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Abstract  
During the recent period, several notorious scandals about money laundering crimes or suspicions of 
money laundering in the banking sector have occurred in large banks operating in Sweden. Regulations 
on what a bank must do to prevent money laundering have become stricter over the past ten years. Money 
laundering or suspicion of money laundering are one of the biggest risks banks can face. A bank has an 
internal audit function that creates security and a balanced picture of how well processes and routines 
work for both the board and management. An audit carried out by the internal audit function is part of the 
framework for risk management in a bank. However, it is considered a challenge for the internal audit 
function to detect money laundering because perpetrators actively bring illegal money into the system and 
hide the verification chain to avoid prosecution. 

 

The purpose of the study is to create an understanding of how the internal audit process prevents money 
laundering in banks that have activities in Sweden with the help of three organizational factors. The study 
has a qualitative approach where semi-structured interviews were conducted. Furthermore, the study 
found indications that the three organizational factors are of great importance in the prevention of money 
laundering in the large banks operating in Sweden. However, the study has made great delimitations; 
hence, further research is needed. 
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Sammanfattning  
Under den senaste perioden har flera ökända skandaler om penningtvättbrott eller misstankar om 
penningtvätt inom banksektorn förekommit i stora banker som är verksamma i Sverige. Regelverk för vad 
en bank måste göra för att motverka penningtvätt har blivit skarpare under de senaste tio åren. 
Penningtvättbrott eller misstanke om penningtvätt är en av de största riskerna som banker kan utsättas 
för. I en bank har man en internrevisionsfunktion som skapar trygghet och en balanserad bild av hur väl 
processer och rutiner fungerar för både styrelsen och ledningen. En granskning som 
internrevisionsfunktionen utför är en del av ramverket för riskhantering i en bank. Det anses dock vara en 
utmaning för internrevisionsfunktionen att upptäcka penningtvätt eftersom gärningsmän aktivt medför 
illegala pengar in i systemet och döljer verifieringskedjan för att undvika åtal.  

 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur internrevisionsprocessen förebygger penningtvätt i 
banker som har aktiviteter i Sverige med hjälp av tre organisatoriska faktorer. Studien har en kvalitativ 
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om att de tre organisatoriska faktorerna har en stor betydelse vid förebyggandet mot penningtvätt i de 
stora bankerna som är verksamma i Sverige.  Studien har gjort stora avgränsningar; därför är detta 
område i behov av vidare forskning. 
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Begreppsförklaringar 
Internrevision1 = Det är den internrevision som internrevisionsfunktionen utför i banken. 

I denna uppsats behandlas även begreppet internrevision som det valda ämnesområde och 

som ett samlingsbegrepp för all internrevisionsrelaterade begrepp.  

 

Internrevisionsfunktion = Kallas även för internrevisionsavdelningen i uppsatsen. 

Internrevisionsfunktionen och internrevisionsavdelningen ska förstås på samma sätt.  I 

citat, speciellt i kapitel 6 Empiriskt Resultat, kommer läsaren att bemöta citat som nämner 

begreppet internrevision. I dessa sammanhang ska detta begrepp uppfattas som 

internrevisionsfunktionen. Det är för enkelhetens skull för läsaren att hänga med i 

uppsatsen. Således, när internrevisionsfunktionen nämns, menar man bankens 

funktion/avdelning för internrevision. Det är internrevisionsfunktionen som utför 

internrevisionen i banken.  

 

Internrevisor = I denna uppsats uppfattas internrevisorn som en fysisk person som jobbar 

inom internrevisionsfunktionen på en bank. Internrevisor arbetar med internrevision.  

 

Internrevisionsprocessen = Kallas även för internrevisionspraxis i denna uppsats. När 

internrevisionsfunktionen utför internrevision kallas denna process för 

internrevisionsprocessen i denna uppsats. Vi kommer att omväxlande använda orden 

internrevisionspraxis och internrevisionsprocess. Både internrevisionspraxis och 

internrevisionsprocess ska förstås utifrån ett processperspektiv. 

 

                                                
1 Observera att följande begreppsförklaringar är unika för denna uppsats. Samtliga begrepp har förklarats av författarna 
själva. För läsaren är det viktigt att ha dessa begreppsförklaringar klart för sig för att förstå uppsatsen.  
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller en bakgrund till ämnet internrevision, och mer specifikt 

internrevisionsfunktionen inom banksektorn. Följaktligen kommer detta kapitel att 

problematisera rollen av internrevisionsprocessen i förhållandet till penningtvätt i Sverige. 

Problematiseringen fokuserar på att diskutera resultat från tidigare forskning och studier 

inom ämnesfältet. Problematiseringen ligger till grund för det valda syftet och 

forskningsfrågan. Avslutningsvis presenteras uppsatsens avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt The Institute of Internal Auditors (IIA) är internrevision en oberoende, objektiv 

säkrings- och rådgivningsverksamhet (The Institute of Internal Auditors Global, u.å.a). IIA 

är en internationell yrkesorganisation vars medlemmar bland annat arbetar med 

internrevision, riskhantering, styrning och intern kontroll (The Institute of Internal Auditors 

Global, u.å.b). Internrevision skapar trygghet och en balanserad bild av hur väl processer 

och rutiner fungerar för både styrelsen och ledningen (PwC Sverige, u.å.; The Institute of 

Internal Auditors Sweden, u.å.). Internrevisionsfunktionen är den som utför 

internrevisionen. Internrevisionsfunktionen ska granska och ge råd kring styrning, 

riskhantering och kontroll enligt god internrevisionssed (The Institute of Internal Auditors 

Sweden, u.å.). Genom utvärderingen av den nuvarande situationen föreslås åtgärder för att 

öka effektiviteten inom ledningsprocesser, riskhantering, intern styrning och kontroll. Detta 

leder till att organisationen uppnår målen mer effektivt och resultatet ökar (PwC Sverige, 

u.å.). Denna granskning är alltså en del av ramverket för riskhantering. 

 

Tidigare forskning definierar internrevisionsfunktionens uppgifter inom banksektorn att 

bland annat upptäcka och förebygga fel och olagliga handlingar, bedöma bankens 

efterlevnad genom att utgå från revisionsstandarder, bankens lagar, policy och affärspraxis 

(Drogalas, Pazarskis, Anagnostopoulou, & Papachristou, 2017; Naheem, 2016; 

Rijamampianina, 2016). Denna definition följer The Institute of Internal Auditors (IIA) 

definition som sedan år 1999 har förblivit oförändrad. 

 

Inom banker finns fyra pelare i bankstyrningsstrukturen som ansvarar för den övergripande 

bedömningen och upptäckten av penningtvättsverksamhet. Dessa fyra pelarna är 



 

2 

 

internrevisionsfunktionen, revisionsutskottet, styrelsen samt extern revision (Naheem, 

2016). För administrativa ändamål rapporterar internrevisionsfunktionen till 

revisionsutskottet som är en av internrevisionsfunktionens viktigaste intressenter 

(Rijamampianina, 2016) och underkommitté till styrelsen (Lenz & Sarens, 2012). 

Revisionsutskottet ska övervaka den finansiella rapporteringen och effektiviteten i intern 

kontrollen vilka är internrevisionsfunktionen och riskhanteringssystemet (Sarens & De 

Beelde, 2006b). Revisionsutskottet uppmanas att övervaka och granska effektiviteten av 

internrevisionsfunktionen. Som en underkommitté till styrelsen, är revisionsutskottet 

mycket intresserad av årsredovisningens kvalitet och identifierar nivån av både 

regleringsrisker och compliancerisker (Lenz & Sarens, 2012). 

 

I dag finns det totalt tretton börsnoterade banker i Sverige. De största svenska börsnoterade 

bankerna är exempelvis Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank. Danske Bank är en 

annan stor finanskoncern som är börsnoterad i Danmark men är också en stor bank som är 

verksam i Sverige. Därefter har vi även Avanza Bank Holding, Catella, Collector, DNB, 

ICA Gruppen (ICA Banken), Resurs Holding, TF Bank och Volvo (Volvofinans Bank) som 

är börsnoterade banker i Sverige (Avanza, u.å.).  

 

Penningtvätt, vilket är en finansiell brottslighet, är en process för att dölja det illegala 

ursprunget av brottsliga vinster (Accountancy Europe, 2017). Det vill säga man försöker 

omvandla pengar från en brottslig verksamhet, vilket benämns som svarta pengar, till 

tillgångar som kan redovisas öppet (Länsstyrelserna, 2010). Tillväxten i det globala 

bankväsendet har underlättat verksamheten av internationell penningtvätt. I dag är det 

snabbare och enklare att flytta stora summor pengar över hela världen (Naheem, 2016). I 

Sverige regleras motverkandet av penningtvätt genom lagen (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism (Sveriges Riksdag, 2017) som vanligtvis kallas 

för penningtvättslagen, och Finansinspektionens2 föreskrifter (FFFS 2017:11). 

Föreskrifterna är byggda på både Europeiska Unionens (EU) direktiv från år 2015 och 

penningtvättslagen från år 2017 (Finansinspektionen, u.å.a). Penningtvättslagen grundas på 

                                                
2 Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet som har till uppgift att övervaka finansmarknaden och verkar för ett 
stabilt finansiellt system och gott konsumentskydd. Även andra uppgifter som att utveckla regler och kontrollerar att 
företagen följer dessa reglerna, analyserar risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet samt förstärkning 
av konsumenters ställning på finansmarknad (Finansinspektionen, u.å.b). 
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EU:s fjärde penningtvättsdirektiv vilket i sin tur baseras på internationella principer från 

Financial Action Task Force (FATF)3 (Svenska Bankföreningen, 2018; Konsumenternas, 

u.å.).  Dessa regelverk ska följas av både fysiska personer och juridiska personer som bland 

annat driver bankrörelse eller finansieringsrörelse (1 kap. 1–2§§ 2017:630; 1 kap. 2§ p.1 

FFFS 2017:11).  

 

I dag följer Sverige det fjärde penningtvättsdirektivet. Dock vid genomförandet av det 

tredje penningtvättsdirektivet i Sverige, som antogs år 2005, utfördes ganska långsamt för 

att penningtvätt då inte ansågs vara ett självständigt brott, utan enbart som förbrott4. 

Dessutom berodde det långsamma genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet på 

diskussionen vem som skulle sköta tillsynen och hur. Det var inte förrän under det första 

kvartalet år 2009 det tredje penningtvättsdirektivet trädde kraft i form av svenska 

lagstiftning (Bergström, Svedberg Helgesson, & Mörth, 2011). Kampen mot penningtvätt 

gäller inte enbart för svenska banker utan även de internationella (Swedbank, 2019). 

Banken spelar en viktig roll vid förebyggandet av sociala problem som penningtvätt och 

annan ekonomisk brottslighet samt att utreda och rapportera misstänkta fall 

(Handelsbanken, 2018; DNB Group, 2019). Flera banker, både nordiska och 

internationella, har hamnat i skottgluggen på grund av bristande rutiner för att motverka 

penningtvätt. År 2017 valde man därför att skärpa regelverken ytterligare kring 

penningtvätt i Sverige.  

 

Under de senaste tio åren har reglerna för vad en bank måste göra för att motverka 

penningtvätt blivit skarpare (Dyfvermark, Larsson Kakuli, & Gordh Humlesjö, 2019). 

Under år 2018 genomförde Accountancy Europe5 en undersökning av revisionsfunktionens 

rapportering av Key Audit Matters (KAM) i den europeiska banksektorn. I denna 

undersökning deltog bland annat DNB (i Norge), Swedbank och SEB (i Sverige) och 

Nordea Bank AB (i Finland). Här observerade Accountancy Europe att banker, speciellt 

Sverige, har utökade rapporteringselement (materialitet eller omfattning) (Accountancy 

                                                
3 FATFs uppgift är att ta fram internationella rekommendationer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism (Svenska Bankföreningen, 2018). 
4 Förbrott till penningtvätt kan vara alla typer av brott som kan resulterar i ekonomisk vinning, det vill säga det inkluderar 
även undandragandebrott vilket innebär att man till exempel lämna oriktiga uppgifter för att undvika skatt eller tull 
(Polisen, 2019). 
5 Tidigare känd som Federation of European Accountants (FEE) 
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Europe, 2018). Det utökande rapporteringselement i svenska banker kan bero på den strikta 

penningtvättslagen som är reglerande i Sverige.  

 

Sverige har ett mer utökat rapporteringselement än andra europeiska banker (Accountancy 

Europe, 2018). Dock har flera ökända skandaler om penningtvättbrott eller misstanke om 

penningtvätt inom banksektorn förekommit under de senaste åren hos de stora bankerna 

som är verksamma i Sverige. Dessa skandaler kopplas till de baltiska länderna, Ryssland 

samt några skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna, Panama och Belize. Anledningen till 

att skandalerna har blivit ökända är för att det var väldigt stora banker med stora summor 

pengar som var inblandade. Därför ifrågasättes dessa bankerna om hur penningtvättbrott 

kunde förekomma i respektive bank till exempel om det berodde på brister i rutiner eller 

om bankerna var medvetna om penningtvätten (Juhlin, 2019; Israelsson & Brännström, 

2019; Langh, 2019; Nilsson, Eriksson, & Ronge, 2019). 

 

Penningtvättbrott eller misstanke om penningtvätt är en risk som banker kan utsättas för. 

Därför ska banker ha ett ramverk för riskhantering. Vid bedömning av bankens risker, ska 

en egen kritisk granskning av riskerna göras för att inte enbart förlita sig på externa 

bedömningar. Denna granskning görs av kontrollfunktionerna varav 

internrevisionsfunktionen. Det finns även ett krav på att banker ska ha en 

internrevisionsfunktion i sin organisation (Finansinspektionen, 2014a). Den globala 

finanskrisen har visat att det finns en nödvändighet att revidera vissa funktioner vars 

prestanda är mycket viktiga för en god fungerade banksystem. En av dessa funktioner som 

reviderar dessa andra funktioner är internrevisionsfunktionen som måste möta nya 

utmaningar, förändringar och förväntningar (Zinca, 2016).  

 

Det anses vara en utmaning för internrevisionsfunktionen att upptäcka penningtvätt 

eftersom gärningsmän aktivt medför illegala pengar in i systemet och döljer 

verifieringskedjan för att undvika åtal (Prasad & Al Reshaid, 2017). Därför bör 

internrevisionsfunktionen, som Prasad och Al Reshaid (2017) uttrycker, ”tänka utanför 

ramarna” när utförandet av analyser om anti-money laundering (AML) görs. 

Internrevisionsfunktionen ska alltså vara mer vaksamma, uppmärksamma och kreativa med 

att hitta felaktigheter och säkerställa regelefterlevnad (Prasad & Al Reshaid, 2017). Detta 
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kan leda till en intressant och relevant problematisering om internrevisionsprocessen6 inom 

banker. 

 

1.2 Problematisering 
Internrevisionsfunktionen har revolutionerats från att utföra traditionella internrevision till 

under det senaste decenniet blivit en integrerad del av moderna företag eftersom de kan 

upptäcka fel eller brott som leder till bedrägeri (Chevers, Lawrence, Laidlaw, & Nicholson, 

2016; Drogalas, Pazarskis, Anagnostopoulou, & Papachristou, 2017). Över tid har en 

ganska bred akademisk litteratur utvecklats inom ämnesfältet internrevision. Denna 

problematisering presenterar ett snitt av denna litteratur för att underbygga relevansen av 

problemformuleringen. 

 

Forskning omkring internrevision utför med hjälp av en rad olika teorier och metod 

tillgångar7. Några studier framhäver vikten av internrevisionen i organisationer som helhet 

och andra studier är mer kritiska. Det finns som exempel forskning som ifrågasätter IIAs 

definition. Denna forskning har en motsägelse kring internrevisionsfunktionens roll varav 

forskarna Lenz och Sarens (2012) påpekar att internrevisionsfunktionen inte har en tydlig 

roll i organisationer. Andra forskare som Roussy (2013) och Ferry, Zakaria, Zakaria och 

Slack, (2017) ser internrevisionsfunktionen ur en annan aspekt. Forskarna menar att 

internrevisionsfunktionen har under åren gått från att vara watchdogs inom organisationer 

till att internrevisionsfunktionen mer fungerar som ’helpers’ och ’protectors’ till sina 

klienter. Att tidigare forskning visar blandade åsikter kring internrevisionsfunktionen är 

intressant. Dessa blandade åsikter består av bland annat forskare som ifrågasätter IIAs 

definition som funnits sedan år 1999, medan andra forskare definierar 

internrevisionsfunktionen genom IIAs definition i sin forskning.  Litteraturen visar därmed 

att det finns frågor kring internrevisionsfunktionen som kvarstår som diffusa. Detta ses som 

intressant i lyset av vikten av internrevisionsfunktionen och deras internrevisionsprocess i 

banker (Roussy, 2013; Ferry, Zakaria, Zakaria & Slack, 2017). 

 

                                                
6 När internrevisionsfunktionen utför sin internrevision kallas denna process för en internrevisionsprocess. 
7 Litteraturen redogörs i kapitel 4.1. 
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En striktare penningtvättsreglering kan ge en inverkan på att minska penningtvätt (Chong 

& Lopez-De-Silanes, 2015). Tidigare forskning beaktar även denna fenomen, men menar 

att det svenska arbetssättet med att förhindra penningtvättbrott ligger mer i linje med en 

traditionell rollfördelning varav mål och standarder implementeras ovanifrån. Detta har inte 

visat direkt goda resultat i privata aktörer då aktörerna ser på att det är svårare att tillgodose 

och i praktiken att organisationen av det offentlig-privata samarbetet innefattar oskarpa 

gränser samt återinförandet av roller och ansvar (Bergström, Svedberg Helgesson, & 

Mörth, 2011). Eftersom denna studie gjordes år 2011, har det hunnit ske förändringar i 

penningtvättsregleringen sedan dess.  

