

detta kontor. Tidigare har MC2 jobbat på ett privat företag och har inga mer erfarenheter av 

internrevision än från bankkontoret. 

  
Kontorschef C MC1 MC2 

Intervjutillfället Plats: Kontorschef Cs 

kontor 

Datum: 2012-05-08 kl. 

13.00 Tid: 46 minuter 

Plats: Kontorets 

konferensrum Datum: 

2012-05-08 Kl. 14:00 Tid: 

29 minuter 

Plats: Kontorets 

konferensrum Datum: 

2012-05-08 kl. 1430 Tid: 

28 minuter 

 

Inblandning i internrevisionsarbetet  
Kontorschef C beskriver sin roll i arbetet med internrevision som övergripande ansvarig för 

allt som rör kontoret. Det spelar därmed ingen roll om det är chefen personligen som gjort fel 

eller om det är någon av medarbetarna då det alltid är kontorschefens ansvar att alla på 

kontoret agerar på ett riktigt vis. Kontorschef C är noggrann med att informera medarbetarna 

om rutiner för att ge alla goda möjligheter att göra rätt. Kontorschefen gör även mycket av 

kontrollerna av kontorets handlingar och benämner sig själv som ”superkontrollanten”.  Valet 

att granska mycket själv motiveras med att det ger en god möjlighet att hålla koll på vad som 

händer på kontoret och därmed se vad som görs bra och var brister finns.  

Båda medarbetarna nämner att de är delaktiga i arbetet med internrevision bland annat genom 

att de på kontoret kontrollerar varandra. Dessa kontroller cirkulerar mellan alla medarbetare 

på kontoret och båda respondenterna ser en fördel med detta då det hjälper individerna att lära 

sig hur olika områden ska behandlas. MC1 har även ytterligare ansvar i form av 

kreditgranskning. MC1 beskriver sin roll under revisionstillfället som att hjälpa revisorerna att 

hitta papper men även att svara på frågor kring hur olika rutiner utförs. MC2 anser sig inte ha 

någon speciell roll mer än att svara på eventuella frågor från internrevisorerna. 

MC1 anser att chefens roll i arbetet med internrevision är att se till att medarbetarna arbetar på 

rätt sätt. Båda medarbetarna anser att chefen på kontoret lyckas bra med att skapa ordning och 

reda på kontoret vilket MC2 tror beror på att chefen själv är väldigt noggrann vilket smittar av 

sig på de övriga individerna på kontoret. Utöver detta anser MC2 att chefens uppgift är att 

delegera extra stickprovskontroller och liknande.  

Internrevisionens syfte och syn på internrevisorns roll 
Enligt kontorschefen så är internrevisionen ett stöd i kontorets arbete att efterleva de regler 

som finns på området. Detta är av särskild vikt då banken lägger stor ära i att kunna säga till 

bankens kunder att vi på banken kan uppfylla de krav som ställs på oss. Chefen påpekar även 

att reglerna som finns på området finns av en anledning, vilken är att undvika större problem i 

framtiden. 

Även MC2 ser kopplingen till lagar och regler som internrevisionens främsta syfte och menar 

att verksamheten är hårt kontrollerad av exempelvis finansinspektionen och är därför viktigt 

att internrevisionen finns och kontrollerar att kontoren arbetar rätt. MC2 anser att 

internrevisionen uppfyller sitt syfte, detta då de upptäcker misstag som görs och kan även 

upptäcka om någon jobbar fel. Trots att dagliga kontroller utförs så skulle det vara möjligt att 

fuska, om man skulle vilja och därför är det bra att de finns. Även MC1 menar att dess 

huvudsakliga syfte är att se till att individer inom banken arbetar på rätt sätt men poängterar 

även att internrevisionen ska bidra med tips och hjälp exempelvis genom att få information 
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om hur andra kontor angriper problem. MC1 menar även att genom att internrevisorerna ser 

till att kontoren arbetar rätt, gör att det skapas en bra bild av banken utåt.  

MC2 anser att revisorernas roll i kontorets arbete med interrevision är att informera om 

arbetssätt och även att ge feedback på de briser som uppdagas för att ge kontoren möjlighet att 

förändra. Kontorschef C framför också att interrevisorernas roll utöver att granska 

verksamheten även är att utbilda. Revisorerna fyller en viktig funktion i att hjälpa kontoren att 

tolka de instruktioner som de förväntas följa. Kontorschef C poängterar även att 

internrevisorerna ansvarar över att åtgärda brister i instruktionerna för att göra dem lättare att 

förstå och anpassa dem efter bankverksamheten. 

Bankens övergripande mål och koppling till internrevisionens syfte 
Alla respondenterna på Kontor C anser att bankens övergripande mål är att vara lönsam och 

ha nöjda kunder. Dessa mål anser alla tre att de får ta del av via material som bland annat 

VDn ger ut till alla anställda. Kring målen resonerar MC1 att lönsamheten ska skapas genom 

att kompetenta medarbetare och en god ordning och reda och MC2 menar att en del i detta är 

att vara ”noggranna med det vi gör”. Enligt Kontorschef C ska banken bedrivas som en stabil 

rörelse och det är därför viktigt att vara noggrann i de affärer som genomförs, vilket görs 

genom att göra rätt affär med rätt kund och på rätt villkor. Utifrån de övergripande målen 

upprättar kontoret, delvis gemensamt, en verksamhetsplan och MC2 menar att individerna på 

kontoret gillar att arbeta tillsammans. Alla respondenter hade många konkreta exempel på hur 

de inom banken arbetar utifrån dessa mål, varav ett exempel var att de håller kundträffar.  

Kontorschef C menade att det finns en tydlig koppling mellan internrevisionen och bankens 

övergripande mål. Detta då internrevisionen ska se till att banken har god ordning och reda 

och därmed säkerställa att banken kan stå för det de säger, det vill säga att de bedriver en 

stabil bankverksamhet. MC1 anser att det finns en koppling både till lönsamhetsmålet och 

kundnöjdhetsmålet och motiverar detta med att en bank inte har nöjda kunder om de inte har 

god ordning och reda och om fel begås är inte banken så lönsam som den skulle kunna vara, 

eftersom fel kostar pengar. MC2 ser även en koppling men har svårt att sätta ord på 

kopplingen mellan bankens övergripande mål och internrevisionens syfte, nämner dock att 

desto mer de på kontoren jobbar rätt desto lönsammare borde banken bli. 

Internrevisionen – extern eller intern? 
Alla respondenter på kontoret upplever internrevisionens som en intern funktion, Kontorschef 

C motiverade sitt svar som att det är en självklarhet. Respondenten menade att denna 

upplevelse kan bero på att kontakter med internrevisorerna sker frekvent mellan 

revisionstillfällena och att de därmed upplevs som en del av företaget. MC1 påpekar att ”vi är 

ju kollegor” och ser inget problem med att de dimper ner enbart vid revisionstillfället då alla 

är medvetna om att det är så det fungerar och att revisorerna är en del av samma organisation. 

MC1 tycker även att detta har förändrats över tid och att de i dagsläget uppfattas mer som att 

de är till för oss. MC2 instämmer i detta och menar att revisorerna är en intern funktion. 

Uppfattningar om internrevisionens utformning 
Alla respondenter på kontoret anser att utformningen av internrevisionsfunktionen är bra. 

Kontorschef C ser det som ett kvitto på hur man har skött sig och anser att det är bra att en 

revision utförs i anslutning till att man övertar ett kontor. Respondenten säger att ”I vilket 

skick är det här kontoret när jag börjar.” och menar att man vet vad man har att arbeta med. 

Vid nästa revision kommer sedan svart på vitt vad man har uppnått. Kontorschef C påpekar 

även att det är bra att revisorerna inte förannonserar tidigare att de ska komma då det inte är 

meningen att man ska kunna städa hela valvet innan revisionen. Samtidigt anser MC1 att det 

är bra att kontoren får veta innan revisionen att de kommer och tror att det annars skulle 
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upplevas som om de ville ta en på bar gärning. Det ger även kontoren möjlighet att förbereda 

sig inför besöket så att de finns någon som kan bistå dem när de väl är på plats. 

Kontorschef C ser inga konstigheter med revisionstillfället och menar att det tar ju en del tid, 

men att det som verkligen tar tid från affärsverksamheten är den tid det tar att varje dag leva 

upp till den nivå av kontroll som förväntas. Vidare säger respondenten att denne har möjlighet 

att göra en avvägning om det är ordning och reda eller affärsverksamheten som ska 

prioriteras, men är av den åsikten att genom att göra rätt direkt så tjänar man på det. De 

tvingande reglerna måste ju efterlevas och ”Om det tar tid att göra rätt från början så tar det 

tio gånger längre tid att rätta till i efterhand.” MC1 tycker det är bra när revisorerna är på plats 

för att de kan ge lite tips och det finns även möjlighet att ställa frågor, samtidigt som 

respondenten menar att de kommer väldigt sällan och om frågor dyker upp går det alltid bra 

att ta själv kontakt med revisorerna mellan revisionstillfällena. MC2 tycker dock att 

internrevisionen skulle kunna komma ut och göra stickprovskontroller, för att tidigare 

upptäcka fel. 

Uppföljningsarbetet på kontoret fungerar enligt respondenterna bra och de anser sig vara 

väldigt delaktiga i uppföljningsarbetet. Svaret på revisionsrapporten skriver medarbetarna och 

kontorschefen tillsammans. Uppföljningsarbetet sker således gemensamt och MC2 berättar att 

chefen brukar förhöra dem med jämna mellanrum för att de ska ha koll på hur saker ska göras.  

Uppfattningar om revisionstillfället 
Kontorschef C och MC2 berättar att de känner sig förväntansfulla inför revisionstillfället, 

vilket chefen tror beror på att de på kontoret lagt ribban högt när det gäller ordning och reda. 

MC2 berättade att de vid senaste revisionen inte fick den rating de ville ha och menade att nu 

när de har jobbat med de brister som uppdagades är känslan, ”kom hit och testa av oss för nu 

är vi där!”. 

Kontorschefen upplever att revisionstillfället tar tid, men inte så mycket tid att det är att anse 

som ett problem och påpekar att den största delen av arbetet kommer efter revisionstillfället. 

MC1 har blandade känslor inför revisionen för när det är på plats kräver de en del resurser. 

Respondenten anser även att revisorernas bakgrund som ”bankfolk” har en positiv inverkan 

på hur revisionen upplevs. Dessutom tror MC1 att revisorernas inställning påverkar hur 

revisionen upplevs och upplever inte alls att bankens revisorer är på plats för att hitta fel. 

MC1 tror dock att revisionen kan upplevas jobbigare när man är ny inom banken då det är 

tuffare att ha gjort fel som ny. MC2 som bara har deltagit vid en revision tidigare beskrev en 

nervös känsla inför revisionen och respondenten menade att det berodde på en felaktig bild av 

revisionen vilken beskrevs som ” förväntade sig stränga farbröder, men dom visade sig vara 

hur snälla som helst”.  

Ingen på kontoret anser att arbetssättet förändras nämnvärt vid revisionen, MC1 beskriver 

dock att man inför revisionen börjar fundera kring om det finns några brister som möjligtvis 

bör ses över inför revisionen. Dock poängteras även att det viktiga är att göra rätt löpande 

under året, då det är stickprovs som tas. 

Kommunikation kring internrevisionen 
Kontorschefen beskriver kommunikationen innan revisionen som ganska lugn eftersom de på 

kontoret känner sig ganska säkra på att ha gjort ett bra jobb och att revisionen kommer gå bra. 

Inför revisionen menar MC1 att det mellan medarbetarna diskuteras kring om det finns 

någonting ogjort på kontoret som egentligen borde hinnas med inför revisionen och 

respondenten beskriver arbetsklimatet på kontoret som öppet. 
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MC2 Beskriver stämningen som nervös men inte att det påverkar något speciellt. Vid 

revisionstillfället upplever MC1 att det går bra att samtala med revisorerna kring brister och 

rutiner och att personalen försöker att nyttja dem när de väl är på plats. Dock brukar de inte 

spara frågor till revisionstillfället utan när det dyker upp funderingar mellan 

revisionstillfällena tar man hjälp av revisorerna. Förståelsen för internrevisionens syfte menar 

MC1 är någonting inbyggt då det alltid funnits i banken och MC2 menar att chefen på ett 

tydligt vis informerat om internrevisionens syfte.  

5.3 Jämförelse av de olika arbetsplatserna 

Inblandning i internrevisionsarbetet 

Tabell 1. Inblandning i internrevisionsarbetet 

Kontor A Kontor B Kontor C 

C: Ytterst ansvarig. 

MA1: Följa regler i dagliga 

arbetet.  

MA2: Följa regler i dagliga 

arbetet samt granskande 

uppgifter.  

C: Mycket involverad. Viktig 

roll.  

MB1: Revision är en naturlig 

del av arbetet.  

MB2: Följa regler i dagliga 

arbetet.  

C: Överallt-ansvarig. 

Informationsansvar.  

MC1: Dagliga kontroller och 

kreditgranskning. 

MC2: Följa regler i dagligt 

arbete och rullande 

kontrollrutiner. 

 

Samtliga kontor lyfter fram att chefen är ytterst ansvarig för arbetet med ordning och reda och 

alla chefer står för en viss del löpande kontroller. Dock visar vår jämförelse att Kontorschef C 

verkar vara den som är mest involverad i sitt kontors kontrollfunktioner. Denne respondent 

motiverar sin höga grad av inblandning med att det är ”ett bra sätt att ha koll... så får jag ju 

också en inblick i hur dom resonerar här ute.” Samtidigt skapar detta arbetssätt goda 

förutsättningar för att upptäcka eventuella fel i ett tidigt skede. 

Medarbetarnas delaktighet i internrevisionsarbetet varierar kraftigt, vilket verkar bero på 

vilken befattning de har. Samtliga indikerar dock att ens dagliga arbete utan problem kan 

kopplas till kravet på god ordning och reda. Något som utmärker sig i denna jämförelse är att 

medarbetarna på Kontor C verkar ha en högre grad av inblandning i internrevisionsarbetet än 

övriga medarbetare. Detta ser ut att till viss del komma av att de dagliga rutinerna kring intern 

kontroll på ett smidigt sätt rullar mellan medarbetarna, oavsett befattning.  

Internrevisionens syfte och syn på internrevisorns roll 

Tabell 2. Internrevisionens syfte och syn på internrevisorns roll. 

Revisorer Kontor A Kontor B Kontor C 

Revisor 1: Kontrollera 

regelefterlevnad. Skapa 

mervärde. Ge 

rättvisande bild. 

Förhindra ekonomisk 

brottslighet. Förbättra 

rutiner.  

Revisor 2: Förbättra 

verksamheten. Se över 

interna rutiner.   

C: Hålla god ordning 

och reda. Arbeta 

förebyggande. 

MA1: Kontrollera 

regelefterlevnad.  

MA2: Upprätthålla 

trovärdigheten för 

banken och 

finansmarknaden. 

C: Ordning och reda. 

Hjälp att få bra rating.  

MB1: Hjälp i 

regelefterlevnad. Ska 

utbilda. 

MB2: Hjälp i att hålla 

god kvalitet. Ska arbeta 

proaktivt.  

C: Stöd i 

regelefterlevnad. Ska 

utbilda.  

MC1: Stöd i 

regelefterlevnad. Ska 

bidra med tips och råd.   

MC2: Ska informera 

om korrekta arbetssätt. 

Ge feedback. Viktigt för 

externa intressenter. 
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Alla kontorschefer poängterar att stora delar i internrevisionens syfte ligger i att hjälpa 

kontoren att hålla en god ordning och reda genom att komma med tips och idéer på vad som 

kan förbättras. Samtidigt menar de att revisorerna har en förebyggande roll i deras arbete 

gentemot kontoren. Något som utmärker sig i denna jämförelse är att Kontorschef B här lyfter 

fram att det finns ett extern syfte med bankens internrevision, då revisionen påverkar bankens 

externa rating vilken bland annat har inverkan på bankens upplåningskostnader. Medarbetarna 

lyfter fram samma saker som cheferna och betonar att internrevisionens syfte grundas i att 

hjälpa kontoren efterleva lagar och regler. MA2 utmärker sig i denna fråga, då denne betonar 

internrevisionens betydelse för att upprätthålla trovärdigheten för finansmarknaden i stort.  

Revisorerna delar övriga respondenters uppfattning om att internrevisionen ska bistå kontoren 

i att efterleva lagar och regler. En väsentlig skillnad bör dock uppmärksammas, vilken är att 

Revisor 2 tidigt betonar att huvudsyftet bakom bankens internrevision är att förbättra 

verksamheten. Även Revisor 1 poängterar att revisionen i grund och botten ska förbättra 

verksamheten, men detta är något mer underförstått och istället betonas regelefterlevnad. 
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Bankens övergripande mål och koppling till internrevisionens syfte 

Tabell 3. Bankens övergripande mål och koppling till internrevisionens syfte. 

Revisorer Kontor A Kontor B Kontor C 

Revisor 1: Vara en 

universalbank. 

Kundnöjdhet.  
Revisor 2: Lönsamhet 

och kunden i centrum.  

Båda anser att 

internrevisionens 

huvudsyftet är att bidra 

till värdeskapande  

genom att identifiera 

ineffektiva arbetssätt, 

negativt för 

måluppfyllelse.  

Alla respondenter på 

banken var väl 

medvetna om bankens 

övergripande mål, 

kundnöjdhet och 

lönsamhet. Alla tre såg 

en koppling mellan 

kundnöjdhet och 

internrevisionens syfte, 

detta genom att ordning 

och reda leder till nöjda 

kunder.  

Alla respondenter 

framhävde att bankens 

övergripande mål 

fokuserar på att sätta 

kunden i centrum. Dock 

framgår att chefen 

fokuserar tydligare på 

lönsamhetsmålet. Alla 

såg en koppling mellan 

mål och syfte, i 

huvudsak att mindre fel 

ger nöjdare kunder och 

mindre kostnader. 

