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Abstract 
Audit is a common concept in Sweden. This occurs in many contexts and 
situations and may intend a wide spectrum of areas. It might consider 
environment audit, amateur audit, internal auditing, external audit etc. In the 
business community external audit and the associated external auditor is 
possibly, from the general public's side, the most recognized. The external 
audits purposes in big features are checking limited companies economic 
accounting along with the board and CEO: s management. In connection with 
increased requirements from the market, the own ranks and a row scandals 
where companies consistently created misled accounting which the external 
audit never detected, the internal auditing has grown himself stronger as well 
international as in Sweden. The internal auditing will according to their 
instruction from the company’s management in the specific company se to that 
nothing of the above occurs. Instead, this function will contribute to that the 
company is govern in better ways with fewer mistakes and a more reliable 
accounting as well financial as general. A big difference between the external 
audit and the internal audit which this thesis basically builds on is the 
theoretical knowledge that one is required to posses in order to conduct 
external opposite internal audit. In order to conduct external audit, the auditor 
need to, as described in Swedish legislation, hold a certain number academic 
points in specified subjects. The internal auditor however doesn´t have this 
kind of rules to follow. So how is quality in a function is that alone works with 
quality assurance assured? Well, through its own world extensive interest 
association, IIA, The Institute of Internal Auditors agency. This association 
provides a certification that persons that work with internal auditing can 
undergo. This certification which is standardized around in the entire world, is 
suitable to give the internal auditor fundamental knowledge of its intention and 
also to seem as a quality assurance for the internal auditing around in the globe. 
This certification is however rather extensive and requiring for the student. In 
Sweden only a minority of the internal auditors has undergone it. This thesis, 
which examine possible factors to why internal auditors choose to undergo this 
certification intend to answer this fact and the result that arrives is as follows:  
  

• The employer requires this.  
• The employee wants to market her/him on the labor market, often on 

an international such.  
• The employee is on the verge to start up and the lead the organization in 

a new internal auditing department. 

 



 
 

3

 
Sammanfattning 
Revision är ett vanligt förekommande begrepp i Sverige. Den förekommer i 
många sammanhang och situationer och kan avse ett vitt spektra av områden. 
Det kan handla om miljörevision, lekmannarevision, internrevision, 
externrevision etc. I den ekonomiska sfären av näringslivet är externrevision 
och den därtill hörande externrevisorn möjligen den, från allmänhetens sida, 
mest igenkända. Externrevisionen går i stora drag ut på att granska aktiebolags 
ekonomiska redovisning samt styrelse och VD:s löpande förvaltning av 
detsamma. Med anledning av höjda krav från marknaden, de egna leden samt 
en rad skandaler där företag konsekvent skapat vilseledande bokföring vilken 
revisionen inte upptäckt, har internrevisionen vuxit sig allt starkare såväl 
internationellt som i Sverige. Internrevisionen skall på uppdrag av 
företagsledningen i det specifika bolaget tillse att inget av ovanstående inträffar. 
Istället ska funktionen bidra till att företaget leds på ett bättre sätt med färre 
misstag och en mer pålitlig redovisning såväl finansiell som allmän. En skillnad 
mellan externrevisionen och internrevisionen vilken uppsatsen i stort bygger på 
är de teoretiska förkunskaper som krävs för att utöva dem. För att utöva 
externrevision finns det stadgat i lag och förordning att personen ska inneha ett 
visst antal akademiska poäng i på förhand specificerade ämnen. Internrevisorn 
har emellertid inte detta av lag stödda kravet. Hur kvalitetssäkras då en funktion 
som själva arbetar med kvalitetssäkring? Jo genom sin egen världsomfattande 
intresseförening, IIA, The Institute of Internal Auditors försorg. Förening 
tillhandahåller en certifiering vilken personer som arbetar med internrevision 
kan genomgå. Certifieringen är standardiserad runt om i världen och är avsedd 
att ge internrevisorn grundläggande kunskaper men avser även att verka som en 
kvalitetssäkring för internrevisionen runt om i världen. Certifieringen är 
emellertid tämligen omfattande och krävande för studenten och i Sverige är det 
endast en minoritet av internrevisorerna som genomgått den. I uppsatsen 
undersöks en rad tänkbara faktorer till varför internrevisorer väljer att genomgå 
certifieringen och resultatet som framkommer är att: 

• Arbetsgivaren ställer det som krav. 
• Arbetstagaren vill marknadsföra sig själv på arbetsmarknaden, ofta på en 

internationell sådan. 
• Arbetstagaren ska starta upp och leda arbetet på en nystartad 

internrevisionsavdelning.  
Nyckelord: Certifiering, CIA (Certified internal auditor), FAR (Föreningen 
auktoriserade revisorer), IIA (The Institute of Internal Auditors), 
Internrevision, Internrevisor. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I Sverige finns ett lagstadgat krav om att en oberoende person ska granska 
aktiebolagens årsredovisningar samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av bolaget. Granskningen genomförs av en speciell yrkesutövare 
vilken, beroende av storlek på företag, är en godkänd eller auktoriserad revisor. 
Revisionen består av ett antal delar som granskas. En viktig del är granskningen 
av företagens interna kontroller dvs. en verifiering av att företagets interna 
kontroller fungerar som de ska. Om en revisor finner att den interna kontrollen 
är god leder det ofta till denne inte kommer att göra en lika ingående 
substansgranskning vilket han/hon skulle ha gjort annars. En 
substansgranskning är en granskning av innehållet i olika resultat- och 
balansräkningsposter, i löpande redovisning eller i bokslut. Som ett led i 
förbättrade interna kontroller har det blivit allt vanligare för större företag att 
skaffa sig internrevisorer eller internrevisionsavdelningar. Vid sin granskning får 
den externa revisorn använda sig av det arbete som den interna 
revisionsavdelningen utfört, i den utsträckning god revisionssed tillåter. God 
revisionssed vid anlitande av internt revisionsarbete regleras för externrevisorn i 
regelverket ”Revisionsstandard i Sverige” och av den framgår att externrevisorn 
vid sin bedömning huruvida denne kan använda sig av internrevisionens arbete 
skall bedöma internrevisionens kompetens och yrkesskicklighet. Som en följd 
av utvecklingen och den ökade efterfrågan av internrevision går det numera i 
Sverige att bli en s.k. certifierad internrevisor. Certifieringen sker genom 
internrevisorernas internationella organisation IIA, The Institute of Internal 
Auditors. För att bli certifierad internrevisor genomgår kandidaten skriftliga 
prov och han/hon förbinder sig även att följa de riktlinjer för yrkesmässig 
internrevision som IIA ger ut och som är nödvändiga för att internrevisorer ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter (Internrevisorerna 2008a).   
Genom certifieringen dokumenteras internrevisorns grundläggande kunskap 
inom internrevision och torde därmed utgöra ett kvitto på att internrevisorns 
kompetens och yrkesskicklighet. 

1.2. Problembeskrivning 

Då externrevisorn vid sin revision av en verksamhet får använda sig av 
internrevisionens arbete i den utsträckning god revisionssed tillåter med 
tillhörande kompetens- och kvalifikationsgranskning vilket detta medför, ligger 
det för mig nära till hands att fundera över det sätt internrevisorn kan verifiera 
sin egen kompetens. Ett objektivt sätt som internrevisor att styrka sin 
kompetens är att bli certifierad internrevisor. Men är det gentemot 
externrevisorn som internrevisorn vill styrka sin kompetens eller är det 
överhängande att företagsledningen som har givit uppdraget till 
internrevisionen, vill visa ut mot företagets intressenter att företaget har en god 
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intern kontroll då den eller de anställda som arbetar med internrevision är 
certifierade. Förmodligen finns det ytterligare orsaker till att en internrevisor 
väljer att certifiera sig. Vad anser internrevisorn själv om bakomliggande 
orsaken till att han/hon är certifierad. 

1.3. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att ge en inblick i anledningar som personer som 
arbetar med internrevision kan tänkas ha för att genomgå den internationellt 
erkända certifieringen som internrevisor. Den inblick i ämnet som ges kommer 
att kunna bidra till en viss förklaring samt ge uppslag för vidare undersökningar 
på området och möjligen ge en grund för en kvantitativ enkätundersökning.  

 1.4. Avgränsningar 

För att avgränsa uppsatsen kommer enbart internrevisorns egen bild av 
anledningar till certifieringen att beaktas, vilket i min analys därmed utesluter 
företagsledningens, externrevisorns samt övriga intressenters syn av 
certifieringen. Ej sagt att de här intressenterna inte skulle förkomma i uppsatsen 
utan endast i den meningen att deras bild av certifieringen i analysen ej beaktas. 
Uppsatsen kommer heller inte att beakta vad icke certifierade internrevisorer 
tycker utan enbart granska internrevisorer vilka genomgått den internationella 
certifieringen för internrevisorer, CIA.  

1.5. Metod 

Metod handlar om att bestämma på vilket sätt data om verkligheten bör samlas 
in (Thurén 2004). I detta val finns det ett antal ställningstagande att beakta, 
m.a.o. hur verkligheten ska undersökas för att få så bra och trovärdigt resultat 
som möjligt. 
Frågeställningen uppsatsen behandlar, att ge en inblick i anledningar som 
personer som arbetar med internrevision kan tänkas ha för att genomgå den 
internationellt erkända certifieringen som internrevisor, handlar inte om att 
bekräfta eller kullkasta någon teori. Avsikten med uppsatsen är istället att gå ut i 
verkligheten och studera samt beskriva hur den ser ut. För att göra detta har 
litteratur inom revision och internrevision samt intervjudata från yrkesaktiva 
internrevisioner studerats. Litteraturstudien har gått ut på att beskriva 
internrevision och de problemställningar som kan tänkas omgärda ämnet, d.v.s. 
ge en referensram. Studien kan liknas vid en tratt där det inledningsvis i 
uppsatsen generellt beskrivs kring revision för att längre in i uppsatsen bli mer 
fokuserad och preciserad kring den frågeställning som uppsatsens syfte ämnar 
ge svar på. Datainsamlingen har däremot från början varit inriktad på själva 
frågeställningen även om utsvävningar kring internrevision i stort förekommit. 
Datainsamlingen har gjorts med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 
passar när problemställningen har för avsikt att ta reda på hur ett fenomen 
yttrar sig medan den kvantitativa metoden ofta har till syfte att undersöka 
förekomsten av ett fenomen. (Jacobsen 2006).  
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Respondenterna i uppsatsen har framtagits genom medverkan av 
Internrevisorernas förening där kansliet bidragit med att samla kontaktuppgifter 
om ”CIA”-certifierade internrevisorer.  Kansliet har för min räkning skickat ut 
mail till 80 certifierade internrevisorer(Internrevisorerna 2008d). I mailet 
uppmanar föreningen de certifierade internrevisorerna att såvida de önskar 
deltaga i studien kontakta mig via min mail. 4 internrevisorer svarade och 
uppgav att de gärna kunde vara mig behjälplig och ställa upp för en intervju.  
 