 

Det finns tidigare forskning som behandlar internrevisionsfunktionens roll i banker, bland 

annat Ljubisavljević (2013) som forskar kring internrevisionsfunktionens oberoende i 

serbiska banker, Koleva, Gorgieva-Trajkovska, Georgieva Syrtinov och Dimitrova (2015) 

som utreder internrevisionsfunktionens oberoende i makedoniska banker, Chevers, 

Lawrence, Laidlaw och Nicholson (2016) som undersöker internrevisionsfunktionen i 

jamaikanska affärsbanker och Rijamampianina (2016) som tar reda på 

internrevisionsfunktionens viktigaste framgångsfaktorer inom kapitalmarknaden i 

Sydafrika. Dock understryker dessa forskning väldigt tydligt att respektive forskning inte 

är generaliserbart till respektive land, utan dessa studier är enbart applicerbart i respektive 

land där studierna är genomförda i. Oss veterligen finns det väldigt få empiriska studier 

som undersöker själva internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt inom 

bankbranschen i Sverige.  

 

Sarens och De Beelde (2006a) har utvecklat en teoretisk modell för att vägleda vidare 

forskning som skapar förståelse av internrevisionsprocess i en organisatorisk kontext. Då 

denna uppsats söker att förstå internrevisionsprocessen i olika storbanker, med fokus på 

penningtvätt, ses det som relevant att se närmare på denna modell. Sarens och De Beeldes 

(2006a) modell identifierar tre organisatoriska faktorer som påverkar internrevisions-

process samt specificerar hur de tre faktorerna kan utöva dess inflytande.  

 

Den första organisatoriska faktorn är internrevisionsfunktionens intressenter. I denna faktor 

identifierar Sarens och De Beelde (2006a) två huvudintressenter för internrevisions-
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funktionen vilka är revisionsutskottet och företagsledningen. I en annan studie berättare 

Sarens och De Beelde (2006a) att dessa två intressenterna har en inflytande på 

internrevisionspraxis. Sarens och De Beelde (2006b) framhäver om revisionsutskottet 

gentemot internrevisionsfunktionen ofta är begränsad till det formella godkännandet och 

uppföljningen av revisionsuppdraget, revisionsplaneringen och ibland utvärdering av några 

viktiga revisions slutsatser. Studien kom även fram till att båda parterna har höga 

förväntningar på varandra, kanske långt ifrån realistiska förväntningar (Sarens & De 

Beelde, 2006b). Sålunda vore det av betydelse att undersöka hur förhållandet mellan 

internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet ser ut och om rätt förväntningar sätts på 

respektive part inom banksektorn i Sverige.  

 

Den andra organisatoriska faktorn är det organisatoriska stödet för 

internrevisionsprocessen. Sarens och De Beelde (2006a) framhäver att genom stöd från 

ledningen och ett mer aktivt samarbete med ledningen tenderar bland annat att skapa mer 

organisatoriskt engagemang på uppdrag av internrevision. Den sista organisatoriska faktorn 

är status hos internt kontrollsystem. Sarens och De Beelde (2006a) menar att kontrollmiljön 

och effektiviteten av intern kontroll har störst inflytande på internrevisionspraxis. Utifrån 

dessa organisatoriska faktorerna kunde forskningen förklara internrevisionsprocessen.   

 

Dock examinerades en kandidatuppsats år 2015 varav studenterna undersökte om externa 

och interna bankrevisorers yrkesutövning i det förebyggandet arbetet mot penningtvätt 

(Norell & Styren, 2015). Men även i denna studie framhäver Norell och Styren (2015) att 

det borde utföras vidare forskning när penningtvättslagen har haft en längre verkan för att 

kunna fastställa tydligare resultat. 

 

Utifrån det som diskuterats kan det konstateras att internrevisionen inom bankbranschen är 

ett ämne som är relevant och aktuellt i olika typer av aspekter och parametrar från både 

tidigare forskning och den moderna tiden i samhället. I de tidigare forskning som 

framkommit i detta avsnitt studeras internrevisionsfunktionen. Dock kan man se att själva 

internrevisionsprocessen är i behov av mer forskning. Förebyggandet av penningtvätt i 

banker är ett aktuellt ämne i samhället, men saknar fler studier kring 

internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i banker. Denna studie vill 
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därmed undersöka internrevisionsprocessen inom detta område. Då det är bankbranschen 

som ska studeras är det relevant för studien att både avgränsa sig och förhålla sig till 

organisatoriska faktorer, då internrevisionsfunktionen arbetar internt inom banken. Denna 

studie kommer därför att ha sin bas i Sarens och De Beeldes (2006a) teoretiska modell och 

utgå från de tre identifierbara organisatoriska faktorer för att skapa en förståelse för 

internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har 

aktiviteter i Sverige. I samband med att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen 

kommer internrevisionsfunktionen också att förstås, eftersom det är funktionen som utsätts 

för denna process. 

 

1.3 Forskningsfråga 
Vad för betydelse har organisatoriska faktorer för internrevisionsprocessen vid 

förebyggandet mot penningtvätt inom banksektorn i Sverige? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen vid förebyggandet 

mot penningtvätt i stora banker som har aktiviteter i Sverige med hjälp av tre 

organisatoriska faktorer vilka är internrevisionsfunktionens intressenter, organisatoriskt 

stöd för internrevisionsfunktionen och status hos internt kontrollsystem. För att skapa en 

förståelse för internrevisionsprocessen kommer internrevisionsfunktionen i samband med 

internrevisionsprocessen också att förstås, eftersom det är funktionen som utsätts för denna 

process. 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att belysa internrevisionen i förebyggandet mot penningtvätt i svenska 

börsnoterade banker i Sverige. Undersökningen har avgränsats till att undersöka 

respondenter som arbetar på stora banker som är verksamma i Sverige. Studien avgränsas 

sig helt från finansiering av terrorism eftersom fokusen ligger på penningtvätt istället. 
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1.6 Disposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kapitel 1 
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Kapitel 3 

Kapitel 4 

Kapitel 5 

Kapitel 6 

Kapitel 7 

Kapitel 8 

Inledning: Detta kapitel inleds med en bakgrund till studien. Därefter kommer 
problematiseringen att diskuteras. Sedan presenteras forskningsfrågan och 
syftet samt de avgränsningar som har gjort i denna studie. 

Vetenskaplig metod: I detta kapitel diskuteras den forskningsvetenskapliga 
utgångspunkten. Sedan presenteras vilken typ av forskningsstrategi, 
forskningsansats samt forskningsmetod som har använts i denna studie. 

Lagstiftning & Standarder: I detta kapitel kommer relevant lagstiftning och 
standarder, både nationella och internationella, inom ämnesfältet att diskuteras.  

Litteraturgenomgång & Teoretiskt ramverk: Detta kapitel redogör tidigare 
forskning. I slutet av kapitlet presenteras det teoretiska ramverket för denna 
studie kring det valda ämnesfältet. 

Empirisk metod: Detta kapitel kommer att redogöra vilken ansats samt vilka 
typer av primärdata och sekundärdata studien har använt. Därefter diskuteras 
studiens datainsamlingsmetod. I kapitlet kommer även det empiriska 
materialet att diskuteras om samt bearbetningen av materialet. Sedan resoneras 
studiens kvalitet och etiska beaktanden. 

Empiriskt resultat: Resultatet av det empiriska materialet presenteras i detta 
kapitel. 

Analys och diskussion: Det empiriska resultatet kommer att analyseras utifrån 
det valda teoretiska ramverket och relevanta studier som har presenterats i det 
fjärde kapitlet. 

Slutsatser: I uppsatsens avslutande kapitel presenteras slutsatserna. 
Reflektioner och begränsningar kommer också att diskuteras. Avslutningsvis 
redogörs studiens bidrag och förslag till vidare forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 
Följande kapitel har i första hand som syfte att klargöra den vetenskapliga metoden som 

föreligger i studien. Sedan diskuteras forskningens utgångpunkt, forskningsstrategin, 

forskningsansatsen och slutligen forskningsmetoden. 

 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen vid förebyggandet 

mot penningtvätt i stora banker som har aktiviteter i Sverige. Innan kan man gå in på djupet 

av internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i banker, behöver rollen 

av internrevisionsfunktionen utforskas. Detta kommer att utforskas genom att svara på vad 

för reglering som följs av internrevisionsfunktionen, hur internrevisionsfunktionens arbete 

utförs och därefter vad huvudaktörerna inom internrevisionsprocessen förväntar sig i 

internrevisionsfunktionens rapportering.  

 

2.1 Forskningsvetenskaplig utgångspunkt 
Interpretivism har som syfte att skapa ny, rikare förståelse och tolkning av de sociala 

världarna och kontexter.  Interpretivist försöker ta hänsyn till denna komplexitet genom att 

samla vad som är meningsfullt för sina respondenter. Med fokus på rikedom, komplexitet, 

multipla tolkningar och meningsskapande är interpretivism uttryckligen subjektiv. 

Utmaningen för interpretivisten är att gå in i respondenternas sociala värld och förstå den 

världen ur deras synvinklar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Studie är alltså inriktad 

på att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt 

i stora banker som har aktiviteter i Sverige. 

 

Forskningsveteskapliga utgångspunkten är därmed en tolkande kunskapssyn. Alltså att det 

inte finns en objektiv verkligen med absolut kunskap, utan istället eftersträva en djupare 

förståelse av området varav tolkningen är central. Då denna studie är baserad på en 

kvalitativ undersökning har interpretivism varit den bästa utgångspunkten eftersom 

utrymme ges för tolkning av respondenternas svar.   

 



 

11 

 

2.2 Forskningsstrategi 
Uppsatsen utgår från en explorativ forskningsstrategi eftersom studien berör ett område 

som utifrån vår vetskap knappt behandlats av tidigare forskning eller utredningar. Tidigare 

forskning berör mestadels om internrevisionsfunktionen. Dock är det väldigt få forskning 

på internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har 

aktiviteter i Sverige.  Den explorativa forskningen används med fördel för att utforska och 

upptäcka ny kunskap när vetskapen om ett fenomen eller frågeställning är väldigt liten. En 

explorativ forskningsstrategi är särskilt användbar även då om du vill förtydliga din 

förståelse av ett problem eller fenomen, till exempel om du är osäker på sin exakta natur. 

Det finns flera sätt att genomföra en explorativ forskningsstrategi. Dessa inkluderar 

litteratursökningar, intervjuer med ”experter” inom ämnet, utföra djupgående individuella 

intervjuer eller fokusgruppsintervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Den 

explorativa forskningen gör det möjligt att uppnå en mer gedigen förståelse av den aktuella 

empirin samt dess egenskaper och relationer (Alvesson & Sköldberg, 2016). Eftersom detta 

ämnesområde är outforskat och intresset av studien är att skapa en djupare förståelse och 

kunskap för det undersökta området är en explorativ forskningsstrategi lämplig i denna 

studie. Studien genomför även litteratursökningar och djupgående individuella intervjuer 

med ”experter” inom ämnet för att skapa förståelse av internrevisionsprocessen. 

 

2.3 Forskningsansats 
Deduktion handlar om att utveckla en teori som sedan används för ett strikt test genom en 

serie av propositioner. Deduktion handlar också om generalisering. Induktion handlar 

däremot om att man först samlar in data. Resultat av denna data är formuleringen av en 

teori som oftast uttrycks som ett konceptuellt ramverk. I ett induktivt tillvägagångssätt 

följer teorin data snarare än vice versa, som i det deduktiva tillvägagångssättet (Saunders 

m.fl., 2016). Istället för att flytta sig från teori till data (som i deduktion) eller data till teori 

(som vid induktion), kommer denna studie att använda sig av ett abduktivt 

tillvägagångssätt.  

 

Denna studie kommer att utgå från ett abduktivt tillvägagångssätt. Abduktion är en 

kombination av deduktion och induktion (Bryman & Bell, 2015). Abduktion börjar med en 

observation av ett ”överraskade faktum”. Genom denna fakta utvecklas sedan en rimlig 
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teori om hur detta kunde ha skett (Saunders m.fl., 2016). Bryman och Bell (2015) nämner 

även om att inom kvalitativ forskning är det allt mer vanligare att använda sig av ett 

abduktivt tillvägagångssätt.  

 

Studien påbörjades först med att upptäcka att antalet penningtvättsskandaler har ökat fastän 

en ny lagändring har införts inom penningtvätt i Sverige och skapade därigenom ett intresse 

för ämnet. Därefter utfördes en pilotintervju som visade att ämnet har en relevans i 

samhället. Både pilotintervjun och den empiriska observationen hade vi som grund när vi 

började söka akademiska litteraturer om ämnet. Genom vår litteratursökning fann vi vårt 

teoretiska ramverk, Sarens och De Beeldes (2006a) forskningsmodell. Denna 

forskningsmodell leder oss till att kunna skapa en förståelse för internrevisionsprocessen 

vid förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har aktiviteter i Sverige. Studien 

har alltså ett abduktivt tillvägagångssätt med en explorativ forskningsstrategi. Detta leder 

till att studien kan analysera och skapa en förståelse kring det valda ämnet.  

 

2.4 Forskningsmetod 
Vid uppläggandet av en strategi måste projektforskaren överväga om antingen kvantitativ 

eller kvalitativ forskning ska genomföras. Skillnaden mellan infallsvinklarna är i korthet 

att kvantitativ forskning använder siffror som analysenhet, medan kvantitativ forskning 

använder ord eller visuella bilder som analysenhet (Denscombe, 2018). 

 

För att utforska studiens syfte är studien baserad på kvalitativ forskning. Denscombe (2018) 

framhäver att kvalitativt inriktade forskare vill vara nära sin data och ha detaljerad 

kännedom om informanterna för att kunna genomföra analysen. En kvantitativ 

forskningsmetod hade inte varit lämplig i denna studie då vi ville undersöka en relation och 

ett samarbete mellan två aktörer. Denna interaktion kan vara svår att förklara utifrån en 

kvantitativ forskningsmetod som Ahrne och Svensson (2015) anmärker. Det är även vanligt 

förekommande att man bland annat använder sig av enkäter vid kvantitativ forskning för 

att exempelvis undersöka huruvida ett samband föreligger. Enkäter anses vara ett 

förenklande sätt att undersöka en komplex fråga (Denscombe, 2018). I denna studie vill 

man skapa en djupare förståelse om internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot 

penningtvätt i stora banker som har aktiviteter i Sverige. Man vill alltså inte i denna studie 
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undersöka samband eller använda sig av enkäter för att på ett förenklat sätt undersöka en 

komplex fråga. Därför är kvalitativ forskning en lämplig forskningsmetod för att besvara 

studiens syfte och forskningsfråga.  
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3. Lagstiftning & Standarder 
Uppsatsens ämnesfält berörs av lagstiftning samt standarder. Detta kapitel vill redogöra för 

dessa element. Därför kommer lagstiftning kring internrevisionsfunktionen, riskhantering 

i banker och penningtvätt att tas upp i detta kapitel. Dessutom kommer krav om 

internrevisionsfunktionen och de standarder som styr internrevisionsprocessen att 

beskrivas. 

 

3.1 Krav om internrevisionsfunktionen i banker  
Enligt Finansinspektionens (FFFS 2014:1) föreskrifter och allmänna råd om styrning, 

riskhantering och kontroll i kreditinstitut 6 kap. 1§, ska ett företag ha en funktion för 

internrevision. Funktionen för internrevision ska vara organisatoriskt skild från de andra 

kontrollfunktionerna. Företag som omfattas av Finansinspektionens föreskrifter är 

bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsbolag samt kreditmarknads-

föreningar (Finansinspektionen, 2014a). 

 

3.2 Lagstiftning och standarder som berör internrevisions-
funktionen 
Denna sektionen har delats upp i följande delrubriker: Lagstiftning i Sverige som berör 

internrevisionsfunktionen i banker, IIAs International Professional Practices Framework 

(IPPF) samt Standard från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). 

 

3.2.1 Lagstiftning i Sverige som berör internrevision i banker 

Funktion för internrevision inom banker finns reglerad i kapitel 9 i Finansinspektionens 

(FFFS 2014:1) föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i 

kreditinstitut. Funktion för internrevision är en kontrollfunktion som ska vara direkt 

underställd företagets styrelse. Personalen i denna kontrollfunktion får inte delta i andra 

funktioners arbete vilka är funktion för riskkontroll och funktion för regelefterlevnad. Även 

deltagandet i den operativa verksamheten eller i arbetet med att utforma och välja 

riskmodeller eller andra verktyg för hantering av risk är inte tillåtet. Personalen ska ha 

speciella kunskaper som finns nämnda i 9 kap. 3 § punkt 1–3. Dessa kunskaper gäller bland 

annat företagets verksamhet, rutiner, IT-system, redovisning och värdering av tillgångar 
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samt de risker som företaget är utsatt för. Även de lagar, förordningar och andra regler som 

gäller för verksamheten samt standarder för funktionen för internrevision ska personalen 

ha kunskaper om (Finansinspektionen, 2014a).  

 

Internrevisionsfunktionen ska arbeta enligt 9 kap. 5 § punkt 1–10, det vill säga arbeta efter 

en aktuell och riskbaserad revisionsplan som styrelsen har fastställt. Dessutom ska 

internrevisionsfunktionen granska och regelbundet utvärdera om företagets organisation, 

intern kontroll, styrningsprocesser, IT-system, modeller samt rutiner är ändamålsenliga och 

effektiva. Funktionen för internrevision ska också granska och regelbundet utvärdera om 

verksamheten drivs enligt företagets interna regler och om dessa interna regler är lämpliga 

och förenliga med lagar, förordningar och andra regler. Även granskning och regelbunden 

utvärdering av företagets riskhantering utifrån beslutad riskstrategi och riskaptit ska utföras 

av internrevisionsfunktionen. Sedan ska internrevisionsfunktionen granska och utvärdera 

tillförlitligheten i företagets finansiella rapportering och det arbete som är utfört av de 

övriga kontrollfunktioner och dess kvalitet. Slutligen ska funktionen för internrevision 

utifrån de iakttagelserna som den har gjort, lämna rekommendationer till berörda personer 

och följa upp om åtgärderna genomförs (Finansinspektionen, 2014a). 