Alla respondenter 

tycker att lönsamhet 

och nöjda kunder är 

målens huvudområden. 

De ser att målen kan 

kopplas till revisionens 

syfte genom att det 

krävs en god ordning 

för att ha nöjda kunder. 

Dessutom kan fel bli 

kostsamma.  

 

Samtliga respondenter var införstådda i grundtanken med bankens övergripande mål och 

fokuserade i huvudsak på samma saker, vilket var lönsamhet och kundnöjdhet. Noterbart är 

dock att cheferna tenderade att i större utsträckning lyfta fram lönsamhetsfokuseringen medan 

de medarbetare som arbetar direkt mot kund i större utsträckning betonade kundnöjdheten. 

Dessutom bör nämnas att det framkommit att en del i bankens övergripande mål handlar om 

att alla kontor ska fokusera starkt på att ha en god ordning och reda, vilket inte lyftes fram av 

alla respondenter. 

Samtliga respondenter kunde se kopplingen mellan bankens övergripande mål och 

internrevisionens syfte, även om motiveringarna bakom kopplingen såg olika ut samt 

uppfattades olika stark. På Kontor A menade respondenterna att en god ordning och reda leder 

till nöjda kunder och på de andra kontoren gjordes snarlika kopplingar men även med en 

koppling till bankens lönsamhetsmål. 

Internrevisionen – extern eller intern? 

Tabell 4. Internrevisionen – extern eller intern? 

Kontor A Kontor B Kontor C 

C: Intern. Framförallt i 

förebyggande arbetet. Vid 

revisionstillfället mer extern roll. 

MA1: Extern. Upplever att 

revisorerna gärna vill hitta fel 

vid revisionstillfället.  

MA2: Intern. Menar att 

revisorerna  är "bankfolk". 

 C: Intern. En bidragande orsak 

är att C och revisorerna har 

träffats under andra 

omständigheter. 

MB1: Intern. Deras erfarenheter 

av kontorsarbete bidrar.  

MC2: Intern.  

C: Intern. Tycker att de är en bra 

hjälp om frågor dyker upp. 

MC1: Intern.  

MC2: Intern. 

 

Samtliga respondenter på Kontor B och Kontor C uttrycker att internrevisionen är en intern 

funktion inom banken. Denna uppfattning återfinns även på Kontor A, skillnaden är dock att 

Kontorschef A och MA1 menar att revisorerna vi revisionstillfället uppfattas som en extern 

part. Detta då de strävar efter att finna fel.  
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Uppfattningar om internrevisionens utformning 

Tabell 5. Uppfattningar om internrevisionens utformning. 

Revisorer Kontor A Kontor B Kontor C 

Revisor 1: Bra 

utformning. Synd att 

ratingen kan skapa 

uppjagad stämning.  

Revisor 2: Bra 

utformning. Om 

ratingen ses som ett 

långsiktigt mål behöver 

den inte vara ett 

problem.  

C: Bra. Kunde vara mer 

förebyggande. "Hård" 

revisionsanda är 

positivt.  

MA1: Bra. 

MA2: Bra. Utvecklats 

positivt.  

C: Bra. Den tas på 

allvar. Oannonserade 

besök skulle ge mer 

rättvisande bild.  

MB1: Bra. Skulle 

kunna undervisa mer.  

MB2: Bra. Skulle 

kunna ta oannonserade 

stickprov under året. 

C: Bra. Ett kvitto på 

kontorets läge. Bra att 

besöken förannonseras. 

MC1: Bra. Tar tid, men 

är inga problem.  

MC2: Bra. Stickprov 

under året kanske 

upptäcker fel tidigare. 

 

Samtliga respondenter är överlag positiva till internrevisionens utformning, även om det i 

vissa falla lyfts fram att revisorerna skulle kunna inta en mer stöttande och proaktiv roll. 

Bakom dess åsikter ligger lite olika motiveringar. Kontorschef A menar att revisorerna borde 

hjälpa de kontor som har en dålig rating och verkar ha problem med att hitta bra arbetssätt. 

Kontorschef C vinklar detta på ett lite annat sätt då denne anser att revisorerna borde ta 

löpande stickprov så att man kan lära sig och bli bättre. Skillnaden mellan dessa är något 

diffus men det vi uppfattar som skillnaden i de båda kontorschefernas resonemang är huruvida 

de fokuserar på ratingen eller inte.  

Jämförelsen ovan indikerar att trots att respondenterna på kontoren delar uppfattningen om att 

internrevisionen ska bistå i efterlevnaden av lagar och regler så kan det förekomma skillnader 

i inställningen till vad kontoret vill uppnå med hjälp av internrevisionen. Detta bör kopplas till 

Revisor 2 som säger att ratingen i sig inte borde skapa några problem, utan att det som kan 

skapa problem är om kontoren ser på ratingen som ett kortsiktigt mål istället för en långsiktig 

strävan. Detta då en långsiktig syn på ratingen leder till att kontoret successivt utvecklas och 

förbättras. 

Uppfattningar om revisionstillfället 

Tabell 6. Uppfattningar om revisionstillfället. 

Revisorer Kontor A Kontor B Kontor C 

Revisor 1: 
Förväntningsgap mellan 

kontoren och 

revisorerna. Kontoren 

kan tro att revisorerna 

är ute efter att hitta fel.  

Revisor 2: Tror att 

individerna känner på 

sig om de har slarvat, 

varav spänd stämning 

och en "rädsla" för 

revisorerna uppstår. 

Kontoren måste  ha rätt 

inställning till rating 

och revision. 

C: Pinsamt med 

uppenbara fel. Kan 

känna skam och  svek 

mot personalen. 

Revisionen är 

påfrestande.  

MA1: Uppfattningen 

varierar beroende på 

vilket kontor man är på.  

MA2: Ofarligt. Skärper 

till sig lite med vissa 

rutiner.  

C: Lite kaotiskt. Vill 

rensa undan lite.  

MB1: Lite uppjagad 

stämning, tempot 

skruvas upp.  

MB2: Upplever inte 

revisionstillfället som 

något speciellt. 

C: Förväntansfull. Tar 

tid men inte så att det är 

ett problem. Störst 

tidsåtgång är ändå efter 

revisionen.  

MC1: Revisorernas 

bakgrund och 

inställning har en 

positiv inverkan. 

MC2: Nervöst inför 

revisionen, på grund av 

felaktig bild. Är inte 

längre nervös. 
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Revisorerna uppfattar att det generellt sett råder en spänd stämning på kontoren inför och 

under revisionstillfället. Revisor 1 menar att det blir en något uppjagad stämning, vilket enligt 

respondenten kan bero på att det existerar ett förväntningsgap mellan revisorerna och 

kontoren. Kontorens förväntningar kommer enligt Revisor 1 från att de vet för lite om 

revisorerna och det finns någon grundläggande uppfattning om att internrevisorerna fungerar 

som en polisiär enhet inom banken. Revisor 2 menar att denna rädsla kan komma av att 

individerna på kontoren inte vill bli bestraffade i de fall som de inte har presterat. Revisor 1 

tror också att ratingen bidrar till den något uppjagade stämningen och Revisor 2 poängterar i 

detta fall att inställningen till ratingen och revisionen är central.  

Uppfattningarna om revisionstillfället skiljer sig mycket åt mellan kontoren. Kontor C 

beskriver stämningen som förväntansfull och det finns ett lugn på kontoret, vilket de anser 

beror på att de vet att de har gjort sitt bästa. Till skillnad från detta beskriver Kontor B att 

stämningen inför revisionstillfället blir något uppiskad då medarbetare och till viss del även 

chefer, vill städa undan. På Kontor A är respondenterna splittrade i sina uppfattningar om 

revisionstillfället, detta då Kontorschef A känner stort ansvar och därmed upplever 

revisionstillfället påfrestande medan MA2 inte uppfattar revisionstillfället som något speciellt. 

Utifrån detta ser det ut som att revisorerna har en klar och korrekt bild av hur det ser ut och 

fungerar på kontoren. Respondenternas beskrivningar av sina uppfattningar indikerar att 

inställningen till revisionen kan variera.  

Kommunikation kring internrevisionen 

Tabell 7. Kommunikation kring internrevisionen. 

Revisorer Kontor A Kontor B Kontor C 

Revisor 1: Skulle vara 

bra med en återkoppling 

en tid senare.  

Revisor 2: 
Återkoppling finns, om 

ratingen varit för dålig.  

Båda menar att 

inställningen påverkar 

hur mycket kontoren 

använder sig av 

revisorernas kompetens.  

C: Svårt att omvandla 

revisorernas 

information till 

förväntat betyg, vilket 

skapar oro.   

MA1: Kring revision är 

medarbetare och chef 

på samma nivå, inte 

som lönesamtal.  

MA2: Öppen 

kommunikation, säger 

att man vill peppa och 

hjälpa varandra.  

C: Tydlig 

kommunikation 

uppifrån. Revisorerna 

flaggar för 

fokusområden. Nerifrån 

signaleras att revisionen 

är ett irritationsmoment. 

MB1: Tydlig 

kommunikation 

uppifrån, om vad som 

brustit och vad som ska 

ändras.  

MB2: Upplever att 

kommunikationen är 

tillräcklig. 

C: Säger att de vet att 

de har gjort ett bra jobb 

och därmed råder en 

lugn stämning.  

MC1: Pratar med 

kollegor om något är 

ogjort inför revisionen. 

Under året ställs frågor 

när de uppkommer. 
MC2: 
Kommunikationen 

kring syftet med 

revisionen är inbyggt 

och uttalat från chefen.  

 

Revisorer och respondenter är överens om att uppföljningsarbetet och kommunikationen kring 

vad som förväntas av kontoren är tydligt. Dock signaleras både från revisorer och övriga 

respondenter att det finns ett behov av att utöka kommunikationen löpande under året och då 

inte enbart spontana samtal utan även planerade återkopplingar om hur förbättringsarbetet 

fortlöper. Samtliga respondenter på kontoren anser att den kommunikation som sker på 

initiativ av chefer och medarbetare fungerar bra och revisorerna är kompetenta och agerar 

snabbt.  

Den övergripande uppfattningen om revisorernas genomgång av revisionstillfällets funna 

brister är positiv, dock menar Kontorschef A att det i väntan på den färdiga revisionsrapporten 
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kan väckas en oro då det är svårt att fullständig förstå dess innebörd. Både revisorer och 

övriga respondenter efterlyser dock ytterligare möjligheter att samtala för att internrevisionen 

ska bidra med så mycket som möjligt.  
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6.0 Analys 

6.1 Uppfattningar om internrevision 
Analyen av det empiriska materialet syftar till att identifiera ett orsakssamband, som förklarar 

varför individer missuppfattar internrevisionen. (Gomm, et al., 2000, s. 236) Med den 

fenomenologiska metoden som utgångspunkt har vi analyserat uppfattningar om 

internrevision utifrån den kontext de uppstår i. Då det på kontoren finns olika arbetsmiljö har 

den varit en viktig komponent för förstå individers uppfattningar om internrevision. Vår 

analys började med att hitta de områden som ansågs påverka hur internrevisionen uppfattas.  

De enskilda respondenterna uppfattningar om internrevisionen sorterades sedan efter varje 

område vilket skapade en grund för den fortsatta analysen. Därefter söktes likheter och 

skillnader i uppfattningar mellan individer inom kontoren, mellan kontoren och mellan 

kontoren och revisorerna. Slutligen jämfördes det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 126-131) 

6.1.1 Historiens inverkan på internrevisionens roll 
Enligt tidigare forskning framkommer att internrevisionen kan missförstås på grund av dess 

brokiga bakgrund då den växlat mellan att vara en intern och extern funktion (Moeller, 2004, 

s. 41). Bankens internrevision beskrevs i huvudsak som en intern funktion vilket motiverades 

med att revisorerna på banken har en bakgrund som ”bankfolk” och därmed ses som kollegor. 

Två av respondenterna ansåg dock att revisorerna vid revisionstillfället upplevdes som en 

extern part då deras syfte var att hitta fel. Därmed har revisorerna i de flesta fall lyckats 

kommunicera sin roll i banken som en intern del i verksamhetsutvecklingen, dock kan detta 

tydliggöras ytterligare för att minimera risken för missuppfattningar. 

De respondenter som uppfattade revisorerna som externa vid revisionstillfället hade lite olika 

motiveringar till detta. MA1 som inte har inte varit med vid något revisionstillfälle på Kontor 

A har inte träffat revisorerna, vilket gör att denne inte har samma tydliga uppfattning om 

revisorernas bakgrund och tidigare erfarenheter som övriga medarbetare på kontoret. Detta 

kan vara orsaken till att MA1 upplever revisorerna som en extern part, därmed tror vi att 

respondentens uppfattning kan förändras med tiden då medarbetaren bekantat sig med 

revisorerna. Kontorschef A signalerar att dennes externa uppfattning av revisorerna grundar 

sig i det tunga ansvar chefen känner, vilket får följden att revisionstillfället upplevs pressande. 

Orsaken till denna (enligt revisorerna) felaktiga uppfattning, är därmed problematisk att 

hantera då den till stor del bygger på individens uppfattning om rollen som kontorschef. Vi 

finner i det empiriska materialet att chefens uppfattning kan orsaka problem, detta på grund av 

att de chefer som lyfter detta i själva verket arbetar på de kontor som har svårast att nå önskad 

nivå av ordning och reda. Därav menar vi att den ”hårda” revisionsanda som två av cheferna 

vittnar om är mer problematisk än positiv då den verkar försvåra implementeringen av en god 

ordning och reda. Vi menar att kontorens respekt för internrevisionen borde baseras mer på att 

kontoren ser ett grundläggande värde i god ordning och reda istället för att respekten kommer 

av en ”hård” revisionsanda. För att lyckas förändra denna typ av uppfattningar krävs det att 

revisorerna i enlighet med Bungay (2011, s. 134-135)  lyckas förmedla avsikten och skapar en 

förståelse för att revisionen ska hjälpa kontoren nå sina mål och inte bara hitta fel. 

Internrevisionens nuvarande utformning innebär att de lyder under ledningen och formar sin 

verksamhet utifrån dennas direktiv, vilket gör att internrevisorernas arbete inte är lika 

självständigt som tidigare. Moellers (2004, s. 41) studie framhåller att medlemmar i en 

revisionskommitté (som styr internrevisionen) ofta har ett förflutet inom redovisning och detta 

kan innebära att internrevisionen ges en mer finansiellt inriktad granskning. En sådan 
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inriktning innebär att mindre fokus läggs på att utveckla verksamheten. Eftersom revisorerna 

som deltagit i undersökningen tidigare har arbetat inom andra områden av banken anser vi att 

detta motverkar eventuell negativ inverkan av revisionskommitténs bakgrund. Vi konstaterar 

således att Moellers slutsats inte skapar någon nämnvärt finansiell fokusering i granskningen i 

detta fall. Internrevisorernas bakgrund bidrar till en operationell inriktning på granskningen, 

det vill säga en granskning som fokuserar på hur verksamheten i sin helhet kan effektiviseras. 

Revisorerna i denna studie nämner också att deras erfarenheter skapar förståelse för de som 

arbetar på kontoren och dess verksamhet. Genom att revisorerna har denna förståelse för de 

som granskas kan även kopplingen mellan internrevisionens syfte och verksamhetens 

utveckling bli tydligare, vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till att revisionen inte 

upplevs så hotande. 

Revisionskommitténs roll är enligt tidigare forskning problematisk då denna ska vara 

inblandad i verksamheten samtidigt som den ska vara oberoende. (Soh & Martinov-Bennie, 

2011, s. 611-612) Vi menar att denna problematik även kan kopplas till internrevisorer, 

eftersom lagen kräver att de ska arbeta utifrån en oberoendeställning samtidigt som deras 

arbete ska ha en operationell inriktning och således vara delaktig i verksamhetsutvecklingen. 

Revisor 1 reflekterar över detta, men ser inget problem i arbetet att både granska och hjälpa 

kontoren. Detta eftersom granskningsarbetet till stor del finner stöd i områdets regleringar och 

det är således i själva verket regelverken som bedömer kontoren, inte revisorerna. Trots att 

respondenterna inte lyfter detta som något stort problem, tror vi att den lagstiftade 

oberoendeställningen undermedvetet kan påverka revisorernas inblandning i kontorens 

verksamhetsutveckling. Detta då revisorernas oberoendeställning är inbyggd i yrkesrollen och 

kan inte bortses ifrån, vilket kan inverka på hur internrevisionen nyttjas i kontorens 

verksamhetsutveckling. Vår analys är dock att oberoendekravet inte är en avgörande faktor 

för hur internrevisionen uppfattas men att det kan ha effekt på hur välfungerande den är. 

6.1.2 Uppfattningar om internrevisionens kvalitet 
Enligt Dietz och Snyder (2011, s. 38) har ledningen en positivare uppfattning om hur väl de 

interna kontrollerna fungerar än vad medarbetarna har. Vår tolkning av det empiriska 

materialet är att medarbetare och kontorschefer på samma kontor i stor utsträckning hade 

likartade uppfattningar om interna kontroller och internrevision. Att vår analys skiljer sig från 

Dietz och Snyders studie kan vara att vi har studerat uppfattningarna på en lägre hierarkisk 

nivå där kontakten mellan chefer och medarbetare är väldigt frekvent. Dessutom har den 

studerade banken en väldigt platt organisation vilket gör att kontorens medarbetare i själva 

verket inte heller arbetar så långt ifrån bankens högsta ledning. Respondenterna ansåg överlag 

att internrevisionen fungerade bra, dock var många av uppfattningen att internrevisionsarbetet 

kunde bli mer proaktivt, det vill säga mer framåtriktat och  förebyggande. Att denna 

utveckling faktiskt efterfrågas av respondenterna kopplar vi ihop med Dietz och Snyders 

slutsats att bankens högsta ledning generellt sett har en positivare syn på 

internrevisionfunktionens utformning. Vår slutliga analys blir således att det kan vara så att 

bankens högsta ledning och dess medarbetare har olika uppfattningar om 

internrevisionsfunktionen. Dock existerar inte denna problematik på lokal nivå, vilket gör att 

vi inte ser detta som en avgörande faktor till att internrevisionen missuppfattas, även om det 

kan argumenteras för vikten av enighet även mellan högsta ledning och de lokala kontoren.  