Intervjuerna genomfördes sedermera vi respondenternas respektive arbetsplats. 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) finns två olika tillvägagångssätt att genomföra 
en intervju, strukturerade eller fria intervjuer. Den strukturerade är 
informationsorienterad och söker svar enbart inom det område intervjuaren är 
intresserad av att ta upp. Då ämnet ifråga tedde sig relativt obekant framstod 
det viktigt att vara försiktig med allt för bundna frågor. Därför genomfördes 
fria intervjuer vilket innebär en bredare mindre fokuserad ansats med syfte att 
plocka fram respondentens värderingar i lika hög grad som rena fakta. 
Dessutom med en mer fri dialog skapade möjlighet för båda parter att under 
intervjun utveckla egna frågor och svar (Lundahl & Skärvad 1999) vilket även 
fick till följd att respondenterna utöver att delta i besvarandet av den 
huvudsakliga frågeställningen även har bidragit till att måla upp bilden av 
internrevision och hur arbetet för en internrevisor ser ut. Samtliga intervjuer 
bandades med diktafon. 
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2. Externrevision 

Revision kan bedrivas på många olika sätt och med många olika inriktningar, 
extern, intern, miljö, lekmanna osv. Det kan därför vara av intresse att redogöra 
för den form av revision vilken här i Sverige omgärdas av det mest om fattande 
regleringen, externrevisionen. Det som gör den lagstadgade externrevisionen 
extra intressant för uppsatsen är att den ska utföras på ett visst sätt, och att den 
som genomför den (den godkände/auktoriserade revisorn) till skillnad från 
internrevisorn enligt lag måste ha ett på förhand förutbestämda obligatoriska 
högskolepoäng i specificerade ämnen (revisorslagen & revisorsförordningen). 
Certifieringen för internrevisorer är som anförts inte något lagstadgat krav men 
har givetvis introducerats av en anledning. IIA beskriver CIA som: “the standard 
by which individuals demonstrate their competency and professionalism in the internal auditing 
field.” (IIA 2008b) I proposition 1973:26 ”om formerna för auktorisation för revisorer 
m.m.” föredrar författaren om syftet med auktorisation och godkännande av 
externrevisorer. Syftet anges vara ”att bereda tillgång på personer, som är skickade för 
revisionsarbete” och att auktorisationen innebär att revisorn äger kunskaper som 
möjliggör en granskning även om ”spörsmålen är av mer invecklad, ovanlig eller 
omfattande beskaffenhet.” Den bakomliggande tanken vid auktorisation och 
certifiering ter sig således inte särskilt annorlunda vilket motiverar en översiktlig 
genomgång av externrevision.  
 
En ytterligare koppling är att externrevisorn vid sin revision har möjlighet att 
använda sig av internrevisorns arbete och måste då göra en bedömning 
huruvida internrevisionen besitter tillräcklig kompetens för att betraktas som 
pålitlig (9 kap 18§ Aktiebolagslagen SFS 2005:551).  
 
Med anledning av det ovan återgivna inleds uppsatsen med att beskriva 
externrevisorns förhållanden samt dennes relation till internrevisorn. Efter 
genomgång av vad en externrevisor i stora drag ska kontrollera och vad detta 
innebär kommer internrevision och internrevisorn att presenteras. 

 2.1. Revision en inledning 

Ordet revision har sitt ursprung i det latinska ordet revidere som betyder att se 
tillbaka (Moberg 2003). En revision är således en verksamhet som syftar till att 
granska något. Revision kan ske av många anledningar, revisionen kanske 
ämnar se tillbaka och kontrollera hur miljöarbetet skötts hur lönesättning skett 
eller huruvida företaget har hållit sig inom ramarna för den lag som styr just den 
verksamhet som utövas. Inom revision kan det talas om extern och 
internrevision, statlig och kommunal revision, miljörevision och statlig 
miljörevision (Förenade auktoriserade revisorer [FAR] 2003).  Uppsatsen har till 
en början för avsikt att använda ordet revision i den bemärkelse förknippad 
med den traditionella revisors roll. Den roll som menas är den godkända och 
auktoriserade revisorns roll som den objektiva part som utsetts att sköta den 
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lagstadgade revisionen av ett aktiebolags års- och/eller koncernredovisning. 
FAR uttrycker i Revision - En praktisk beskrivning (2006), att revision är;  
 
”att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 
årsredovisning, bokföring och förvaltning.” 

2.2. Varför externrevision? 

Bolagsformen aktiebolag har funnits i Sverige sedan 6 oktober, 1848 då Kungl. 
förordningen angående aktiebolag infördes. Genom införandet fick företag 
vilka tidigare bedrivit sin verksamhet i aktiebolagsliknande struktur nu en lag 
som reglerade deras verksamhet (SOU 1971:15). Det var alltså i och med 
ikraftträdandet av denna lag som det blev möjligt att bedriva verksamhet i bolag 
utan personligt betalningsansvar (Diamant 2004).  Uppdelningen mellan ägande 
och förvaltning gjorde att den naturliga insyn många haft tidigare då 
företagsägande främst varit en familjeangelägenhet nu försvann. Bristen på 
insyn och farhågor om att såväl ägarnas likväl borgenärernas rätt skulle komma 
att bli eftersatt ledde till behovet av att skydda dessa grupper (Diamant 2004). 
Med anledning av detta ersattes förordningen av lagen om aktiebolag 1895. Den 
nya lagen innehöll bestämmelser om granskning av aktiebolagen, både vid deras 
bildande och under deras fortsatta verksamhet. Dessutom infördes stadganden 
om utvidgat publicitet eller m.a.o. ökad insyn för tredje man (Diamant 2004). 
Ur 50 § Aktiebolagslagen (SFS 1895:65) 
 
”Styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper skola granskas af en eller flere revisorer. 
Öfver granskningen skall för hvarje år skriftligt utlåtande afgifvas.” 
 
Det är således först i denna lag som det lagstadgade kravet på revision införs, 
numera finns det ett kapitel i aktiebolagslagen som reglerar revisorns arbete.  I 
bolagsformen som ovan nämnts är den eller de som förvaltar bolaget inte alltid 
är samma person/personer som äger detsamma. Därigenom finns ett behov av 
en objektiv granskare som kan tillvarata ägarnas intressen genom att tillse att 
bokföringen, redovisningen samt styrelsens och VD: s förvaltning av bolaget 
skett på objektiva grunder. Revisionen ämnar följaktligen kontrollera att den 
beskrivning företagsledningen givit av bolagets räkenskaper samt att deras 
förvaltning verkligen speglar det som hänt i realiteten.  
 
Borgenärer, kunder, anställda och det allmänna har även de ett intresse av att en 
ändamålsenlig kontroll av att bolagen sköts på ett lagenligt sätt och att resultat 
och finansiell status redovisas på ett tillitsfullt vis (Prop. 1997/98:99). 
Borgenärerna eller kreditgivare har exempelvis ett stort intresse i att bedöma 
huruvida ett företag kan betala tillbaka ett lån. Härigenom är det en säkerhet för 
den som lånar ut pengar att till största del kunna lita på ett företags redovisning. 
Kunder har intresse i om företaget verkligen kommer att kunna leverera varor i 
fortsättningen. Anställda är även de intresserade av en rättvisande bild av 
företagets situation då de är på ett personligt sätt ofta är mer beroende än 

 



 
 

10

 
övriga intressenter (FAR 2003). Sammanfattningsvis kan det på goda grunder 
påstås att ett korrekt utfört arbete av en revisor kan ha betydelse för väldigt 
många intressentgrupper. 
 
Det är onekligen på det viset att fler former av sammanslutningar ex. 
ekonomiska föreningar ställer krav på revision (Lag om ekonomiska föreningar 
SFS 1987:667). Bakgrunden varför detta krav även finns i fler fall har sin grund 
i samma orsaker som för den revisionsplikt som ålagts aktiebolag, nämligen att 
skydda intressenterna. Med detta faktum i åtanke redovisas revision enbart 
utifrån aktiebolagets perspektiv. 
 
I 9 kapitlets 3 § Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) framgår revisorns uppgifter, 
han/hon skall granska bokföringen, årsredovisningen och styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Dessutom ska revisorn göra 
detta så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 

2.3. Revisionens mål 

Revisionsstandard i Sverige RS beskriver målet med lagstadgad revision; 
 
”Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn skall lämna en 
revisionsberättelse - - - att uttala sig i revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i 
alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag och därmed ger en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige, dels, i tillämpliga 
fall, huruvida ansvarsfrihet kan beviljas dvs. huruvida någon i företagsledningen har företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot företaget…” 
 
Om revisorn vid sin granskning inte hittar några väsentliga fel beträffande 
årsredovisningen eller förvaltningen lämnar denne en s.k. ren 
revisionsberättelse. 
Det är viktigt att poängtera vad som är revisorns ansvar vid en revision. Enligt 
RS 240 är revisorn är inte ansvarig för att förhindra oegentligheter och fel detta 
är företagsledningens ansvar. Revisionen skall istället ses som ett avskräckande 
inslag, vars blotta existens hjälper till att stävja oegentligheter och fel (FAR 
2003). 

2.4. Hur en revision går till 

En revision, går ut på att på ett objektivt, opartiskt och självständigt vis granska 
ett företags räkenskaper samt dess styrelse och VD: s förvaltning av företaget. 
Detta arbete är en avancerad process som kräver mycket planering och ett idogt 
arbete för att utfalla väl. Följande bygger på FAR:s återgivning av 
revisionsprocessen (FAR 2003). Revisionsprocessen inleds med en 
planeringsfas. Under den här fasen ska revisorn på professionella grunder skaffa 
sig en uppfattning om det företag och den verksamhet de bedriver. I den 
följande informationsinsamlingen ämnar för revisorn att få grepp om ex. 
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bransch, kunder, leverantörer, produktion, tjänster, ekonomifunktion och 
finansiell situation. Utifrån sina kunskaper som revisorn erhållit såväl från 
skriftliga informationskällor t.ex. styrelseprotokoll, årsredovisningar, avtal eller 
dokumentation från tidigare revisioner, som muntliga källor, skapar sig revisorn 
en grund för att planera själva granskningsarbetet samt vilken inriktning och 
koncentration detta skall ha. Begreppet väsentlighet är grundläggande vid all 
revision och därmed ett viktigt begrepp vid planeringen av den samma. I RS 
320 beskrivs begreppet som information som till graden är så väsentlig, att ett 
utelämnande eller felaktighet kan påverka beslut som fattas utifrån den felaktiga 
informationen (FAR 2003).  För att förstå vad som är väsentligt måste revisorn 
vara väl införstådd med företaget och dess verksamhet. För att inte fokusera på 
fel områden är det av stor vikt för revisorn att denne tidigt fastställer vad som 
är väsentligt för årsredovisningen. Inriktningen av granskningen går sedan ut på 
att hitta fel av väsentlighet, d.v.s. fel och förhållanden som genom sin existens 
kan påverka bedömningen av företagets redovisning och förvaltning. Om det 
gäller en bedömning av storleken på väsentliga belopp eller beloppsgränser är 
det givetvis olika från företag till företag;  
 
”ett belopp som är väsentligt i ett litet företag kan man ofta bortse från i ett stort. 
Bedömningen av vad som är väsentligt är en fråga för revisorns professionella omdöme.” 
(FAR 2006) 
 
Felaktiga uppgifter måste emellertid bedömas till såväl belopp som karaktär. 
När det gäller väsentlighet vid förvaltningsrevisionen är det karaktären som lett 
fram till beloppet av felaktigheten som är av vikt, d.v.s. om styrelsen eller VD: n 
handlat vårdlöst eller inte. När revisorn fastställt en rimlig nivå av väsentlighet 
fortsätter revisionen med en riskbedömning, en bedömning av risken för 
revisorn att denne gör ett oriktigt uttalande i revisionsberättelsen den s.k. 
revisionsrisken. Revisionsrisk består av tre delar; 
 

• Inneboende risk: Den tendens som ett transaktionsslag visar upp i 
form av att innehålla felaktigheter, som enskilt eller ackumulerat med 
andra fel skulle kunna vara av väsentlig art. 
 