 

Funktionen för internrevision ska enligt 6 kap. 3 § ha de resurser som krävs. 

Internrevisionsfunktionen ska också ha tillgång till den information som behövs för att 

kunna fullgöra sina uppgifter. Banken ska se till att personalen i internrevisonsfunktionen 

har löpande utbildning för att hålla kunskapen aktuell (6 kap. 4 §). Som en kontrollfunktion, 

ska funktion för internrevision enligt 6 kap. 7 § regelbundet (minst årligen) rapportera om 

väsentliga brister och risker till styrelsen, riskutskottet och eventuellt den verkställande 

direktören (VD). Rapporterna ska innehålla följande: uppföljning av tidigare rapporterade 

brister och risker, redogörelse för varje ny identifierad väsentlig brist och risk, 

konsekvensanalys samt rekommendation till åtgärder. En bank ska enligt 6 kap. 8 § ha 

rutiner för att regelbundet kunna följa upp de åtgärder som vidtas med anledning av 

kontrollfunktionens rapport (Finansinspektionen, 2014a). 
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3.2.2 IIAs International Professional Practices Framework (IPPF) 

Som tidigare nämnts är IIA en internationell yrkesorganisation med medlemmar som 

arbetar med internrevision, riskhantering, styrning och intern kontroll. IIA tillhandahåller 

internrevisionsprofessionen auktoritativa vägledningar som är organiserade i det 

konceptuella ramverket International Professional Practices Framework (IPPF) som 

obligatorisk vägledning och rekommenderad vägledning. De obligatoriska komponenterna 

av IPPF (obligatorisk vägledning) är bland annat kärnprinciper för professionell praxis för 

internrevision, definition av internrevision, yrkesetisk kod samt internationella standarder 

för professionell praxis för internrevision. De rekommenderade komponenterna av IPPF 

(rekommenderad vägledning) är tillämpningsvägledning och supplementvägledning (The 

Institute of Internal Auditors Global, u.å.c). 

 

Internrevisionsfunktionen förväntas att tillämpa och upprätthålla principerna som anges i 

den yrkesetiska koden. Den första principen innebär att internrevisionsfunktionens 

integritet skapar förtroende och bildar därmed grunden för tillit till deras omdömen. Den 

andra principen är att internrevisionsfunktionen visar högsta grad av yrkesmässig 

objektivitet när de samlar in, utvärderar och kommunicerar med informationen som berör 

den verksamhet eller process som ska granskas. Den tredje principen är 

internrevisionsfunktionen ska respektera värdet av och äganderätten till den information 

som de har fått tillgång till. Dessutom får internrevisionsfunktionen inte avslöja 

informationen utan särskilt tillstånd under förutsättning att det varken finns några juridiska 

eller yrkesmässiga skyldigheter att avslöja informationen. Den sista principen är att 

internrevisionsfunktionen ska tillämpa de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som 

behövs för att utföra internrevisionstjänster (Internrevisorerna The Institute of Internal 

Auditors Sweden, 2011). 

 

Det finns internationella standarder för yrkesmässig internrevision (International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) som är framtagna av IIA. 

Syftet med dessa standarder är att styra efterlevnaden av de obligatoriska komponenterna 

av IPPF, men även ge ett ramverk för att utföra och främja ett brett urval av värdeskapande 

internrevision. Dessa standarder fastställer också grunderna för utvärderingen av 

internrevisionens prestanda och effektivisera organisatoriska processer och aktiviteter. IIAs 
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standarder är principbaserade och är indelad i två kategorier, standarder för utmärkande 

egenskaper och standarder för utförande. Dessa internationella standarderna omfattar 

tillsammans med de yrkesetiska koderna alla de obligatoriska komponenterna i IPPF 

(Internrevisorerna The Institute of Internal Auditors Sweden, 2011; The Institute of Internal 

Auditors, 2016). 

 

Enligt IIA kan internrevisionsprocessen, inom en organisation, beskrivas som följande (se 

figur 1). Det första steget (Assess Risk maturity) är bedömning av riskmognad vilket 

innebär att få en överblick över i vilken utsträckning styrelsen och ledningen har vid 

fastställning, bedömning, hantering samt övervakning av riskerna. Detta ska ge en 

indikation på riskregistrets reliabilitet för revisionsplanering (Overall Audit Strategy). Det 

andra steget är periodisk revisionsplanering (Periodic Audit Planning) vilket betyder att 

organisationen ska identifiera säkringsuppdragen och konsultuppdragen under en viss 

period, vanligtvis ett år. Detta görs genom att identifiera och prioritera alla de områden som 

styrelsen kräver objektiv säkring inklusive riskhanteringsprocesser, hantering av viktiga 

risker samt registrering och rapportering av risker (Audit Plan). I det tredje och sista steget 

ligger det individuella revisionsuppdraget (Individual Audit Assignments). I detta steg ska 

de individuella riskbaserade uppdragen genomföras för att försäkra att de är inom 

riskhanteringsramen inklusive minimering av enskilda eller grupper av risker (Audit 

Results) (Chartered Institute of Internal Auditors, 2014). Rapporteringslinjen för 

internrevisionsfunktionen är en viktig källa för sitt oberoende och auktoritet. Därför 

rekommenderas internrevisionsfunktionen att direkt rapporterar till revisionsutskottet, 

styrelsen eller annan lämplig myndighet (The Institute of Internal Auditors Global, 2011). 
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Figur 1 De tre stegen vid genomförandet av Risk based internal auditing (RBIA) 
(Chartered Institute of Internal Auditors, s. 3, 2014) 
 

3.2.3 Standard från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 

Internationella standardiseringsorganisationen (International Organization for 

Standardization, ISO) är en oberoende, icke-statlig internationell organisation som 

utvecklar frivilliga, konsensusbaserade, marknadsrelevanta internationella standarder 

(International Organization for Standardization, u.å.). ISO har utvecklat en standard, ISO 

19011, för att göra internrevisionsprocessen effektivare med hjälp av en 13-stegsmetod (se 

figur 2).  

 

Först (steg ett) ska internrevisionsprocessen inledas med att kontakta ägaren till den process 

som ska granskas för att se till att internrevisionen är möjlig. Därefter (steg två) ska 

dokumenten för processen granskas för att sedan kunna utveckla internrevisionsplanen 

(steg tre). Syftet med granskningen av dokumenten är att ta reda på vad som ska granskas, 

vem som ska revidera, när ska det göras samt vem som ska bli granskad. Om 
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internrevisionen är stor kan den tilldelas bland flera interna revisorer inom 

internrevisionsfunktionen för att på så sätt kan arbetstiden förkortas ner (steg fyra). Sedan 

ska interna revisorer förbereda dokument som identifierar vad de vill verifiera, vilka frågor 

som ska ställas och vad för bevis som förväntas av internrevisorn (steg fem). Nästa steg 

(steg sex) innebär att bestämma revisionssekvensen genom att presentera revisionsresultat. 

Som det sjunde steget ska ett öppningsmöte föras för att verifiera överensstämmelse snarare 

än att hitta fel. Efter detta möte måste alla dokument som presenterades av de granskade, 

granskas för att sedan kunna samla in relevant information som kanske inte var tillgänglig 

sen tidigare (steg åtta). Det är viktigt att kommunikationen upprätthålls under hela 

internrevisionsprocessen. Det nionde steget är den faktiska internrevisionen, det vill säga 

utförandet av internrevisionen. I detta steg ska interna revisorer ställa frågor och samlar in 

uppgifter och observationer som visar om processerna uppfyller quality management 

system (QMS)-kraven. Efter när interna revisorer har avslutat verifieringen måste de 

presenterar resultatet och förbereda eventuella slutsatser (steg tio). Presentationen av 

resultat och slutsatser görs normalt vid ett slutmöte för att processägaren ska kunna förstå, 

ställa frågor samt be om tydliggörande om något blev missförstått i internrevisionen (steg 

elva). De slutliga resultaten skrivs sedan i en rapport (steg tolv). Det sista steget är 

uppföljning av åtgärder och korrigerande åtgärder (Hammar, u.å.).  

 

 
Figur 2 De huvudsakliga tretton stegen i en internrevision 
(Hammar, u.å.) 
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3.3 Övriga standarder 
Förutom regleringar och lagstiftningar finns det rättsliga standarder som god revisionssed 

och god revisionssed som både en extern och intern revisor ska följa. 

 

3.3.1 God revisionssed 

Enligt Revisorsinspektionen (u.å.) är god revisionssed ”en rättslig standard som ställer krav 

på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget samt på revisorns 

rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget”. 

 

3.3.2 God revisorssed 

Enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) 19 § skall en revisor iaktta god revisorssed. Enligt 3 

§ är det är Revisorsinspektionen som är ansvarig för att god revisorssed, men även 

revisionssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt (Sveriges Riksdag, 2001). Enligt 

förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer 5 § ”skall 

auktoriserad revisor redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts honom och i allt 

iaktta god revisorssed.” Dock beskriver förordningen inte vad god revisorssed kräver (FAR 

Online, u.å.). 

 

3.4 Lagstiftning kring riskhantering i banker 
Banker ska ha ett ramverk för riskhantering. Detta ramverk innehåller komponenter som 

behövs för att kunna säkerställa att banken löpande kan identifiera, styra, mäta, internt 

rapportera och ha kontroll över de risker som banken har eller kan förväntas bli utsatt för. 

De komponenterna är strategier, processer, rutiner, interna regler, limiter, kontroller och 

rapporteringsrutiner. Ramverket ska vara väl integrerat i bankens struktur för organisation 

och beslut. Dessutom ska ramverket avse samtliga väsentliga risker i banken. Banken ska 

ha interna regler för riskhanteringen vilket beslutas av styrelsen. När det införs nya eller 

väsentliga förändringar i bankens verksamhet och organisation, ska de risker som kan 

uppstå i samband med förändringarna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Framåtblickande och bakåtblickande analyser ska utföras av banken vid identifiering, 

bedömning och mätning av risker. Vid bedömning av bankens risker, ska en egen kritisk 

granskning av riskerna göras för att inte enbart förlita sig på externa bedömningar. Banken 

ska också ha rutiner för att regelbundet kunna rapportera de risker som finns eller kan 
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förväntas uppstå i verksamheten för styrelsen, den verkställande direktören, övriga 

funktioner och eventuellt riskutskottet. Inom banken finns en riskkultur med en gemensam 

och sund syn på risktagande som är baserad på en förståelse för samtliga risker som banken 

kan exponeras för. För att kunna ha relevanta kunskaper om bankens ramverk för 

riskhantering sker löpande informering och utbildning för berörda personal 

(Finansinspektionen, 2014a). 

 

3.5 Lagstiftning kring penningtvätt i Sverige och EU 
Sverige genomför EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (EUR-Lex, 2015) genom lag om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som även kallas för 

penningtvättslagen. Detta direktiv bygger på rekommendationer som är framtagna av 

Financial Action Task Force (FATF)8 (Svenska Bankföreningen, 2018). 

Penningtvättslagen är det administrativa regelverket som gäller för företag inom vissa 

sektorer och syftet med denna lag är att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Företag som omfattas av denna lag har som ansvar att utan 

dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt i verksamheten till Finanspolissektionen inom 

Polismyndigheten. Rapportering ska ske i enlighet med det som Finanspolissektionen 

anvisar (Finansinspektionen, 2018). Exempel på företag som har skyldighet att rapportera 

misstänkta fall av penningtvätt är banker, finansinstitut, växlingskontor och liknande 

inrättningar (Polisen, 2019). 

 

Penningtvättslagen innebär att banker ska bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt 

och därmed ta fram rutiner för att hantera riskerna. Banken måste ha aktuell och tillräcklig 

kännedom, göra riskbedömning samt övervaka aktiviteter och transaktioner av varje 

enskild kund. Eftersom Europaparlamentet och rådet antog det femte penningtvätts-

direktivet maj år 2018, ska EU:s medlemsstater genomföra de nya kraven i sin nationella 

lagstiftning innan januari år 2020. Därför kommer det krävas ytterligare ändringar i 

penningtvättsregelverket (Svenska Bankföreningen, 2018). 

 

                                                
8 FAFT är en mellanstatlig organisation som Sverige är medlem i (Svenska Bankföreningen, 2018) 
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Syftet med reglerna är att finansiella företag som banker, ska arbeta för att förhindra att 

deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt. Samtidigt ska dessa reglerna förse 

brottsutredande myndigheter med information (Svenska Bankföreningen, 2018). En bank 

som inte följer reglerna kan som konsekvens få betala stora skadestånd eller helt förlora 

tillståndet att bedriva bankrörelse eller finansieringsrörelse (Dyfvermark, Larsson Kakuli, 

& Gordh Humlesjö, 2019). 

 

3.6 Sammanställning av lagstiftning & standarder 
Sammanfattningsvis ligger ämnesfältets fokus på internrevisionsprocessen men det kryssar 

in på penningtvätt och risk. Därför är det relevant att läsaren har en överblick av hur dessa 

hänger samman gällande lagstiftningen och standarderna inom detta område. Det finns en 

komplex men även en väl strukturerad och tydlig lagstiftning kring internrevisions-

funktionen och dess arbetsuppgifter som bland annat förklarar dess funktion, personal och 

arbetsuppgifter. Enligt föreskrifterna ska en internrevisionsfunktion finnas i kreditinstitut 

som banker. Det ska även finnas ett ramverk för riskhanteringen i bankerna som beskriver 

hur bankerna ska arbeta mot deras risker. En av bankens många risker är penningtvätt. 

Lagstiftningen kring penningtvätt menar att bankerna ska bedöma hur stor risken är för att 

utnyttjas för penningtvätt av bankernas kunder. Lagstiftningen kring penningtvätt beskriver 

också åtgärder mot penningtvätt. Den internationella yrkesorganisationen IIA 

tillhandahåller internrevisionsprofessionen auktoritativa vägledningar som är organiserade 

i IPPF. Bland dessa auktoritativa vägledningar är standarder och yrkesetiska koder 

obligatoriska. Detta ämnesområde som studien ska undersöka är alltså väldigt strikt reglerat 

i Sverige.  
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4. Litteraturgenomgång & Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel presenteras litteraturanalysen samt det teoretiska ramverket som har valts för 

att kunna besvara studiens forskningsfråga. Även andra teorier inom ämnesvalet kommer 

att disktureras med utgångspunkt i varför de inte använts som det teoretiska ramverket för 

studien.  

 

4.1 Litteraturgenomgång 
Det finns en omfattande akademisk litteratur som behandlar området internrevision, mer 

specifikt internrevisionsfunktionens roll och även studier om internrevisionsprocessen. 

Studier är gjorda med utgångspunkt i olika teorier och i olika geografiska miljöer, det kan 

exempelvis vara studier i enkelvisa länder eller studier som analyserar internrevisions-

funktionen i en specifik sektor. Några studier, precis som denna studie, fokuserar på en 

specifik sektor i ett utvalt land. 

4.1.1 Internrevisionsfunktionens roll 

Som nämnts ovan är internrevisionsfunktionens uppgift inom banksektorn att bland annat 

upptäcka och förebygga fel och olagliga handlingar, bedöma bankens efterlevnad genom 

att utgå från revisionsstandarder, bankens regler, policy och affärspraxis (Drogalas m.fl., 

2017; Naheem, 2016; Rijamampianina, 2016). Drogalas m.fl. (2017) nämner även att 

upptäcka bedrägerier beror på internrevisionsfunktionens praktiska förmågor och 

profesionella kompetens. Internrevisionsfunktionen arbetar för styrelsen, revisionsutskottet 

och ledningen. Därför är det viktigt att internrevisionsfunktionen tillhandahåller en 

oberoende och objektiv övervägning av de frågor som är föremål för revisionsprocessen 

för att visa sin självständighet och opartiskhet (Koleva m.fl., 2015; Ljubisavljević, 2013). 

Annan forskning påtalar även att internrevisionsfunktionen tillhandahåller objektiva 

försäkringstjänster och konsulttjänster för att hjälpa banken och styrelsen att uppnå sina 

mål (Drogalas m.fl., 2017; Klamut, 2018; Ljubisavljević, 2013; Rijamampianina 2016; 

Sarens & De Beelde 2006a; Koleva m.fl., 2015; Zinca, 2016). Ovanstående studier baserar 

sina definitioner på IIAs definition som varit oförändrad sedan år 1999 och som säger (The 

Institute of Internal Auditors Global, u.å.a): 

Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med 
uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i olika organisationer. 
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Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och 
strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll 
samt ledningsprocesser. 
 

Lenz och Sarens (2012) ifrågasätter IIAs definition och menar att det finns några vanliga 

teman i ett antal studier som pekar på betydande brister i verkligheten, övervägande stora 

luckor i praktiken när man jämför den faktiska och riktade omfattning av 

internrevisionstjänster, avsaknaden av tydligt överföra mervärde till större intressenter och 

alltför optimistiska självbedömningar av internrevisionsfunktionen. Internrevisions-

funktionen har för nuvarande flera klienter att tjäna. Lenz och Sarens (2012) refererar till 

annan forskning (Ratcliffe, 2009) som visar komplexiteten inom internrevisionen, vilket 

tyder på att internrevisionsprofessionen bör vara aktsam för styrelsens, revisionsutskottets 

och ledningens olika behov, och att bilda rätt relationer är avgörande för att förstå dessa 

behov. De nämner även andra studier som föreslår att det krävs att internrevisions-

funktionen rapporterar direkt till revisionsutskottet. Men denna rapportering kan därefter 

skapa hot mot internrevisionsfunktionens oberoende och objektivitet på grund av oro för 

karriär och rykte, överreaktion av revisionsutskottets ledamöter, vedergällning av 

ledningen och hot mot kravet på lösningar när bedrägeririsker rapporteras.  