Dietz och Snyders (2011, s. 37-39) studie visar även att uppfattningarna om företagskultur 

och kommunikation oftast skiljer sig åt mellan ledning och medarbetare och båda dessa 

förhållanden kan kopplas ihop med ledningens agerande. Studien visade att ledningen ansåg 

sig hålla en hög standard medan medarbetarna inte ansåg sig få tydlig information om vad 

som förväntades av dem i internrevisionsarbetet. Den empiriska studien visade att bankens 
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företagskultur var djupt rotad och oberoende av respondentens erfarenheter inom banken 

förstod samtliga vad som drev verksamheten framåt. Respondenterna ansåg även att det 

tydligt framgick vad som förväntades av dem för att hålla en god ordning och reda på 

kontoren. Återigen vill vi poängtera att vår undersökning har genomförts på en mer lokal nivå 

vilket kan vara en bidragande förklaring till att vårt empiriska material inte går i linje med 

Dietz och Snyders resonemang, vilket vi anser vara positivt för verksamheten som helhet. 

Vårt resonemang stöds av Soh och Martinov-Bennie (2011, s. 613) som konstaterar att en 

företagskultur som förespråkar internrevisionsfunktionen bidrar till att sprida förståelse och 

acceptans i hela organisationen.  

Enligt ovan förda resonemang indikerar respondenterna i vår empiriska studie att det på denna 

bank råder ett bra förhållningssätt mellan medarbetare och chefer, detta genom att de 

undersökta medarbetarna ansåg sig veta vad som förväntats av dem. Trots detta indikerar vår 

undersökning att två av de studerade kontoren inte är nöjda med den rating som uppnåddes 

vid föregående revision. Vi tolkar detta som att det finns en möjlighet att de medarbetare som 

ansåg sig veta vad som förväntades av dem kanske i själva verket inte visste det. Detta då en 

sämre rating än vad som önskats antyder att kontorschefens ställda krav och förväntningar 

inte uppnåtts. Det finns därmed ett glapp mellan medarbetarna och chefer som kan bero på att 

kommunikationen kring hur medarbetarna ska agera på kontoren brister, detta då tydlig 

kommunikation gör att medarbetarna kan lägga all sin tid på att arbeta och behöver inte lägga 

tid på att förstå hur de ska arbeta (Staats, et al., 2011, s. 378). Det identifierade glappet kan 

också bero på att medarbetarna trots att de vet vad som förväntas av dem inte agerar därefter. 

Vi tror dock att den huvudsakliga anledningen till att kontoren inte uppnår den rating de 

önskar, är att chefernas val och även motivering till fokusområden inte mottas på det sätt som 

chefen avsett.   

Vi vill tydliggöra tidigare förda resonemang genom att påvisa skillnaderna mellan kontorens 

val av fokusområden och motiveringarna bakom dem. Exempelvis understryker Kontorschef 

C att de på kontoret förväntas lägga mycket energi på att göra rätt direkt och lägga stort fokus 

på en god ordning och reda. Då Kontor C uttryckt att de är förhållandevis nöjda med sin 

uppnådda rating tolkar vi det som att arbetet kring fokusområdet har genomförts med en 

enhetlig föreställning om hur alla på kontoret bör agera. Vår analys blir således att 

kommunikationen kring vad som förväntats av medarbetarna har varit tydligt. Detta har enligt 

det empiriska materialet särskiljt Kontor C från de andra kontoren, då dessa enligt vår mening 

inte signalerat att ordning och reda är lika högt prioriterat eller åtminstone inte lika tydligt 

motiverat. Vår analys av Kontor C innefattar att kontorets ledning och medarbetare är 

förhållandevis samstämmiga, vilket är ytterligare ett exempel på att Dietz och Snyders (2011, 

s. 37-39) studie inte är tillämplig inom banken som helhet.  

Kontor C som har den förhållandevis bästa ratingen av de undersökta kontoren verkar inte ha 

fokuserat på ratingen utan istället koncentrerat sig på det dagliga arbetet för att skapa en god 

ordning och reda utifrån de krav som regelverken ställer. Vårt empiriska material indikerar att 

de kontor som ser ratingen mer som ett kortsiktigt mål eller då ratingen uppfattas som det 

huvudsakliga syftet i arbetet med ordning och reda, får problem med att skapa en miljö där 

internrevisionen involveras. Detta kommer av att chefen till viss del signalerar till sina 

medarbetare att det är viktigare att uppnå en bra rating än att utforma ett långsiktigt hållbart 

arbete med ordning och reda. Ratingen kan därmed ses som ett problem eftersom den bidrar 

till att skapa en miljö som inte tillåter att brister uppdagas. Dessutom kan en negativ 

revisionsrapport leda till att den externa revisionen nedgraderar banken i sin helhet, vilket kan 

påverka verksamheten negativt i form av ökade upplåningskostnader med mera (White, 2004, 

s. 4). Att detta kan bli följden av internrevisionen kan vara ett incitament för kontoren att inte 
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vill blotta sina brister och istället försöka städa undan. Revisor 2 menar att detta kan vara ett 

problem men att det inte nödvändigtvis behöver vara det, avgörande är vilken syn kontoren 

har på ratingen. Denna uppfattning går i linje med den bild vi skapat oss under den empiriska 

undersökningen, det vill säga att synen på ratingen är varierande och detta kan få effekter på 

hur den mottas.  

6.2 Internrevisionens roll i verksamheten 

6.2.1 Processorienterad internrevision 
Enligt processorienterade studier är det viktigt att bedriva verksamheten som en enhetlig 

process där alla är medvetna om bankens övergripande mål. Detta för att en individ ska kunna 

anpassa sitt arbete efter vad som är bäst för banken. (Liker & Morgan, 2006, s. 5; Staats, et 

al., 2011, s. 377-378; Wheelwright & Clark, 1995, s. 12,17) Den empiriska studien visar att 

alla respondenter var medvetna om bankens övergripande mål och individens dagliga arbete 

hade en stark koppling till dessa, genom kontorens verksamhetsplaner och individernas 

personliga handlingsplaner. I denna studie ansåg sig medarbetare och chefer ha en god 

förståelse för sin egen såväl som varandras roll i verksamheten. De uppgav också att de såg en 

koppling mellan bankens övergripande mål och internrevisorernas roll och syfte, även om 

denna koppling gjordes först när frågan lyftes av intervjuaren. Detta tolkar vi som att de flesta 

upplever en diffus koppling mellan internrevisionen och de övergripande målen vilket inte är 

optimalt utifrån processorienterade studier. Vi vill i detta sammanhang poängtera att bankens 

ledning kräver god ordning och reda som en del i arbetet med kundnöjdhet och lönsamhet 

övergripande målen, vilket enligt oss bör bidra ytterligare till att skapa en tydlig koppling 

mellan internrevisionens syfte och de övergripande målen hos samtliga inom organisationen.  

I vår undersökning framgår dock att så inte är fallet, då det framkommer att respondenterna 

har vissa svårigheter med att se var i den övergripande målbilden som internrevisionen passar 

in. Vi förklarar detta genom att lyfta fram att uppfattningar om internrevisionens syfte skiljer 

sig åt, trots att alla arbetar mot samma övergripande mål. Därmed bör internrevisorerna 

tydliggöra hur deras arbete kan kopplas till att förbättra kundnöjdheten och även lönsamheten, 

då en förståelse för detta skulle innebära att internrevisionen skulle uppfattas bidra till 

verksamheten i sin helhet. Vilket skulle innebära att de uppsatta målen nås samtidigt som 

uppfattningar om internrevisionen som en polisiär enhet suddas ut.  

Enligt Wheelwright och Clark (1995, s. 6-7) kan företagsstrategin bli tvetydig om den i för 

stor utsträckning påverkas av externa förhållanden, som exempelvis lagar och regler. Bankens 

strategi bakom internrevisionen får därmed inte bara ta hänsyn hårda dimensioner så som 

lagar och regler, utan strategin måste också involvera en mjuk dimension i form av 

revisorernas delaktighet i bankens verksamhetsutveckling. Detta innebär att banken och dess 

internrevisorer måste hitta ett sätt att inom företagsstrategin förena dessa dimensioner för att 

undvika att internrevisionen missuppfattas. Vår tolkning är att uppfattningar om 

internrevisionens syfte skulle bli mer korrekta, det vill säga de skulle uppfattas mer som en 

intern funktion om de externa förhållandena inte ges för stort utrymme. Den empiriska 

undersökningen visar dock att detta är fallet, eftersom de externa förhållandena ofta uppfattas 

som internrevisionens huvudsakliga syfte. Detta är förståligt eftersom lagar och regler har en 

central betydelse i styrningen och utvecklingen av en bank. Vi anser dock med stöd av 

processorienterade studier att detta står i vägen för att internrevisionen ska bidra till 

verksamhetens utvecklig på ett optimalt vis. 

För att det ska bli tydligt för individen vad den ska anpassa sitt arbete efter är det viktigt att 

långsiktiga och kortsiktiga mål är sammanlänkade (Wheelwright, 1981, s. 64-67). Dock visar 

vår empiriska undersökning att ratingen i vissa fall ses som ett kortsiktigt mål vilket försvårar 



57 

 

en långsiktig strävan att utveckla verksamheten. Som vi tidigare nämnt kan detta ge kontoren 

incitament att inte blotta sina fel och brister, vilket medför att en dialog med revisorerna kring 

brister inte uppmuntras. Därmed har revisorerna en viktig roll i att skapa förståelse för 

ratingen som någonting långsiktigt för att internrevisionen ska nyttjas på bästa vis. 

Den traditionella ledarstilen är hierarkiskt uppbyggd där ledningen går in och styr specifika 

områden av verksamheten, vilket inte enligt processorienterade studier är optimalt om 

ledningen vill maximera värdeskapandet. (Beer & Nohria, 2000, s. 133-134) 

Internrevisionsfunktionen kan i enlighet med den traditionella ledarstilen, ses som ett försök 

av ledningen att kontrollera kontorens regelefterlevnad. Internrevisorernas roll kan även 

tolkas som en stödjande funktion i kontorens arbete att utforma rutiner anpassade efter de 

enskilda kontorens förutsättningar. I den senare tolkningen skapar internrevisionen 

möjligheter för kontoren att arbeta effektivare och bidrar därmed till verksamheten 

värdeskapande. Respondenterna i denna undersökning indikerar att kontoren ser revisorerna 

som en funktion som syftar till att hjälpa kontoren och inte vara ett kontrollorgan för 

ledningen. Denna syn på revisorerna har enligt Moeller (2004, s. 41) positiv inverkan på hur 

kontoren uppfattar internrevisionen då detta ger sken av att internrevisionen är väl förankrad 

som en internfunktion. Bankens platta organisation ger även kontorscheferna som arbetar nära 

medarbetare större möjlighet att påverka medarbetarnas inställning till revisorerna, vilket kan 

ge både negativa och positiva effekter. Dock framstår respondenterna något kluvna i denna 

fråga, då de i vissa sammanhang indikerar en ovilja till att blotta eventuella fel och brister.  

I de fall som ledningen inte detaljstyr kontorens arbete ökar möjligheten att kreativt använda 

sin kunskap för att nå företagets mål (Beer & Nohria, 2000, s. 133-134). Eftersom kontoren 

själva kan påverka vad deras verksamhetsplan ska fokusera på så influeras planen av att det 

finns olika uppfattningar om hur ordning och reda ska prioriteras på kontor. Som tidigare 

nämndes kan kommunikationen till medarbetarna bli otydlig om cheferna inte uttryckt 

ordning och reda som ett fokusområde eller att detta val inte motiverats på ett tydligt vis. 

Därmed kan denna organisationsstruktur inverka på hur medarbetarnas uppfattning om 

internrevisionen. Att ledningen inte bör detaljstyra kontorens arbete, är positivt i många fall 

dock kan detta tankesätt vara svårt att implementera i internrevisionsfunktionen på grund av 

den tvingande lagstiftningen. Dessutom blir det lättare att utan att bryta mot lagen, anpassa 

arbetet efter sina förutsättningar om ledningen inte detaljstyr individen. 

6.2.2 Ledningens roll i processen 
Processorienterad litteratur framhåller att ledningen har en väldigt central roll i processen att 

utveckla kontoret, då de har en utmärkt position för att överblicka hela organisationen 

(Bungay, 2011, s. 139; Wheelwright & Clark, 1995, s. 3-5). Den organisationsstruktur som 

banken har stärker kontorschefernas överblick och inblick i verksamheten, även om detta 

naturligtvis varierar beroende på kontorens storlek, vilket även påtalades av respondenterna. 

Kontor B som är ett större kontor tillåter inte att kontorschefen inblandas i den utsträckning 

litteraturen förespråkar och Kontorschef B tvingas delegera en större del arbetsuppgifter än de 

andra undersökta kontorscheferna, något som skapar utrymme för informationsbortfall och 

missuppfattningar. Detta kan enligt vår tolkning innebära att kommunikationen kring vad som 

förväntas av den enskilde individen försvåras, oavsett om kontorschefens inställning till 

ordning och reda. Vi tror att Kontorschef B har förstått sin roll i arbetet med internrevision 

och detta borde enligt litteraturen räcka för att skapa en välfungerande process kring 

internrevisionsarbetet (Wheelwright & Clark, 1995, s. 3-5). Vi ser dock att medarbetarna på 

Kontor B inte har samma uppfattning om internrevisionen som chefen och vår analys blir 

därav att en god förståelse för sin roll inte är tillräckligt för en chef på ett större kontor. Nedan 
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görs en analys av hur negativa uppfattningar om internrevisionen kan minimeras med hjälp av 

fem steg framtagna ur processorienterad litteratur.  

Steg 1 – Vad är avsikten? 

För att chefen ska kunna kommunicera vad internrevisionen syftar till, måste chefen själv veta 

vad syftet med internrevisionen är (Bungay, 2011, s. 134-135). De undersökta 

kontorscheferna har kommit olika långt i sin förståelse om internrevisionens syfte och trots att 

detta syfte är gemensamt för samtliga kontor ser vi att syftet anammats på olika sätt. 

Exempelvis kunde vi skönja en osäkerhet i hur syftet kunde implementeras i den dagliga 

verksamheten då medarbetarna var splittrade i hur internrevisionens syfte betonades. Detta 

trots att de likväl som Kontorschef A demonstrerade en grundförståelse som gick i linje med 

revisorernas definition av syftet. Till skillnad från detta fanns det på Kontor C en samstämmig 

och tydlig uppfattning om internrevisionens syfte, vilket även är väl implementerat i det 

dagliga arbetet på kontoret. Utifrån denna jämförelse ser vi att en väl motiverad avsikt med 

internrevisionen bidrar till att skapa en positiv inställning till arbetet med ordning och reda. 

Ovan förda resonemang är av särskild vikt då ett otydligt syfte med internrevisionen kan leda 

till att kontorschefen tvingas gå in och rätta fel i processen i efterhand. Om steg 1 genomförs 

väl kommer cheferna tidigare in i processen och kan på så sätt förebygga fel. Samtliga 

kontorscheferna betonade att det tar lång tid att rätta fel, vilket ytterligare påvisar vikten av 

steg 1. (Wheelwright & Clark, 1995, s. 21-22) Något som i vissa fall motverkar ett sådant 

arbete är att det tar tid från affärsverksamheten att vara noggrann, vilket är ett incitament till 

att inte prioritera proaktivt arbete. Detta resonemang stärks av litteraturen som säger att chefer 

kan föredra att komma in sent i processen eftersom de då tar en låg risk, eftersom de då inte 

har lagt tid och pengar på att utforma en process som senare kan visa sig vara misslyckad. 

Litteraturen hävdar också att det är enklare att åtgärda ett känt problem, varför 

kontorscheferna låter internrevisionen vara de som söker efter fel och brister istället för att 

göra det själv och på ett mer förebyggande sätt. (Wheelwright & Clark, 1995, s. 33-34) Vår 

tolkning är dock att denna del av litteraturen inte stämmer i detta fall, eftersom 

kontorscheferna i studien har starkare incitament, i form av ratingen, till att arbeta 

förebyggande. Vi ser detta som ett starkt incitament då en dålig rating kan innebär personliga 

konsekvenser för kontorschefen, i värsta fall uppsägning. 

Steg 2 – Företagsstrategin motiverar avsikten med företagets funktioner 

En funktion som ska in i verksamheten måste fungera tillsammans med den redan befintliga 

verksamheten. Annars ska den nya funktionen inte finnas med över huvud taget. För att kunna 

motivera en ny funktion måste företagsstrategin brytas ner, så att kopplingen mellan den nya 

funktionen och målsättningen blir tydlig. (Bungay, 2011, s. 135-136) Enligt tidigare fört 

resonemang konstaterar vi att även om företagsstrategin på den undersökta banken, i form av 

individuella handlingsplaner, har brutits ner till individnivå, ser vi att kopplingen mellan det 

dagliga arbetet och internrevisionsfunktionen har anammats i olika utsträckning. Denna 

nödvändiga koppling är nämligen inte glasklar för samtliga inom organisationen. 