• Kontrollrisk: Den risk att ett sådant väsentligt fel som återgivits i 
ovanstående punkt inte skulle komma att upptäckas och förhindras i tid 
av det egna redovisningssystemet eller annat system för intern kontroll. 

 
• Upptäcksrisk: Risken att en revisor vid sin granskning, den s.k. 

substansgranskning, av redovisningen inte upptäcker sådana väsentliga 
fel som passerat den interna kontrollen. 

 
Det finns ett klart samband mellan den inneboende risken och kontrollrisken då 
företagsledningar ofta reagerar på situationer med hög inneboende risk med 
hjälp av att skapa en organisation där sådana fel upptäcks. I och med att felen 
då upptäcks har den höga inneboende risken på sikt byggts bort. Revisorn bör 
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därför vid sin bedömning försöka kontrollera båda riskerna kombinerat (FAR 
2003). God intern kontroll leder till minskat behov av omfattande 
substansgranskning. ”Ju högre inneboende risk och kontrollrisk bedöms vara, desto mer 
revisionsbevis skall revisorn få fram från substansgranskningen.” (FAR 2003). Utifrån de 
ändamålsenliga revisionsbevis, d.v.s. pålitlig verifierbar information, som 
revisorn fått fram vid sin granskning skriver han/hon i revisionsberättelsen de 
uttalanden/slutsatser som framkommit. Beroende av vad revisionen funnit, 
tillstyrker eller avstyrker revisorn att resultaträkningen och balansräkningen 
fastställs, att vinsten disponeras (alternativt förlusten behandlas) enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen samt att styrelseledamöterna och VD beviljas 
ansvarsfrihet (FAR 2005). I och med revisionsberättelsen har revisionen nu nått 
sitt mål. I följande avsnitt ska det för den här uppsatsen intressanta området 
kontrollrisk och där tillhörande intern kontroll mer grundligt utredas.

 2.5. Intern kontroll  

Kontrollrisken beroende av nivån på den interna kontrollen. Den interna 
kontrollen är ett system för att fånga upp fel inom ett företag såväl medvetna 
försök till manipulation som fel begångna p.g.a. oaktsamhet eller okunskap 
vilket i sin tur skulle leda till fel i redovisningen eller förluster för företaget 
(SOU 1983:36). Ytterligare en förklaring av intern kontroll är följande;  
 
”ett system av själverkande kontrollfunktioner som finns inbyggt i ett företags organisation. 
De innefattar alla de åtgärder som företaget vidtar för att skydda sina tillgångar och för att 
kontrollera riktigheten av räkenskaperna och av de rapporter och utredningar av olika slag 
som företagsledning och styrelse använder såsom underlag för sia bedömningar i olika 
sammanhang”  
(Björkman, 1978, citerad i Moberg 2003, sid. 32)  
 
Den interna kontrollen driver kostnader och nivån av den interna kontrollen är 
självklart sammanhängande med hur stor fördel den interna kontrollen ger. 
Styrelsen och VD är ansvarig för bolagets förvaltning är det således de som 
ansvarar för den interna kontrollen. Begreppet rymmer många olika saker t.ex. 
att den arbets- och ansvarsfördelning företagsledningen förordat fungerar på ett 
tillfredställande vis, att en person inte ensam kan hantera en transaktion i alla 
led och att utförande och kontroll är skiljda åt. En god intern kontroll gör att 
företaget kan utnyttja sina resurser bättre, ge en mer riktig bild i sina 
årsredovisningar samt efterleva lagar och regler mer felfritt(FAR 2005). Hur den 
interna kontrollen ska vara utformad är avhängigt hur företaget ser ut. Rör det 
sig om ett litet företag med få anställda och relativt få affärstransaktioner 
kanske behovet av en kontrollorganisation ser annorlunda ut än vad det gör 
riktigt stora företag med stora affärsvolymer. På senare år har begreppet intern 
kontroll upplevt ett ökande intresse, företag blir mer och mer medvetna om de 
vinster som finns att hämta då god intern kontroll kan upprätthållas men det 
finns även höjda röster om obligatorium för intern kontroll och då med 
bakgrund av stora redovisningsskandaler som förekommit ex. Enron-skandalen 
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i USA. I takt med populariseringen av begreppet världen över har det rått en 
viss förvirring kring dess betydelse. Som svar på detta har en arbetsgrupp i USA 
under namnet Committee of Sponsoring Organizations (COSO 2008) vilken 
består av ställföreträdare för företag, redovisningsekonomer och revisorer, tagit 
fram en definition av intern kontroll den s.k. COSO-definitionen (FAR 2005). 
Nedanstående definition är lik de ovan återgivna begreppsförklaringarna och 
går alltså ut på att säkra en korrekt återgivning av den finansiella situationen och 
att förvaltningen sker i enlighet med gällande rätt samt att företaget använder 
sina resurser på ett effektivt vis. Definitionen har emellertid fått ett stort 
internationellt genomslag vilket gör en djupare redovisning av den intressant ur 
uppsatsens perspektiv. COSO menar att det är elementärt för den som ska 
implementera ett system för god intern kontroll att förstå att kvintessensen i 
arbetet är människan och den process vilken intern kontroll utgör och att intern 
kontroll aldrig kan erbjuda någon absolut sanning. COSO förordar härigenom 
att: 
 
“Internal control is a process. It is a means to an end, not an end in itself.  
Internal control is affected by people. It’s not merely policy manuals and forms, but people at 
every level of an organization.  
Internal control can be expected to provide only reasonable assurance, not absolute assurance, 
to an entity’s management and board.  
Internal control is geared to the achievement of objectives in one or more separate but 
overlapping categories.”(COSO 2008) 
 
COSO: s modell för riskhantering är uppdelad i åtta delar revisorn skall vid sin 
granskning gå igenom vart och områdena som av revisorn bedöms vara av 
väsentlig art (FAR 2005) för att kartlägga hur den interna kontrollen ter sig på 
det granskade företaget. En närmre förklaring av delarna vilka bygger på COSO 
(2008) följer:
 

• Den interna miljön, vilken innefattar arbetsklimatet i organisationen och 
som bestämmer utgångspunkten för hur organisationens medarbetare 
och ledning ser på och förhåller sig till risker och den riskhantering som 
medföljer med risken. 

 
• Formulerandet av mål, mål måste finnas innan ledningen kan identifiera 

potentiella händelser vilka påverkar uppnåendet av målen.  
 

• Identifiering av händelser, Interna och externa händelser som genom sin 
existens kan ha en inverkan på organisationens möjligheter att nå sina 
mål identifieras. 

 
• Riskbedömning, en riskanalys företas, med grundval i riskernas 

sannolikhet och konsekvenser. 
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• Riskåtgärder, ”företagsledningen väljer vilka åtgärder som ska vidtas för att 
reducera, undvika, acceptera, eller dela risken och anpassar åtgärderna så att de 
stämmer överens med organisationens risktolerans och riskaptit. 

 
• Kontrollaktiviteter, riktlinjer och rutiner fastställs och genomförs för att säkerställa 

att riskåtgärderna genomförs på ett effektivt sätt 
 

• Information och kommunikation, relevant information identifieras, samlas in och 
förmedlas i en form och inom en tidsram som gör det möjligt för de anställda att 
utföra sina åtaganden. En effektiv kommunikation kan även uppstå i en vidare 
mening genom att den flödar ner i, tvärs över och uppåt i organisationen. 

 
• Övervakning, inklusive uppföljning och utvärdering, hela den företagsövergripande 

riskhanteringen övervakas och modifieras när det behövs. Övervakning sker genom 
löpande ledningsaktiviteter inklusive uppföljningar, separata utvärderingar, eller 
bådadera.” (COSO 2008) 

 
Revisorn vill vid sin granskning få svar på frågor runt dessa punkter t.ex. 
fungerar ansvarsfördelningen, följs avvikelser upp, görs kontrollräkningar eller 
fungerar rapportsystemet? När revisorn gjort en preliminär bedömning av den 
interna kontrollen söker han/hon verifiera att den förförståelse om den interna 
kontrollen stämmer med verkligheten. Verifieringen kan ske på olika vis, genom 
direkta iakttagelser av hur kontroller görs i det dagliga arbetet, genomföra 
intervjuer med personal för att sedan söka stöd för de svar som ges i den 
eventuella dokumentation som företaget har på området (FAR 1994). När det 
står klart för revisorn hur god den interna kontrollen är, avgör han/hon om den 
går att lita på. En verifiering av god intern kontroll det ena året utesluter inte en 
granskning året därpå. Däremot behöver verifieringen inte vara lika omfattande, 
förutsatt att företagets system för intern kontroll inte har ändrats (FAR 1994). 
 
En del av intern kontroll och ett led till att förbättra den samma har en del 
företag internrevision. I nästa kapitel kommer begreppet internrevision att 
presenteras. 
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3. Internrevision 

3.1. Varför internrevision? 

I aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9:e kapitel där revision behandlas finns det i 
18 § en bestämmelse som reglerar den externa revisorns möjlighet att vid sin 
granskning använda sig av anställda i det reviderade bolaget som arbetar med 
internrevision, möjligheten är inte ny utan har funnits med sedan 1975-års 
aktiebolagslag. Paragrafens lydelse: 
 
18 § En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt 17 § inte är behörig att vara 
revisor. Om bolaget eller dess moderbolag har anställda med uppgift att uteslutande eller 
huvudsakligen sköta den interna revisionen, får revisorn dock vid revisionen anlita sådana 
anställda i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed. 
 
Detta lagrum kan sägas utgöra bryggan mellan den externa och den interna 
revisionen. Bakgrunden till paragrafen återfinns i förarbetet till 1975 års 
aktiebolagslag (Prop.1975:103). Lagstiftaren ville i den nya lagen ta bort regeln i 
då gällande rätt om att en av minst två revisorer i dotterbolaget kunde vara 
tjänsteman i moderbolaget utan hinder av jäv.  
 