 

Internrevisionsfunktionen har därför i modern tid varit svår att definiera. I Lenz och Sarens 

(2012) studie presenteras ytterligare en annan studie varav Ramamoorti (2003) erkänner att 

utmaningen förblir för internrevisionsprofessionen att utveckla en tydlig förståelse för det 

värdeförslag som de erbjuder och att hantera sin uppfattning och bild både inom och utanför 

organisationer. För närvarande finns det inget enkelt svar på frågan om vad som är 

mervärde och vad är internrevisionsfunktionens grundläggande roll. Internrevisions-

funktionen är alltså utsatta för att försöka vara någon roll för många intressenter varav ingen 

är riktigt säker på vem den är för och vad internrevisionsfunktionen levererar (Lenz & 

Sarens, 2012). 

 

Även annan forskning som Roussy (2013) och Ferry m.fl. (2017) ifrågasätter vad för roll 

internrevisionsfunktionen egentligen har. Forskarna menar att internrevisionsfunktionen 

har gått från vara watchdogs till helpers och protectors. Roussy (2013, s. 551) hänvisar till 

Auditor General of Quebec (2005) som säger: 
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Under de senaste åren har finansiella skandaler visat bristen på kontrollsystem och 
öppenhet hos vissa organisationer. I kölvattnet av denna situation har nya 
ledningstrender uppstått, även inom offentliga sektorn, och internrevision kan spela 
en nyckelroll för att ta hänsyn till dessa förändringar. 
 

Trots att internrevisionsfunktionen är synliga som styrningens watchdogs har 

användningen av internrevisionsfunktionen ännu inte visat sig, eftersom Roussy (2013) inte 

vet vilken roll internrevisionsfunktionen faktiskt utför. Internrevisionsfunktionen anser inte 

sig själva som watchdogs för den offentliga sektorn (Roussy, 2013). Studien anser att det 

är mycket lite som är känt om de roller som utförs av internrevisionsfunktionen och om hur 

internrevisionsfunktionen utför sina uppgifter. Roussy (2013) skriver att internrevisions-

funktionen fungerar som protector för att arbeta som en sköld för att skydda toppchefer, 

revisionsutskott och chefer mot hinder och fallgropar. Som helpers stödjer internrevisions-

funktionens organisationsprestanda eller ger vägledning. Dock vill Roussy (2013) att det 

ska noteras att dessa uppgifter utförs som en del av hans/hennes arbete. Men beroende på 

omständigheterna kommer en roll att ha en tendens att segra över den andra. En av 

intervjuerna av Roussey (2013) undersökning hänvisade till detta som changing hats. 

Roussey (2013) konstaterar även att internrevisionsfunktionen framförallt ser sig som de 

arbetar i toppchefens och organisationens tjänst och att de tenderar att prioritera toppchefer 

på bekostnad av revisionsutskotts medlemmar trots att de är medvetna om det lagliga 

ramverk och förväntningar hos revisionsutskotts medlemmar. Slutligen tycker Roussey 

(2013) att det är viktigt att utföra ytterligare forskning om förväntningar och relationerna 

mellan internrevisionsfunktionen och andra styrningsmekanismer, särskilt revisions-

utskottet, styrelsen, toppledningen och externa revisorer.   

 

Ferry m.fl. (2017) har liknande åsikter som Roussey (2013) varav internrevisions-

funktionen också ser sin professionella roll som mer rådgivande än en watchdog. 

Genomförandet av intervjuer i Ferry m.fl. (2017) studie, säkerställs studien att 

internrevisionsfunktionen fortfarande följer reglerna (i deras watchdogs roll), 

internrevisionsfunktionen anser att en viktig del av deras revisionsverksamhet är inriktad 

på att förbättra kvaliteten enligt offentliga sektorns begäran (i helpers rollen) och att 

upprätthålla organisationens rykte (i deras protectors roll). För att stödja den goda 

styrningen har det visat sig att internrevisionsfunktionen legitimerar sin ställning genom 
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dubbla roller; som compliance (watchdog) och performance (helper och protector) 

revisorer (Ferry m.fl., 2017). 

 

4.1.2 Förhållandet mellan internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet 

När det kommer till internrevisionsprocessen är det många aktörer som är involverade i 

denna process med internrevisionsfunktionen. En viktig huvudaktör i denna process är 

bland annat revisionsutskottet. Sarens och De Beelde (2006b) beaktar med sin forskning 

om förhållandet mellan internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet utifrån agentteorin 

med hjälp av intervjuer. Generellt har revisionsutskottet stora förväntningar om 

internrevisionsfunktionen i organisationer. Revisionsutskottet vill att internrevisions-

funktionen ska visa så mycket som möjligt samt visa deras specifika bidrag till 

organisationens övervakning och funktion (effektivitet). I de flesta fall vill revisions-

utskottet att internrevisionsfunktionen agerar som ”översättare” eller ”kommunikatörer” 

mellan operativa nivåer och övervakningsnivå (som revisionsutskottet är en del av) för att 

kompensera för sin brist på information om ”vad är det som händer i organisationens 

dagliga drift”. Denna brist anses ofta vara ett allvarligt hinder i fullgörandet av 

internrevisionsfunktionens ansvar. Närmare bestämt förväntas internrevisionsfunktionen 

under sin verksamhet att signalera och kommunicera tydligt alla erkända risker och 

problem samt brister i det interna kontrollsystemet. För att uppnå detta bör 

internrevisionsfunktionen kunna kommunicera med alla i organisationen, vilket förutsätter 

en öppen och vänlig attityd. Dessutom förväntar revisionsutskottet sig att 

internrevisionsfunktionen ska vara förmedlare för whistleblowing (Sarens & De Beelde, 

2006b). För att minska denna otillbörliga matchning tycker Sarens och De Beelde, (2006b) 

att man bör finna en tydlig kommunikation om internrevisionsfunktionens uppdrag och 

roller, vilket möjliggör skapandet av realistiska förväntningar. Slutligen presenteras vidare 

forskning i att föra en samma fördjupade studier av interaktioner i andra länder där 

revisionsutskottet och internrevisions-yrket är mer moget för att se om detta genererar olika 

slutsatser.  
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4.1.3 Generaliserbarheten inom ämnesfältet 

Forskning kring ämnet internrevisionen, mer specifikt internrevisionsfunktionen, 

internrevisionsprocessen och penningtvätt har gjorts utifrån olika forskningssyften, olika 

teorier och i olika miljöer. Ljubisavljević (2013) forskade kring serbiska banker och Koleva 

m.fl. (2015) forskade kring makedoniska banker. Båda studierna kom fram till att i 

respektive bank organiseras internrevisionsfunktionen som en oberoende organisations-

enhet, som en egen sektor, avdelning eller tjänst, i de flesta bankerna. Organisationsenheten 

beror i första hand på bankstorleken. Även Chevers m.fl. (2016) forskning visar på att deras 

studie enbart är applicerbart i jamaikanska affärsbanker. Dock är dessa forskningar väldigt 

aktsam med att förtydliga att detta inte är generaliserbart, utan kan enbart appliceras i 

forskarnas respektive land (Ljubisavljević, 2013; Koleva m.fl., 2015; Chevers m.fl., 2016). 

 

Rijamampianina (2016) har kommit fram till vad gäller identifiera viktiga 

framgångsfaktorer av en fungerande internrevision på kapitalmarknaden i Sydafrika. I 

följande studie utvecklades tre viktiga framgångsfaktorer utifrån följande teman: 

värdeskapande intressenthantering och kompetens. Både Rijamampianina (2016) och 

Chevers m.fl. (2016) kom överens om att kompetens och hanteringssystem är viktiga 

faktorer till en effektivare internrevision, men även andra faktorer presenteras i respektive 

forskning. Att tidigare forskning visar olika faktorer kan bero på att forskningsområdena 

har varit i olika länder, de har fokuserat på olika aspekter samt att Chevers m.fl. (2016) 

använde sig av en kvantitativ forskning, medan Rijamampianina (2016) använde sig av en 

kvalitativ forskning med semi-strukturerande intervjuer.  

 

4.1.4 Tidigare forskning kring regleringen av penningtvätt  

I Bergström m.fl. (2011) studie kan man läsa om regleringen av penningtvätt. Penningtvätt 

är arbetad på det sättet att pengarna ses ut att komma från en legitim affärskälla (Seymour, 

2008). Eftersom penningtvätt är skadligt och innebär negativa konsekvenser som både 

påverkar individer och samhället behövs reglering kring förebyggandet mot penningtvätt. 

Forskningen menar att arbetsfördelningen, särskilt mellan banksektorn och de offentliga 

aktörerna om penningtvätt, är långt ifrån klar. Det övergripande målet kan tyckas ganska 

enkelt för att förhindra penningtvätt, men verkar samtidigt tvetydigt om hur särskilda 
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”olaglig finansiering” ska identifieras och motverkas. Bergström m.fl. (2011) menar att det 

riskbaserade tillvägagångssättet presenteras som en allmän enhet som kan användas i alla 

länder, av alla finansinstitut och av organisationer inom andra sektorer för att strukturera 

förebyggandet mot penningtvätt. Operativiseringen av detta tillvägagångssätt anges 

emellertid inte i någon stor detalj. Organen på nationell nivå är till för att inrätta sina egna 

nödvändiga förfaranden för detta offentligt-privata samarbete att arbeta, och detta främjar 

mångfald snarare än strikt standardisering.  EU-direktiv anges i branschstandarder som 

behandlas som nationell lag. 

 

4.1.5 Tidigare forskning med olika teoretiska utgångspunkter och ämnesfält 

I annan forskning med Naheem (2016) försöker forskaren förstå internrevisionsfunktionens 

ställning som den innehar genom agent-principalteorin. Genom denna teori kan man förstå 

de roller som internrevisionsfunktionen utgör inom banken (Naheem, 2016). I Naheem 

(2016) forskning presenterar forskaren även en annan studie av Castanheira Rodrigues och 

Craig (2009) som visar på att internrevisionsfunktionen har skiftat sin egen tonvikt bort 

från ett rent systembaserat tillvägagångssätt till en fas av processbaserad revision och som 

nu använder sig av riskbaserade metoder för att utföra revisionsuppdrag. 

 

Det finns många olika teorier som man kan utgå från i detta ämnesfält. Dock har Sarens 

och De Beelde (2006a) utvecklat en forskningsmodell för att använda denna modell vid 

vidare forskning kring förståelsen inom internrevisionsprocessen. Denna teoretiska modell 

består av tre organisatoriska faktorer som påverkar internrevisionsprocessen samt 

specificerar hur de tre faktorerna kan utöva dess inflytande. I Sarens och De Beeldes 

(2006a) forskning är dem övertygande om att ytterligare forskning bör överväga påverkan 

av bolagsstyrningsregler och riktlinjer samt att tillämpa och anpassa den förslagna 

forskningsmodellen som använts i deras studie för att studera internrevisionsprocessen i 

den offentliga sektorn. 

 

Denna studie var inspirerad av en annan tidigare uppsats som examinerades år 2015. Norell 

och Styren (2015) var två studenter som utifrån kvalitativ forskning studerade om externa 

och interna bankrevisorernas yrkesutövning i det förebyggande arbetet mot penningtvätt i 
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deras kandidatuppsats. Norell och Styren (2015) framhävde som vidare forskning att det 

skulle kunna vara att intressant att få fram Revisorsnämndens och FAR:s perspektiv kring 

detta. Norell och Styrens (2015) studie kan påvisa att forskning berörande penningtvätt bör 

avvaktas i och med att lagen stiftades under år 2009 och det förekommer ändringar i 

penningtvättsdirektivet. Studenterna tycker att när lagen haft en längre tid i verkan skulle 

en undersökning kunna göras som förmodligen skulle kunna fastställa ett tydligare resultat 

(Norell & Styren, 2015). 

4.1.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången  

Sammanfattningsvis har de flesta studier utgått från en kvalitativ forskning kring detta 

område. För att sammanfatta litteraturgenomgången har internrevisionsfunktionen sin 

definition från IIA sedan år 1999. Denna definition har dock genom tiden ifrågasatts av 

andra forskare, eftersom internrevisionsfunktionen har förändrats genom tiden och man vet 

inte vad för roll den har längre. Vi kan även se att teorier som har använts i forskning kring 

internrevision är intressentmodellen och agentteorin (Agency Theory). Dessa teorier har 

använts för att, som exempelvis Naheem (2016) förklarat, att internrevisionsfunktionens 

position bör kunna förtydligas genom att bekräfta ett principal-agent förhållande till de 

roller som internrevisionsfunktionen utför inom banken. Dock menar Lenz och Sarens 

(2012), som nämnts ovan, att internrevisionsfunktionen varken har en tydlig chef eller en 

klar roll. Internrevisionsfunktionen legitimerar sin position genom regelefterlevnad 

(compliance) revision och effektivitetsrevision för att stödja en god styrning (Ferry m.fl., 

2017). Ferry mfl. (2017) menar att internrevisionsfunktionen har tre roller, som nämnts 

tidigare, watchdogs, vilket innebär revision av regelefterlevnad, helpers, som betyder att 

internrevisionsfunktionen hjälper till att göra rekommendation enligt offentliga tjänsters 

begäran. Den tredje och sista rollen är protectors, som genom sin roll behandlar klagomål. 

Både helpers och protectors föreligger inom effektivitetsrevision (Ferry, Zakaria, Zakaria 

& Slack, 2017).  

 

Då man inte faktiskt vet vad för roll internrevisionsfunktionen har, kan detta även vara en 

anledning till revisionsutskottets höga förväntningar på internrevisionsfunktionen då man 

inte tydligt kommunicerar internrevisionsfunktionens uppdrag och roller. Dock är 

internrevisionsfunktionen fortfarande en oberoende enhet från deras intressenter. 
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Forskning som nämnts i litteraturgenomgången är även väldigt tydliga med att deras 

resultat inte kan generaliseras på ett geografiskt plan. Penningtvätt är en av bankernas 

många risker och Bergström m.fl. (2011), som utforskade kring regleringen av penningtvätt 

vid denna årstid då forskningen utfördes, sade att regleringen var långt ifrån klar. Forskarna 

presenterade då att man borde reglera kring ett mer riskbaserat tillvägagångssätt som en 

allmän enhet för att den ska kunna användas i alla länder och strukturera förebyggandet 

mot penningtvätt. Förebyggandet mot penningtvätt är ett komplext område där många 

aktörer är involverade. Men med Sarens och De Beeldes (2006a) utvecklade 

forskningsmodell kan man forska kring internrevisionsprocessen med hjälp av tre 

organisatoriska faktorer. Slutligen presenteras vidare forskning i alla nämnda studier bland 

annat inom förväntningar och relationer mellan internrevisionsfunktionen och andra 

styrningsmekanismer som exempelvis revisionsutskottet och styrelsen, föra en liknande 

fördjupad kvalitativ forskning av interaktioner i andra länder varav revisionsutskottet och 

internrevisionsprofessionen är mer moget. En annan vidare forskning är att kunna tillämpa 

och anpassa Sarens och De Beeldes (2006a) förslagna forskningsmodell som använts i 

deras studie för att studera internrevision i den offentliga sektorn.  

 

Avslutningsvis framhävs relevant tidigare forskning inom studiens valda ämnesfält, dock 

inom enskilda fall. Det vill säga, internrevisionsfunktionen utforskas för sig själv, 

internrevisionsprocessen utforskas för sig själv och penningtvätt utforskas för sig själv. 

Dessa studier kan heller inte generalisera sig på ett geografiskt sätt. Studiens syfte vill dock 

utforska en kombination av alla dessa enskilda studier, vilket är att skapa en förståelse för 

internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har 

aktiviteter i Sverige.  

 

4.2 Teoretiskt ramverk 
Studiens teoretiska utgångspunkt kommer att presenteras här. Som komplement till den 

valda forskningsmodellen kommer det riskbaserade tillvägagångssättet också att användas. 
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4.2.1 Sarens & De Beeldes Cross-case analysis 

Sarens och De Beelde (2006a) presenterar deras insamlande data i en cross-case analysis 

(se figur 3). Denna cross-case analysis kommer att användas senare i det kapitlet som 

presenterar det empiriska resultatet. Då de viktigaste resultaten ska sammanställas till en 

standardiserad matris.
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 Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 
Internal auditing 
practices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internal audit 
clients 
 
 
 
 
 
 
Organisational 
support 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status of the 
internal control 
system 

Focus on 
recommendations (incl. 
those to improve the 
internal controls) 
 
 
69% consulting activities 
(incl. those to improve 
control awareness) 
 
 
No audit committee 
present 
 
 
 
Senior management is 
main client 
 
More management 
support 
 
More active collaboration 
with management 
 
More acceptance and 
appreciation 
 
Weak control 
environment 
 
Weak internal controls 

Focus on 
recommendations (incl. 
those to improve the 
internal controls) 
 
 
23% consulting activities 
(incl. those to improve 
control awareness) 
 
 
Limited functional 
reporting relationship 
with the audit committee 
 
Strong influence of senior 
management 
 
Limited management 
support 
 
Limited collaboration 
with management 
 
 
Limited acceptance and 
appreciation 
 
Weak control 
environment 
 
Weak internal controls 

Focus on 
recommendations (incl. 
those to improve the 
internal controls) 
 
42% consulting 
activities (incl. those to 
improve control 
awareness) 
 
 
No audit committee 
present 
 
 
 
Senior management is 
main client 
 
More management 
support 
 
More active 
collaboration with 
management 
 
More acceptance and 
appreciation 
 
Weak control 
environment 
 
Weak internal controls 

Focus on assurance 
 
 
 
 
 
15% consulting 
activities (no dominant 
focus on improvement 
of control awareness) 
 
Audit committee is 
main client 
 
 
 
Limited influence of 
senior management 
 
Limited management 
support 
 
Limited collaboration 
with management 
 
 
Limited acceptance and 
appreciation 
 
Moderate control 
environment 
 
Moderate internal 
controls 

Focus on 
recommendations (no 
dominant focus on 
improvement of internal 
controls) 
 
20% consulting activities 
(no dominant focus on 
improvement of control 
awareness) 
 
 
Limited functional 
reporting relationship 
with the audit committee 
 
Strong influence of senior 
management 
 
Limited management 
support 
 
Limited collaboration 
with management 
 
 
Limited acceptance and 
appreciation 
 
Strong control 
environment 
 
Moderate internal 
controls 

Focus on 
recommendations (no 
dominant focus on 
improvement of internal 
controls) 
 
39% consulting 
activities (no dominant 
focus on improvement 
of control awareness) 
 
Limited functional 
reporting relationship 
with the audit 
committee 
 
Strong influence of 
senior management 
 
More management 
support 
 
More active 
collaboration with 
management 
 
More acceptance and 
appreciation 
 
Moderate control 
environment 
 
Moderate internal 
controls 

Figur 3 Sarens och De Beelde Cross-case analysis (based on collected data) 
(Sarens & De Beelde, s. 458, 2006) 
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4.2.2 Sarens & De Beeldes forskningsmodell 

Som nämnts i både problematiseringen och litteraturgenomgången, har en 

forskningsmodell föreslagen av Sarens och De Beelde (2006a) identifierat tre 

organisatoriska faktorer som påverkar internrevisionspraxis samt specificerat hur de tre 

faktorerna kan utöva sitt inflytande. Dessa tre organisatoriska faktorerna är 

internrevisionsfunktionens intressenter, organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen 

och status hos internt kontrollsystem (se figur 4). Vidare menar Sarens och De Beelde 

(2006a) att man ska tolka inflytandet av de tre organisatoriska faktorerna på 

internrevisionsprocessen enskilt. Enligt Sarens och De Beelde (2006a) ska deras 

forskningsmodell kunna vägleda framtida vidare forskning inom ämnesfältet. 