Steg 3 – Mäta resultaten 

För att banken ska kunna kontrollera om internrevisionen uppfyller sitt syfte, måste banken 

utforma bra mätvaribler, vilket även är viktigt för att sporra medarbetarna att prestera. 

(Bungay, 2011, s. 137) Den undersökta banken använder ett ratingsystem för att mäta hur väl 

kontoren arbetar med interna kontroller bland annat. Detta är enligt litteraturen något positivt, 

eftersom det ger en tydlig signal på vad kontoren har uppnått. Av vår empiriska undersökning 
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framkommer att detta också kan vara ett problem, i de fall som ratingen ses som ett kortsiktigt 

mål. Vår analys är därmed att den städkänsla som ett antal respondenter beskrivit kan vara en 

negativ konsekvens av en kortsiktig syn på ratingsystemet. Om kontoren i jakt på en bättre 

rating börjar ”städa” inför revisionstillfället ges inte en rättvisande bild av kontorens interna 

kontroller och hur de arbetar med ordning och reda. Då ratingen på detta vis kan ge en 

felaktig bild av kontoren anser vi att användningen av systemet som mätvariabel i dess 

nuvarande utformning inte är optimalt. Vårt resonemang går i linje med en studie av Soh och 

Martinov-Bennie (2011, s. 616-617) som menar att forskningen kring uppföljning och 

mätning av interna kontroller och hur väl de fungerar, inte har utvecklats så bra.  

Steg 4 – Stötta medarbetarna i processen 

Efter att ha definierat avsikten med internrevisionen så är det ledningens uppgift att lita på 

medarbetarna och deras kompetens. (Bungay, 2011, s. 138; Wheelwright & Clark, 1995, s. 

68-69) Kontorschef B påtalade att detta var en central del i arbetet, eftersom arbetet annars 

blir övermäktigt, det är därmed viktigt att anställa folk som man litar på och sedan delegera 

ansvaret. Vi uppfattar också av de övriga kontorscheferna att detta är en naturlig del av 

arbetet. Däremot vill vi poängtera att det på grund av kontorets storlek ställs relativt sett högre 

krav på Kontorschef B, gällande förmågan att delegera och att lita på sina medarbetare. 

Eftersom ett större kontor medför att chefen omöjligt kan ha samma överblick och inblick i 

verksamheten som på ett litet kontor. Till skillnad från detta och med stöd av litteraturen 

menar vi att Kontorschef C inte arbetar på ett optimalt vis, eftersom denne i relativt stor 

utsträckning kontrollerar sina medarbetare och det arbete de gör. Vi ser två möjliga sätt att 

tolka detta agerande, antingen som att chefen kontrollerar för att medarbetarna inte ska 

behöva känna sig ensamma och osäkra i sina beslut och i sitt arbete, eller att chefen 

kontrollerar för att det saknas tillit till medarbetarna. Oavsett vilken tolkning som är den rätta 

visar det empiriska resultatet att medarbetarna på Kontor C inte på något vis indikerar att de 

saknar stöttning. Detta leder till slutsatsen att medarbetare, under rätt omständigheter, kan 

känna stöd från sin chef även om denne inte arbetar enligt vad litteraturen anser är optimalt. 

Vidare lyfter litteraturen fram att det i detta steg är viktigt med en målsättning som är inom 

räckhåll för både medarbetare och chefer. (Bungay, 2011, s. 138) Det empiriska materialet 

visar dock att kontoren skiljer sig åt i detta avseende. Kontor C verkar ha en bra målsättning 

eftersom samtliga framstår som väldigt inspirerade att göra rätt och arbeta tillsammans. 

Kontor B signalerade å andra sidan att de haft problem med att nå målsättningen att förbättra 

sin rating, vilket vi menar kan vara en följd av att kontoret har satt en för hög målsättning i 

förhållande till dess förutsättningar.  

Steg 5 – Ledningens fortsatta roll i processen 

Det är chefens (och internrevisorernas) uppgift att övervaka processen och säkerställa dess 

aktualitet (Bungay, 2011, s. 139). De ska dessutom justera processen i takt med att 

exempelvis lagar och regler förändras. Det empiriska materialet visar att kontoren har kommit 

olika långt i detta arbete vilket visar sig då Kontor C verkar ha funnit ett lugn i sin process och 

de två andra kontoren är mitt uppe i att justera sina processer. Arbetet med att aktualisera 

kontorens arbete ligger delvis hos internrevisorerna, en roll som har givits en mjukare 

framtoning i takt med utvecklingen av verksamhetsstyrningsområdet. Revisorernas arbete 

med att hjälpa kontoren justera sina processer innefattar bland annat att de löpande under året 

skickar ut information om fokusområden i syfte att förebygga brister. Revisorerna arbetar 

också med att utveckla bankens instruktionssamling, när så behövs, vilket också kan kopplas 

till att övervaka processen. Vår uppfattning är att respondenterna anser att revisorerna är 

duktiga på att uppdatera kontoren och bistå när funderingar dyker upp, men de 
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rutinförändringar som sker kan ibland vara svåra för kontoren att implementera. Således är 

den samlade uppfattningen hos respondenterna att det finns mer att göra inom detta område. 

6.3 Utformning av internrevision 

6.3.1 Förhållanden bakom en välfungerande internrevision 
Forskningen kring hur en välfungerande internrevision ser ut visar att det finns både hårda 

och mjuka förhållanden att ta hänsyn till. Enligt vår empiriska studie är kärnan i bankens 

internrevision att den ska bidra till verksamhetens värdeskapande och lägger ett relativt stort 

fokus kring tvingande lagar och regler, men litteraturen inom området menar att detta inte får 

vara den enda faktor som styr. (Aghili, 2009, s. 41-43; Zwaan, et al., 2011, s. 599-600) 

Dessutom lyfter litteraturen fram att det är av största vikt att internrevisionen är utformad 

efter det specifika företagets förutsättningar, således finns det ingen generell utformning som 

passar alla företag. (Wikland, 2011, s. 59, 63-64) Medarbetare och chefer som undersökts i 

denna studie lyfter fram regelefterlevnad som huvudsyftet bakom internrevisionsfunktionen. 

Samtidigt som många respondenter poängterar att internrevisionen även ska hjälpa banken 

framåt i dess affärsverksamhet. Detta resonemang indikerar att individer inom banken har 

uppfattat både de hårda och de mjuka förhållandenas roll i internrevisionsarbetet, vilket är 

positivt. Men vilken del kontoren väljer att fokusera sitt arbete runt, kan påverka individers 

uppfattningar om internrevisionen. Vi har tidigare nämnt att det inom två av kontoren råder 

delade uppfattningar om internrevisionens utformning och dess kopplingar till hårda 

respektive mjuka förhållanden. Dessa kontor är inte nöjda med det betyg som förra revisionen 

gav, vilket enligt oss demonstrerar vikten av att samtliga på kontoret har en enhetlig förståelse 

och uppfattning om internrevisionens syfte. Med stöd i litteraturen, vill vi därmed konstatera 

att kontoren har bättre möjligheter att lyckas nå sina mål om internrevisionen är utformad 

efter det specifika företagets förutsättningar och att de hårda och mjuka förhållandena ses som 

ett. 

Utformningen av en välfungerande internrevision påverkas i stor utsträckning av IPPF, som 

vid första anblick är att se som en hård faktor. Trots detta definierar IPPF 

internrevisionsfunktionen även med en mjuk dimension, när den framhåller att 

internrevisionen ska implementeras som en del i verksamhetsutvecklingen. (IIA, 2009, s. 9-

11) Många respondenter framhöll att regelefterlevnad är en central del i att driva en bra 

bankverksamhet, eftersom det inger förtroende. Detta stärker bankens incitament att till stor 

del utgå från regelverk som IPPF i sin utformning av internrevisionsfunktionen. Även om 

internrevisionens utformning enligt respondenterna fokuserar på regelefterlevnad så betonas 

detta olika. Exempelvis ser vi att revisorerna under respektive intervju betonar 

internrevisionens syfte något olika. Revisor 1 betonar till större del kontroller av 

regelefterlevnad än vad Revisor 2 gör. Denne betonar istället att internrevisionen ska vara 

utformad för att förebygga fel och utbilda kontoren. Övriga respondenter uppfattar att bankens 

internrevisionsfunktion i huvudsak är utformad för att kontrollera regelefterlevnad. Detta visar 

att internrevisionen till stor del ses som ett kontrollorgan, vilket kan skapa negativa 

uppfattningar, dock behöver inte detta problem förekomma om utformningen av 

internrevisionsfunktionen samtidigt lyfter fram en mjuk dimension. Det empiriska materialet 

antyder dock att den mjuka dimensionen får för lite utrymme, i och med att fokuseringen på 

regelefterlevnad uppfattas som något kontrollerande istället för att ses som en del i 

verksamhetens process. 

Under vår empiriska studie framkommer att vissa respondenter upplever tiden inför ett 

revisionsbesök som smått kaotisk och stämningen blir uppjagad, något som även revisorerna 

vittnar om. Detta fenomen kan kopplas till ovan förda resonemang kring att 



61 

 

internrevisionsfunktionens hårda dimension uppfattas tydligare än den mjuka. Att revisorerna 

i huvudsak uppfattas som kontrollanter av kontorens regelefterlevnad kan väcka en vilja att 

inte ge revisorerna den ”korrekta” bilden av verksamheten. Att respondenterna uppger att 

denna känsla förekommer kan enligt Moeller (2004, s. 45) komma av att revisorerna uppfattas 

stå utanför organisationen. Noterbart i detta avseende är att de allra flesta respondenterna 

menar att de uppfattar revisorerna som en intern part, vilket går i motsatt riktning. Vår analys 

av detta fenomen är att revisorernas interna roll i organisationen är ett måste för att denna 

funktion ska fungera väl, men om så är fallet i den undersökta banken är något tvetydig. Detta 

då en städkänsla inte borde infinna sig om revisorerna verkligen uppfattas som en del av 

verksamheten. 

Internrevisionsfunktionen upplevs enligt respondenterna som en intern funktion, men vår 

empiriska undersökning tyder på att de inte anammat denna uppfattning fullt ut, då ett 

revisionsbesök skapar en viss oro och städkänsla. Enligt Moeller (2004, s. 45) måste 

internrevisionen vara utformad som en del i arbetet att utveckla verksamheten för att denna 

ska ses som välfungerande. Många respondenter lyfter fram att internrevisionen syftar till att 

utveckla kontoren och banken, dock görs detta mest som ett bisyfte till att internrevisorerna 

ska kontrollera regelefterlevnad. Empirin pekar således på att den undersökta banken är har 

börjat involvera internrevisionen i verksamhetsutvecklingen men det framgår tydligt att det 

finns mer att göra. Om detta syfte istället kunde prioriteras högre skulle internrevisionen 

uppfattas som en central del i att utveckla verksamheten. Vi vill dock poängtera att det finns 

en problematik i att bankverksamheten är väldigt starkt förknippad med regelverkens hårda 

dimension, då detta gör att den hårda dimensionen prioriteras högre än den mjukare. Det är 

således svårt för banken att skapa en gemensam uppfattning om att internrevisionen inte 

behöver vara antingen hård eller mjuk, det vill säga antingen ett kontrollorgan eller en 

verksamhetsutvecklare. Den gemensamma uppfattningen bör vara en kombination av dessa. 

Den undersökta banken måste arbeta med att fördela sin uppmärksamhet mellan hårda och 

mjuka dimensioner, för att maximera nyttan av internrevisionen och därmed utveckla 

verksamheten. Risken med detta är dock att individer inom banken tappar respekt för de 

regelverk som trots allt måste följas och internrevisorerna förlorar auktoritet i sitt arbete, 

vilket kan ha inverkan på kontorens regelefterlevnad. Lagar och regler är en självklar del i att 

bedriva bankverksamhet, därför menar vi att en omprioritering som denna inte borde 

förorsaka nämnvärda problem vad gäller regelefterlevnad. Detta i enlighet med studiens 

teoretiska referensram, utifrån vilken vi konstaterar att en framgångsrik bank lyckas med att 

förhålla sig till både hårda och mjuka dimensioner. En prioritering enligt ovanstående 

resonemang innebär att banken inte bara har nöjda kunder och är lönsam, den lyckas även 

med att efterleva lagar och regler. På detta vis menar vi att bankens internrevisionsfunktion 

kan fokusera på verksamhetsutveckling och lagar och regler involveras ändå. 

Tidigare studier framhåller att kompetensen i kontrollfunktioner är den viktigaste 

komponenten för att maximera nyttan av revisionen, dessutom poängteras att denna 

kompetens bör utgå från lagar och regler. (Soh & Martinov-Bennie, 2011, s. 614-615) Vi 

menar att revisorernas personlighet och bakgrund inom banken i detta fall räknas som en 

viktig kompetens. Detta då respondenterna säger att det känns väldigt viktigt att revisorerna 

har jobbat på kontor inom banken eftersom detta skapar en förståelse mellan revisorerna och 

de som granskas. Denna kompetens bör således minimera risken för att internrevisionen 

felaktigt uppfattas som en extern part. Vi menar därför att kompetensen i detta fall bör utgå 

från revisorernas bakgrund, istället för att utgå från lagar och regler, även om detta inte bör 

förpassas helt. Därmed tar vi en annan ståndpunkt än ovan nämnda studie och belyser hur 

revisorernas bakgrund kan påverka individernas uppfattningar om internrevision som en 
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viktig faktor för banken att ta hänsyn till vid utformningen av en välfungerande 

internrevision. Detta likväl som andra faktorer vi lyfter i denna studie bör dock förstås som 

viktiga i denna kontext och är därmed inte nödvändigtvis av samma vikt i andra sammanhang.  

Internrevisorernas kompetens och engagemang i det interna kontrollsystemet har även en 

positiv inverkan på uppföljningen av revisionsrapporten. (Johnstone, et al., 2011, s. 378; 

Wikland, 2011, s. 77) Det empiriska materialet påvisar att detta samband stämmer, på så sätt 

att revisorernas grundliga arbete leder till relevanta förändringar i verksamheten. Dock påtalar 

både chefer och medarbetare att revisorernas engagemang i uppföljningsarbetet skulle kunna 

förbättras. Dessutom framhäver vissa respondenter att uppföljningsarbetet i vissa fall ses som 

en punktinsats där fokus ligger på att rätta detaljer istället för att fokusera på långsiktiga 

förändringar. Revisor 1 nämner också detta som ett problem och säger att det finns tankar om 

att införa någon form av återkoppling till samtliga kontor en tid efter revisionstillfället. Vi ser 

en sådan utveckling som något starkt positivt, då detta skulle bidra till att minimera negativa 

uppfattningarna om internrevision. En ökad och mer regelbunden kommunikation mellan 

kontoren och revisorerna skulle kunna lyfta fram revisorernas roll som en del i 

verksamhetsutvecklingen. Om revisorer och individer på kontoren skulle träffas oftare under 

mindre dramatiska omständigheter skulle internrevisorerna på ett naturligt vis involveras i 

kontorens utveckling, och därmed vara en del av processen. 

6.3.2 Från information till kunskap 
Tidigare forskning säger att organisatorisk kunskap är viktigt för att ett företag ska nå 

framgång. (Beer & Nohria, 2000, s. 415-427) Enligt denna forskning är bankens 

internrevision i nuläget utformad på ett bra sätt, med tanke på att denna funktion aktivt arbetar 

med att skapa organisatorisk kunskap i banken och framförallt på kontoren. Av det empiriska 

materialet kan vi dock utläsa att detta inte alltid fungerar optimalt. Detta då spridningen av 

information på vissa kontor försvåras av exempelvis chefer och medarbetares inställning, 

ratingsystemet och den arbetsmiljö som råder på kontoren. 

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995, s. 6-7) är spridningen av kunskap centralt i arbetet med 

att skapa organisatorisk kunskap. Internrevisorerna kan ses som verktyg för att lyckas med 

denna spridning, detta genom att hjälpa kontoren med att formulera och identifiera den 

kunskap som finns men ännu inte är uttalad. Den undersökta bankens internrevision gör detta 

genom att åka till kontoren och genomföra intervjuer samt studera bankens rutiner. Dessutom 

kan revisorerna hjälpa hela organisationen genom att sprida kunskap mellan kontor, detta 

gäller både att sprida kunskap om kontor som arbetar på bra sätt, men också spridningen av 

kunskap om fel och brister som uppdagats. Detta gör de genom att löpande presentera 

fokusområden och ständigt arbeta med att tolka givna instruktioner. Bankens 

internrevisionsfunktion är således enligt denna studie bidragande till att skapa organisatorisk 

kunskap, vilket även undersökta chefer och medarbetare påvisar. Många respondenter lyfter 

fram att det är positivt att revisorerna finns nära till hands och bidrar gärna med tips och råd, 

dock framkommer också att detta arbete kan bli bättre. 

Studiens teoretiska referensram presenterar fem förhållanden som är centrala i att skapa 

organisatorisk kunskap, utifrån vilken internrevisionsfunktion kommer analyseras. 

Avsikter 

Banken måste tydliggöra avsikterna bakom vilken form av kunskap som eftersträvas samt 

avsikterna med verksamhetens övergripande mål för att möjliggöra organisatoriskt 

kunskapsskapande. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 74-75) Den empiriska undersökningen 

visar att Kontorschef C har lyckats med att skapa en bra sammanhållning och öppen 
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kommunikation gällande arbetet med interna kontroller. Vår analys blir således att avsikterna 

med verksamhetens mål och vad som eftersträvas har kommunicerats tydligt. Spridning av 

individers implicita kunskap och ett aktivt arbete med att samtliga på kontoret ska besitta 

samma eller åtminstone jämförbar kunskapsnivå har resulterat i att Kontor C har skapat ett 

öppet och inbjudande klimat, där avsikterna med ordning och reda tydligt har framgått. Vår 

analys av detta är att medarbetarna uppfattar ordning och reda på det sätt som chefen har 

avsett, det vill säga internrevisionen uppfattas som en central del i verksamhetsutvecklingen. I 

de fall som det uppstår en städkänsla inför revisionstillfället tror vi att avsikten med vilken 

kunskap som eftersträvas inte har framgått. Att avsikterna tydligt framgår är därmed viktigt 

för att utforma en välfungerande internrevision där uppfattningars negativa inverkan 

minimeras. 