107 § 2 mom. ”I dotterbolag må, utan hinder av vad i 1 mom. tredje stycket stadgas, av 
minst två revisorer en vara tjänsteman i moderbolaget.” (SFS 1944:705) 
 
En tjänsteman i koncernen kunde således fram till ikraftträdandet av 1975 – års 
aktiebolag, vara en av två revisorer vilka utövade den lagstadgade revisionen. 
Regeln utnyttjades i ganska stor utsträckning inom större koncerner och främst 
i den formen att chefen för koncernens interna revisionsavdelning, vanligen 
tjänsteman i moderbolaget, utsågs att fungera som en av revisorerna i 
dotterbolagen. Utredningen menade emellertid att det var olämpligt att en 
revisor kunde vara direkt underordnad den vars verksamhet han/hon skulle 
revidera. Vidare ansåg aktiebolagsutredningen att det inte kunde vålla några 
praktiska svårigheter för ett moderbolag att ordna med effektiv kontroll över 
dotterbolaget genom internrevision utan en bolagsstämmovald revisor. Genom 
utredningen och det lagförslag som vann laga kraft 1975 försvann möjligheten 
för aktieägarmajoriteten i moderbolaget att som revisor för dotterbolaget att 
utse tjänsteman i det egna bolaget, till en av två lagstadgade revisorer. Kvar blev 
dock den möjlighet som ännu dagens ovan återgivna 18 § tillåter, med 
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motiveringen att en ”sådan hjälp kan avsevärt underlätta revisors arbete och därmed 
förbättra revisionens kvalitet.”    
På senare tid har efterfrågan av internrevision ökat dramatiskt (Leung, P, et al 
2006). Detta p.g.a. de stora redovisningsskandaler som figurerat och då främst i 
USA. Som en följd av skandalerna i bl.a. Worldcom och Enron men också på 
initiativ av de stora aktiebörserna stiftades det 2002 en lag i USA, The Sarbanes-
Oxley Act (SOX). Lagen gäller bolag som är noterade på NYSE och 
NASDAQ. Då inte bara amerikanska bolag är noterade på de amerikanska 
börserna har lagen fått genomslag över hela världen och följaktligen också i 
Sverige. Syftet med regelverket är att minska risken för både felaktig 
rapportering och bedrägerier samt att bidra till en bättre överskådlighet av 
företags finansiella rapportering och ställning. Regelverket är uppdelad i olika 
delar och delen beträffande internrevision kallas section 404.  Section 404 
innebär att bolag ska kunna påvisa att de har ändamålsenligt designade och 
fungerande interna kontroller för att säkerställa att inga materiella fel 
uppkommer i resultat- och balansräkning. Detta skall dessutom skriftligen 
intygas av VD och ekonomichef (Deloitte 2008). Med anledning av bl.a. SOX 
har frågan om ökade interna kontroller ökat även i Europa. Sverige har som 
följd av utvecklingen inom EU och i USA själva utformat en akt liknande SOX. 
I svensk kod för bolagsstyrning regleras ledningens ansvar för en betryggande 
intern kontroll vartill internrevision anses tillhöra. Koden tillämpas sedan 2005 
enligt överenskommelse mellan Stockholmsbörsen och Aktiemarknadsbolagens 
av bolag på börsens A-lista och bolag på O-listan med marknadsvärde över tre 
miljarder kronor.  Koden har dock reviderats under 2008 och gäller från den 1 
juli 2008 numer för alla svenska bolag noterade vid OMX Nordic Exchange 
Stockholm eller NGM Equity. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2008). 
Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen, följ eller förklara. Detta 
betyder att företag som av någon anledning väljer att inte följa någon regel i 
koden då tydligt måste redovisa varför och motivera avvikandet från regeln. 
Den utveckling som de ökande kraven på internrevision är svar på kan sägas ha 
sin grund i samma anledning som skälet till att ett lagstadgat krav om 
externrevision uppstod, nämligen att skydda ägarna och intressenterna till 
bolagen. Att internrevision på senare tid har aktualiserats skulle kunna förklaras 
i att i dagens verklighet med en globaliserad marknad med stora komplicerade 
koncerner har gjort att externrevisionen inte räcker till som kvalitetssäkrare av 
verksamheten. Aktiemarknaden kräver större kontroll och vill utöva den genom 
revision, såväl extern som intern. I statliga verksamheter finns det emellertid en 
förordning om internrevision (SFS 2006:1228) som gäller för 
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förvaltningsmyndigheter under regeringen. Denna reglerar att det ska finnas 
internrevision vid statliga myndigheter men innehåller inga kompetenskrav för 
den som utövar internrevisionen.  

3.2. Vad är internrevision? 

Internrevisorerna i Sverige är en förening för internrevisorer. Föreningen är en 
del av The Institute of Internal Auditors (IIA). IIA grundades 1941 i USA och 
har idag mer än 150 000 medlemmar världen över (IIA 2008a). 
Internrevisorernas förening har tagit fram en översättning av the IIA 
”Standards for the Professional Practice of Internal Auditing” internrevisorerna 
menar att: 
 
”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att 
tillföra värde och förbättra verksamheten i olika organisationer. Internrevisionen hjälper 
organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka 
effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.” 
(Internrevisorerna 2008a)  
 
I RS revisionsstandard nr 610 återfinns den internationella synen på 
internrevision utifrån externrevisionens synvinkel, den stipulerar följande 
 
”Med ’internrevision’ menas en utvärderande verksamhet som inrättats som en intern 
servicefunktion inom ett företag. I dess uppgifter ingår bland annat att gå igenom, utvärdera 
och övervaka att redovisningssystem och system för intern kontroll är ändamålsenliga och 
effektiva.”(FAR 2003). 
 
I Sverige har även finansinspektionen givit sin syn av vad internrevision är. 
Inspektionen redogör i 6 kap sin författningssamling 2005:1 (FFFS 2005:1) för 
sin syn. 
 
”1 § Styrelsen bör se till att det finns en funktion som granskar och utvärderar den interna 
kontrollen (som innefattar riskkontrollen och compliancefunktionen1). I de företag som har en 
funktion för internrevision bör det vara denna som utför uppgifterna. 
4 § Funktionen bör följa upp att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer 
med styrelsens interna regler. Funktionen bör också granska och utvärdera företagets 

                                                 
1 Compliance är ett system eller en avdelning som ser till att företaget följer lagar och regler för att på så vis 
kvalitetssäkra arbetet i ett företag. Compliance = efterlevnad 

 

http://www.idg.se/2.3838
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organisation och rutiner. Chefen för funktionen bör närvara vid de styrelsesammanträden då 
funktionens rapporter behandlas.” 
 
Internrevision är alltså kanske inte helt olik en externrevisionens kontroll av den 
interna kontrollen, dock finns några stora och inte alltför oväsentliga skillnader 
mellan den som utövar internrevision till skillnad mot den vilken utför 
externrevision, det saknas nämligen lagstadgade krav om minimikompetens för 
en person som utför internrevision. Dessutom är det inte ägarna i form av 
bolagsstämman som tillsätter internrevisorn utan företagsledningen vilket gör 
att opartiskheten blir annorlunda.  Detta faktum innebär att personer oavsett 
tidigare utbildning eller erfarenheter kan (om de anställs för det) arbeta med 
internrevision skulle kunna ställa begreppet lite på tvivlets rand. Det finns dock 
de som ställer vissa krav på hur internrevisionen ska vara för att kunna verka 
som ett pålitligt instrument för kvalitetssäkring. 

3.3. Bedömning av internrevisionens kompetens 

En externrevisor ska utgöra en garant för att företagets intressenter inte 
förbises. Externrevisorn utses därför av ägarna genom bolagsstämmobeslut. 
Externrevisorn måste även innan han/hon åtar sig ett uppdrag göra en 
prövning med hjälp av analysmodellen för att se huruvida han/hon kan utföra 
sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. En person som arbetar med internrevision är däremot skilt 
från externrevisorn utsedd av bolagets ledning som ett verktyg för att 
upprätthålla god intern kontroll. Skillnaden i fundament gör att en granskning 
av en internrevisions arbete alltid ska utföras med en kritisk inställning och 
vetskap om vem som är uppdragsgivare. Externrevisorn är anlitad för att lämna 
en revisionsberättelse medan internrevisionens mål varierar analogt med 
företagsledningens explicita instruktion för den samma. Men oavsett målet 
menar RS 610 att de medel som internrevisionen använder sig av mycket väl 
skulle kunna användas av externrevisionen. När externrevisor ämnar använda 
sig av internrevisionens arbete skall han/hon först bedöma hurdan 
internrevisionsverksamheten är. När han/hon gör det är följande kriterier av 
vikt: 
 
”a) Organisatorisk ställning: internrevisionens uttryckliga ställning inom företaget och den 
inverkan detta har på dess förmåga att förhålla sig objektiv.(---) 
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b) Funktionens inriktning och omfattning: arten och omfattningen av de uppgifter 
internrevisionen utför. Den externa revisorn behöver också överväga huruvida 
företagsledningen följer internrevisionens rekommendationer och hur detta visar sig. 
      
 c) Teknisk kompetens: huruvida internrevisionen utförs av personer som har tillräcklig 
professionell utbildning och kompetens för uppdraget som internrevisorer. Den externa revisorn 
kan, exempelvis, granska principerna för anställning och utbildning av personal inom 
internrevisionen samt personalens erfarenhet och professionella kvalifikationer. 
       
d) Vederbörlig professionell omsorg: huruvida internrevisionen planeras, leds, följs upp och 
dokumenteras på lämpligt sätt. Den externa revisorn överväger om det finns lämpliga 
revisionshandböcker, arbetsprogram och arbetspapper.”(FAR 2003). 
Eftersom externrevisorn i sig är en kvalitetssäkrare av ett företags förvaltning 
och räkenskaper är det intressant att studera deras kontroll av företagets interna 
garant för den samma.  
Den bedömning som externrevisorn gör av internrevisionen och i vilken 
utsträckning externrevisorn använder sig av det arbete som internrevisorn 
utfört är enligt vad som framkommit vid intervjuerna mycket olika.  
 
I ”Standards for the proffessional practice of internal auditing”, eller ”Riktlinjer 
för yrkesmässig internrevision”, framgår det hur en internrevisor ska vara och 
uppträda. Riktlinjerna ska följas av medlemmar i internrevisorernas förening 
och anses utgöra god internrevisionssed. En internrevisor som följer riktlinjerna 
fullt ut och som dessutom kan verifiera detta på något vis anses förmodligen 
tämligen användbar även av externrevisorn. I riktlinjer för god internrevision 
ingår även en yrkesetisk kod för internrevision, vilket även kan ses som god 
internrevisorssed. Medlem som inte följer den yrkesetiska koden kan leda till att 
parten blir föremål för disciplinära åtgärder från föreningens 
sida.(Internrevisorerna 2008b) Det bör dock tilläggas att det inte ställs några 
explicita kvalifikationskrav för ett medlemskap i internrevisorernas förening 
utan endast att internrevisorn följer riktlinjer för god internrevision. 
Då det inte av RS 610 framgår uttryckligen på vilket sätt internrevisionen 
teknisk kompetens ska grundas kan bedömningen från fall till fall vara högst 
beroende av vilken externrevisor som gör den. 
 

3.4. Riktlinjer för god internrevision 

Syftet med Riktlinjerna är att:  
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1. Beskriva principer för yrkesmässigt utförd internrevision.  
2. Fungera som ett ramverk för ett brett område värdeskapande 

internrevisionsverksamheter. 
3. Fastställa grunder för mätning av internrevisionens utförande. 
4. Effektivisera organisatoriska processer och verksamheter.  

 
Riktlinjerna är uppdelade i riktlinjer för egenskaper hos internrevisorn och 
riktlinjer för utförande. 
 
I riktlinjer för egenskaper ingår 

• Syfte befogenhet och ansvar 
• Oberoende och objektivitet 
• Kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet 
• Kvalitetssäkring och kvalitetssäkringsprogram 

 
I riktlinjer för utförande ingår 

• Leda internrevisionsverksamhet 
• Arbetets beskaffenhet 
• Planering av åtagande 
• Genomföra åtagande 
• Kommunicera resultatet 
• Övervaka process och resultat 
• Uttalande angående ledningens riskacceptans 

 
Då en genomgång av samtliga punkter tenderar att bli väldigt omfattande 
kommer endast internrevisorns oberoende och objektivitet samt kompetens 
och vederbörlig yrkesskicklighet att beröras. 

3.4.1. Oberoende och objektivitet 

Ur Revisorslagen (SFS 2001:883) 20 § 
 

”En revisor ska i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall 
organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.” 
 
Eftersom det är viktigt att förtroendet för externrevisorns opartiskhet och 
självständighet bibehålls är det viktigt att revisorn nekar sådana uppdrag där 
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hans opartiskhet och självständighet kan ifrågasättas. Finns det 
förtroendeskadliga omständigheter menar lagstiftaren att i sådant fall ”bör 
revisorn därför vara skyldig att avböja eller avsäga sig uppdraget” 
 
När det gäller internrevision är det emellertid företagsledningen som ger 
uppdraget om att utföra en internrevision. Med detta i åtanke kan redan 
inledningsvis internrevisorns objektivitet ifrågasättas. Hur ter sig objektiviteten 
för en internrevisor? 
 