 

Sarens och De Beelde (2006a) identifierar två intressenter, revisionsutskottet och 

företagsledningen som verkställande direktören och/eller ekonomichefen, som har en 

inflytande på internrevisionspraxis (se figur 4). Internrevisionsfunktionen har ett 

funktionellt rapporteringsförhållande med revisionsutskottet men interaktionen mellan 

internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet är ganska begränsad. Eftersom 

interaktionen med revisionsutskottet inte är intensiv, begränsas revisionsutskottets 

inflytande på internrevisionspraxis. När revisionsutskottet tillhandahåller mycket input för 

internrevisionsplanering har revisionsutskottet ett startinflytande på internrevisionspraxis. 

Mer intensiv interaktion med revisionsutskottet skulle uppmuntra internrevisions-

funktionen att betona sin försäkringsroll. Internrevisionsfunktionen har ett administrativt 

rapporteringsförhållande med företagsledningen. Aktiva interaktioner med företags-

ledningen har stor inverkan på internrevisionsfunktionen och stimulerar mer fokus på 

formulering av rekommendationer för ytterligare förbättringar av processer och interna 

kontroller. Generellt strider försäkringsrollen som internrevisionsfunktionen spelar för 

revisionsutskottet ibland mot ledningens krav för konsultverksamhet (Sarens & De Beelde, 

2006a). 

 

Företag med internrevision som får mer stöd från ledningen och har ett mer aktivt samarbete 

med ledningen, tenderar att ha en större andel av konsultverksamhet. Det gäller även i de 

företag när internrevisionsfunktionen samt åsikter och rekommendationer från 

internrevisionen i högre utsträckning accepteras och uppskattas av personalen i 
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organisationen. Ett starkare organisatoriskt stöd visar en högre frekvens av både formella 

och informella möten med ledningen. En högre grad av organisatoriskt stöd skapar mer 

organisatoriskt engagemang på uppdrag av internrevision. Mer organisatoriskt 

engagemang leder till att internrevisionsprocessen fokuserar mer på att tillhandahålla 

värdeskapande rekommendationer (Sarens & De Beelde, 2006a). Sarens och De Beelde 

(2006a) kunde inte anta vilken roll och inflytande organisatoriskt stöd för internrevisions-

processen har på grund av deras data inte gav tillräckligt med stöd (se figur 4). 

 

Det finns ett antal av komponenter i det interna kontrollsystemet som har inflytande på 

internrevisionspraxis. Kontrollmiljön och effektiviteten av intern kontroll har störst 

inflytande på internrevisionspraxis. En svag intern kontroll, som underbyggs av en svag 

kontrollmiljö, kan kopplas till ett relativt högre fokus på internrevisionspraxis avseende 

förbättringar av internt kontrollsystem. Detta görs genom att formulera rekommendationer 

för att förbättra interna kontrollen eller engagera i specifika konsultverksamheter med fokus 

på att förbättra kontrollmedvetenheten inom organisationen. En svag intern kontroll är till 

exempel ingen registrering av tid och inträde. Det kan också vara för många oregelbundna 

manuella kontroller som inte är integrerade med processer och brist på uppdelning av 

arbetsuppgifter. Genom att tillhandahålla en grundlig granskning av internrevision som 

följs av omfattande och väldokumenterade rekommendationer och möjliga lösningar, kan 

det interna kontrollsystemet förbättras (se figur 4) (Sarens & De Beelde, 2006a). 
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Figur 4 Forskningsmodellen av Sarens och De Beelde 
 (Sarens & De Beelde, s. 466, 2006) 
 

4.2.3 Riskbaserat tillvägagångssätt till internrevisionsprocessen 

Ett riskbaserat tillvägagångssätt kan generellt användas som en enhet av alla finansinstitut 

i alla länder för att strukturera insatser för förhindrandet av penningtvättbrott. Ett 

riskbaserat tillvägagångssätt är en standard för riskanalys som har en framträdande ställning 

i det tredje penningtvättsdirektivet samt de ändrade FATF (Financial Action Task Force) 

rekommendationerna. Det riskbaserade tillvägagångssättet skapas för att lösa problemet 

med penningtvätt (Bergström m.fl., 2011). Bergström m.fl. (2011) studerar tre faser i 

beslutsprocessen i AML:s riskbaserade tillvägagångssätt vilket börjar med den första fasen 

som är att sätta mål och standarder. Den andra fasen är insamling av information och den 

tredje och sista fasen, kanske mest komplexa, är genomförandet av AML reglering.  

 

Enligt FATF (2014) ska de finansiella instituten identifiera, bedöma samt förstå de risker 

för penningtvätt som de själva är utsatta för och vidtar åtgärder för att effektivt minska 

dessa risker. De finansiella instituten bör också analysera och försöka förstå hur de riskerna 

Clients of internal audit 
- Audit committee 
- Senior management (CEO/CFO) 
• Need for information 
• Input for internal audit planning 

Organisational support for the 
internal auditing function 
- Replaceable by an external service 
provider? 
- Management support and 
collaboration 
- Important strategic function 
- Acceptance and appreciation of 
opinions and recommendations 
- Distribution of resources 

Status of the internal control system 
- Control environment 
- Risk assessment 
- Internal controls 
- Communication 
- Monitoring 

Organisational commitment 
- Mission aligned with 
organizational objectives 
- Focus on high risk areas 
- Open for ad hoc management 
requests 

? 
Internal auditing practices 

- Assurance (evaluation and 
opinion) 
- Recommendations for 
improvement 
- Consulting 

? 
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för penningtvätt som de har identifierat, påverkar dem. När banker identifierar och bedömer 

riskerna för penningtvätt som de är utsatta för, bör följande faktorer övervägas: 

- företagets art, skala, mångfald och komplexitet 

- företagets målgrupp 

- antalet kunder som redan identifierats som hög risk 

- de jurisdiktioner som banken utsätts för, antingen genom egen verksamhet eller 

kundernas verksamhet 

- distributionskanalerna vilka inkluderar direkt handling med kunden eller förlita sig 

en tredje part att utföra kundkännedom och användning av teknik 

- internrevisions och tillsyns resultat 

- volymen och storleken på transaktioner med hänsyn till bankens vanliga 

verksamhet och kundens profil 

 

Med hjälp av kundkännedom (Customer Due Diligence, CDD) kan banker förstå vem deras 

kunder är. Detta görs genom att kräva kunderna på information om vad de gör och varför 

de behöver banktjänster. På detta sätt kan bankerna identifiera kunderna och verifiera deras 

identitet baserad på pålitlig och oberoende information, data eller dokumentation. 

Övervakning bör genomföras kontinuerligt. Om banken misstänker eller har rimliga 

grunder att misstänka att pengarna är intäkter från brott, ska dessa misstankar rapporteras 

omedelbart till Financial Intelligence Unit (FIU) som motsvarar Finanspolisen i Sverige 

(The Financial Action Task Force, 2014). 

 

4.2.4 Three Lines of Defence 

Committe of Sponsoring Organizations of the Threadway Commissions (COSO) har tagit 

fram principer om de tre försvarslinjerna (Three Lines of Defence). COSO är ett samarbete 

mellan fem organisationer varav IIA är en av dessa organisationerna.  Syftet med COSO är 

att tillhandahålla ramverk och vägledning om företagens riskhantering, intern kontroll och 

bedrägeribekämpning (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, u.å.). Dessa principer om de tre försvarslinjerna innebär att den första 

försvarslinjen är affärsverksamheten. Affärsverksamheten har som ansvar att säkerställa att 

banken tar riskerna under kontrollerade och medvetna former. Affärsverksamheten har 

också som delegerad ansvar att genomföra bankens beslutade riskstrategi och att säkerställa 
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att banken håller sig inom de limiter som styrelsen satt upp. Detta innebär att 

affärsverksamheten, som är den första försvarslinjen, utför den dagliga riskhanteringen. 

Den andra försvarslinjen utgörs av två funktioner. Dessa två funktioner är funktionen för 

riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad. Den andra försvarslinjen ska bland annat 

övervaka, kontrollera och rapportera bankens risker och hur banken följer de interna och 

externa regelverken. Den tredje försvarslinjen är den oberoende internrevisionsfunktionen 

som är direkt underställd styrelsen. Internrevisionsfunktionen ska utföra en regelbunden 

granskning av ledningens och bankens interna kontroller. Denna försvarslinje ska även 

regelbundet granska kontrollfunktionernas arbete och bankens riskhantering samt bidra till 

bestående förbättringar i verksamheten. Under år 2014 har principer om de tre 

försvarslinjen från COSO tagits hänsyn till Finansinspektionens nya regler om styrning, 

riskhantering och kontroll i kreditinstitut (Finansinspektionen, 2014b). 

 

 
Figur 5 The Three Lines of Defense Model 
(The Institute of Internal Auditors, s. 2, 2013) 
 

4.2.5 Sammanfattning av teori 

Sammanfattningsvis diskuterar Sarens och De Beeldes (2006a) forskningsmodell tre 

organisatoriska faktorer som påverkar internrevisionspraxis och hur dessa kan utöva sitt 

inflytande. Dessa tre organisatoriska faktorer är internrevisionsfunktionens intressenter, 

organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen och status hos internt kontrollsystem. I 

den första faktorn som behandlar internrevisionsfunktionens intressenter har studien gjort 
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en förutsättning.  Studien har valt att även lägga sitt fokus på styrelsen vid studerandet av 

ledningen då styrelsen är en huvudaktör inom internrevisionsprocessen i Sverige. Med 

hjälp av dessa tre organisatoriska faktorer skulle vi kunna skapa en förståelse för 

internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har 

aktiviteter i Sverige. Då denna forskningsmodell presenterades för många år sedan, under 

år 2006, kommer riskbaserat tillvägagångssätt och de tre försvarslinjerna att tas hänsyn till 

som ett komplement till forskningsmodellen. Eftersom utifrån det riskbaserade 

tillvägagångssättet ska bankerna identifiera, bedöma, förstå samt analysera riskerna för 

penningtvätt och sedan åtgärda för att minska dessa risker. Förutom riskerna för 

penningtvätt, ska banken också förstå deras kunder med hjälp av kundkännedom. Nya 

bestämmelser om bankens kontrollfunktioner utgår från de tre försvarslinjerna. Detta 

innebär att det riskbaserade tillvägagångssättet och de tre försvarslinjerna är mer 

uppdaterad och nyare till dagens reglering kring penningtvätt. Med hänvisning till 

litteraturgenomgången och vad som nämnts tidigare, är det väldigt få forskning på 

internrevisionsprocessen och på uppsatsens syfte. Då studien följer Sarens och De Beeldes 

(2006a) cross-case analysis och forskningsmodell, det riskbaserade tillvägagångssättet och 

de tre försvarslinjerna som teoretiska ramverk, ser vi att även en stor del av studiens empiri 

kommer att kunna fylla ut studiens teoretiska ramverk för att uppfylla studiens syfte och 

forskningsfråga. 
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5. Empirisk metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva studiens empiriska metod. Vi kommer att förklara 

vilken ansats denna studie har utgått från och vilken typ av data studiens empiri består av. 

Dessutom kommer valet av telefonintervjuer att diskuteras. Det kommer även en 

presentation av urvalet och därmed respondenterna som har medverkat i studien. Slutligen 

presenteras bearbetning av materialet, kvaliteten i studiens data de etiska beaktanden som 

tagits. 

 

5.1 Fallstudieansats 
Denna studie utgick från en fallstudieansats eftersom vi sökte efter djupgående analytiska 

resultat snarare än statistiska generaliseringar som exempelvis vid tvärsnittsansatser. 

Dessutom har studien ett explorativt och förklarande syfte, då syftet med studien är att 

skapa en förståelse för internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i stora 

banker som har aktiviteter i Sverige utifrån de tre organisatoriska faktorer. Det som också 

utmärker att denna studie utgick från en fallstudieansats är att studien är av en kvalitativ 

karaktär. En annan utmärkelse är att det studeras vid ett specifikt tillfälle (Kremska, u.å.a). 

En studie som har utgått från en fallstudieansats kan antigen vara en single-case study eller 

en multiple-case study (Bell, Bryman, & Harley, 2018; Eisenhardt, 1989). Denna studie är 

en multiple-case study eftersom det är fler än en bank som var involverade. Varje bank som 

var involverade ses som ett fall, vilket leder till att studien har fyra fall trots att det var fem 

banker som medverkade. Detta beror på att en av bankerna var en pilotintervju. Fokusen 

låg på fallen och deras unika kontext. 

 

Fördelen med fallstudieansatsen är att studier som utgår från denna ansats har en förmåga 

att gå in på djupet och skapa förståelse för situationsspecifika processer eller ett problems 

innebörd. Fallstudieansats ger även ett bra underlag för studien eftersom komplexa sociala 

processer som mänskliga interaktioner studeras. Nackdelen med fallstudieansatsen är att 

det finns brister i reglerna kring ansatsen som kan leda till misstag. Dessa misstag kan 

exempelvis vara att använda för mycket data eller att dra för långtgående slutsatser 

(Kremska, u.å.a). Därför bör denna studie gå in så djupt som möjligt för att skapa en 

förståelse för hur internrevisionen förebygger penningtvätt i banker samtidigt som att 

studien ska undvika att använda för mycket data och dra för långtgående slutsatser. 
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5.2 Primärdata och sekundärdata 
Denna studie har använt primärdata och sekundärdata. Enligt Staake (u.å.) är primärdata 

all den information som forskaren själv har samlat in för studien, det vill säga informationen 

fanns inte innan studien. I denna studie var primärdata den information som har samlats in 

genom intervjuer med tjänstepersoner som arbetar i internrevisionsfunktionen inom olika 

stora banker. Innan insamlingen av primärdata framställdes en intervjuguide som var 

anpassad till studiens syfte. Denna intervjuguide utgjorde även ett stöd för 

datasammanställningen. Fördelen med primärdata är att data är anpassad efter studiens 

syfte och forskningsfråga (Staake, u.å.), vilket gjordes med hjälp av intervjuguiden. 

Dessutom var data aktuell (Staake, u.å.) eftersom all primärdata, det vill säga materialet 

från intervjun, var insamlad under samma tidsperiod som när denna studie skrevs. 

Materialet var även tillförlitligt eftersom det var insamlat och strukturerat av oss själva. 

Dock är nackdelen med primärdata att det tog en längre tid att samla in och bearbeta 

materialet. Det var alltså ett tidskrävande arbete (Staake, u.å.). I denna studie var primärdata 

mest lämpligt jämfört med sekundärdata eftersom det behövs självinsamlade data för att 

kunna besvara forskningsfrågan och därmed studiens syfte. 

 

Som det nämnts ovan använde denna studie också sekundärdata. Staake (u.å.) förklarar att 

sekundärdata är den information som redan finns tillgänglig för forskaren. Studien använde 

sig av flera typer av sekundärdata som bland annat böcker, vetenskapliga artiklar, 

tidningsartiklar, tidigare kandidatuppsats, information från webbsidor och externa 

dokument. Fördelen med sekundärdata är att de är väldigt kostnadseffektiva och 

tidseffektiva, men en nackdel med sekundärdata är att de kan vara gamla och därmed 

inaktuella för studien (Staake, u.å.). Med detta i åtanke kommer inga felaktiga och ogiltiga 

informationer att användas, vilket kontrollerades genom att jämföra information från olika 

hemsidor. Böcker som har använts i studien var relevanta för denna studie eftersom de 

beskriver både forskningsmetoder och empiriska metoder på ett lämpligt sätt för respektive 

kapitel. Böcker som har använts var bland annat Handbok i kvalitativa metoder av Göran 

Ahrne och Peter Svensson, Business Research Methods av Emma Bell, Alan Bryman och 

Bill Harley, Forskningshandboken : För småskaliga forskningsprojekt inom samhälls-
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vetenskaperna av Martyn Denscombe samt Research methods for business students av 

Mark Saunders, Philip Lewis och Adrian Thormhill. 

 

Förutom böcker har vetenskapliga artiklar använts i studien. Majoriteten av vetenskapliga 

artiklar som har använts i studien söktes med hjälp av Högskolan Kristianstads biblioteks 

söktjänst, Summon. De resterande, vilket motsvarande minoriteten av vetenskapliga 

artiklarna, har tillhandahållits av handledaren. Alla vetenskapliga artiklar är vetenskapligt 

granskade (peer review eller referentgranskning). Det innebär att varje vetenskaplig artikel 

har innehållsmässigt blivit bedömt av personer med likartad kompetens som själva 

forskaren (Jerkert, u.å.). Därför är de vetenskapliga artiklar som studien använt sig av i god 

kvalitet och därmed tillförlitliga. En annan typ av artikel som har använts är 

tidningsartiklar. Studien använde sig av elektroniska tidningsartiklar som Expressen och 

Svenska Yle. En liknande typ av källa som studien också har använt sig av var Sveriges 

Television, SVT. Eftersom dessa typer av källor inte är vetenskapliga har studien enbart 

använt dem i bakgrundsavsnittet för att väcka intresset för läsaren. 