Självständighet 

För att individer ska kunna nyttja sin kompetens till fullo är det viktigt att ledningen tillåter 

individen att arbeta självständigt, detta genom att informera medarbetarna om att deras 

agerande inom organisationen alltid ska kunna motiveras av verksamhetens övergripande mål 

och sedan ge dem nödvändigt handlingsutrymme. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 75-78) 

Självständighet är enligt litteraturen viktigt för att skapa kunskap, men detta är inte en 

självklarhet i arbetet med interna kontroller eftersom bankverksamheten är hårt reglerad. Vi 

tolkar detta som att individerna inom banken måste vara självständiga vid rätt tillfällen och 

kopplat till interna kontroller och internrevision handlar detta om att identifiera bristande 

rutiner och felaktiga beteenden. Det framkommer av den empiriska undersökningen att 

kontorets medarbetare och chefer är självständiga på så sätt att de inte drar sig från att 

kontakta revisorerna om de stöter på något problem. Vi menar att det är väsentligt för banken 

att det i självständighet främjas i individernas arbete med ordning och reda för att minimera 

negativa uppfattningar om internrevisionen, för att internrevisionsfunktionen ska nyttjas 

maximalt. 

Då kontoren inte själva kan påverka de instruktioner och regelverk som de arbetar efter 

behöver de internrevisorernas hjälp med att aktualisera den explicita kunskap som redan finns. 

Detta genom att hjälpa kontoren genomföra förändringar i bankens instruktionssamling. Dock 

motverkar denna del av bankens interna kontroller individernas självständighet och påverkar 

därmed kunskapsskapandet negativt. Revisorerna eftersträvar ett enhetligt arbetssätt för hela 

banken och att kombinera detta med ett självständigt arbetssätt kräver att kontoren till viss del 

tillåts tolka de instruktioner som ges. Enligt litteraturen är detta arbetssätt inte helt optimalt, 

men det verkar vara det bästa sättet i verkligheten under de förutsättningar som finns. 

Variation och kreativt kaos 

Känslan av en kris kan lockas fram medvetet med syftet att frambringa ett kreativt kaos, då 

detta skapar en viss anspänning och fokus i organisationen som riktas mot problemlösning 

och effektivisering av befintliga processer. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 78-80) 

Respondenterna indikerar att det inför revisionen uppstår en form av kreativt kaos, då tankar 

väcks kring ens eget arbete och var brister kan ha uppstått. Detta är enligt litteraturen något 

positivt som främjar utveckling, men när detta kommer under en väldigt kort period och inför 

ett revisionsbesök blir målsättningen väldigt kortsiktig och leder således inte till några 

långvariga förbättringar. Denna form av kaos kan skapa felaktiga uppfattningar och är således 

inte vad litteraturen anser kreativt. Till skillnad från detta kan också förändringar inom 

områdets lagar och regler fungera som ett kreativt kaos där befintliga processer utvecklas 

långsiktigt. Samtidigt kan även detta innebära vissa svårigheter, då banken strävar efter att 
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skapa enhetliga rutiner inom hela organisationen och det kreativa kaos som uppstår försvårar 

detta arbete. (King & Tarbert, 2011, s. 1-3; White, 2004, s. 10) 

Överflöd 

En bank som inte bara besitter omedelbart användbar information har ett visst mått av 

överflöd, spridningen av överflödig information är något som ligger till grund för 

omvandlingen av implicit kunskap. Detta ger individen goda möjligheter att sätta samman den 

information som är relevant för verksamhetens utveckling och skapa kunskap. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 80-82) Vi ser att Kontor B har andra förutsättningar jämfört med de övriga 

studerade kontoren, då detta är ett större kontor och det blir därmed svårare för Kontor B att 

lyckas skapa en jämn kunskapsnivå och ta tillvara på samtliga individers implicita kunskap. 

Detta kan exemplifieras av att gruppchefer kan ”sålla” den information som ska spridas till 

medarbetarna och det finns en risk att gruppchefen ”sållar” bort information som skulle kunna 

vara till nytta för medarbetarna. Det är viktigt att veta att den information som är viktig för en 

individ kanske är oviktig för någon annan. Enligt litteraturen ska ett informationsöverflöd 

vara något positivt men verkar i detta sammanhang vara en försvårande faktor. Problematiken 

kring att information ”sållas” bort blir framförallt relevant när informationen avser lagar och 

regler, eftersom det i dessa sammanhang är väldigt viktigt att varje individ får ta del av all 

information.  

Nödvändig mängd 

Det är viktigt att individer inom banken har tillgång till den information och kunskap som de 

behöver, precis när de behöver den. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 82-83) Internrevisorerna 

ska identifiera och sprida nödvändig information inom organisationen så att kunskap kan 

skapas av kontorens individer. Internrevisorerna är en grundläggande förutsättningen för att 

en decentraliserad organisation som denna ska kunna utvecklas, då det blir betydligt svårare 

för kontoren att lära sig av varandra om revisorerna inte finns. Samtidigt som 

internrevisorerna är centrala i kunskapsspridningen är det viktigt för de enskilda kontoren att 

sortera vilken information som är relevant för just detta kontor. Kontor A menar att det finns 

en mängd information att tillgå men om denna information presenteras vid fel tidpunkt så 

kommer informationen inte till användning. Något vi tolkar som att den nödvändiga mängden 

inte kommuniceras på rätt sätt. Problemet bakom detta kan ligga på internrevisorerna och 

utformningen av denna funktion. Men då denna fråga inte lyfts av något annat kontor i denna 

undersökning menar vi att anledningen till att information inte uppmärksammas kan vara att 

individerna som får informationen besitter felaktiga uppfattningar och därmed inte anser 

informationen vara värdefull. 

6.4 Lagar och regler 
Lagar och regler är något som banken måste ta hänsyn till, vilket framförallt är aktuellt i 

arbetet med internrevision och många respondenter lyfter regelefterlevnad som ett centralt 

syfte med internrevisionen. Detta är givetvis befogat enligt den litteratur vi tagit del av, men 

sättet som respondenterna resonerar kring reglers betydelse antyder att det finns olika nivåer 

av förståelse för regelverken. Detta blir tydligt chefer och medarbetare nämner att nya regler 

kan upplevas besvärande då de medför nya och ibland försvårade arbetsrutiner. Trots att 

respondenterna uppger att de förstår varför regelverken utvecklats signalerar respondenterna 

att irritation och stress kan förekomma vid införande av nya rutiner. Vilket vi tolkar som att 

de i själva verket inte förstått vikten bakom enskilda regleringars innebörd. Detta kan bero på 

att avsikterna med reglerna inte tydliggjorts på ett bra vis via bankens instruktionssamling och 

internrevisionsfunktionen. Vi vill därmed poängtera att kommunikationen kring avsikterna 
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bakom rutinförändringar är väldigt viktig för att skapa rätt uppfattningar om lagar och regler. 

Ett annat sätt att se på den irritation som uppstår är att individerna faktiskt har förstått 

regleringarnas syfte men att de helt enkelt inte anser dem vara relevanta. Detta ser vi dock inte 

som den mest troliga förklaringen till eventuell irritation, då respondenterna har uppgett att de 

ser en koppling mellan regelefterlevnad och bankens trovärdighet. Då respondenterna säger 

sig ha förstått regelverkens betydelse men samtidigt indikerar att de upplever en viss irritation 

blir vår analys att de inte har förstått i önskvärd utsträckning. Vi menar att en individ som har 

förstått detta borde inte avfärda regleringarna som besvärliga och irriterande.  

Vår tolkning av respondenternas uppfattningar om regelverkens roll i bankens 

internrevisionsarbete är tudelad. Då vissa respondenter ser på regler som besvärliga och med 

för stor fokusering på detaljer och andra respondenter ser på samma regler som bra. I det 

senare fallet tror vi att anledningen är att dessa respondenter förstår varför regleringarna finns 

även fast de kan ha åsikter om att de inte skapar det mest praktiska arbetssättet. Dessa 

respondenter har anammat avsikten med rutinförändringen och dessa respondenter har således 

enligt vår teoretiska referensram en djupare förståelse för regelverkens existens. Vi uppfattar 

att dessa respondenter inte heller upplever lagar och regler som något direkt negativt för 

verksamheten, då de inser att regelverken finns till av en anledning.  
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7.0 Slutsatser 

7.1 Teoretiska och praktiska slutsatser 
Denna studie leder till slutsatsen att chefers och medarbetares uppfattningar om 

internrevisionen i många fall går i linje med revisorernas uppfattningar. Trots detta har vi 

identifierat vissa skillnader i uppfattningar om internrevision, vilka återfinns mellan de 

undersökta kontoren och i vissa fall mellan kontoren och revisorerna. Inom kontoren råder i 

stor utsträckning samstämmighet i hur internrevisionen uppfattas. Utifrån detta drar vi 

slutsatsen att skillnaderna beror på kontorens storlek, individernas erfarenheter, 

kontorschefens inställning samt den arbetsmiljö som råder på kontoren. Vi konstaterar att 

kontorens storlek och individernas erfarenheter är något givet och därmed svåra att påverka, 

medvetenhet om samtliga organisatoriska förhållanden är dock ett måste för att optimera 

kontorschefens inställning samt den arbetsmiljö som denne skapar. 

För att minska missuppfattningar och dess negativa inverkan på internrevisionen måste ovan 

nämnda förhållanden tas i beaktning och detta innebär att arbetet med missuppfattningar 

måste anpassas till varje enskilt kontor. Kontorschefen måste definiera och motivera 

internrevisionen på ett tydligt sätt för att medarbetarna ska förstå internrevisionens syfte. Vi 

ser att de olika kontorscheferna har olika uppfattning om bankens ratingsystem, områdets 

regelverk, ”städning” etcetera, vilket påverkar arbetsmiljön som formar medarbetarnas 

uppfattningar. Dessa förhållanden är således en del av kontorets arbetsmiljö och påverkar i 

vilken utsträckning internrevisionsfunktionen kan bidra till att skapa organisatorisk kunskap. 

Att den rådande arbetsmiljön har en stor betydelse för de uppfattningar som finns om 

internrevisionen ger respektive kontorschef en central roll i utformningen av en välfungerande 

internrevision.  

Analysen visar att internrevisionen i större utsträckning måste anammas som en intern 

funktion för att minska missuppfattningar om internrevision. Detta är något som inte enbart 

gäller den studerade banken, det är också viktigt för andra organisationer med en 

internrevisionsfunktion. Vår slutsats är att de undersökta kontoren har olika arbetsmiljöer och 

därmed varierande uppfattningar. Vi menar att i de fall internrevisionen missuppfattas har 

kontorschefen misslyckats med att skapa en arbetsmiljö där internrevisionens syfte uppfattas 

korrekt. Det är därför viktigt för internrevisorerna att tydligt kommunicera syftet med 

revisionen till kontorscheferna för att de i sin tur ska skapa en arbetsmiljö där internrevisionen 

förstås som en intern funktion, med syftet att hjälpa kontoren utveckla sin verksamhet. Detta 

för att kopplingen mellan internrevisionens syfte och verksamhetens övergripande mål tydligt 

ska framgå. Det är därmed viktigt att internrevisorerna lyckas med att definiera och motivera 

sitt syfte utifrån bankens övergripande mål, för att kontoren ska ge målet med ordning och 

reda en lika hög prioritering som målen med kundnöjdhet och lönsamt. 

Denna studie har identifierat att revisorernas erfarenheter av arbete inom banken har en 

positiv inverkan på hur internrevisionen uppfattas på kontoren. Att internrevisorerna arbetar 

nära kontoren, tack vare den decentraliserade organisationsstrukturen, är ytterligare ett 

förhållande som har en positiv inverkan på uppfattningarna. För att minska 

missuppfattningarna om internrevision så har denna studie funnit att ett avgörande förhållande 

är förståelsen för internrevisionen som en intern funktion. Tidigare forskning har framhävt 

revisorernas kunskap om lagar och regler som central för att revisionen ska vara 

välfungerande. Vår undersökning visar dock att även revisorernas tidigare erfarenhet och 

kunskapen från det företag som ska granskas är en avgörande faktor för att internrevisionen 

ska uppfattas som intern, och därmed kunna bidra till verksamhetsutvecklingen i högre grad. 
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Andra organisationer med en internrevisionsfunktion bör ta till sig att företagsspecifika 

erfarenheter är en viktig kompetens för de interna revisorerna att besitta.  

7.1.1 Rekommendationer till internrevisorerna 

Den studerade banken har enligt vår mening kommit långt i sitt arbete med att skapa en 

välfungerande internrevision, det finns dock fortfarande mycket att arbeta med. I arbetet med 

att definiera internrevisionens syfte framkommer bankens ratingsystem som en försvårande 

faktor och det är därmed viktigt för internrevisorerna att finna en väg att arbeta med ratingen 

för att den inte ska missuppfattas som ett kortsiktigt mål. För att motverka detta och skapa en 

enhetlig uppfattning om ratingsystemet, anser vi att internrevisorerna bör arbeta aktivt med att 

kommunicera avsikten med ratingen, det vill säga en långsiktig strävan för kontoren.  

Vi menar att revisorerna borde arbeta mer förebyggande och i större utsträckning genomföra 

revisioner helt utan effekter för kontorens rating. Vilket skulle leda till att 

internrevisionsfunktionen i högre utsträckning skulle uppfattas som en intern funktion, med 

syftet att hjälpa kontoren i sin verksamhetsutveckling. Utifrån detta vill vi även 

rekommendera att internrevisorerna är mer delaktiga i det förebyggande arbetet och 

uppföljningsarbetet, då detta skulle understryka internrevisorernas roll som en del i 

verksamheten. 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Vi har under denna studie identifierat flera intressanta områden att studera utförligare, där 

ibland ratingsystemet och uppföljningsarbetet. Ratingsystemet på banken har visat sig vara en 

bidragande orsak till att internrevisionen missuppfattas, samtidigt som ratingsystemet inte kan 

bortses ifrån. Därmed finner vi att det skulle vara intressant att studera området mer grundligt 

i syfte att finna en lösning på hur banker bör utforma ratingsystemet för att det inte ska stå i 

vägen för verksamhetens utveckling. 

Uppföljningsarbetet på banken ansvara de enskilda kontoren för, samtidigt är det 

internrevisorerna som besitter en högre grad av kunskap om hur kontoren kan skapa en god 

ordning och reda. Den oberoendeställning som lagen kräver kan vara en anledning till att 

internrevisorernas inblandning i uppföljningsarbetet är bristfällig. Vi finner det därmed 

intressant att vidare studera hur internrevisorerna kan bli mer delaktiga i uppföljningen utan 

att det försvagar oberoendeställningen . 
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8.0 Utvärderingar av studiens kvalitet 

8.1 Trovärdighet 
Studiens kvalitet kommer i detta avsnitt diskuteras utifrån dess trovärdighet, vilken kommer 

att bedömas utifrån tre aspekter tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Där 

tillförlitlighet är ett mått på hur relevant studien är utifrån den syn på verkligheten författarna 

har, överförbarheten mäter till vilken grand studien kan appliceras på andra situationer och 

pålitligheten är ett mått på hur väl författarna presenterat forskningsprocessen. 

8.1.1 Tillförlitlighet 
Vi har under denna studie undersökt banken och dess individer i syfte att öka kunskapen kring 

uppfattningar om internrevision. Det finns många dock många olika sätt att förstå denna 

verklighet då den är beroende på vem som studerar den. För att läsaren ska ha möjligheten att 

bedöma studiens tillförlitlighet har vi försökt att på ett tydligt vis presentera hur vi uppfattar 

den studerade miljön. (Ryen, 2004, s. 139) Hur mycket information som kunnat presenteras 

har dock varit en avvägning för att inte av anonymisera studieobjektet.  

För att vår studerade verklighet ska kunna granskas är det viktigt att studien innehåller 

korrekta tolkningar av det empiriska materialet (Repstad & Nilsson, 2007, s. 154). För att 

förstärka trovärdigheten spelades därför intervjuerna in i syfte att ge oss möjlighet att granska 

materialet igen för att se om vi tolkade svaren annorlunda när vi hörde dem en andra gång. 

Därefter fick respondenterna ta del av empirikapitlet för att bekräfta att vi tolkat det som sagts 

på ett korrekt sätt. Överlag så hade vi gjort rättvisande tolkningar enligt respondenterna. Två 

av respondenterna hade dock mindre anmärkningar på hur vi framställt materialet, vilket 

ledde till mindre förändringar i den empiriska framställningen. 