I riktlinjer för internrevision står det att: 
 
”Internrevisionsverksamheten ska vara oberoende och internrevisor vara objektiv i utförandet 
av sitt arbete. 
 
Internrevisorer ska avstå från att bedöma verksamhet för vilken de tidigare ansvarat. 
Objektiviteten anses vara begränsad om en revisor tillhandahåller säkringstjänster som denne 
ansvarat för under föregående år.  
 
Internrevisionsverksamheten ska själv fastställa omfattningen av internrevisionen, genomföra, 
internrevisionsarbetet och kommunicera resultaten. 
  
Internrevisorer ska ha en opartisk och fördomsfri attityd samt undvika intressekonflikter. 
 
Begränsning av oberoende eller objektivitet. Om oberoende eller objektivitet faktiskt eller 
synbarligen begränsas ska detaljerad information om detta ges till berörda parter. Sättet detta 
redovisas på bestäms av begränsningens karaktär. 
Säkringstjänster för funktioner som revisionschefen ansvarar för ska granskas av person som 
inte ingår i internrevisionsverksamheten 
 
Internrevisorer får tillhandahålla rådgivningstjänster som avser verksamhet för vilken de 
tidigare ansvarat. 
 
Om internrevisorer upplever att oberoendet eller objektiviteten kan vara begränsad i samband 
med föreslagen rådgivningstjänst, ska kunden informeras om detta innan man accepterar 
åtagandet.” (Internrevisorerna 2008b) 
Tanken vid internrevision likväl externrevision är att revisorn ska ha en 
oberoendeställning gentemot det objekt eller område denne reviderar. Detta 
oberoende är med stor sannolikhet svårare att uppnå för internrevisorn än för 
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externrevisorn som skriftligen måste dokumentera sin objektivitet. 
Internrevisorn kan således sällan eller aldrig inta en sådan oberoende ställning 
som en externrevisor kan. Internrevisorns oberoende är istället avhängigt 
uppdragsgivarens inställning till internrevisionens objektivitet. D.v.s. 
arbetsgivarens förmåga att inte lägga sig i internrevisionens arbete. Kanske 
skulle det kunna sägas att internrevisorns möjligheter att fullt ut följa riktlinjerna 
för god internrevision är helt upp till uppdragsgivaren att avgöra. 

3.4.2. Kompetens och yrkesskicklighet 

Ur regelverk för god internrevision: 
 
”Internrevisorer ska besitta de kunskaper, färdigheter och annan kompetens som behövs för 
att fullgöra sina individuella skyldigheter. Internrevisionsverksamheten ska gemensamt ha 
eller skaffa sig de kunskaper, färdigheter och annan kompetens som krävs för att kunna 
fullgöra sina skyldigheter.”( Internrevisorerna 2008b). 
 
Det stipuleras även i riktlinjerna att internrevisor ska höja sina kunskaper, 
färdigheter och annan kompetens genom löpande professionell utveckling.  
 
Det finns alltså till skillnad mot det som gäller för godkända och auktoriserade 
revisorer ingen lägsta nivå för någon som arbetar med internrevision. Självklart 
är det arbetsgivarens som ska tillse att personen som anställs för uppgiften 
klarar av att lösa den. Samtidigt är det i förhållandet extern-/internrevisorn helt 
upp till externrevisorn att bedöma huruvida internrevisionsavdelningens arbete 
är av någon kvalité. Kvar står då intressenterna och anledningen till den interna 
revisionens existens nämligen skyddet för dem samma. Då tillhandahållandet av 
internrevisionen ytterst är företagslednings ansvar skulle det kunna tänkas att 
internrevisionen i vissa fall kan känna sig begränsade eller till och med 
otillräckliga i sin kompetens p.g.a. sin uppdragsgivares ställning. Med anledning 
av detta kanske en bestämmelse om kompetenskrav för internrevisorer skulle 
utgöra ett bra skydd för intressenterna.  
 
Ekonomistyrningsverket (ESV) som av regeringen fått i uppdrag att utveckla 
och samordna den statliga internrevisionen skriver i sin årliga rapport 2008 om 
vilka åtgärder som ESV har vidtagit eller avser att vidta för att säkerställa en 
statlig internrevision som utmärks av hög professionalism och kvalitet. ESV 
menar att ett naturligt steg för att säkerställa kvaliteten hos den statliga 
internrevisionen är att vid anställning av nya revisorer i statliga myndigheter 
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efterfråga en särskild kompetensprofil. ESV menar att för att nå upp till 
kompetensprofilen krävs en högskoleexamen med heltidsstudier, motsvarande 
120 poäng enligt gamla studieordningen och 160 poäng enligt den nya. 
Dessutom menar rapporten att det vid anställningstillfället är lämpligt med en 
yrkesmässig bakgrund om minst 2-3 års erfarenhet inom intern- eller 
externrevision, antingen inom det statliga eller privata området. 
(Ekonomistyrningsverket 2008) 
 
Den mest omfattande studie som någonsin gjorts av 
internrevisionsprofessionen (internrevisorerna.se), Common Body of 
Knowledge: Study On Internal Auditing (CBOK 2006) menar att 
internrevisionprofessionen står inför ett paradigmskifte. Den teknologiska 
utveckling som inträffat under senare år innebär att internrevisionsyrket står 
inför nya utmaningar och möjligheter. I takt med att allt fler färdigheter 
kommer att behövas för att kunna bedriva en bra internrevision i framtiden 
krävs det att internrevisorerna arbetar aktivt och tillskansar sig den kunskap 
som framtiden kräver (Leung, P, et al 2006). Studien menar också att dess 
kartläggning av dagens internrevision hjälper att se brister och forma framtidens 
internrevision till ett bättre och skarpare verktyg. 
Som ett led i att kvalitetssäkra internrevisionen som profession och att visa sin 
skicklighet uppmuntras internrevisorer att genomgå en professionell 
certifiering. 

3.5. Certifiering av internrevisorer (CIA) 

”En gemensam arbetsmarknad utan ett gemensamt utbildningssystem förutsätter någon form 
av ackreditering.”  
 
Så skriver Högskoleverket i sin rapport 2001:10 R som sammanfattning till 
ackrediteringens eller certifieringens starka ställning och framväxt i Amerika.  
En certifiering visar att en person besitter tillämplig know-how och har 
kunnande för att tillfredsställa de behov i övrigt i specificerade föreskrifter eller 
andra detaljerade och generellt accepterade kravspecifikationer avseende krav 
på person för genomförande av viss arbetsuppgift (Sereno Certifiering 2008).  
 
”The Certified Internal Auditor® (CIA®) designation is the only globally accepted 
certification for internal auditors and remains the standard by which individuals demonstrate 
their competency and professionalism in the internal auditing field.” (IIA 2008b) 
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Certifieringen vilken IIA ansvarar för administreras i Sverige av 
internrevisorernas förening. En certifiering innebär kontroll av internrevisorns 
kunskap och skicklighet rörande aktuell internrevisionspraxis. Certifieringen 
genomförs på engelska och omfattar fyra delar. 
 

• The Internal Audit Activity's Role in Governance, Risk, and Control 
(internrevisionens roll) 

• Conducting the Internal Audit Engagement (färdigheter i internrevision) 
• Business Analysis and Information Technology (ledningens interna 

styrning och kontroll samt IT) 
• Business Management skills (affärskunskap) (IIA 2008c) 

  
För att bli CIA krävs inte bara godkänt vid de fyra delproven. Utöver godkänt 
resultat krävs minst 120 poäng högskolestudier, ett intyg om att sökanden är en 
hederlig person och slutligen minst två års erfarenhet från internrevision eller 
motsvarande.(Internrevisorerna 2008c)  
 
Internrevisorernas statistik (2008c) för år 2006 visar att föreningen hade 88 
certifierade internrevisorer, vilket motsvarade ca 16,2% av 542 medlemmar. I 
materialet finns inte uppgift om sektor för mer än 71 CIA, de fördelar sig dock 
mellan olika sektorer enligt nedan: 
 
Offentlig sektor: 14 av 186 eller 7,5 %  
Finans sektor: 30 av 160 eller 18,8 %  
Privat sektor:17 av 83 eller 20,5 %  
Konsulter:10 av 90 eller 11,1 % 
 
Då SOU 2003:93 ”Förslag till en förstärkt internrevision” upprättades ansåg 
utredningen att en certifiering med tillhörande prov skulle vara en lämplig form 
för att testa och intyga de statliga internrevisorernas faktiska kompetens samt 
för att ge status till yrkeskåren. Ett sådant krav med tillhörande eventuell 
statushöjning skulle kanske kunna bidra till att kvaliteten och framförallt den 
ifrån externrevisorshåll viktiga pålitligheten skulle kunna öka. I ovan nämnda 
utredning genomfördes även en enkätundersökning bland internrevisorer. 
Undersökningen frågade huruvida ett urval av internrevisorer de tyckte att en 
CIA certifiering skulle vara ett krav vid statlig internrevision, vilket en 
övervägande majoritet var negativ till. (SOU 2003:93) 
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I rapporten menar ESV att en särskild statlig certifiering för 119 statliga 
internrevisorer inte bedöms som det ”mest kostnadseffektiva sättet att utveckla en 
gemensam grundkompetens och gemensamma referensrammar. ESV har därför valt att 
prioritera utbildningsinsatserna och att uppmuntra de statliga internrevisorerna att CIA 
certifiera sig. Att delta i denna certifiering ger en god kunskap om IIA:s standards vilket är 
ett grundläggande kompetenskrav för en internrevisor.”(Ekonomistyrningsverket 2008)  
 
Certifieringens fundament torde vara att de certifierade personerna och för de 
organisationer som tillhandahåller dessa personers tjänster ska utgöra ett 
verktyg som ger tillit hos intressenter för personens arbetssätt, lämplighet samt 
förmåga att utföra sitt arbete på ett sådant sätt som det kan förväntas i och med 
certifieringen.  
Certifieringens grundval skulle således kunna vara avhängigt de certifierade 
personernas och intressenters förtroende för certifieringen. Då antalet 
certifierade internrevisorer är ganska lågt är det intressant att granska varför det 
är så. Istället för att ta reda på anledningar hos den grupp som valt att inte 
genomgå någon certifiering har kommer granskningen avse en grupp som 
genomgått och klarat proven för CIA. Då certifieringen innebär en uppoffring i 
form intensiva studier ligger det nära till hands att granska de incitament som 
kan tänkas driva internrevisorn till att certifiera sig. Likt en student vid en 
högskola som förmodligen studerar då denne hoppas på ett mer attraktivt 
arbete än vad som skulle ha varit nåbart utan akademisk utbildning, strävar 
troligtvis ”CIA-studenten” efter något explicit belönande, i och med den 
alternativkostnad som certifieringen innebär. Vilka morötter eller möjligen 
piskor kan tänkas finnas som tungan på vågen vid valet att certifiera sig som 
internrevisor? 
Flertalet av våra vardagliga behov är i allmänhet behov som är medel för att nå 
något annat. Den amerikanske psykologen Abraham Maslow (1908-1970) 
menar att behoven är att se som ett slags symptom som egentligen uttrycker 
något annat, omedvetet. Till exempel kan behovet av att tjäna eller samla 
pengar ha sin bakgrund i att det finns ett omedvetet behov av trygghet och 
självrespekt (Bärmark 1976). Vad kan tänkas motivera en internrevisor att 
genomgå CIA?  
 