 

Information och dokument från diverse webbsidor har också kommit till användning för 

denna studie. Sveriges Riksdag och EUR-Lex användes för att hänvisa studien till relevanta 

lagstiftning som finns i Sverige och inom EU. Vid hänvisning till föreskrifter som berör 

ämnet internrevision inom bank och penningtvätt i Sverige, har Finansinspektionens 

hemsida använts. Dessutom användes IIAs hemsida för att definiera internrevisions-

professionen och deras obligatoriska standarder. Eftersom det har skett förändringar i 

lagstiftningen, förskrifter och standarder under den senaste tidsperioden, ansågs det vara 

ett lämpligare sätt att hämta information från webbsidor. På så sätt var det mer säkert att 

den information som användes var uppdaterade och aktuell vid skrivandet av studien. 

 

I studien har årsredovisningar från olika banker och andra branschrelaterade (bank och 

internrevision) dokument och webbsidor använts för att få en bättre uppfattning om hur det 

ser ut inom bankbranschen och internrevisionsprocessen. Studien har också använt sig av 

en tidigare kandidatuppsats från Högskolan i Gävle som examinerades år 2015, dels för 

inspiration, dels för att styrka och argumentera för det valda syftet i denna studie. De två 

studenterna som skrev uppsatsen menade på att en vidare forskning skulle kunna göras när 
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penningtvättslagen haft en längre tidverkan för att därmed kunna fastställa ett tydligare 

resultat. Denna studie har använt sig av sekundärdata eftersom den är väldigt kostnads- och 

tidseffektiv. Då studiens primärdata inte fångade upp all information behövdes 

sekundärdata, främst i de tidigare kapitlen, som komplettering av information. Med tanke 

på att studien har ett abduktivt tillvägagångssätt innebär detta att det behövdes först data 

för att sedan kunna besluta vilken teori är mest lämplig och under studiens process växla 

empiri och teorin mellan varandra. 

 

5.3 Intervju som datainsamlingsmetod  
Den lämpliga forskningsmetoden är intervjuer. Studien vill förstå internrevision inom ett 

område. Intervjuer är också ett lämpligt tillvägagångssätt för denna studie då studiens 

forskningsfråga är en typ av komplex fråga. En komplex fråga innebär att forskningen 

fokuserar på komplicerade saker som kräver en mer ingående förståelse av hur saker 

fungerar, hur faktorer är sammanlänkade eller hur systemet fungerar (Denscombe, 2018).  

 

5.3.1 Intervjuteknik 

Denscombe (2018) klassificerar intervjuer som strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade. Strukturerade intervjuer är en standardiserad datainsamlingsprocess som 

har en mycket stark kontroll över frågornas och svarens utformning och den liknar i själva 

verket ett frågeformulär som respondenten besvarar ansikte mot ansikte. Vid ostrukturerade 

intervjuer introducerar intervjuaren ett tema eller ett ämne för att så lite som möjligt ingripa 

i intervjun. Målet är att låta de intervjuade utveckla sina egna idéer och fullfölja sina 

tankegångar (Denscombe, 2018). 

 

Denna studie använde istället sig av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju 

innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som 

ska besvaras. Dock är intervjuaren emellertid inställd på att vara flexibel vid ämnenas 

ordningsföljd. Svaren var öppna och betoningen ligger på respondenten som utvecklade 

sina egna synpunkter. Denna typ av intervju har valts för att intervjuaren ska kunna öppna 

upp tankar för respondenterna och möjligheten att utveckla sina idéer och tala mer utförligt 

om de ämnena som intervjuaren tar upp (Denscombe, 2018).   
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I denna studie har den mest passande forskningsmetoden varit att utföra personliga 

intervjuer för att kunna besvara studiens forskningsområde. Personliga intervjuer är den 

vanligaste typen av intervju som innebär ett möte mellan en forskare och en informant. 

Fördelarna med denna typ av intervju är att den är relativt lätt att arrangera då det räcker 

med att två personer finner en lämplig tidpunkt. En annan fördel är att uppfattningarna och 

synpunkterna som kommer till uttryck under intervjun härstammar från en källa, det vill 

säga den intervjuade. Några andra fördelar är att intervjun blir relativt lättare att kontrollera 

och underlättar arbetet med att skriva ut ljudinspelningar när samtalet involverar bara en 

deltagare. En nackdel är att det begränsar det antal synpunkter och åsikter som är 

tillgängliga för forskaren (Denscombe, 2018). Därför har studien valt att intervjua mer än 

en deltagare för att även få ett annat perspektiv inom forskningsfältet. 

 

5.3.2 Intervjuguide 

Som det har nämnts tidigare har denna studie använt sig av semistrukturerade intervjuer. 

Detta innebär att det fanns en färdig lista med frågor som ska besvaras av respondenten, 

men under intervjuns gång justerades intervjufrågornas formulering och ordning efter 

anpassningen till respondentens svar. En intervjuguide konstruerades för samtliga 

respondenter men enbart befattningen anpassades till respektive respondents position i 

banken. För respondenten som är Head of Compliance Monitoring har en intervjuguide för 

denna respondent fått en aning annorlunda intervjuguide från samtliga respondenters 

intervjuguide. Majoriteten av intervjufrågorna har varit inspirerade av Sarens och De 

Beedle (2006a) forskningsmodell och dess tre organisatoriska faktorer (se bilaga 2 och 3).  

 

5.3.3 Pilotstudie 

En pilotstudie innebär att forskaren prövar sina analystekniker på en mindre del av det 

tilltänkta materialet (Ahrne & Svensson, 2015). Genom att utföra en pilotstudie kan 

forskaren försäkrar sig om att det inte förekommer några överraskningar när den riktiga 

datainsamlingen börjar. Om pilotstudien visar att det går att förbättra på vissa områden kan 

dessa åtgärdas innan forskningen sätts igång. Dessutom kan forskaren undvika allvarliga 

problem för forskningen (Denscombe, 2018). En pilotintervju utfördes för att få insikt i det 

empiriska problemområdet. Mer specifikt ville vi få en inblick i möjligheten att undersöka 
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internrevisionsprocessen i banker. Därför utfördes denna pilotintervju med en chef för IIA 

och arbetar som internrevisor i en bank.  

 

Pilotintervjun var mer öppen jämfört med de övriga intervjuerna. Tre huvudfrågor som 

ställdes under intervjun var följande: Har internrevisionsprocessen en roll när det gäller 

penningtvätt? Är detta ett relevant ämne? Hur ser du på internrevisionsprocessen och 

penningtvätt? Det som framkom i pilotintervjun var att vi fick bekräftat att internrevisions-

processen och penningtvätt var ett ämne som vi kunde skapa förståelse kring och analysera 

genom intervjuer med interna revisorer. Därför utfördes en pilotintervju innan den 

slutgiltiga forskningsfrågan bestämdes för att få en förkänsla om det var ett aktuellt ämne. 

Respondenten gav också en positiv feedback om själva ämnet som ansågs vara relevant i 

praktiken för tillfället. Detta kunde sedan också bekräftas av en annan respondent, 

Respondent F. Denna respondent menar att studiens ämne är i dag ett högaktuellt ämne och 

ett intressant ämne att forska kring.  

 

5.4 Urval 
Urvalet för denna studie är främst interna revisorer i internrevisionsfunktionen inom 

banksektorn. För att vara säker på att det är rätt personer som medverkar i studien 

kontaktades interna revisorer i de flesta stora banker som är verksamma i Sverige, dels via 

telefon, dels via mail (se bilaga 1). Respondenterna som var villiga att medverka i studien 

utfördes via personliga telefonintervjuer på grund av geografiska orsaker. Fördelen med 

telefonintervjuer är att de är tideffektiva, kostnadseffektiva och man kan därefter följa upp 

dessa intervjuer med följdfrågor via exempelvis mail (Kremska, u.å.b; Bell, Bryman, & 

Harley, 2018). En annan fördel är att telefonintervjun är relativt flexibel och har även en 

hög svarsfrekvens (Kremska, u.å.b).  Bell, Bryman och Harley (2018) menar att det kan 

vara mer effektivt att ställa känsliga frågeställningar via telefon eftersom respondenten kan 

vara mindre bekymrad för att svara när ingen är fysiskt närvarande på plats. Vi upplevde 

också att de känsliga frågeställningarna kunde enkelt bli besvarade via telefonintervjuer. 

 

Telefonintervju har även sina nackdelar. En nackdel som Bell m.fl. (2018) diskuterar om 

är att det kan vara olämpligt för vissa grupper av respondenter, exempelvis de som inte har 

eller har begränsad tillgång till telefoner. Detta upplevdes inte som något problem eftersom 
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alla respondenterna i denna studie hade tillgång till telefon. En annan nackdel är att det är 

inte sannolikt att det fungerar bra med mycket långa intervjuer. Anledningen är att det är 

lättare för en respondent att avsluta intervjun som är utfört via telefon jämfört med om det 

var ansikte mot ansikte (Bell, Bryman, & Harley, 2018). Därför försökte vi hålla oss inom 

tidsintervallet mellan 30 och 45 minuter. För att hålla oss inom detta tidsintervall, 

prioriterades vissa frågor över de resterande och utelämnade de andra frågorna. Eftersom 

vi har valt att utelämna vissa frågor har detta lett till brister i det empiriska materialet. Det 

innebär att vi inte har tillräckligt med material för att fullfölja hela Sarens och De Beeldes 

(2006a) forskningsmodell. Dock kan man även notera att Sarens och De Beelde (2006a) 

inte heller hade tillräckligt med material för den andra faktorn, organisatoriska stöd för 

internrevisionsprocessen, men lyckades ändå konstruera forskningsmodellen på rättvisande 

sätt.  

 

Att genomföra en intervju via telefon innebär att det inte går att observera respondenternas 

kroppsspråk för att se hur de reagerar fysiskt till intervjufrågorna. Det kan också finnas 

tekniska svårigheter med att spela in telefonintervjuer (Bell, Bryman, & Harley, 2018). 

Varje intervju spelades in med två utrustningar, en mobiltelefon med en 

samtalsinspelningsapplikation och en mobiltelefon med en vanlig ljudinspelnings-

applikation. Anledningen var att undvika de uppkomma tekniska problem som kan leda till 

att intervjun inte spelades in. Därför, för säkerhetens skull, spelades varje intervju med två 

utrustningar.  

 

En annan viktig nackdel med intervjuer är att det kan förekomma intervjuareffekten. De 

intervjuades uttalande kan tänkas påverkas av forskarens identitet (Denscombe, 2018). Pet 

går alltså inte bortse från att den insamlade data från intervjuerna kan påverkas av 

forskarens personliga identitet.  Dock tänks effekten vara mindre då intervjuerna skedde 

via telefon och enbart rösten av forskaren kan ha påverkat den insamlade data. Trots detta 

anser vi att fördelarna med telefonintervjuer överväger och att den semistrukturerade 

intervjun är linje med studiens syfte om att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen 

vid förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har aktiviteter i Sverige 

Telefonintervjuer anses även vara en lämplig metod för denna studie på grund av 

geografiska orsaker som i sin tur leder till tidseffektiviteten och kostnadseffektiviteten. 
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5.4.1 Respondenter 

Efter att ha kontaktat de stora bankerna som är verksamma i Sverige, blev det totalt sju 

personer som kunde medverka i denna studie. En del av bankerna som vi försökte kontakta 

hade bland annat en extern revisionsbyrå som ansvarar för den interna revisionen. Men 

eftersom studien vill undersöka internrevisionsprocessen, valdes enbart de banker som har 

ansvar för sin egen internrevision. Respondenternas namn och banken de arbetar på är 

anonymiserad eftersom studien berör ett ämne som för tillfället är känsligt, men även för 

att öka respondenternas trygghet.  

 

För enkelhetens skull har längden på alla intervjuer avrundats till närmste fem tal. Vid 

utläsning av tabellen nedanför innebär erfarenhet de antal år som respondenten har haft i 

deras position (se tabell 1). Det vill säga, intervjun med Respondent A från Bank 1 har varit 

koncernrevisionschef i 28 år. Därefter intervjuades Respondent B och Respondent C som 

är internrevisor respektive seniorrevisor från Bank 2. Båda respondenterna arbetar med 

internrevision på samma bank men har olika befattningar i banken. Dessutom har de två 

respondenterna vardera ett års erfarenhet med deras befattning i Bank 2. Intervjun med 

Respondent D, som jobbar som Business Area Manager i Bank 3 i 7 år, tog cirka 50 min. 

Sedan intervjuades Respondent E och Respondent F som arbetar inom samma bank, Bank 

4. Den sista intervjun blev med Respondent G som har två roller, en organisatorisk roll som 

chef för IIA i Danmark och en roll som internrevisor på en bank. 

 

Tabell 1 Lista över studiens respondenter 

Respondenter Befattning Bank Erfarenhet Längd 
Respondent A Koncernrevisionschef Bank 1 28 år 45 min 
Respondent B Internrevisor Bank 2 1 år 20 min 
Respondent C Seniorrevisor Bank 2 1 år 30 min 
Respondent D Business Area 

Manager 
Bank 3 7 år 50 min 

Respondent E Head of Compliance 
Monitoring 

Bank 4 5 år 35 min 

Respondent F Internrevisor Bank 4 3,5 år 55 min 
Respondent G IIA Bank 5 25 år 25 min 
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Studiens tänkta urval var interna revisorer, men det var inte enbart dem som blev 

intervjuade utan tjänstepersoner med andra befattningen intervjuades också. 

Tjänstepersoner som arbetar med internrevision kan ha olika befattning i banken.  

Respondent A intervjuades då Respondent A är koncernrevisonschefen i Bank 1. Denna 

respondents befattning är ansvarig för internrevisionsavdelningen i Bank 1. Respondent A 

kan därför representera internrevisionsavdelningen i banken och därför har inte fler 

intervjupersoner i Bank 1 tillfrågats då internrevisionen är den samma i banken. Både 

Respondent B och Respondent F är interna revisorer och är därför med i studiens urval. 

Respondent C är en relevant respondent då Respondent C är seniorrevisor inom den 

internrevisionsfunktionen. Den fjärde respondenten, Respondent D, är i dag inne på sitt 

sjunde år som Business Area Manager i Bank 3. Respondent D blev intervjuad för att denna 

respondent sitter i ledningsgruppen inom internrevision och därmed kan representera hela 

internrevisionsavdelningen i Bank 3. Respondent D har även 20 års erfarenhet inom 

internrevision. Vi försökte även att nå ut till Chef Audit Executive i Bank 3, men blev därav 

nekad då internrevisionen sköts som det samma i hela banken. Därav räckte det med att 

intervjua Respondent D som kan representera internrevisionsfunktionen i Bank 3. 

 

Sedan intervjuades Respondent E som är Head of Compliance Monitoring. Anledningen 

till att Respondent E valdes för medverkan i studien är för att compliance också är en del i 

processen för förebyggandet mot penningtvätt. Den sista intervjun blev med Respondent G 

som arbetar som chef i IIA och är internrevisor inom en bank. Respondent G valdes för att 

respondenten har två befattningar och kunde därför utgå från två perspektiv vid intervjun. 

Trots att Respondent G också arbetar som chef i IIA, ses detta inte som en nackdel utan 

snarare som en fördel. Eftersom åsikter från en tjänsteperson från IIA är relevant för studien 

då denna studie också behandlar IIAs definition av internrevisionsfunktionen och dess 

standard. Sammanfattningsvis har alla respondenter en koppling till internrevisionen inom 

respektive bank trots de olika befattningarna. Antalet intervjuer är därför motiverat då vissa 

banker har valt ut en anställd på banken som kan representera internrevisionsfunktionen i 

respektive bank.  
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5.5 Bearbetning av materialet 
När data har samlats in eller producerats ska de bearbetas och analyseras. Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) finns det en skillnad mellan data och empiriskt material. Data kan ses som 

det som produceras, medan det empiriska materialet kan ses som det avgörande materialet 

som ska analyseras. Gränsen mellan data och empiriskt material är kanske tydligast i studier 

som använder intervjuer som metod (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie är data det 

inspelade ljudet från intervjun, medan det empiriska materialet är transkriberingen av 

ljudet. Alla intervjuer som gjordes spelades in under förutsättningen att respondenten hade 

samtyckt till inspelning av intervjun. Efter intervjun transkriberade den inspelade ljudfilen 

utav oss själva. Transkriberingen gjordes exempelvis med hjälp av programmet Express 

Scribe för att spela upp ljudfilen av intervjun. All transkribering kontrollerades av oss för 

att se till att transkriberingen blev så korrekt som möjligt. Både ljudfilen och 

transkriberingen förvarades på ett säkert sätt som enbart vi hade tillgång till.  

 

Kvalitativ forskning har en tendens att förknippas med forskarens inblandning. Detta 

betyder att vid bearbetning med kvalitativa data kan forskarens identitet, värderingar och 

övertygelser vara helt eliminerade från analysprocessen och därför måste detta hanteras. 

Detta kan hanteras genom att kontrollera forskarens attityder för att sedan kunna arbeta på 

ett opartiskt sätt. Forskaren måste också ha ett öppet sinne vid genomförandet av 

dataanalysen för att undvika anklagelser för bristande objektivitet (Denscombe, 2018). 