Vissa av frågorna som ställdes under intervjuerna kan ha varit känsliga och därmed kan en 

ovilja att dela med sig hela sanningen och även anmärka på de tolkningar vi gjort. Genom att 

vi varit medvetna om att denna problematik kunde uppstå anser vi att vi lyckades förebygga 

detta till stor del då frågorna formulerades på ett sätt som inte uppfattades som känsliga av 

respondenten. Detta gjorde vi dels genom att ställa frågor om hur det på kontoret uppfattade 

internrevisionen för att därefter gå in på individnivå och vi upplevde att alla respondenter 

svarade relativt frispråkigt på alla våra frågor. De frågor som ställdes kring internrevision 

berörde till störst del individernas personliga uppfattningar, datan är därmed 

förstahandsinformation vilket styrker det empiriska materialets trovärdighet.(Repstad & 

Nilsson, 2007, s. 153) 

Vid presentationen av empirin har vi försökt att ge respondenternas åsikt lika stor plats för att 

ge läsaren en rättvisande bild av materialet. Samtidigt bygger studien på litteratur som berör 

hur arbetet med internrevision bör fungera och därmed är det även dessa åsikter som ges störst 

plats i denna studie. Att den emiriska datan grundas på den teoretiska referensramen, är även 

något som stärker tilliten till studien då den hjälper läsaren att förstå hur vi ser på problemet 

med uppfattningar om internrevision. Detta då den teoretiska grunden visar hur vi angriper 

problemet. Trovärdigheten har även stärkts genom att forskning etik och regler följs, då vårt 

arbete till stor del grundats på de riktlinjer som finns i uppsatsmanualen anser det finns en 

tydlig ram efter vilken examensarbetet formats. (Bryman, 2008, s. 354-355)  

8.1.2 Överförbarhet 
Denna studie är begränsad när det gäller att generalisera resultaten, då den är begränsad till en 

ett fåtal individer i en specifik kontext. Det är dock inte omöjligt att studien även kan 
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tillämpas även på andra situationer. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 231) För att läsaren ska 

kunna göra bedömningen om denna studie kan användas i andra specifika fall har vi försökt 

att på ett så utförligt sätt som möjligt presentera de studerade individerna och den miljö de 

befinner sig i. Detta har dock försvårats då vi anonymiserat banken och de individer som 

arbetar där, viket gjort att vi inte kunnat delge läsaren alla information. Vi anser dock att de 

viktigaste organisatoriska förhållandenna är väl beskrivna, förutom när det gäller bankens 

övergripande mål som vi valt att inte precisera för läsaren då vi ansett att det då skulle blivit 

för lätt att utläsa vilken som är den studerade banken. 

8.1.3 Pålitlighet 
I och med att verkligheten kan uppfattas olika av olika personer är det viktigt att presentera 

arbetsprocessen på ett tydligt vis så att läsaren kan förstå utifrån viket sammanhang val gjorts 

och därmed även bedöma om valen är att anse som relevanta för studien. (Svensson & Starrin, 

1996, s. 212) Detta för att bedöma om studien nått den rätta informationen och även om 

analysen gjort med ett riktigt material som grund. (Repstad & Nilsson, 2007, s. 151) 

Vi har under genom hela arbetet försökt att på ett tydligt vis redovisat arbetsprocessen vilket 

vi anser ökar studiens trovärdighet, detta då det ger läsaren möjlighet att värdera om valda 

metoder är relevanta för ändamålet. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 231) Detta har bland annat 

skett genom att tydligt visa på koppling mellan ställd problemformulering och de val som 

gjorts under studien. Vi har därmed försökt att presentera våra tankar kring varför valda 

metoder anses relevant för just denna studie. De metoder som valts har även stärkts genom att 

andra studenter granskat de metodvalen vid ett seminarium.  



70 

 

Referenslista 

Aghili, S. (2009). A Six Sigma Approach to Internal Audits. Strategic Finance, 90(8), 38-43.  

Bank for International Settlements. (2012). History of the Basel Committee. BIS hemsida 

<http://www.bis.org/bcbs/history.htm> [Hämtad 2012-03-09] 

Basel Committee on Banking Supervision. (2004). Implementation of Basel II: Practical 

considerations. Basel: Bank for International Settlements. 

Beer, M. & Nohria, N. (2000). Breaking the code of change. Boston: Harvard Business 

School Press. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber. 

Bryman, A., Bell, E. & Nilsson, B. (2005).  Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: 

Liber ekonomi. 

Bungay, S. (2011). How to Make the Most of Your Company's Strategy. Harvard Business 

Review, 89(1/2), 132-140.  

Cohen, A. & Sayag, G. (2010). The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical 

Examination of its Determinants in Israeli Organisations. Australian Accounting 

Review, 20(3), 296-307.  

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) (2012) About 

us. COSO hemsida <www.coso.org/aboutus.htm> [Hämtad 2012-03-08] 

Dietz, D. & Snyder, H. (2011). Assessing Internal Controls: Do Management and Staff 

Agree? Management Accounting Quarterly, 12(2), 35-40.  

Ernst & Young. (2007). Trender i svensk internrevision. Stockholm: Ernst & Young. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

Fetterhoff, T., Nila, P. & McNamee, R. C. (2011). Accessing Internal Knowledge: 

Organizational Practices that Facilitate the Transfer of Tacit Knowledge. Research 

Technology Management, 54(6), 50-54.  

Finansinspektionen. (2001). Riskmätning och kapitalkrav. Stockholm: Finansinspektionen. 

Franck, P. & Sundgran, S. (2010). Den upplevda nyttan med intern kontroll – en studie av 

svenska noterade bolag. Ekonomiska samfundets tidskrift. 63(2), 81-93.  

Gerring, J. (2007). Case Study Research: Principles and Practices. New York: Cambridge 

University Press. 

Gomm, R., Hammersley, M. & Foster, P. (2000). Case Study Method: Key issues, Key texts. 

London: SAGE Publications. 

Greenbaum, H. H. & White, N. D. (1976). Biofeedback at the Organizational Level: the 

Communication Audit. Journal of Business Communication, 13(4), 3-33.  

Hirth Jr, R. B. (2008). Better Internal Audit Leads to Better Controls. Financial Executive, 

24(9), 49-51.  

IIA (the Institute of Internal Auditors) (2009). International Professional Practices 

Framework. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation. 

Jain, P. K., Jang-Chul, K. & Rezaee, Z. (2008). The Sarbanes-Oxley Act of 2002 and Market 

Liquidity. Financial Review, 43(3), 361-382.  

Johnson, H. T. & Kaplan, R. S. (1991). Relevance Lost: the Rise and Fall of Management 

Accounting. Boston: Harvard Business School Press. 



71 

 

Johnstone, K., Li, C. & Rupley, K. H. (2011). Changes in Corporate Governance Associated 

with the Revelation of Internal Control Material Weaknesses and Their Subsequent 

Remediation. Contemporary Accounting Research, 28(1), 331-383. 

King, P. & Tarbert, H. (2011). Basel III: An Overview. Banking & Financial Services Policy 

Report, 30(5), 1-18.  

Kollegiet för svensk bolagsstyrning. (2010). Svensk kod för bolagsstyrning. Stockholm: 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Lambooy, J. (2004). The transmission of knowledge, emerging networks, and the role of 

universities: An evolutionary approach. European Planning Studies, 12(5), 643-657.  

Liker, J. K. & Morgan, J. M. (2006). The Toyota Way in Services: The Case of Lean Product 

Development. Academy of Management Perspectives, 20(2), 5-20. 

Lindvall, J. (2011). Verksamhetsstyrning: från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Moeller, R. (2004). Managing internal auditing in a post-SOA world. Journal of Corporate 

Accounting & Finance (Wiley), 15(4), 41-45.  

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. 

Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data: framställningsstrategier för 

empiriredovisning. Malmö: Liber ekonomi. 

Remenyi, D. (1998). Doing Research in Business and Management: an Introduction to 

Process and Method. London: SAGE Publications. 

Repstad, P. & Nilsson, B. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber 

ekonomi. 

SFS 2004:297. Lag om bank- och finansieringsrörelse. Stockholm: Finansdepartementet. 

Singh, J. & Kaur, G. (2011). Customer satisfaction and universal banks: an empirical study. 

International Journal of Commerce and Management, 21(4), 327-348.  

Soh, D., S. B. & Martinov-Bennie, N. (2011). The internal audit function: Perceptions of 

internal audit roles, effectiveness and evaluation. Managerial Auditing Journal, 26(7), 

605-622.  

Staats, B. R., Brunner, D. J. & Upton, D. M. (2011). Lean principles, learning, and knowledge 

work: Evidence from a software services provider. Journal of Operations 

Management, 29(5), 376-390.  

Svensson, P.-G. & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Van de Poel, K., & Vanstraelen, A. (2011). Management Reporting on Internal Control and 

Accruals Quality: Insights from a "Comply-or-Explain" Internal Control Regime. 

Auditing, 30(3), 181-209. 



72 

 

Vijayakumar, A. N. & Nagaraja, N. (2012). Internal Control Systems: Effectiveness of 

Internal Audit in Risk Management at Public Sector Enterprises. BVIMR Management 

Edge, 5(1), 1-8.  

Wahlman, E. & Persson, G. (2004). Internrevision för ständig förbättring: revisionsteknik för 

interna kvalitets- och miljörevisorer (2:a uppl.). Stockholm: SIS förlag. 

Westman, H.  (2011). Reglering och övervakning av det finansiella systemet - en strid ström 

av initiativ i finanskrisens efterdyningar. Ekonomiska samfundets tidskrift, 2, 116-129.  

Wheelwright, S. C. (1981). Japan--where operations really are strategic. Harvard Business 

Review, 59(4), 67-74.  

Wheelwright, S. C. & Clark, K. B. (1995). Leading product development: the senior 

manager's guide to creating and shaping the enterprise. New York: Free Press. 

White, W. R. (2004). Are changes in financial structure extending safety nets? BIS Working 

Papers No 145. Basel: Bank for International Settlements.  

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Wikland, T. (2011). Intern styrning och kontroll: både lönsamt och säkert. Stockholm: Far 

akademi. 

Yin, R. K. & Nilsson, B. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber. 

Yuan, L., Xiyao, L., Yi, L., & Barnes, B. R. (2011). Knowledge communication, exploitation 

and endogenous innovation: the moderating effects of internal controls in SMEs. R&D 

Management, 41(2), 156-172.  

Zwaan, L. D., Stewart, J. & Subramaniam, N. (2011). Internal audit involvement in enterprise 

risk management. Managerial Auditing Journal, 26(7), 586-604.  

 

 



I 

 

Appendix 1 – Intervjuguide, revisorer 

Inledande frågor       

Kan du berätta lite om dig själv och dina erfarenheter inom banken? 

Stödfrågor: 

o Ålder? 

o Befattning? 

o Hur länge har du jobbat på banken? 

o Vilka befattningar har du haft inom banken? 

o Tidigare erfarenheter av internrevision? 

Bankens internrevision 
Vad är bankens syfte med internrevisionen? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Vad vill banken få ut av internrevisionen? 

o Syfte gentemot intressenter, ledningen, banken som helhet? 

o Vilken koppling finns till lagar och regler inom områdena bank och 

internrevision? 

o På vilket vis uppfyller internrevisionen sitt syfte? Hur skulle det kunna 

förbättras? 

o Skiljer sig syftet med internrevisionen åt för olika kontor? Varför? 

Hur tycker du internrevisionen har utvecklats de senaste åren? (Internrevisionens roll i 

verksamheten) 

Stödfråga 

o Har den förändrats? På vilket sätt? Varför? Kan du utveckla? 

o Striktare eller slappare? 

Vad är din uppgift i bankens arbete med internrevision? (Internrevisionens utformning) 

Stödfrågor 

o Löpande och vid revisionstillfället?! 

o Vem och vad styr ditt arbete? 

o Vad är din syn på din egen roll i arbetet med internrevision? Vad bidrar du med?  

o Ex. Utformning, kommunikation etc. 

o Hur upplever du att du lyckas med detta? 

Hur upplever du revisionstillfället? (Uppfattningar) 

Stödfrågor: 

o Vad är positivt och vad är negativt? 

o Hur upplever du att ni som revisorer tas emot? 

o Hur tror du att de granskade upplever revisionstillfället? Varför? 

o Tror du att detta påverkar revisionens utfall? 



II 

 

o Får ni som revisorer tillgång till nödvändig information? Varför/varför inte? 

Svårt/lätt? 

Finns det faktorer på de olika kontoren som påverkar ditt arbetssätt? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o På vilket sätt? 

o Vad tror du att det beror på? 

o Tror du att detta påverkar revisionens utfall? Varför? 

Internrevisionens genomförande 
Hur ser kommunikationen om internrevisionen ut? (Internrevisionens utformning) 

Stödfrågor: 

o Hur kommunicerar Du till medarbetarna och cheferna? 

o Hur uppfattar du kommunikationen mellan kontorets chefer och medarbetare? 

o Kommuniceras syftet med internrevisionen? 

o Hur mottar medarbetarna det ni kommunicerar? 

o Hur mottar cheferna det ni kommunicerar? 

o Hur mottar du det chefer och medarbetare kommunicerar till dig? (Spelar det 

någon roll vad de kommunicerar till revisorn?) 

Vad tycker du om internrevisionens utformning? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Baserat på dina upplevelser av internrevisionen. 

o Baserat på medarbetarnas och chefernas upplevelser av internrevisionen. 

o Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? 

o Vad skulle kunna förbättras? 

o  Vilka för-/nackdelar ser du med att banken har en internrevision?  

Hur ser uppföljningsarbetet ut? (Uppfattningar) 

Stödfrågor: 

o Följer ni upp revisionsrapporten?  

o Gör ni uppföljningar löpande under året? 

o Kommunicerar du med chefer och medarbetare: 

 Vad resultatet av internrevisionen blev? 

 Vad som fungerar bra/behöver förbättras? 

 Vad som förväntas av individerna? 
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Verksamhetens mål 

Vad är bankens övergripande mål? (Internrevisionens roll i verksamheten) 

Stödfråga: 

o Vad är målen för banken som helhet? 

o Vad är målen för just er avdelning? 

o Får ni ta del av bankens övergripande mål? På vilket sätt? 

Arbetar ni på avdelningen med att uppfylla bankens övergripande mål? 

(Internrevisionens roll i verksamheten) 

Stödfråga: 

o Är ditt dagliga arbete kopplat till detta mål? På vilket sätt? 

o Hur arbetar du/ni med bankens mål? På vilket sätt? Kan du ge något konkret 

exempel? 

Kan bankens övergripande mål kopplas till internrevisionens syfte? (Internrevisionens 

roll i verksamheten) 

Stödfråga: 

o På vilket sätt? Varför? Varför inte? 

 

Har du kommit att tänka på något annat gällande internrevision som vi inte berört 

under denna intervju?  

Går det bra att vi återkommer om vi har missat något under intervjun? 
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Appendix 2 – Intervjuguide, kontorschefer 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv och dina erfarenheter inom banken? 

Stödfrågor: 

o Ålder? 

o Befattning? 

o Hur länge har du jobbat på banken? 

o Vilka befattningar har du haft inom banken? 

o Tidigare erfarenheter av internrevision? 

Verksamhetens mål 
Vad är bankens övergripande mål? (Internrevisionens roll i verksamheten) 

Stödfråga: 

o Vad är målen för banken som helhet? 

o Vad är målen för just ert kontor? 

o Får ni ta del av bankens övergripande mål? På vilket vis? 

Arbetar ni på kontoret med bankens övergripande mål? (Internrevisionens roll i 

verksamheten) 

Stödfråga: 

o Är ditt dagliga arbete kopplat till detta mål? 

o Hur arbetar du/ni med bankens mål? 

o Hur arbetar du/ni med kontorets mål? 

o Har du möjlighet att påverka det dagliga arbetet med att uppnå bankens 

övergripande mål? Tar du möjligheten? På vilket vis? Kan du ge något 

exempel? 

Bankens internrevision 
Vad är syftet med internrevisionen? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Vad vill kontoret få ut av internrevisionen? 

o Syfte gentemot intressenter, ledningen, banken som helhet? 

o Vilken koppling finns till lagar och regler inom områdena bank och 

internrevision? 

Uppfyller internrevisionen sitt syfte? (Uppfattningar) 

Stödfråga 

o På vilket sätt? 

o Hur skulle det kunna förbättras? 

o Vad saknas? 
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Kan syftet med internrevisionen kopplas till bankens övergripande mål? 

(Internrevisionens roll i verksamheten) 

Stödfråga: 

o På vilket sätt? 

o Är ditt dagliga arbete kopplat till internrevisionens syfte? 

o Varför? Varför inte? 

Vad är din uppgift i bankens arbete med internrevision? (Internrevisionens utformning) 

Stödfrågor 

o Ex. utformning, kommunikation 

o Löpande under året och vid revisionstillfället? 

o Hur ser du på din roll i arbetet med internrevision? Vad bidrar du med? 

o Hur fungerar arbetet med din uppgift? Vad beror det på? 

Hur upplever du revisionstillfället? (Uppfattningar) 

Stödfrågor: 

o Positivt/negativt? 

o På vilket vis? 

o Varför? 

o Vad kan förändras? 

o Hur tror du medarbetarna upplever revisionstillfället? Varför tror det?  

o Vad tror du är orsaken till medarbetarnas upplevelser? 

Påverkas du och ditt arbetssätt vid revisionstillfället? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o På vilket sätt? 

o Arbetar du på samma sätt med revisorerna närvarande?  

o Vad tror du det beror på? 

o Tror du att detta påverkar revisionens utfall? Varför? 

Vad anser du är revisorernas roll i kontorets arbete med internrevision? 

(Internrevisionens utformning/Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Varför? 

o Uppfattar du internrevisorerna som en extern eller en intern funktion? Varför? 

Internrevisionens genomförande 

Hur ser kommunikationen om internrevisionen ut på kontoret? (Internrevisionens 

utformning) 

Stödfrågor: 

o Hur kommunicerar Du till medarbetarna? 
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o Hur och vad kommunicerar medarbetarna till dig gällande internrevisionen? 

(brister) 

o Kommuniceras syftet? 

o Hur mottar medarbetarna din kommunikation av syftet? 

o Hur mottar du internrevisorernas kommunikation av syftet? 

Vad tycker du om internrevisionens utformning? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Baserat på dina upplevelser av internrevisionen. 

o Baserat på medarbetarnas upplevelser av internrevisionen. 

o Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? 

o Vad skulle kunna förbättras? 

o  Vilka för-/nackdelar ser du med att banken har en internrevision?  