För att försöka besvara frågan har, vilket beskrivits i metodkapitlet ovan, fyra 
intervjuer med certifierade internrevisorer genomförts, för vilka redovisas i 
nästkommande kapitel. 
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4. Empiri 

För att nå syftet med uppsatsen, att ge en inblick i tänkbara anledningar som 
personer vilka arbetar med internrevision kan tänkas ha för att genomgå 
certifiering, har fyra intervjuer med fyra olika respondenter genomförts. 
Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats envar i 
Stockholm. 

4.1. Intervju med Håkan Berg 

Plats: Swedbanks Huvudkontor, Brunkebergstorg 8, 111 51 Stockholm 
Tid: 2008-05-23 kl 09:00 
Respondent: Håkan Berg internrevisionschef i Swedbankkoncernen (Publikt 
AB) 
Utbildad jurist, har arbetat i banksektorn i tjugofyra år, varav tjugo år i den 
operativa verksamheten. Berg har under de senaste fem åren arbetat med 
internrevision. 
 
Varför valde du att bli CIA? 
 
Då Berg iklädde sig rollen som internrevisionschef visste han inte riktigt vad 
internrevision egentligen var. ”Som gammal jurist letade jag snabbt upp de regelverk 
som fanns på området och kom då snabbt i kontakt med IIA och IIA:s standard. Den 
förhärskande modellen bland större internrevisionsavdelningar var IIA:s standard". 
Berg började inte med CIA utan han lärde sig standarden och lärde sig tillämpa 
den.   
 
”Banker är speciella har alltid haft gedigen internrevision då deras verksamhets förtroende hos 
allmänheten är fundamental. Det är viktigt att ha en modell att jobba efter. Viktigt att man 
arbetar på samma sätt i hela koncernen.”  
 
Berg berättar att CIA examen ansågs hos koncernledningen vara ett kvitto på 
att internrevisorerna kan modellen. Det sågs även som en kvalitetssäkring och 
då bestämde sig Swedbank att ha det som policy. Berg var med och resonerade 
kring policyn. Banken var i detta läge även på väg att bli internationell vilket 
medförde att den internationella standard som CIA utgör passade bra i 
koncernen. Då policyn blev officiell kände Berg att de var dags att certifiera sig 
eftersom det är lättare att ställa krav på sina anställda om man själv innehar en 
CIA. 
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Berg menar att ett bekymmer som skulle kunna ha betydelse för andelen 
certifierade är att CIA (oftast) ges på engelska. Berg berättar att bankens 
utbredning till Ukraina inneburit problem då en del av de anställda inte 
behärskar engelska, vilket inneburit dubbla barriärer att övervinna. 
 
Vad tror du är anledningen till att internrevisorer väljer att certifiera sig? 
 
”De som gör det ser det som en bra del av den egna utvecklingen, naturlig steg att som 
internrevisor att kvalitetssäkra sig”. 
 
Huvudskäl till att avstå CIA? 
 
Berg menar att han ser två huvudförklaringar till att avstå. 
 
”Språket, om man befinner sig i en svenskspråkig miljö finner man ingen vinst i att 
anstränga sig för att certifiera sig. Den andra gruppen tycker att de kan internrevision, att de 
kan IIA: standard och att alternativkostnaden inklusive kostnaden för själva certifieringen 
är för stor.” 
 
I internrevisionschefsrollen ansvarar Berg enligt IIA:s standard för att 
personalen ska fortbilda sig, Berg ser CIA som en del av den processen. 
 
Om någon vill arbeta med internrevision hos Swedbank och göra det en längre 
tid skall denne certifiera sig berättar Berg. Varje medarbetare har en egen 
utvecklingsplan för fortbildning. Den som inte klarar hålla den kompetensnivå 
som krävs får inte vara kvar. Detta har inte hänt. dock förekommer det att 
personer missar CIA tentan men ingen har misslyckats över en längre period. 
CIA-studenten får lägga både arbetstid och fritid till att plugga inför CIA, om 
fler läser samtidigt bildas det studiegrupper. Berg bedömer att hälften av tiden 
som läggs ned görs på arbetstid resten på fritiden. 
 
Får den certifierade medarbetaren löneförhöjning? 
 
”Nej inte genom certifieringen dock på sikt då man tillskansar sig sådan värdefull 
information att kompetensen ger högre lön. Nordea har emellertid ett bonussystem som 
innebär att certifieringen genast innebär ett lönelyft.” 
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Berg säger att Swedbank definitivt ser det som en klar fördel att den som söker 
en tjänst inom internrevision redan innehar CIA.  
 
SEB och handelsbanken har inte som policy att personalen ska vara CIA vilket 
Swedbank och Nordea har. 
 
Berg ombeds resonera kring det grundläggande kravet om minst 120 HP(eller 
annan adekvat utbildning genom dispens) för att bli CIA. 
 
Berg menar att det grundläggande kravet är bra och att de uteslutande anställer 
akademiker. Berg menar att det framförallt är studievanan som är det viktiga att 
ha med sig från högre studier, då CIA examen kräver studievana. 8 av 10 vid 
Swedbanks internrevision är ekonomer men Berg menar att Swedbank inte 
nödvändigtvis efterfrågar ekonomer, men som han uttrycker, att det är 
”ekonomer som tenderar att söka utsatta tjänster”.  
 
Vad säger Berg om ESV:s förslag om kompetensprofil och att även denna 
skulle gälla privat sektor.  
 
”Vi arbetar med att förbättra interna processer på ett proaktivt vis det ligger i 
styrelsens/ledningens intresse i att kontrollera att det de beslutat om faktiskt blir uträttat 
enlig instruktionen eller överhuvudtaget. Styr man på rätt vis är man på väg åt rätt håll. 
Internrevisionen granskar risker och slår larm för att skapa förbättringar helst innan felet 
inträffat. Om ni gör si så blir det bättre. Med den modell ni har så tar ni väldigt stora risker, 
gör ni så här så minimerar ni riskerna. Att säga till i efterhand är mycket sämre än att se 
till så att man inte hamnar fel - - - om inte det konkurrensutsatta företaget på en privat 
marknad ser nyttan med internrevisionen så skulle den inte finnas, det är självreglerande. 
Tillför man ingenting så blir man inte långvarig. De som inte har får skylla sig själva och att 
genom information så kommer företag utan funktionen successivt inse finessen med 
internrevision.” 
 
Berg om CIA:s roll i externrevisorns bedömning av internrevisionens 
kompetens. 
 
”Den bör absolut vara till god hjälp för att anse att internrevisionen kvalitet och kompetens 
och att den policy om CIA som Swedbank innehar underlättar vid externrevisorns 
bedömning”. 
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Berg berättar även att internrevisionens roll vid räkenskapsrevision är 
assisterande och är externrevisorn behjälplig som dock bär fullt ansvar samt att 
externrevisorn vid sin förvaltningsrevision litar på internrevisionens bedömning 
fullt ut. 
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4.2. Intervju med Rasmus Forsblad 

Plats: Öhrlings PricewaterhouseCoopers huvudkontor, Torsgatan 21, 113 97 
Stockholm 
Tid: 2008-05-23 kl 14:00 
Respondent: Rasmus Forssblad, CIA Manager, Öhrlings-
PricewaterhouseCoopers (PWC) 
Arbetat på PWC I två år, innan det med internrevision hos polisen och 
dessutom med extern och internrevision hos Deloitte. Forsblad är manager 
vilket innebär personalansvar och inte så mycket arbete hos kund längre. 
Forsblad blev CIA 2004. Forsblad har läst vid Stockholms universitet 
 
Varför valde du att bli CIA? 
 
Forsblad kände att det var ett naturligt val att Certifiera sig. Då det är den bästa 
kvalitetsstämpel som finns för den som arbetar med internrevision. ”Är det något 
man ska vara i internrevisionen så är det CIA.” CIA är ett sätt att visa upp sin 
kompetens, han menar också att det var nyttigt och han lärde sig mycket. Den 
ursprungliga drivkraften var att han ville ha en. 
 
Påverkades du av någon annan för att ta din CIA? Nej, ingen kräVDe detta. 
Numera finns det emellertid det en önskan på PWC att de som arbetar med 
internrevision ska ha CIA. ”En kvalitetsstämpel internt då man är säker att man har 
rätt kompetens. Dessutom ser det bra ut gentemot kund, konkurrenter och på CV” 
Forsblad har ett önskemål om att hans personal ska vara CIA. Av 15 
internrevisioner är det 5 som är och några till håller på. 
 
Önskan katalyseras dessutom genom att PWC ger studenterna ”ett par dagar att 
plugga inför CIA, dessutom belönas den som tagit CIA med en gratifikation med en 
ekonomisk engångssumma, lite lull lull och blommor.” 
 
Vad tror du är anledningen till att internrevisorer väljer att certifiera sig? 
 
”Jag ser det som en klar konkurrensfördel vid arbetsansökan men det är förstås inte 
avgörande. Det visar ett engagemang för internrevision då mycket tid krävs.  
I internrevisionsvärlden innebär CIA en högre status och chefer på större bolag som hyr in 
konsulter ser det som en kvalitetsstämpel.” 
 

 



 
 

32

 
Huvudskäl att avstå CIA? 
 
Forsblad har såsom åsikt att många som väljer att avstå en certifiering står att 
finna i den offentliga sektorn 
”Många där har ansett att CIA inte passar in i det arbete man utför där.” 
 
Han tror också att åldern har en betydande roll för andelen CIA. Att som 55 
åring sätta sig med näsan i böckerna håller han inte för troligt, ”många som tar den 
är runt 25-30 då man själv behöver den kunskap som CIA provet ger.” 
 
Det faktum att certifieringen är på engelska tror Forsblad har haft en 
bidragande orsak till andelen CIA:s och att ”främst äldre, drar sig för att skriva 
provet”. Han tycker inte att en översättning vore någon lösning utan att det 
kommer reglera sig själv på sikt. 
När Forsblad reser internationellt lägger folk märke till CIA på ett annat vis 
vilket gör att ”den som har ambitioner att arbeta utomlands kanske borde ha CIA. I 
Sverige kommenteras CIA inte så mycket då det är mer okänt. Jobbar du i en internationell 
miljö blir CIA ett mer naturligt steg att ta” 
 
ESV:s förslag till kompetensprofil ställer sig Forsblad positiv till. 
 
I den reviderade koden slopas kravet om 3 miljarder i omsättning för företag 
som måste visa att man inte behöver internrevision. Detta tror Forsblad 
kommer göra marknaden för internrevision mycket större. ”Många mindre mogna 
företag kommer nu efterfråga internrevision vilket ofta betyder mer arbete då dessa inte är lika 
inkörda”. 
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4.3.Intervju med Lars Agerberg 

Plats: Ekonomistyrningsverket (ESV), Drottninggatan 89, 104 30 Stockholm 
Tid: 2008-05-23 kl 15:30 
Respondent: Lars Agerberg Ekonomistyrningsverket
Lars har arbetat för ESV i tre veckor. Tidigare varit på Skandia och SAS som 
internrevisor och på Deloitte som externrevisor. Aktiv i internrevisionernas 
förening. Var delaktig i försöken att starta upp en kurs i internrevision vid 
Linköpings universitet. Är CIA certifierad. Ackrediterad kvalitetssäkrare av 
internrevision från IIA. Internrevision skal var femte år kvalitetsgranskas utifrån 
IIA-standards, best practice. Har formell behörighet att revidera kollegor i 
branschen. Lars är f.n. EU-revisor och ansvarar för internrevision för s.k. 
territoriella fonder. Fil kand. på enstaka kurser från Örebro universitet och 
Stockholms universitet. 
 
Varför valde du att bli CIA? 
 