 

Denna studie har utgått från innehållsanalys som tillvägagångssättet vid analys av samtal 

och text (Denscombe, 2018). Det finns därefter tre tillvägagångssätt för innehållsanalys, 

vilka är konventionell (conventional), riktade (directed) och summativ (summative). Det 

tillvägagångsättet som studien utgick är riktade innehållsanalys (directed content analysis) 

eftersom denna studie började med att använda det teoretiska ramverket för att utveckla 

kodningen innan analysen av data. Detta innebär att koderna kommer från det teoretiska 

ramverket (Hsieh & Shannon, 2005). Koderna indelades i de tre organisatoriska faktorerna 

som Sarens och De Beelde (2006a) identifierade vilka är internrevisionsfunktionens 

intressenter, organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen och status hos internt 

kontrollsystem. Vid bearbetningen av det empiriska materialet hämtades relevanta 

information från transkriberingen och sammanställde informationen i en tabell med de tre 
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organisatoriska faktorer som kategorier. Tabellen sammanställdes av oss själva. Det skedde 

en kontinuerlig diskussion mellan oss för att säkerställa att informationen är rättplacerade 

under respektive kategori och att vi vara eniga med innehållet. Med hjälp av tabellen kunde 

vi framställa hur de tre organisatoriska faktorer såg ut i respektive bank som medverkade i 

denna studie. Empirin analyserades därefter med det teoretiska ramverket, 

litteraturgenomgången och den lagstiftning och standarder som reglerar området. Slutligen 

kan då Sarens och De Beeldes (2006a) forskningsmodell konstrueras.  

 

5.6 Studiens trovärdighet, transparens och tillförlitlighet 
All forskning måste vara trovärdig för att få genomslag i forskarvärlden och det omgivande 

samhället. När läsaren läser denna uppsats kan läsaren inte vara helt säker på att allt som 

påstås faktiskt har genomförts. Därför måste läsaren förlita sig på att studien är riktig och 

att den har genomförts på det sätt som beskrivs. Det är viktigt att kunna övertyga läsarna 

om att resultaten av denna studie är trovärdiga för att kunna lyckas med denna studie (Ahrne 

& Svensson, 2015). Det finns vissa åtgärder som kan komma till användning för att 

övertyga läsarna om att data med rimlig sannolikhet är exakta och träffsäkra. Dock är dessa 

åtgärder inte någon garanti, utan försäkrar att data har producerats och kontrollerats i 

överensstämmelse med god praxis. En av åtgärder som har gjorts är datatriangulering, 

vilket innebär att kontrasterande datakällor har använts för att kontrollera trovärdigheten. 

Olika informationskällor användes för att sedan kunna jämföra data från de olika 

informanter (Denscombe, 2018). Dessutom kombinerades olika typer av data som 

primärdata och sekundärdata. Ett annat sätt att göra denna studie trovärdig är att vara 

transparens. Därför redogjordes forskningsprocessen så tydligt som möjligt för att läsarna 

ska kunna ta del av tankegången och resonemanget kring studiens metodval (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

 

Studiens trovärdighet kan hänga samman med generaliserbarhet. Generaliserbarheten är 

bristande i denna studie då den är kvalitativ forskning. Därför lyfts det som en svaghet av 

kritiker (Ahrne & Svensson, 2015) eftersom kvalitativ forskning har en tendens att grunda 

sig på intensiva studier av ett fåtal fall. Därför ifrågasätts hur representativa dessa fåtal fall 

är och hur stor sannolikheten är att man kan återfinna det som fanns i andra liknande fall 

(Denscombe, 2018). Trots att denna studie inte kan generalisera på samma sätt som 
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kvantitativ forskning betyder detta inte att generalisering är irrelevant för denna studie. 

Inom kvalitativ forskning görs därför generaliseringsanspråk med försiktiga bedömningar 

av resultatens överförbarhet till andra områden och miljöer. En typ av generalisering 

handlar om huruvida resultaten av studien går att överföra på andra personer eller sociala 

miljöer som liknar dem som studeras i studien. Man kan jämföra denna studies resultat med 

andra liknande studier för att visa på generaliserbarheten. Man kan även studera fler än en 

miljö och sedan jämföra resultaten mellan de olika fallen. En annan typ av generalisering 

handlar om möjligheterna att överföra studiens resultat till andra verksamheter (Ahrne & 

Svensson, 2015) .  

 

En annan kritik som kvalitativa studier får är bristande transparens. Kritikerna menar att 

det är ibland svårt att fastställa vad forskaren faktiskt gjorde och hur han eller hon kom 

fram till studiens slutsatser. Till exempel är kvalitativa studier ibland inte tydliga med att 

förklara varför just de respondenterna valdes för intervju. Det kan också finnas otydlighet 

med hur analysen är genomförd, det vill säga vad forskaren faktiskt gjorde vid analysen av 

data och hur kom studiens slutsatser fram (Bell, Bryman, & Harley, 2018). För att möta 

denna kritik har vi försökt vara så transparenta som möjligt genom att förklara varför just 

de respondenterna har valts som det har gjorts. Vi har även försökt varit tydliga med att 

beskriva tillvägagångssättet för studiens data, hur analysen är genomförd samt varför dess 

slutsatser har dragits. 

 

5.7 Etiska beaktanden 
Denna studie behandlade varken de känsliga personuppgifter som står i Dataskydds-

förordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) eller de personuppgifter 

som står i 3§ Etikprövningslagen (2003:460). Därför behövde inte denna studie etikprövas 

(Datainspektionen, u.å.; Sveriges Riksdag, 2003; EUR-Lex, 2016). I enlighet med 

Denscombe (2018) och med hänsyn till integritet på både individuell och organisatorisk 

nivå har allt material behandlats konfidentiellt och studiens resultat har endast presenterats 

i anonymiserad form. Samtliga deltagarna i studien har blivit informerade om studien och 

samtycket inhämtades innan inspelning av intervjun skedde. Förvaringen av den insamlade 

data hanterades på ett säkert sätt. Dessutom lagrades den insamlade data inte längre än 

nödvändigt utan togs bort efter användning.  
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6. Empiriskt resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av det empiriska materialet. Baserat på de 

telefonintervjuer som utförts inleds kapitlet med kort presentation av empirin som kommer 

att delas upp enligt respondenternas respektive bank. Dessa resultat tolkas sedan utifrån de 

tre organisatoriska faktorerna: internrevisionsfunktionens intressenter, organisatoriskt stöd 

för internrevisionsprocessen och status hos internt kontrollsystem i respektive bank. I slutet 

presenteras en gemensam sammanställning av empirin med inspiration från Sarens och De 

Beeldes (2006a) cross-case analysis. 

 

6.1 Bank 1 
Respondent A är den utvalda respondenten som intervjuades i syfte att skapa en förståelse 

för internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har 

aktiviteter i Sverige i Bank 1. Respondent A har varit koncernrevisionschef på Bank 1 i 27–

28 år varav Respondent A är den högsta revisionsansvariga. Respondent A tycker att den 

största utmaningen inom penningtvätts-området är att det är otroligt omfattande. Inom 

penningtvätt görs väldigt många transaktioner och det är ganska oklart vad som anses som 

acceptabelt och oacceptabelt. Regelverket kring penningtvätt tycker Respondent A är ett 

principbaserat regelverk varav man överlåter till de enskilda aktörerna att göra ett arbete. I 

regelverket är det tydligt beskrivet att internrevisionsfunktionen ska göra en bedömning av 

transaktionerna, om det finns tecken på brottslighet och penningtvätt. Men vad det exakt 

innebär finns inte beskrivet utan det är upp till varje aktör att själva fastställa normer för 

vad det är man ska göra. Därför är den stora svårigheten, enligt Respondent A, att bestämma 

var gränsen går, vad är tillräckligt och det man sett i den sista tiden inom bankväsendet är 

det väldigt viktigt att internrevisionsfunktionen har bra rutiner. På grund av detta har även 

förväntningarna ökat på att internrevisionsfunktionen ska vara skickliga, kunna identifiera 

mönster och brottslighet.  

 

6.1.1 Internrevisionsfunktionens intressenter 

I Bank 1 är internrevisionen styrelsens organ och arbetar därför efter styrelsens uppdrag. 

Respondent A anser att styrelsen är huvudaktören i förhållande till arbetet som internrevisor 

i Bank 1.  Detta beror på att Respondent A är underställd till styrelsen och rapporterar till 

styrelsen och till styrelsens revisionsutskott. Eftersom Respondent A är den högsta 
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revisionsansvariga på Bank 1 stäms det träff mellan Respondent A och VD respektive 

Respondent A och styrelseordförande i två separata möten en gång i månaden för att gå 

igenom statusen på de höga riskerna som de bedömer finns i verksamheten. Dock har 

Respondent A närmare kontakt med styrelsens ordförande för att jämt diskutera aktuella 

frågor, vad staten ser och vad bankledningen gör för att hantera de eventuella brister som 

internrevisionsavdelningen lyfter fram. Med detta har även Respondent A väldigt mycket 

kontakt med bankledningen eftersom det är bankledningens arbete som internrevisions-

avdelningen granskar och då helt naturligt avrapporteras även iakttagelserna till 

bankledningen. Det utförs även bra och öppna dialoger mellan revisionsutskottet och 

internrevisionsavdelningen varav Respondent A, som är koncernrevisionschef, deltar i alla 

revisionsutskottsmöten. Enligt Respondent As egna förklaring är revisionsutskottets roll i 

Bank 1, att huvudsakligen ta del av internrevisionsavdelningens och extern revisionens 

rapportering och se till att den rapporteringen, i alla dess delar, kommuniceras till styrelsen 

efter att rapporteringen har berett på ett korrekt sätt. Revisionsutskottet ställer även frågor 

till internrevisionsavdelningen och externrevisionen för att de ska ha förstått exakt vad det 

är internrevisionsavdelningen rapporterar och säkerställa att styrelsen får den 

informationen. Respondent A uttrycker även att internrevisionsavdelningen har störst och 

mest kommunikation med revisionsutskottet: 

Revisionsutskottet… är ju huvudansvariga för kommunikationen med 
internrevision och extern revision. Så att man kan säga att revisionsutskottet bär 
också en del av frågeställningen vidare till riskutskottet och till styrelsen och 
förstärker revisionens budskap ur ett styrelseperspektiv. Så att jag skulle säga att 
internrevisionen har störst och mest kommunikation med revisionsutskottet. 
(Respondent A)  

 

Oavsett nära kontakt med styrelsen, VD, styrelsens ordförande, bankledningen och 

framförallt revisionsutskottet vill Respondent A framhålla att det är viktigt att veta att 

internrevisionsavdelningen har en väldigt oberoende roll även i lag. 

 

6.1.2 Organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen 

Internrevisionsavdelningen i Bank 1 har ett väldigt starkt mandat som även står inskrivet i 

den policyn som koncernrevisionschefen jobbar efter. Internrevisionsavdelningen har rätt 

att ha tillgång till alla medarbetare och interna avdelningar och all den information som 

finns i banken inklusive ledningen när Respondent A bedömer att det behövs. I Bank 1 
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lägger man cirka femton till tjugo procent av de centrala resurserna på motverkandet av 

penningtvätt. Respondent A uttrycker att banken ger ett starkt stöd ur ett resursperspektiv: 

Det är ju styrelsen som bestämmer hur och vilka resurser som jag ska ha. Och det i 
praktiken innebär det att jag väldigt mycket bedömer själv hur mycket resurser som 
är nödvändiga. Det är aldrig en diskussion om att jag borde ha mindre resurser utan 
det är hela tiden en diskussion om att jag verkligen bedömer att resurser räcker. 
(Respondent A) 
 

I den skriftliga rapporten som gjorts av internrevisionsavdelningen till den ansvariga 

framförs även rekommendationer som internrevisionsavdelningen lämnar för att både göra 

nya iakttagelser och föreslå om vad man ska göra för någonting för att få något komma till 

rätta med bristerna. Den enheten som då ansvarar för bristen ska då svara på 

rekommendationerna och beskriva vilka åtgärder som de tänker ta och när det tänks göras. 

Sammanfattande revisionsrapporter inklusive alla väsentliga iakttagelser skickas halvårsvis 

och årsvis till både VD och styrelsen.  

 

6.1.3 Status hos internt kontrollsystem 

Som nämnts ovan om revisionsrapporten, sätter man någon form av betyg som då 

återspeglar hur väl man tycker att verksamheten bedrivs ur ett internt kontrollperspektiv i 

Bank 1: 

Varje sån här revisionsrapport sätter man då nån form av betyg som då återspeglar 
hur väl man tycker att verksamheten bedrivs, inte ur affärsperspektiv utan ur internt 
kontrollperspektiv… Den skala från 1 till 5 där 1 är bäst och 5 är sämst. Och då kan 
vi på ett väldigt tydligt sätt signalera om hur väl vi tycker att verksamheten 
efterlever instruktioner och regelverken. (Respondent A) 
 

I Bank 1 ingår det att göra en riskanalys i internrevisionsprocessen. En riskanalys går 

igenom verksamheten och ser vart internrevisionsavdelningen upplever att det finns risker 

som måste granskas. Exempel på vissa risker kan vara operativa risker, affärsrisker och 

legala risker. I Bank 1 hanteras förebyggandet mot penningtvätt i ett separat avsnitt då man 

bedömt det som en betydande risk. Efter en systematisk genomgång, skrivs ett förslag på 

revisionsplanen varav Respondent A redogör för hur internrevisionsavdelningen ser på 

riskerna och vilka åtgärder de anser att det behövs vidta för att granska. Denna 

revisionsplanen bearbetas sedan av revisionsutskottet som föredrar den för styrelsen.  
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Whistleblowing är formaliserat i Bank 1 och är en kanal att få in information om att det är 

någonting som inte fungerar som det ska. Det kan vara att det finns felaktiga kunder, 

felaktiga processer eller brottslighet både utanför och innanför banken. Denna kanal 

utvecklas konstant för att den ska bli enklare och bättre att användas och att kanalen inte 

domineras av irrelevanta klagomål exempelvis kunder som har ett agg mot banken. Bank 1 

visselblåsningsfunktion sker via ett externt Information Technology (IT) stöd som gör att 

man kan anmäla anonymt. Anmälningarna skickas till banken och tas emot av Respondent 

A som är koncernrevisionschef, chefen för compliance och chefen för risk. En bedömning 

görs och bestämmer hur dessa ska utredas och utför resultatet av de utredningarna som görs 

tillsammans.  

 

I Bank 1 har man en enhet som ansvarar för de processerna för att motverka finansiella 

ekonomiska brottslighet. Denna enhet kallas för Financial Crime. Enheten ansvarar även 

för penningtvättsprocesserna genom att exempelvis göra löpande utvärderingar av de 

processerna som föreskrivs för vad man ska göra när det kommer till riskbedömning, 

kundkännedom, risk klassificering, hur monitorerna fungerar vid transaktioner samt hur 

man rapporterar till Finansinspektionen.  

 

6.1.4 Sammanställning av Bank 1 
 Bank 1 
Internrevisionsfunktionens 
intressenter 

- Styrelsen  
- VD 
- Bankledningen 
- Revisionsutskottet 
- Operativa resurser 

Organisatoriskt stöd för 
internrevisionsprocessen 

- Starkt mandat 
- Stor respekt och stor uppmärksamhet i interna 

avdelningar 
- Cirka 15–20% av de centrala resurserna fördelas i 

förebyggandet mot penningtvätt 
- Starkt stöd ur ett resursperspektiv 
- Rekommendationer tas hänsyn 

Status hos internt 
kontrollsystem 

- Sätta betyg på revisionsrapport som återspeglar hur 
väl verksamheten bedrivs. 

- Riskanalys görs 
Ett separat avsnitt som hanterar förebyggandet mot 
penningtvätt. 

- Whistleblowing sker via en extern IT-stöd 
- En enhet som behandlar bland annat 

kundkännedom 
Figur 6 Cross-case analysis av Bank 1 
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6.2 Bank 2 
Både Respondent B och Respondent C intervjuades för att fullfölja uppsatsens syfte med 

att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i 

stora banker som har aktiviteter i Sverige med hjälp av tre organisatoriska faktorer vilka är 

internrevisionsfunktionens intressenter, organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen 

och status hos internt kontrollsystem. Respondent B har jobbat ett år på Bank 2 som 

internrevisor, medan Respondent C har jobbat ett år som seniorrevisor inom den interna 

revisionsavdelningen i Bank 2. Respondent B berättar om internrevisionsavdelningens roll 

med egna ord: 

Internrevisionens roll är att säkerställa att företaget eller banken eller vad det nu ska 
vara att de har processer och kontroller på plats för att säkerställa att penningtvätt 
och liknande inte kan förekomma och för att man ska vara compliance med gällande 
regelverk… Vi granskar processer och kontroller på företaget för att säkerställa att 
de finns på plats för att det i sin tur hitta och motverka penningtvätt och säkerställa 
att man följer gällande regelverk både det interna och externa. (Respondent B) 

 

Både Respondent B och Respondent C pratar om de tre försvarslinjerna i Bank 2 och menar 

att internrevisionsavdelningen ligger i tredje linjen och är därför inte operationell, men ger 

försäkring om risker och granskar även den kontroll som den första försvarslinjen har 

genomfört. Respondent C ser dock att en utmaning i internrevisionen: 

Om interna revisioner ska utföra revisioner av AML-området kräver detta fokus på 
området från flera olika intressenter, såsom företag, revisionskommitté9 och 
ledning inom internrevision. (Respondent C) 
 

Därför ser bland annat Respondent C inte att lagstiftningen omedelbart är det största 

problemet i förhållandet till förebyggandet av penningtvätt. Respondent C tycker att man 

kan även vända sig till Finansinspektionen och polisutredningsenheterna för resurser som 

är knappa. Även Respondent B tycker att regelverken är väldigt tydliga. Dock att man i 

dagsläget säger att man ska ha ett riskbaserat tillvägagångsätt kan vara en utmaning då man 

tittar på var de största riskerna ligger, när och hur mycket som ska granskas. På grund av 

detta tycker Respondent B att det riskbaserade tillvägagångssättet fortfarande är en ganska 

omogen process för många.  