Hur ser uppföljningsarbetet ut? (Uppfattningar) 

Stödfrågor: 

o Följs revisionsrapporten upp, löpande under året? 

o Vem följer upp revisionen? 

o Kommuniceras uppföljningen till medarbetarna: 

 Vad resultatet av internrevisionen blev? 

 Vad som fungerar bra/behöver förbättras? 

 Vad som förväntas av individerna? 

Hur tycker du internrevisionen har utvecklats de senaste åren? (Internrevisionens roll i 

verksamheten) 

Stödfråga 

o Har den förändrats? På vilket sätt? Varför? 

o Striktare eller slappare? 

o Har det påverkat din roll i arbetet med internrevision? På vilket vis? 

 

Har du kommit att tänka på något annat gällande internrevision som vi inte berört 

under denna intervju?  

Går det bra att vi återkommer om vi har missat något under intervjun? 
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Appendix 3 – Intervjuguide, medarbetare 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv och dina erfarenheter inom banken? 

Stödfrågor: 

o Ålder? 

o Befattning? 

o Hur länge har du jobbat på banken? 

o Vilka befattningar har du haft inom banken? 

o Tidigare erfarenheter av internrevision? 

Verksamhetens mål 
Vad är bankens övergripande mål? (Internrevisionens roll i verksamheten) 

Stödfråga: 

o Vad är målen för banken som helhet? 

o Vad är målen för just ert kontor? 

o Får ni ta del av bankens övergripande mål? På vilket vis? 

Arbetar ni på kontoret med bankens övergripande mål? (Internrevisionens roll i 

verksamheten) 

Stödfråga: 

o Är ditt dagliga arbete kopplat till detta mål? På vilket vis? 

o Arbetar du/ni med bankens mål? På vilket vis? 

o Arbetar du/ni med kontorets mål? På vilket vis? 

o Har du möjlighet att påverka det dagliga arbetet med att uppnå bankens 

övergripande mål? Tar du möjligheten? På vilket vis? Kan du ge något 

exempel? 

Bankens internrevision 
Vad tror du att syftet med internrevision är? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Vad vill ert kontor få ut av internrevisionen? 

o Syfte gentemot intressenter, ledningen, banken som helhet? 

o Vilken koppling finns till lagar och regler inom områdena bank och 

internrevision? 

Uppfyller internrevisionen sitt syfte? (Uppfattningar) 

Stödfråga 

o På vilket sätt? 

o Hur skulle det kunna förbättras? 

o Vad saknas? 
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 Kan syftet med internrevisionen kopplas till verksamhetens övergripande mål? 

(Internrevisionens roll i verksamheten) 

Stödfråga: 

o På vilket sätt? 

o Är ditt dagliga arbete kopplat till internrevisionens syfte? 

o Varför? Varför inte? 

Vad är din uppgift i bankens arbete med internrevision? (Internrevisionens utformning) 

Stödfrågor 

o Löpande under året och vid revisionstillfället? 

o Känner du att du får möjlighet att berätta saker du tycker ska berättas? 

o Hur ser du på din roll i arbetet med internrevisions? Vad bidrar du med? 

o Hur fungerar arbetet med din uppgift? 

Hur upplever du revisionstillfället? (Uppfattningar) 

Stödfrågor: 

o Positivt/negativt? 

o På vilket vis? 

o Varför? 

o Vad kan förändras? 

Påverkas du och ditt arbetssätt vid internrevisionstillfället? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o På vilket sätt? 

o Arbetar du på samma sätt med revisorerna närvarande?  

o Vad tror du att det beror på? 

o Tror du att detta påverkar revisionens utfall? Varför? 

Vad anser du är chefernas uppgift i kontorets arbete med internrevision? 

(Internrevisionens utformning/Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Vid revisionstillfället? Löpande under året? 

o Ex. utformning, kommunikation etc.  

o Lever ledningen upp till detta? 

Vad anser du är revisorernas roll i kontorets arbete med internrevision? 

(Internrevisionens utformning/Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Varför? 

Uppfattar du internrevisorerna som en extern eller en intern funktion? Varför? 
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Internrevisionens genomförande 
Hur ser kommunikationen om internrevisionen ut på kontoret? (Internrevisionens 

utformning) 

Stödfrågor: 

o Hur kommunicerar cheferna till dig? 

o Medarbetare mellan medarbetare? 

o Kommuniceras syftet? 

o Hur mottar du chefernas kommunikation av syftet? 

o Hur mottar cheferna internrevisorernas kommunikation av syftet? 

o På vilket vis? 

Vad tycker du om internrevisionens utformning? (Uppfattningar) 

Stödfråga: 

o Baserat på dina upplevelser av internrevisionen. 

o Baserat på chefernas upplevelser av internrevisionen. 

o Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? 

o Vad skulle kunna förbättras? 

o  Vilka för-/nackdelar ser du med att banken har en internrevision?  

Hur ser uppföljningsarbetet ut? (Uppfattningar) 

Stödfrågor: 

o Följs revisionsrapporten upp, löpande under året? 

o Vem följer upp revisionen? 

o Kommuniceras uppföljningen till er medarbetare: 

 Vad resultatet av internrevisionen blev? 

 Vad i verksamheten som fungerar bra/behöver förbättras? 

 Vad som förväntas av individerna? 

Hur tycker du internrevisionen har utvecklats de senaste åren? (Internrevisionens roll i 

verksamheten) 

Stödfråga 

o Har den förändrats? På vilket sätt? Varför? 

o Striktare eller slappare? 

o Har det påverkat din roll i arbetet med internrevision? På vilket vis? 

 

Har du kommit att tänka på något annat gällande internrevision som vi inte berört 

under denna intervju?  

 

Går det bra att vi återkommer om vi har missat något under intervjun? 
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Appendix 4 – Empirisk sammanställning, revisorer 

 
Revisor 1 Revisor 2 

Intervjutillfälle Plats: Revisorns kontor  

Datum: 2012-05-04, kl. 09:00  

Tid: 63 minuter  

Övrigt: En annan revisor närvarande i 

rummet. 

Plats: På revisorns kontor  

Datum: 2012-05-09, kl. 09:00  

Tid: 58 minuter  

Internrevisionens syfte Skapa mervärde och möjliggöra att 

koncernens mål nås. Syftet är också att ge 

intressenterna en rättvisande bild av 

banken. Kontrollera regelefterlevnad. 

Förhindra ekonomiska oegentligheter. 

Bistå kontoren i att hålla god ordning och 

reda, förbättra rutiner. Bibehålla 

förtroende mot intressenter.  

Internrevisionen är centralstyrelsens 

verktyg, och de utfärdar riktlinjer för 

dom, styrelsens verktyg. Huvudsakligt 

syfte är att hjälpa till att förbättra 

verksamheten. Ska ge mer värde för att 

det ska finnas en anledning för att 

existera, internrevisionen ska leda 

företaget mot förbättring genom att se hur 

de interna kontrollerna fungerar. 

Internrevisionens 

utveckling 

Har blivit mer fokus på ekonomisk 

brottslighet och regelverk kring detta. 

Mycket ordning och reda . 

Det har hänt mycket, tidigare aviserades 

det inte innan och fokus låg mycket på att 

ingen tog några pengar. Försöker nu mer 

finna samstämmighet i sakfrågor. 

Syn på internrevisionens 

utformning 

Mycket bra utformning. Lite negativt 

dock att ratingen piskar upp stämningen 

och skapar stress ute på kontoren, 

ratingen fyller ju ändå ett syfte.  

Bra att internrevisionen sitter ute på de 

olika regionkontoren, de på kontoren vet 

vem revisorerna är. Därmed så är det 

lättare att hitta brister och lättare för 

kontoren att kontakta dem. Anser inte att 

städning är ett problem. För att få så 

mycket info som möjligt behövs 

förberedelser. Ratingen kan vara ett 

problem men behöver inte vara det.  

Syn på verksamhetens 

övergripande mål 

Vara en universalbank, tillgänglig för alla 

. Kundens behov i fokus. Kunden ska 

tjäna och banken ska tjäna. Vara den 

lönsammaste banken jämfört med 

genomsnittet.  

Lönsamhet och nöjda kunder.  

Överensstämmelse 

mellan revisionens syfte 

och övergripande mål 

Relativt långt ifrån varandra. Men den 

starka fokuseringen på regelefterlevnad 

och kundkännedom handlar i det långa 

loppet om att bibehålla förtroendet och 

vara en säker bank. Vilket kan kopplas till 

övergripande målen.  

Internrevisionen går inte emot dessa mål i 

vårt arbete. När revisorerna håller på med 

onödiga grejer och då säger de på 

kontoren ifrån och det är bra för då får 

revisorerna försvara det de gör.  

Granskningsansatserna tar hänsyn till 

dessa mål, exempelvis genom att kolla på 

hur effektivt kontor arbetar. Kopplingen 

finns även men svagare till 

kundnöjdheten. 

Uppfattning om 

revisionstillfället 

Ofta en lite uppiskad stämning. I grupp 

och på större kontor delar de inte med sig 

så mycket av informationen. Kontorets 

personal vet för lite och blir därför rädda 

att revisorerna är ute efter individen. 

Uppfattar ett "förväntansgap" mellan 

revisorer och personal. 

Det förekommer att kontor har fel 

inställning till ratingen. Att se ratingen 

som en långsiktig strävan är bäst då det 

leder till positiv förändring. En 

anspänning när revisorerna kommer, det 

är lätt att se vilken inställning som finns. 

Betonar mycket att det är kontorschefens 

inställning till revisionen avgör mycket. 

Sen även rädslan för bestraffning. 
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Revisor 1 Revisor 2 

Upplevelse av 

kommunikation uppifrån 

Tydlig kommunikation uppifrån. Svårare 

i vissa fall att kommunicera uppåt då det 

kan vara svårt att göra sig hörd och 

förändringar sker långsamt. 

En länk mellan kontor och centrala 

revisionen. 

Upplevelse av 

kommunikation med 

kontoren 

Bristande i de fall som 

kontoren/individer vill "dölja" saker. 

Medarbetarna verkar vara rädda för att 

blotta sig för revisorerna. 

Vid genom gång av vilka brister som 

hittats så sker en dialog för att inte 

missförstånd ska uppstå, detta för att 

parterna ska överens i sak frågorna. 

Löpande under året får kontoren mycket 

frågor väldigt olika hur kontor väljer att 

nyttja revisionen. En del kontor frågar 

mycket om tips andra väldigt sällan. 

Syftet med internrevisionen skulle kunna 

kommuniceras bättre. 

Syn på sin egen roll Borde ha förutsättningarna för att skapa 

bra relationer med kontorens personal. 

"Enbart" en stödjande del i arbetet mot 

bankens resultat. Ska finnas till hands 

och fungera som ett bollplank för 

kontoren.  

Ytterst ansvarig för rapporten, försöker 

vara så tydlig som möjligt så att 

kontoren kan använda rapporten som ett 

verktyg. Aldrig ansvarig för 

granskningen för att kunna se objektivt 

på rapporten. Vara en länk mellan 

centrala revision och kontoren så att det 

förs en dialog kring uppdagade brister.  

Syn på medarbetarnas 

roll 

Väldigt kompetenta. Det är ju deras 

arbete som skapar resultatet. Vet för lite 

om revisorerna och deras uppdrag och 

syfte.  

Syftet skulle kunna spridas tydligare till 

medarbetarna. 

Syn på chefens roll Chefen ska leda och fördela arbetet, styr 

arbetsfördelningen av rutiner. Ansvarar 

för uppföljningen.  

Chefen ska leda och fördela arbetet, styr 

arbetsfördelningen av rutiner. Ansvarar 

för uppföljningen.  Chefen språkrör mot 

medarbetarna. 

Bidrag till 

kunskapsskapande 

(självständighet, kreativt 

kaos, 

informationsspridning) 

Informationssamlingen (IS), innehåller 

mycket information som medarbetarna 

kan ta till sig på egen hand eller med 

hjälp av revisorerna. Information finns 

och det gäller att förstå den också.  

Hittar revisorerna samma brister på 

många olika kontor så skapar de kunskap 

om ärendet för att sprida det vidare till 

kontoren. 

Informationstillgång Varierande informationstillgång, beror 

på kontorets storlek, tid, samarbetsvilja 

bland annat.  

Får tillgång till nödvändig information. 

Städningen ska inte påverka. 

Inställningen till revisionen påverkar 

tillgängligheten till informationen. Om 

individer har inställningen att de inte har 

något att förlora på revisionen så delger 

de revisorerna information lättare. 

Övrigt 

 

 Tror inte att revisorernas kontakt med 

kontoren påverkas av att sitta i samma 

hus eller inte. 
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Appendix 5 – Empirisk sammanställning, kontorschefer 

  Chef A Chef B Chef C 

Intervjutillfälle Plats: Kontorets 

konferensrum 

Datum: 2012-05-03 

kl:11.00 

Tidsåtgång: 58 minuter 

Plats: Kontorschef Bs rum 

Datum: 2012-05-08 

kl:09.00 

Tidsåtgång: 44 minuter 

Plats: Kontorschef Cs rum 

Datum: 2012-05-08 

kl:13.00 

Tidsåtgång: 46 minuter 

Erfarenheter och uppgift 

i banken 

Jobbat på banken i 15 år. 

Erfarenhet av både 

medarbetar- men också 

chefsrollen. 

Jobbat i banken sedan 

1999. Två år som 

företagsrådgivare och 

sedan arbetat som 

kontorschef, och 

företagsmarknadschef.  

Har väldigt lång 

erfarenhet inom banken. 

Har jobbat som chef på 

kontoret sedan 6 år. 

Inblandning i 

revisionsarbetet 

Dagligt arbete med att gå 

igenom listor. Vid 

revisionstillfället spindeln 

i nätet 

Yttersta ansvaret. Har 

infört lite extra kontroller 

för att kontoret ska få 

bättre ordning och reda. 

Mycket involverad.  

Är  överallt-ansvarig. 

Oavsett om det är chefen 

som har gjort fel eller inte 

så är det dennes ansvar. 

Ska se till att alla vet vad 

som gäller. Chefen tar 

fram handlingar som 

revisorerna efterfrågar. 

Gör mycket av 

granskningen, och kan då 

kan hålla koll på saker 

som händer på kontoret. 

Syn på internrevisionens 

syfte 

I en decentraliserad 

organisation är det en 

viktig funktion för att 

kunna ha koll på rutiner 

och kontroller. Hålla borta 

dåliga beteenden inom 

banken. 

Att se till att de har en 

bättre ordning och reda än 

vad andra har. 

Internrevisionen ska 

hjälpa banken få en bra 

rating även vid den 

externa revisionen.  

Internrevisionen är ett stöd 

för att uppfylla lagar och 

regler som finns. 

Revisorerna ska 

kontrollera kontoren, men 

utöver det också lära ut. 

De ska hitta brister men 

även utbilda. Revisorerna 

ska också hjälpa till att 

tolka och utforma 

informationssamlingen på 

ett bra sätt. 

Syn på bankens 

övergripande mål 

Att bedriva 

bankverksamhet 

långsiktigt och lönsamt, 

genom kundfokus. 

Ska vara mer lönsamma 

och de ska ha nöjdaste 

kunderna både på privat 

och företagssidan. De ska 

ha en god ordning och 

reda.  

Bedriva en väldigt stabil 

och lönsam rörelse, genom 

att arbeta noggrant.  

Överensstämmelse 

mellan syn och 

övergripande mål 

Genom ordning och reda 

kan kontoren ägna mer tid 

till kunder och affärer. Att 

göra rätt innebär 

effektivitets vinst. 

Internrevisionens syfte 

innebär att kontor ska 

bidra till att få en bra 

rating externt vilket bidrar  

till att hålla nere kostnader 

och på så sätt vara 

lönsamma. 

Internrevisionen hör ihop 

med bankens rating och 

renommé på marknaden. 

Bidrar till att skydda 

bankens varumärke.  

Förverkliga och visa på att 

kontoren har bra kontroll, 

har kontoren inte är det ett 

problem för då kan banken 

inte stå för det de säger. 

Syn på internrevisionens 

utveckling 

Arbetar mer förebyggande 

nu än tidigare 

Har blivit bättre på att 

hjälpa kontoren. 

Den har förändrats idag är 

det mer fokuserad på att 

hjälpa. 
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Chef A Chef B Chef C 

Uppfattning om 

revisionstillfället 

Chefen känner ett stort 

ansvar och känner sig 

därför väldigt utelämnad. 

Allt som händer på 

kontoret tar chefen åt sig 

personligen. 

Lite kaotiskt, ofta på 

grund av att de vill rensa 

undan lite. Det tar mycket 

tid, men det är ju en 

väldigt kort period. Men 

upplever inte att det är så 

konstigt eftersom chefen 

känner revisorerna väl 

sedan tidigare.  

Det tar lite tid men inte så 

att det är ett problem. 

Bistå revisorerna så de har 

tillgång till material. 

Förväntansfull inför 

besöket då de på kontoret 

vet att de presterat bra. 

Internrevisionens 

utformning 

Skulle kunna vara ännu 

mer förebyggande. Mer 

stöd till kontor som inte 

har så bra rating. Ser dock 

ett problem om de skulle 

hjälpa kontoren mer om 

revisorerna fortfarande 

kan vara objektiva i sin 

granskning. 

Det är bra att 

internrevisionen är som 

den är och att den tas på 

allvar. Skulle ge en mer 

rättvisande bild om 

besöken var 

oannonserade, men vill 

inte nödvändigtvis ha det 

så.  

Tycker den är bra. 

Upplevelse av 

kommunikation uppifrån 

Blir en fördröjd 

kommunikation för 

rapporten, vilket skapar 

oro. Upplever det är svårt 

att informera om fel då 

många av felen begås av 

vikarier.  

Tydlig kommunikation om 

syftet och vad 

regionbanken vill få ut av 

kontoren. Revisorerna 

brukar flagga för 

fokusområden som är bra 

att tänka på. 