”Hade inte tänkt då jag hade gått de flesta kurser i internrevission som går att läsa. Men 
när skandia blev uppköpt av Old mutual blev jag del av den anglosaxiska 
redovisningsvärden och för att positionera mig valde jag att certifiera mig. Har inte stött på 
några krav eller policies för CIA-certifiering. CIA är extremt nyttig om man tänkt göra 
karriär i ett internationellt företag. Förväntningarna har helt klart besvarats dock tillförde 
den inte så mycket ny kunskap då jag arbetat så många år inom internrevision. Det var dock 
intressant att se den anglosaxiska synen på internrevision medan ex de amerikanska 
skattereglerna inte tillförde så mycket som svensk internrevisor.” 
 
Vad tror du är anledningen till att internrevisorer väljer att certifiera sig? 
 
För en internrevisor som jobbar i svensk verksamhet finns ingen nytta att ta CIA om inte 
man ska byta jobb. Jobbar man i en internationell miljö finns det dock vinster. 
 
Huvudskäl till varför man väljer att avstå CIA? 
 
”Ingen ställer det kravet. 
Den är på engelska, själva provet kräver mycket goda kunskaper i engelska för att hinna 
med att göra provet under den utsatta provtiden. Den engelska litteraturen är också 
besvärande för en del. CIA kan ses lite väl amerikansk för personer som arbetar i 
svenskspråkig miljö. Många av Sveriges internrevisioner arbetar statligt vilket ofta är en 
svenskspråkig miljö, ett faktum som talar emot att de väljer att certifiera sig.” 
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Kommer andelen CIA reglera sig själv på sikt? 
 
”Ja de ökade kraven hos internrevisionschefer angående CIA kommer driva utvecklingen 
samt att pensionsavgångar kommer accelerera andelen CIA:s. Den internationaliseringen 
kommer också driva utvecklingen framåt.” 
  
ESV:S kompetensprofil är ett bra steg framåt för professionen  och gagnar ett 
säkerställande av kvalitén i internrevisionen. 
 
Någon speciell bakgrund som du tycker är mer lämpad än annan för arbete med 
internrevision? 
 
”En som specialiserat sig på organisatoriska processer ex projektledning i den typ av 
operationell internrevision som yrket ligger just nu. Nu har en del av utvecklingen med 
redovisningsskandaler gjort att internrevisionen gått mot lite mer finansiell internrevision det 
finns ju dock undantag t.ex. banker som måste ha finansiell revision.” 
 
Ändrade regler i koden 
 
”Borde göra marknaden större och internrevisorer till ett vanligare inslag i det svenska 
näringslivet.” 
 
Förhållandet mellan internrevisionen och externrevisionen 
 
Agerberg har arbetat både som extern- och internrevisor internrevisionen vilket 
gör att han sett samarbetet ur flera synvinklar. Agerberg menar dock att han i 
sitt arbete haft mycket begränsad kontakt med externrevisionen och att de enda 
han vet som har ett tätt samarbete är banker men att det är undantag som 
bekräftar regeln. 
 
 

 



 
 

35

 

4.4. Intervju med Gunilla Werner Karlsson 

Plats: If-skadeförsäkringar Huvudkontor, Barks väg 15, 106 80 Stockholm 
Tid: 2008-06-05 kl 09:00 
Respondent: Gunilla Werner Karlsson, Revisionschef/ Chief Audit Executive 
Internal Audit. 
Läst vid Handels i Stockholm och har en utbildning designad för externrevision 
Arbetat som externrevisor på KPMG. Började med internrevisor på heltid 1997 
som internrevisionschef på riksbanken. Återvände till KPMG för att starta upp 
deras konsultativa internrevision år 2000, var sedan kvar där till 2006 då jag 
började på IF. Ansvarar idag för IF och hela Sampokoncernen beträffande 
internrevision. Ledamot i yrkesstrategiska kommittén vid internrevisorernas 
förening. 
 
Varför CIA? 
 
”Tog CIA 2001 eller 2002, tänkte på det redan när jag var på riksbanken men fick inte 
igång mig själv. När jag sedan började på KPMG och insåg jag att det var det enda kvitto 
på kompetens som vi internrevisorer kan ha dessutom är det enda sättet att bli trovärdig i 
marknadsföring. Dessutom ställde jag det kravet på mina medarbetare vilket skulle påverkat 
trovärdigheten ifall jag låtit bli att göra. En god chef som ställer krav på sina anställda måste 
leva som denne lär. Dessutom innebar CIA en generell respekt både marknadsföringsmässigt 
och internt. 
Certifieringen gjorde även att man tvingas lära sig standards bättre vilket gör att man har det 
lättare att diskutera med den man reviderar. Internrevision går ut på att överpröva 
kompetenta människors beslut och arbete är inte alltid så roligt. Vid denna överprövning är 
det skönt att ha ett allmänt accepterat kvitto på den egna kompetensen, dessutom är det skönt 
för alla parter att veta att även internrevisionen revideras var femte år för att på så vis 
garantera kvaliteten hos den.” 
 
Vad tror du är anledningen till att internrevisorer väljer att certifiera sig? 
 
”Certifieringen skapar en bättre argumentation och ett yttre förtroende resten av 
anledningarna ligger hos individen.” 
 
Werner Karlsson berättar även att när personalen tar sin CIA uppvaktas detta 
med en gåva och gratifikation, en lönereglering sker dessutom utanför normal 
lönerevision. 
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IF uppmuntrar aktivt sina anställda att ta CIA.” Vi har ett vinstdelningssystem för alla 
anställda utan individuella bonusar och för full vinstdelning ska en internrevisor ha påbörjat 
CIA-utbildningen. Vi är 18 stycken i min grupp så smittoeffekten om någon börjar är 
uppenbar. Utvecklingen är tydlig, fler och fler väljer att certifiera sig. När det rekryterades till 
internrevisionstjänster förr sökte man ofta en godkänd eller auktoriserad revisor medan man 
nu för tiden efterfrågar folk med CIA i arbetsannonserna.” 
 
Huvudskäl till att avstå CIA? 
 
”Anledningarna ligger hos individen. Här arbetar vi väldigt internationellt vilket gör det med 
naturligt att skaffa sig en CIA.” 
Dock menar Werner Karlsson att språkbarriärerna är något man gömmer sig 
bakom. Och den enkät som gjordes i SOU (2003:93 Internrevision i staten) ”och den 
låga viljan till CIA berodde på dels en ålderstigen grupp och dålig insikt.” 
 
Vad tror du har påverkat utvecklingen? 
 
”Den internationella utvecklingen med globaliserade företag och det ryck som Nordea gjorde 
för ett tiotal år sedan då man där bestämde sig för att sätta CIA på kartan, exemplets makt 
är oerhört stor”. 
 
Grundkompetensen om 120 hp 
 
”Jag tycker det är viktigt med ett basutbildningskrav. Har man en akademisk utbildning har 
man en bättre förmåga att ta till sig texter och resonemang. Jag tycker däremot inte det är 
lämpligt att ha någon speciell utbildningsbakgrund. Det är direkt avhängigt instruktionen 
från styrelsen vilken bakgrund som är mer eller mindre lämplig. Risken är att 
internrevisionen blir jättebra på en del och kanske inte klarar av en annan”. 
 
IF står under finansinspektionens tillsyn men IF med nuvarande styrelse hade 
förmodligen haft det ändå då vinsterna är uppenbara. 
 
ESV:s kravprofil 
 
”Tycker det är värdefullt. Staten har legat lite efter under en lång tid då den interna 
kontrollen i staten varit eftersatt vilket gjort att internrevisionen setts som den interna 
kontrollen vilket inte är rätt.  
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Den s.k. FISKEN, Förordningen om intern styrning och kontroll är statens egen kod dvs. 
att statliga myndigheter ska utfärda en internkontrollrapport. Den fördomsfulla men kanske 
sanna bilden av statlig internrevision är att dess kompetens måste lyfta.” 
 
Nya koden 
 
”Föder koden intern konroll eller internrevision? Tydliggörande av styrelsens ansvar vilket 
skapar en marknad för hjälp på detta område. Internrevisionen vill bli en proaktiv 
verksamhet istället som externrevisionens reaktiva roll.” 
 
Förhållandet mellan internrevision och externrevision 
 
”Internrevision och externrevision är egentligen inte så rasande stor. Det är regelverken som 
skiljer medan metodiken är väldigt lik. Det handlar om att ställa upp en hypotes för att 
sedan testa om den håller. Externrevisionen arbetar med lagar och regler som skapats utanför 
organisationen och internrevisionen med regler som skapats inom det egna företaget i fallet IF 
ska internrevisionen arbeta med operationell internrevision och ingen finansiell vi är styrelsens 
förlängda arm och vår styrelse har bestämt att vi ska arbeta med ren operationell 
internrevision.” 
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5.Resultat 

Att sammanfatta ett resultat av intervjuerna torde inte vara en alltför svår 
uppgift då det fanns en stor samstämmighet mellan respondenterna. Det bör 
dock poängteras att tre av respondenterna var på något sätt ansvariga för 
internrevisionsverksamhet och därtill hörande arbetsledningsrätt och chefskap. 
Två av respondenterna hade till och med varit med och startat upp 
internrevisionsverksamheten på sina respektive arbetsplatser eller före detta 
arbetsplatser. Till detta faktum tillkommer att alla fyra haft sina certifieringar i 
svenska mått mätt förhållandevis länge.  

5.1. Respondenternas motiv 

Berg certifierade sig med anledning av att han tyckte att den förhärskande 
modellen bland större internrevisionsavdelningar var IIA:s standard och att om 
det fanns något kvitto på kunskaper inom detta, så var det CIA. Berg tog sin 
CIA även för att han ställde detta krav på sina underordnade. 
Forsblad kände att det var ett naturligt val att Certifiera sig. Då det är den bästa 
kvalitetsstämpel som finns för den som arbetar med internrevision. ”Är det något 
man ska vara i internrevisionen så är det CIA.” CIA är ett sätt att visa upp sin 
kompetens, han menar också att det var nyttigt och han lärde sig mycket. Den 
ursprungliga drivkraften var att han ville ha en. Numera är det även bra att ha 
en med anledning av Forsblads önskan att även hans underställda gärna ska 
vara CIA. Agerberg tog sin CIA för att positionera sig i den internationella 
koncern han var anställd inom. 
Werner Karlsson insåg att det var det enda kvitto på kompetens som vi 
internrevisorer kan ha dessutom är det enda sättet att bli trovärdig i 
marknadsföring. ”Dessutom ställde jag det kravet på mina medarbetare vilket skulle 
påverkat trovärdigheten ifall jag låtit bli att göra. En god chef som ställer krav på sina 
anställda måste leva som denne lär. Dessutom innebar CIA en generell respekt både 
marknadsföringsmässigt och internt”. 
 
Samtliga respondenter har mer eller mindre haft positionering som anledning 
till varför de genomgått sin CIA. Det har handlat om att styrka sin kompetens 
och att kunna visa upp den samma för olika intressenter vare sig det varit 
nuvarande arbetsgivare, tidigare arbetsgivare, framtida arbetsgivare, egen 
personal eller övriga intressenter på marknaden för internrevision. Werner 
Karlsson uttrycker certifieringens betydelse för det egna jaget; 
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”Internrevision går ut på att överpröva kompetenta människors beslut och arbete är inte alltid 
så roligt. Vid denna överprövning är det skönt att ha ett allmänt accepterat kvitto på den 
egna kompetensen”. 

5.2. Generella anledningar att (ha) avstå/avstått 

Agerberg, Berg och Forsblad menar att språket är en förklaring till varför en 
internrevisor väljer att inte genomgå CIA dels genom att befinna sig i en 
svenskspråkig miljö och därför inte finner någon vinst i att anstränga sig för att 
certifiera sig. Forsblad tror också att ”främst äldre, drar sig för att skriva provet” med 
anledning av språket men även att de tycker de kan internrevision en teori som 
stöds av Berg.  Forsblad menar att ”många som tar den är runt 25-30 då man själv 
behöver den kunskap som CIA provet ger.” 
Forsblad har såsom åsikt att många som väljer att avstå en certifiering står att 
finna i den offentliga sektorn vilket ofta är en svenskspråkig miljö en åsikt som 
också Agerberg innehar. 
Werner Karlsson menar emellertid att språkbarriärerna är något som används 
för att gömma sig bakom. Och den enkät som gjordes i SOU (2003:93 
Internrevision i staten) ”och den låga viljan till CIA berodde på dels en ålderstigen grupp och 
dålig insikt.”  
Ingen av respondenterna tror dock på en översättning då den svenska 
marknaden är alltför liten och att det istället kommer reglera sig själv på sikt. 

 5.3. Internationell miljö 

Samtliga respondenter har såsom åsikt att CIA är mycket användbart när 
arbetet sker internationellt eller i en internationell miljö. Berg menar att den 
internationella standard som CIA utgör passade bra i koncernen då banken vid 
beslutandet om CIA-policyn var på väg att bli mer internationell.  Forsblad 
säger att ”den som har ambitioner att arbeta utomlands kanske borde ha CIA. I Sverige 
kommenteras CIA inte så mycket då det är mer okänt. Jobbar du i en internationell miljö 
blir CIA ett mer naturligt steg att ta”. Agerberg innehar samma åsikt och påpekar 
att ”CIA är extremt nyttig om man tänkt göra karriär i ett internationellt företag. 
Förväntningarna har helt klart besvarats dock tillförde den inte så mycket ny kunskap då jag 
arbetat så många år inom internrevision”. Werner Karlsson stöder övrigas åsikt och 
menar även hon att det är nyttigt att ha en CIA då anställda inom IF/Sampo 
”arbetar … väldigt internationellt vilket gör det med naturligt att skaffa sig en CIA.” 
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 5.4. Internrevisionmarknadens ökade krav 

Respondenterna Berg, Forsblad och Werner Karlsson berättade att de på sina 
arbetsplatser ser det som önskvärt att personalen innehar CIA detta var till och 
med policy på Bergs arbetsplats (Swedbank) vidare berättade Berg att även 
Nordea hade en sådan policy. Werner Karlsson berättade att när hon tagit sin 
CIA var det med anledning att hon ville leva som hon lärde då hon vid uppstart 
av KPMG:s konsultativa internrevisionsavdelning som chef ställde det som 
krav på sina underställda. Även Berg hade samma tankar då det är lättare att 
ställa krav på sina anställda om man själv innehar en CIA. 
 Respondent Agerberg menar trots att han själv inte stött på några krav eller 
policies för CIA-certifiering ”att de ökade kraven hos internrevisionschefer angående 
CIA kommer driva utvecklingen samt att pensionsavgångar kommer accelerera andelen 
CIA:s. Den ökande internationaliseringen kommer också driva utvecklingen framåt.” 
Samtliga respondenter ger således anledning till att skäligen misstänka att ökade 
krav från internrevisionschefer och uppdragsgivare av internrevision skulle 
kunna vara eller komma att bli en stor avgörande faktor för dem som 
arbetar/vill arbeta med internrevision, dessutom återger tre av respondenterna 
att det dessutom finns ekonomiska incitament för den som idag är anställd att 
genomgå en certifiering och att det som arbetssökande är en fördel att redan ha 
en CIA. Werner Karlsson talar om att ”när det rekryterades till internrevisionstjänster 
förr sökte man ofta en godkänd eller auktoriserad revisor medan man nu för tiden efterfrågar 
folk med CIA i arbetsannonserna.” Enligt vad som frmgått underlättas kravet eller 
piskan om CIA på många företag av att företagen tillhandahåller en morot för 
den som lyckas ta den. Många gånger får den anställde ett lönelyft och någon 
form av ytterligare gratifikation. 

5.5. Trovärdighetsdiskussion 

Då resultatet bygger på fyra respondenter som möjligen kan anses som lite av 
pionjärer beträffande certifieringen blir resultatet som ovan beskrivits möjligen 
annorlunda jämfört om empirin skulle ha avhandlat ”vanliga” anställda 
certifierade internrevisorer. Nu förelåg det emellertid så att ingen ”vanlig” 
anställd hade möjlighet att ställa upp för en intervju vilket självklart var en 
begränsande faktor. 
 
Det faktum att resultatet endast bygger på fyra respondenter skulle även det 
kunna ses som en begränsande faktor i fråga om resultatets trovärdighet, dock 
tror jag att just de här respondenterna och deras bakgrund och position hjälpt 
till att ge uppsatsen extra skärpa då respondenterna varit mycket väl införstådda 
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med den problematik som tagits upp i uppsatsen även om de kanske inte 
representerade den ”genomsnittlige” internrevisorn. Dessutom var 
samstämmigheten stor respondenterna emellan vilket även det kan anses höja 
trovärdigheten. 
 
Kritik kan även föras mot avgränsningen och det faktum att endast personer 
som genomgått certifieringen har intervjuats. D.v.s. att personer som inte 
genomgått eller tänkt genomgå certifiering ej har beaktats. Som förklaring 
menar jag att det är lättare att få en bredare bild då personer som genomgått 
certifieringen skulle ha lättare att sätta sig in i problematiken som omgärdar den 
samma än vice versa, då en certifierad person faktiskt varit icke certifierad men 
inte tvärtom. En liknande djuplodande intervjuundersökning av ickecertifierade 
revisorer kanske vore en tänkbar arbetsgång innan en enkätundersökning 
innehållande en större grupp internrevisorer företas. Vidare går det enbart att 
spekulera i hur responsen hade varit om förfrågan om intervjuer hade givits 
denna grupp.  
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6. Analys & Slutsats 

Det verkar onekligen som internrevision har blivit mer vanligt förekommande i 
Sverige under det nya millenniet och att internrevisorn är en väldigt viktig del av 
den svenska ekonomin. Då det blivit vanligare innebär det att det är fler 
människor som arbetar med internrevision och att de dessutom nu efter 
revideringen av Svensk kod för bolagsstyrning, i juli 2008, kommer att bli ännu 
fler. Ju fler som håller på med samma sak desto viktigare blir det med ett 
gemensamt system för att säkerställa kvalitén av kompetensen för dem som 
håller på med det. Som tidigare nämnts är CIA den enda internationellt 
accepterade certifieringen för internrevisioner vilket gör att som Rasmus 
Forsblad vid PWC beskriver det: ”är det något man ska vara i internrevisionen så är 
det CIA.”  Det verkar som att CIA står på randen till att bli ett måste i 
internrevisionssverige och att andelen CIA kommer att accelereras radikalt 
inom de närmsta åren dels på grund av ökade krav men även till en stor del 
avhängigt den naturliga föryngring som erfarits står för dörren inom 
internrevisionen i Sverige. 
 
Syftet med uppsatsen är att ge en inblick i anledningar som personer som 
arbetar med internrevision kan tänkas ha för att genomgå den internationellt 
erkända certifieringen som internrevisor. I resultatet framträder tre 
huvudsakliga anledningar till varför en internrevisor i dagsläget genomgår 
certifieringen, syftet är således uppnått och besvaras nedan enligt följande 
slutsats:  
 

• Det första fallet är när vederbörande arbetar på en 
internrevisionsavdelning där det ställs krav om att de anställda ska vara 
CIA vilket gör det omöjligt att i längden arbeta kvar om inte 
certifieringen verkligställs. 

 
• Det andra fallet är när någon arbetar på en internrevisionsavdelning där 

det inte finns något krav och blir intresserad av att byta arbetsgivare. Det 
verkar som en CIA kommer vara något som blir allt vanligare på 
arbetsgivarnas önskelista då ny personal eftersöks till sina 
internrevisionsavdelningar. Detta framstår vara än viktigare då företaget 
arbetar på en internationell marknad då CIA är ett internationellt 
accepterat ackrediteringssystem. 

 

 



 
 

43

 
• Det tredje fallet är då en internrevisor/internrevisionschef startar upp en 

ny internrevisionsavdelning vid ett företag och sen beroende av 
förtroende- eller marknadsföringsmässiga skäl själv väljer att bli en CIA. 

 
Det kan självklart tänkas att det kan finnas andra anledningar till att genomgå 
en CIA-examen men resultatet pekar mot att de här tre typfallen är vanligt 
förekommande. I nästkommande avsnitt återges mina tankar kring utvecklingen 
av internrevisionsprofessionen och tillhörande certifiering. 

6.1. Egna reflektioner 

Jag håller det för sant att CIA-examen inom en inte alltför avlägsen framtid 
kommer att vara en självklarhet för alla som arbetar med internrevision och att 
det kommer bli ett krav som marknaden kommer ställa. Det kan tänkas vara bli 
på det viset att en person som i längden vill vara verksam som anställd 
internrevisor helt enkelt inte har eller kommer att ha något val beträffande 
certifieringens vara eller inte vara, vilket respondent Berg bekräftats att så redan 
är fallet vid Swedbanks internrevision. Därmed inte sagt att detta skulle vara 
något negativt, tvärtom. En marknad som strävar mot likhet och stringens i sin 
yrkesutövning leder med största sannolikhet till en mer professionell och 
skicklig yrkeskår. 
 
Förmodligen kommer det på sikt gå mot att internrevisorer helt och hållet ser 
det som ett naturligt steg att genomgå certifieringen och att det kommer vara 
ett mål som är eftersträvansvärt. Dock framträder bilden om att vi inte kommer 
få se något lagreglerat krav om CIA inom den privata sektorn, dock menar jag 
att den statliga sidan mycket väl kan komma att lagreglera kravet om CIA 
särskilt då svenska myndigheter i allt större omfattning agerar i en internationell 
miljö(EU). 
 
En intressant iakttagelse som gjorts under uppsatsens gång och som visserligen 
faller utanför uppsatsens syfte är diskrepansen mellan de olika respondenternas 
erfarenhet av samarbetet mellan intern- och externrevisorn. I fallet Swedbank 
var samarbetet intensivt medan respondenterna Agerberg och Werner Karlsson 
menade att samarbetet nästintill var obefintlig. Detta skulle kunna innebära att 
externrevisorn inte alls är en viktig part i bedömningen av internrevisionens 
kompetens och att externrevisorn endast i fallet med banker är intresserad av 
internrevisionens faktiska arbete. En undersökning om externrevisorns syn om 
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förhållandet till internrevisorn vara intressant och således kunna utgöra uppslag 
för vidare forskning.  
 
En kvantitativ undersökning om anledningar till certifiering skulle också vara, 
vilket uppsatsen syftar till, intressant då det verkar som utvecklingen är på väg 
mot att arbetsgivare ställer krav på sina arbetstagare beträffande certifieringen. 
En ansats vore att utforma en undersökning som vid detta faktum undersöker 
moroten och piskans betydelse för CIA-studentens välgång, hur mycket hjälper 
av arbetsgivaren avsatt tid för självstudier, vad betyder ett lönelyft för 
”ledtiden” eller hur avgörande är kulturen på arbetsplatsen, arbetskamraternas 
inställning och sporrning? En annan ansats vore att undersöka samtliga 
internrevisorers syn av certifieringen och varför eller varför inte den framstår 
som ett naturligt steg i karriären. 
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