P.g.a. organisations 

strukturen så är 

kommunikationen till stor 

del omvänd, ner ifrån och 

upp. Har ofta kontakt med 

internrevisorerna och 

tycker bemötandet är bra. 

Internrevisionen, intern 

eller extern 

Vid granskningstillfället 

upplevs de som en 

externpart och i övrigt 

som intern. 

Intern, eftersom 

revisorerna fokuserar på 

interna arbetsrutiner. De 

finns till för att hjälpa 

kontoren, inte bara peka 

på vad de har gjort för fel.  

Intern 

Upplevelse av 

kommunikation nerifrån 

Upplever lite dålig 

inställning då revisorerna 

stjäl tid från medarbetarna. 

Nerifrån upplevs ett hås, 

städning och ingen vill 

vara den som ertappas 

med fingrarna i 

kakburken.  Men den som 

vet att de gör rätt blir nog 

inte nervös. Medarbetarna 

signalerar att revisionen är 

ett irritationsmoment.  

Chefen tror att 

medarbetarna är stolta  

över vad de åstadkommit 

och därför har en positiv 

inställning till revisionen. 

Syn på sin egen roll Chefen är ytterst ansvarig 

så ansvarar den för att allt 

på kontoret går rätt till.  

Viktig roll, framförallt i 

kreditgivningsprocessen. 

Har ansvaret för att hålla 

koll på kontorets intäkter 

och kostnader. Ska föregå 

med ett gott exempel. 

Leda och delegera 

ansvarsuppgifter.  

Ytterst ansvarig. 

Superkontrollanten, för att 

hitta enstaka fel och för att 

få en inblick i hur det på 

kontoret arbetar. 

Syn på revisorns roll Arbeta förebyggande och 

hjälpa chefen att hitta och 

rätta till fel. 

Dels få en uppfattning om 

hur det har varit på 

kontoret, men framförallt 

ska de hjälpa till med att 

kontoret ska förbättras. 

Deras roll är väldigt 

mycket framåtriktad.  

Kontrollera och lära ut. 
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  Chef A Chef B Chef C 

Bidrag till 

kunskapsskapande 

(självständighet, kreativt 

kaos, 

informationsspridning) 

Kontorschefen ser sig 

själv som central i 

skapandet av kunskap.  

Arbetar självständigt, 

sållar bort onödig 

information och är inget 

"kontrollfreak", chefen 

accepterar att  de inte kan 

ha koll på allt i detalj och 

delegerar därför. Då 

sprids information till 

gruppchefer och de blir 

mycket delaktiga i att 

skapa kunskap.  

Informerar medarbetarna 

om rutiner och 

förändringar. 

Upplevelsernas 

påverkan på revisorernas 

informationstillgång 

Första intrycket är viktigt, 

om det ser bra ut granskar 

de mindre noga. På 

kontoret är de extra noga 

med sånt de hintat om 

kommer att granskas. 

Städning kan innebära att 

internrevisorerna inte får 

en helt rättvisande bild av 

verksamheten.  

Eftersom kontoret inte ser 

problemet diskuteras det 

inte. Chefen menar dock 

att om kontor städar så vet 

de att de har gjort fel. 
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Appendix 6 – Empirisk sammanställning, medarbetare 

  
MA1 MA2 MB1 

Intervjutillfället Plats: Kontorets 

konferensrum  

Datum: 2012-05-03 kl. 

14:00 Tid: 37 minuter 

Plats: Kontorets 

konferensrum  

Datum: 2012-05-03 kl. 

15:00 Tid: 42 minuter 

Plats: MB1s kontor  

Datum: 2012-05-04 kl. 

13:30 Tid: 44 minuter 

Erfarenheter och uppgift 

i banken 

Jobbat på banken i 6 år, 

med privata och 

företagskunder. Har arbetat 

på kontoret i mindre än ett 

år. 

Har jobbat inom banken i 

15 år på olika kontor och 

har även varit kontorschef. 

Har arbetat på kontoret i 

lite mer än ett år.  

Jobbat 25 år i banken. 

Arbetar i dagsläget med 

granskning av krediter som 

har nära koppling till 

revisionen. Har arbetet bl.a. 

som privatrådgivare. 

Syn på bankens 

övergripande mål 

Respondenten betonade att 

bankens mål till stor del 

fokuserar på kundnöjdhet. 

Kontorets mål är desamma.  

Banken ska ha vara 

lönsamma och det ska 

uppnås genom nöjdare 

kunder och färre kostnader. 

Kunden i centrum, tycker 

dock att målet känns 

avlägset från sitt dagliga 

arbete. Kan se en långsökt 

koppling mellan ordning 

och reda och kunden 

Inblandning i 

revisionsarbetet 

Såg sig inte så delaktig. I 

alla fall inte mer än någon 

annan. Viktigast att följa 

regler i det dagliga arbetet.  

Såg sig själv som mycket 

delaktig. Granskande 

arbetsuppgifter. 

Har stor koppling i sitt 

dagliga arbete till 

revisionen. Bistår även 

revisionen vid 

revisionstillfället. 

Syn på internrevisionens 

syfte 

Syftet är att hålla ordning 

och reda. Kontrollerar att 

lagar och regler efterlevs.  

Syftet är att upprätta hålla 

trovärdighet mot kunder 

och för hela 

finansmarknaden. Att följa 

lagar och regler kom i 

andra hand. 

Ska hjälpa banken att följa 

regler, vilket i sin tur kan 

kopplas till bankens 

kvalitet.  Utöver detta syfte 

ska de även funka som 

utbildare 

Syn på internrevisionens 

utveckling 

Ingen direkt åsikt. Generellt 

sett så har arbetet dock 

blivit mer reglerat.  

Internrevisionen har blivit 

mycket bättre, inte lika stelt 

och svårt att få hjälp. Förut 

dök revisorerna upp 

oannonserat. 

Vet inte vad det beror på 

men upplever det mindre 

nervöst nu. Upplever att 

revisorerna blivit mer 

kommunikativa. 

Överensstämmelse 

mellan syn och 

övergripande mål 

Någon form av koppling. 

Målen fokuserar på 

kundnöjdhet, 

internrevisionssyftet är 

ordning och reda vilket på 

lång sikt leder till nöjda 

kunder. 

Såg en tydlig koppling 

mellan målen då båda har 

kundfokus 

Långsökt tycker, men 

tycker att ordning och reda 

påverkar betyget som i sin 

tur påverkar 

upplåningskostad som får 

konsekvenser för kunderna 

Uppfattning om 

revisionstillfället 

Varierar mellan kontor. 

Kan vara lite uppjagad 

stämning och kännas 

nervöst. Anser att man 

skärper till sig och städar 

undan lite.  

Ofarligt men tycker att man 

skärper till sig. Enkla fel 

undanhålls vilket kan 

påverka på utfallet 

Tempot skruvas upp men 

blir inte nervös. Ordning 

och reda ska finnas hela 

året och därmed finns det 

ingen anledning att vara 

orolig. Tror dock att de som 

inte har kontroll kan 

uppleva det mer stressande. 

 

 



XVI 

 

 

 

 

  
MA1 MA2 MB1 

Syn på internrevisionens 

utformning 

Tycker den är bra, ingen 

åsikt om vad som behöver 

förbättras.  

Tycker den är bra, och har 

framförallt blivit mycket 

bättre. Kunde ej komma på 

något som kan förändras 

Tycker den är bra, bra att 

revisionen görs på kontoren 

så individerna får försvara 

sig. Säger att revisorerna 

hittar allt och är viktiga 

eftersom det är mänskligt 

att göra fel. Skulle kunna ha 

en mer undervisande roll 

kanske. 

Upplevelse av 

kommunikation uppifrån 

Tror att kommunikationen 

varierar beroende på vilken 

chef det är, men ofta ganska 

generell, inte individuell. 

Från regionnivå 

kommuniceras att alla ska 

ha en viss rating.  

Lite otydligt vad 

respondenten menade. Men 

MA2 verkar förstå syftet 

med internrevisionen 

Svårt att sätta ord på. Men 

menar att närmast chefen 

frågar arbetarna om de har 

kontroll på vissa rutiner. 

Syn på sin egen roll Tillsammans med sina 

medarbetare ska 

respondenten upprätthålla 

god ordning och reda. 

Har ett stort ansvar i det 

dagliga arbetet att 

upprätthålla en god 

internkontroll 

Har en central roll när det 

gäller arbetet med intern 

kontroll 

Syn på revisorns roll De ska poängtera hur 

viktigt det är att lagar och 

regler efterlevs. Viktigt att 

revisionen görs 

kontinuerligt. 

Ser till att regler efterlevs 

men också hjälpa kontoret 

med lösningar och idéer.  

Viktig roll i att utforma 

arbetsrutiner det vill säga 

utveckla arbetet. 

Syn på chefens roll Inget speciellt, har bara det 

övergripande ansvaret för 

kontorets ordning och reda 

samt uppföljning. 

Cheferna är de som har 

störst ansvar vid revisionen 

då de fungerar som 

spindeln i nätet. Deras 

uppgift är att delger så att 

allt blir gjort som det ska 

Huvud uppgift är att 

delegera. Inte mycket att 

säga! 

Bidrag till 

kunskapsskapande 

(självständighet, kreativt 

kaos, 

informationsspridning) 

Arbetet innebär stort eget 

ansvar och utrymme att 

fatta egna beslut. Tycker 

samtidigt att man lär av 

varandra på kontoret, bollar 

idéer och hjälps åt då så 

behövs. 

Kontoret har byggts om 

viket har fått personalen att 

tvingas arbeta om rutiner å 

så. De har mycket eget 

ansvar inom sitt område får 

själva formulera mål med 

sitt arbete m.m. 

Kan påverka sitt arbete 

mycket. Om det är saker 

som brister i 

internrevisionen påpekar 

respondenten det och 

känner att dom lyssnar och 

att förändring sker. 

Internrevisionen - extern 

eller intern funktion 

Uppfattar internrevisionen 

som en extern part.  

Uppfattade internrevisionen 

som en intern part.  

Intern funktion, eftersom 

respondenten känner 

revisorerna. Upplevde en 

samhörighet med 

revisorerna 

Övrigt Ser att internrevisionen kan 

bidra till att finna brister, 

men uttrycker samtidigt att 

det är att föredra om 

kontoret själv får hitta 

bristerna.  

Jämförde mycket hur det 

varit tidigare. 

Inte reflekterat så mycket 

över internrevisionen då det 

är en så naturlig del i 

hennes vardag. 
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  MB2 MC1 MC2 

Intervjutillfälle Plats: Rum på kontoret 

Datum: 2012-05-07 kl. 

09:00 Tid: 34 minuter 

Plats: Kontorets 

konferensrum Datum: 

2012-05-08 Kl. 14:00 Tid: 

29 minuter 

Plats: Kontorets 

konferensrum Datum: 

2012-05-08 kl. 1430 Tid: 

28 minuter 

Erfarenheter och uppgift 

i banken 

Började på banken 2009. 

Arbetar som 

placeringsrådgivare. 

Tidigare på arbetat på en 

annan bank. 

Började 1987 på banken, 

mestadels på kontor men 

även internt med krediter. 

Har arbetat på kontoret 

ungefär 4 år. 

Jobbat 4 år på banken. 

Arbetar som 

privatrådgivare.  

Syn på bankens 

övergripande mål. 

Tjäna pengar genom att ha 

mer nöjdare kunder än våra 

konkurrenter.  

Driva bank på ett lönsamt 

sätt. Nöjda kunder, ge 

service, kompetenta 

medarbetare, ordning och 

reda. 

Lönsamhet, kundfokus, 

vara noggranna. På kontoret 

arbetar de med 

gemensamma mål. 

Inblandning i 

revisionsarbetet 

Håller i utbildningar inom 

sitt område. Ansvarar även 

av att sortera papper på 

affärer gjorda under 

månaden. 

Kontrollerar varandra på 

kontoret, cirkulerar mellan 

alla. Granskar även 

krediter. Vid 

revisionstillfället, bistå 

revisorerna.  

Bidrar till löpande 

kontroller under året som 

cirkulerar mellan 

medarbetarna. Fördel att det 

rullar, känner sig därmed 

delaktig och förstår vad 

som händer bakom alla 

papper. 

Syn på internrevisionens 

syfte 

Hjälp för banken att hålla 

en hög kvalitet. Då fel i 

denna bransch kan bli 

kostsamma. 

Intern kontroll, för 

kontorens ska se om de gör 

rätt. Hjälpa/tipsa att 

utforma rutiner.  Nämner 

även att revisorerna hjälper 

kontoren att följa lagar.  

Individer i banken ska vara 

noggranna, kolla så de 

jobbar rätt eftersom vi är 

hårt kontrollerade av 

finansinspektionen m.m. 

Att jobba rätt även viktigt 

utåt. 

Syn på internrevisionens 

utveckling 

Svårt att säga p.g.a. lite 

erfarenhet men upplever 

hela bankverksamheten 

som striktare. 

Tidigare var det mer vi och 

dom. Idag är de mer till för 

oss. 

Svårt att säga då 

erfarenheten är knapp. 

Ordning och reda är mer 

uttalat men på kontoret har 

detta alltid varit fokus! 

Överensstämmelse 

mellan syn och 

övergripande mål 

Ser en tydlig koppling.  

Banken ska tjäna pengar 

genom nöjda kunder och 

revisionen gör att det på 

kontoren görs mindre fel 

vilket gör att de förlorar 

mindre pengar. Kunderna 

känner mer tillit. 

Kontoren måste göra rätt 

för att ha nöjda kunder. Fel 

kostar pengar och det 

påverkar lönsamheten. 

Jobbat de på kontoren rätt 

så blir banken lönsammare. 

Uppfattning om 

revisionstillfället 

Upplever det inte som 

något speciellt. Menar att 

om reglerna följs under året 

behöver nervositet uppstå. 

Konstaterar att revisorerna 

bara vill hjälpa till att 

förbättra kontoren. 

De tar tid. Inte bara negativt 

vilket beror på att 

revisorerna har jobbat på 

kontor, deras inställning är 

inte att hitta fel. Arbetet 

påverkas inte. Känner sig 

inte utpekad om felbegåtts, 

som ny är det tuffare.  

Inför första 

revisionstillfället var det 

nervöst då MC2 inte visste 

vad som väntade. När de 

väl var på plats var det inte 

farligt. Inför nästa besök 

förväntansfull för att visa 

upp vad kontoret uppnått. 
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  MB2 MC1 MC2 

Syn på internrevisionens 

utformning 

Bra, skulle kunna jobba 

mer proaktivt och även 

kanske ta stickprover under 

året för att hitta fel tidigare 

vilket hjälper dem att bli 

bättre. 

Tycker det är bra, tar det 

för vad det är och 

accepterar det. Tycker det 

är bra att få veta innan de 

kommer. 

Uppföljningsarbetet 

fungerar bra. 

Uppföljningsarbetet leder 

att de på kontoret förändrar 

sitt arbetssätt. De skulle 

kunna komma ut och göra 

stickprovskontroller för att 

hitta fel tidigare. 

Revisionsrapporten går de 

igenom tillsammans.  

Upplevelse av 

kommunikation uppifrån 

Kommuniceras inte så 

mycket.  Upplever sig får 

den information som 

behövs. Tonen är positiv. 

Säger att de svävar över 

kontoren som en ande. 

Påpekar att det alltid känns 

bra att ringa. Kan berätta 

om brister för revisorerna. 

Utnyttjar revisorerna när 

dom är på plats för att få 

tips. Innan diskuteras det på 

kontoret om allting är gjort. 

Syftet med revisionen 

förstås då det är inbyggt i 

väggarna.  

Är väl förberedd innan 

revisionen. På kontoret är 

det lite nervös men inte 

nämnvärt. Chefen 

kommunicerat varför 

revisionen äger rum. 

Veckomöten, där de 

diskuterar nyheter.  

Syn på sin egen roll Lägger inte så stor vikt på 

den. 

Är mycket delaktig i det 

löpande arbetet. 

Är mycket delaktig i det 

löpande arbete. 

Syn på revisorns roll De finns till för att hjälpa 

oss. 

Hjälp att hitta om saker 

görs fel, tipsa om hur 

kontoret kan göra det bättre 

och mer rationellt. De ska 

se att kontoret efterlever de 

krav som ställs på banken. 

Hjälpa kontoren att 

upptäcka fel i tid. Få 

feedback på hur kontoret 

ska jobba annorlunda för att 

det ska bli rätt. Informera 

om nyheter. Detta brukar 

diskuteras på 

morgonmöten. 

Syn på chefens roll Ingenting, förutom att 

denne har det yttersta 

ansvaret. Hade ingen 

uppfattning och chefens roll 

vid internrevisionstillfället 

Ansvarig för att kontoret 

har ordning och reda på 

kontoret. Kontorschefen är 

den som mest får bistå 

revisorernas. 

Säger till när det är dags för 

stickprov. Informera oss om 

det är något nytt, eller om 

det är något som bör tänkas 

på. Vid revisionstillfället 

bistår i en högre grad än 

medarbetarna. 

Bidrag till 

kunskapsskapande 

(självständighet, kreativt 

kaos, 

informationsspridning) 

Ger andra kunskap via 

utbildning. 

Kan inom sina 

befogenheter arbeta 

självständigt. Men är styrd 

efter de rutiner som finns i 

arbetet med ordning och 

reda. Öppet klimat på 

kontoret.  

Arbetar mycket fritt, utifrån 

verksamhetsplanen och 

handlingsplanen. 

Internrevisionen - extern 

eller intern funktion 

Internfunktion, de är ju 

kollegor deras uppgift är ju 

att hjälpa oss. 

Väldigt intern! De är ju 

kollegor. 

Intern funktion.  

Övrigt Tog revision med ro, den är 

till för att hjälpa. 

Revisionen är en del av 

spelet. 
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