                                                
9 Kallas även för revisionsutskottet 
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6.2.1 Internrevisionsfunktionens intressenter 

Enligt Respondent B, som är internrevisor i Bank 2, är styrelsen huvudaktören i 

förhållandet till att arbeta som internrevisor i Bank 2 då internrevisionen rapporterar till 

styrelsen som även godkänner internrevisionsfunktionens plan och bestämmer 

internrevisionsfunktionens arbete. Dock tycker Respondent C, som är seniorrevisor i Bank 

2, att huvudaktörerna består av anställda och chefer. Vid högre position i organisationen 

tas anställda bort som aktör och revisionsutskottet distribueras. Enligt Respondent B ses 

ingen skillnad mellan relationen styrelsen och internrevisionsavdelningen respektive 

revisionsutskottet och internrevisionsavdelningen, mer än att revisionsutskottets roll är 

även till extern revisorn. Att Respondent B inte ser någon skillnad i relationerna beror på 

att internrevisionsavdelningen presenterar mycket för styrelsen och diskussioner förs även 

revisionsutskottet. Dock understryker Respondent B att man på internrevisionsavdelningen 

är oberoende oavsett:  

Vi ska ju vara en egen enhet som det ska vara, alltså den ska vara frånskild från alla 
andra verksamheter egentligen. (Respondent B) 

 

6.2.2 Organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen 

Enligt Respondent B får man extremt mycket resurser i Bank 2, medan Respondent C också 

tycker att internrevisionsavdelningen har ett tydligt mandat och att det finns tillgång till 

data som ska användas för deras rapportering. 

 

6.2.3 Status hos internt kontrollsystem 

Respondent B säger att man i internrevisonsprocessen i Bank 2 gör en riskanalys i sin 

planering varav man analyserar alla de risker som banker utsetts för. Dessa risker kan vara 

regulatoriska risker, operativa risker och finansiella risker och många flera risker. Efter att 

ha identifierat dessa risker betygssätter man dem på olika sätt. När en sådan bedömning 

görs kan man tydligt se vart någonstans man kan lägga revisionen.  

 

I Bank 2 finns det ett formaliserat whistleblower-system: 

Det finns ju tydliga interna regler, regler och instruktioner för hur man ska kunna, 
whistleblowa eller vad man ska säga. (Respondent B) 
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Respondent C uttrycker att whistleblowing kommer att påverka internrevision om 

visselpipan blåses om ett område varav det finns en löpande granskning eller om en 

granskning ska startas med bakgrundsinformation från whistleblower. 

 

Bank 2 arbetar enligt de tre försvarslinjerna varav internrevisionsavdelningen är i den tredje 

försvarslinjen: 

Vår uppgift att som tredje försvarslinje att säkerställa att de här processer och 
kontroller finns på plats eller att vi har ett tillräckligt försvar på plats det beror på 
lite grann på vad man gör revision på. (Respondent B) 

 
Respondent B nämner också att man som tredje försvarslinje för revisioner på första 

försvarslinje och andra försvarslinje. 

 

I Bank 2 har man även en bra kundkännedom. Banken går igenom och granskar kunder 

under en kontinuerlig period. Vid detta tillfälle gör man även transaktionsmonitoreringar 

som granskar misstänkta transaktioner som sker hos kunden.  

 

6.2.4 Sammanställning av Bank 2 
 Bank 2 
Internrevisionsfunktionens 
intressenter 

- Styrelsen 
- Anställda 
- Chefer 
- Revisionsutskottet 

Organisatoriskt stöd för 
internrevisionsprocessen 

- Man får extremt mycket resurser 
- Tillgång till data som ska användas 
- Tydligt mandat 
- Läggs observationer 

Status hos internt 
kontrollsystem 

- Riskanalys görs 
- Ett formaliserat whistleblower-system. 

Whistleblowing sker via tydliga interna regler och 
instruktioner. 

- De tre försvarslinjerna 
- Bra kundkännedom 

Figur 7 Cross-case analysis av Bank 2 

 

6.3 Bank 3 
För att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt 

i stora banker som har aktiviteter i Sverige med hjälp av tre organisatoriska faktorer, 

intervjuades Respondent D som är Business Area Manager i Bank 3. Att arbeta som 

Business Area Manager i Bank 3 innebär också att Respondent D sitter i ledningsgruppen 
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inom internrevision i Bank 3. Denna respondent är inne på sitt sjunde år på Bank 3 och har 

tjugo års erfarenhet inom internrevision. Respondent D berättar med sina egna ord om vad 

en internrevisionsprocess går ut på: 

När man jobbar i en internrevisionsprocess är man ju inriktad på att bedöma om det 
finns risker i intern kontroll. Så vi bedömer ju om kontroller fungerar eller inte. Och 
det betyder ju i de här penningtvättsfrågorna så kollar vi på om det finns där en bra 
onboarding process, finns där en bra utredningsprocess? finns där en bra 
monitoreringsprocess? Och när vi kommunicerar åtgärder så att de inriktad på hur 
man ska förbättra intern kontroll. (Respondent D) 

 

Dock nämner Respondent D att det är särskilt svårt med att koppla dessa kontroller, och att 

det är väldigt svårt att göra en granskning som täcker precis eller transaktioner som går 

igenom en bank med flera miljarder. Sedan tredje penningtvättsdirektivet har Respondent 

D har kommunicerat om att här måste det användas IT till att täcka penningtvätt, specifikt 

artificial intelligence. Respondent D har granskat penningtvätt sedan år 2007 och tycker att 

regelverket är tillräckligt bra. Problemet ligger därför inte på regelverket, utan att man inte 

har tillräckligt resurser till att implementera regelverket som det är tänkt. 

 

Respondent D påstår att frågan egentligen inte ligger på om man granskar penningtvätt. 

Utan det är hur mycket som ska göras och i vilka områden internrevisionsavdelningen ska 

titta på för att det kommer prioriteras som en del i det riskbaserade tillvägagångssättet. 

Genom att titta på hur mycket storbanker investerar i att få in mer kompetens och fler 

människor till att jobba med de här frågorna, ser man att tillämpa lagstiftningen fullt ut är 

ett resursproblem. En annan utmaning för internrevisionsavdelningen är när 

internrevisionsavdelningen kommunicerar sina findings för att få verksamheten att förstå 

konsekvensen.  

 

6.3.1 Internrevisionsfunktionens intressenter 

Respondent D tycker att den främsta huvudaktören i förhållandet till att arbeta inom 

internrevision i Bank 3 är en självklarhet, styrelsen: 

Internrevision är styrelsens first managementfunktion. Det är styrelsen som 
godkänner auditen och fatta beslut om resurser. Det är de som godkänner 
internrevisionens beslut. Så det är number one. (Respondent D) 
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Därefter tycker Respondent D att regulatorerna är den andra huvudaktören då banken har 

verksamhet i alla de baltiska länderna. Alla regulatorerna har olika uppfattningar och därför 

måste internrevisionsavdelningen göra granskningar och försöka att leverera på denna 

agenda.  

 

Respondent D berättar att revisionskommitté är en kommitté om styrelsen som i praktiken 

hanterar om bland annat penningtvättsfrågor. I praktiken kommer den direkta orden från 

styrelsen genom revisionskommittén då det är kommittén som har årsmöte med 

internrevisionsfunktionen. Respondent D uttrycker att revisionsutskottet är i praktiken 

chefen för internrevisionschefen. Oavsett nära kontakt med huvudaktörerna säger, enligt 

bankens tre försvarslinjernas modell, att internrevisionsfunktionen är självständiga och har 

en oberoende roll i banken. 

 

6.3.2 Organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen 

Respondent D berättar att man inom internrevisionsavdelningen har i internrevisions-

processen i Bank 3 åtkomst till all information som de kräver. Egentligen är alla deras 

granskningar inriktat mot processförbättringar, men cirka femton procent av alla resurser 

används på penningtvätt.  

 

I Bank 3 har dem en process för internrevisionsavdelningens uppföljning på 

rekommendationer. Banken följer upp rekommendationerna som följaktligen skrivs in i en 

rapport som talas om för ledningen. Sättet rekommendationerna påverkar internrevisions-

processen i Bank 3 fungerar som en top-down process då internrevisionsavdelningen 

egentligen går till styrelsen först och sedan till affärsområdena: 

En internal audit report innehåller ett antal ”findings” som också bedöms som 
”Unsatisfactory” eller ”Require Improvements”. Alla rapporter, som innehåller 
Unsatisfactory findings eller där rapporten är Unsatisfied eskaleras till styrelsenivå 
(Risk and Capital Committee eller Audit Committee). Beroende på kriticiteten 
kommer vi få ”Agreed Actions”. Om findings är Unsatisfied krävs en kortare 
deadline. (Respondent D) 

 

Dock är inte syftet med rekommendationerna direkt om att titta på hur 

internrevisionsprocessen påverkas utan det ska påverka bankens interna kontrollprocess för 
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att ledningen i banken möts på om de faktiskt lyckas att stämma av de rekommendationerna 

som internrevisionsavdelningen kommunicerar.  

 

6.3.3 Status hos internt kontrollsystem 

I Bank 3 utför man ett riskbaserat tillvägagångssätt. Internrevisionsavdelningen måste 

bedöma alla risker i banken utifrån en inverkan och en sannolikhetsklass. Respondent D 

berättar att en inverkan kan antingen vara minor, limited, major eller critical. Penningtvätt 

är en av de största kritiska riskerna som finns i Bank 3: 

Vi prioriterar alla kritiska risker och alla emerging major risks. Cyberrisk och 
penningtvätt är de största critical risks som finns. (Respondent D) 

 

Bank 3 har en formaliserad whistleblowing som påverkas på ett sätt att om man går in och 

anmäler en intern varning via whistleblowing kan man välja om man vill skicka detta till 

internrevisionsavdelningen eller till compliance. Om anmälan skickas till internrevisions-

avdelningen måste detta prioriteras i internrevisionsavdelningen och då måste en utredning 

göras. Även i en period i Bank 3 har Respondent D upplevt nya uppgifter kommer in från 

styrelsen eller frågor som måste besvaras från Finansinspektionen eller andra regulatorer. 

Därför tycker Respondent D att det krävs mer intern kontroll för en större mogenhet: 

Det kräver mer intern kontroll… Vi måste vara på de där frågorna och också liksom, 
och få kommunicerat det som jag precis säger nu att den mogenhet som det kräver 
är kontroll för att täcka den risk som händer dagligen. (Respondent D) 

 
I Bank 3 är det främst Know-Your-Customer (KYC) som skall säkra att man inte tar emot 

kunden och att man kan monitorera kundens beteende om man väl accepterar en kund inom 

penningtvättområdet. Dessa processer är väldigt personberoende på penningtvättsområdet. 

Både i samband med preventiva kontrollerna (KYC) och de upptäckande 

(transaktionsmonitorering). Därför väntar sig Respondent D att man i framtiden, vid 

penningtvättkontrollerna, kommer ta hjälp av artifical intelligence. Därför att processerna 

är otroligt resurskrävande om de skall vara till någon effektivt. 

 

I Bank 3 arbetar dem mot en de tre försvarslinjerna varav internrevisionsavdelningen ligger 

i den tredje försvarslinjen. Internrevisionsavdelningen är en självständig avdelning som 

rapporterar till styrelsen. Internrevisionsavdelningen utvärderar och validerar utformningen 

och effekten av första försvarslinjens och andra försvarslinjens försvarsprocesser. 
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6.3.4 Sammanställning av Bank 3 
 Bank 3 
Internrevisionsfunktionens 
intressenter 

- Styrelsen 
- Regulators 
- Revisionsutskottet 

Organisatoriskt stöd för 
internrevisionsprocessen 

- Åtkomst till all information som krävs 
- Cirka 15% av alla resurser fördelas i penningtvätt 
- Det finns en process på uppföljning på 

rekommendationer. 
- Påverkan av rekommendationer har en typ av top-

down process 
Status hos internt 
kontrollsystem 

- Organisationen har ett riskbaserat tillvägagångssätt 
- Whistleblowing prioriteras.  
- KYC 
- De tre försvarslinjerna 

Figur 8 Cross-case analysis av Bank 3 

 

6.4 Bank 4 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen vid förebyggandet 

mot penningtvätt i stora banker som har aktiviteter i Sverige med hjälp av tre 

organisatoriska faktorer. Därför intervjuades Respondent E och Respondent F i Bank 4. 

Respondent E är Head of Compliance Monitoring i Bank 4 sedan år 2014. Respondent F 

har däremot jobbat inom internrevision på Bank 4 i tre och ett halvt år. I Bank 4 är 

internrevisionsavdelningen indelad i olika avdelningar beroende på ansvarsområde och 

specialistområde inom banken. Den grupp som Respondent E tillhör i reviderar främst 

deras stabsfunktion som innefattar ekonomifunktionen (CFO) riskfunktionen (CRO), 

Compliance, där det är Respondent Es huvudområde i banken, och AML.  

 

Respondent F tydliggör att detta är ett komplext område då väldigt många transaktioner går 

igenom bankens system dagligen och det är utmanande att täcka hela populationen i deras 

granskningar. Respondent F uttrycker det finns en risk att de kriminella ligger ett steg före.   

 

Respondent E tycker att reglerna som har kommit har hjälpt bankerna att kunna förstå både 

sina kunder och kundernas beteende mycket bättre. Regelverket i dag ber banker att samla 

man in mycket mer information ur kunderna än vad man exempelvis gjorde innan tredje 

penningtvättsdirektivet. Nästa steg i lagstiftningen som Respondent E tycker är möjligheten 

till samarbete mellan banker, samarbete mellan banker och myndigheter och mellan olika 
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aktörer för att kunna dela med sig mer av kundinformationen som i dag stoppas av 

banksekretess:  

Jag tror att det som också krävs mer lagstiftning är möjlighet för banker att kunna 
dela med sig information som idag stoppas av banksekretess… Man får ett mer 
effektivt sätt att kunna verkligen stoppa kriminaliteten… Men jag tror att det 
kommer krävas någon typ av lagstiftning i alla fall. Så nån typ av 
informationsdelning kommer att vara väldigt viktigt i framtiden tror jag.  
(Respondent E) 

 

Respondent E säger att det inte finns sådana lagförslag ännu, men Respondent E tror att 

både Finansinspektionen och Finanspolisen också tycker att samarbete mellan banker, 

myndigheter och olika aktörer är en bra idé. 

 

6.4.1 Internrevisionsfunktionens intressenter 

På internrevisionsavdelningen gör man en årlig riskbedömning samt löpande 

riskbedömning i Bank 4 varav man försöker identifiera vilka risker det finns inom 

respektive division och site. Utefter detta har internrevisionsavdelningen en dialog med 

både Compliance och Risk varav internrevisionsavdelningen diskuterar om deras 

riskbedömning. I slutändan är det dock internrevisionsavdelningen som tar beslutet på vilka 

processer och enheter som de vill revidera och detta rapporteras då till styrelseorganet Audit 

and Compliance Committee (ACC): 

Stakeholder är ju så klart styrelsen som vi rapporterar till. Och då har vi vad som 
heter ACC som är ett Audit and Compliance Committee som är ett styrelseorgan, 
där det sker en kvartalsmässig rapportering utifrån de resultat som internrevision 
kommer fram till. De är väl också en av våra huvudintressenter. (Respondent F) 

 

För att klargöra är ACC ett styrelseorgan i Bank 4 som internrevisionsavdelningen 

rapporterar främst till. Sedan presenteras rapportering till styrelsen som egentligen är den 

samma rapportering som också går till ACC. Respondent F uppfattar att ACC alltid är nöjda 

med internrevisionsavdelningens rapportering och tycker att internrevisionsavdelningen 

lyfter relevanta frågor. Respondent F uppfattar även att ACC är väldigt delaktiga och ställer 

relevanta frågor. Vid ett globalt konferensmöte för alla internrevisionsansvariga i Bank 4 

deltog ordföranden för ACC på konferensen för att se vad för förväntningar internrevisions-

avdelningen hade på ordföranden samt för att svara på eventuella frågor. Oavsett nära 

kontakt med de nämnda huvudaktörerna ovan, tycker både Respondent E och Respondent 

F att det är viktigt att se på internrevisionsavdelningen oberoende roll.  
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6.4.2 Organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen 

I Bank 4 får man löpande utbildning årligen. Om man på individnivå känner att man har ett 

behov av att utvecklas finns det möjligheter att gå på utbildningar inom det om man lägger 

fram det för sin chef. Respondent F tycker även att Bank 4 har bra applikationer och system 

som internrevisionsavdelningen arbetar med för att stödja sitt eget arbete och att kunna 

dokumentera allt i enlighet med alla krav. Internrevisionsavdelningens dokumentations-

verktyg inkluderar även en funktion varav samtliga AML-relaterade findings markeras för 

att det lätt skall kunna ske en löpande uppföljning av dessa. Dessa findings rapporteras även 

månatligen till en av bankens AML-funktioner varav även den första försvarslinjen har en 

löpande uppföljning av utestående AML issues (brister). Respondent F nämner även att det 

finns förbättringspotential och vad som kan göras smartare och snabbare med hjälp av 

dataanalys. Det är också ett krav man har på internrevisionsavdelningen att man ska göra 

en årlig uppföljning utav internrevisionsprocess för att säkerställa att man är compliant med 

International Professional Practices Frame work (IPPF) samt Global Audit Methodology 

(GAM). Respondent F tillägger även att vart femte år har de en extern byrå som tittar 

igenom om internrevisionsavdelningen arbete är tillräckligt, effektivt, korrekt samt följer 

IPPF och GAM. 

 

Internrevisionsavdelningens resurser är fördelade på ett sätt varav avdelningen är indelad i 

olika avdelningar inom internrevisionen utifrån personalens specialistkunskaper. Dels har 

de stabsfunktioner och AML som Respondent F reviderar, dels en enhet som reviderar stora 

företag och den affären som görs hos de stora företagen. Bank 4 har även en avdelning som 

jobbar med privata kunder samt små och medelstora företag, en avdelning som reviderar 

bankens försäkringsbolag samt Investment Management och även en IT-revisionsavdelning 

som är mer specialiserade på att kunna följa upp att de har ett bra system ute i banken.  

 

Respondent F tycker att internrevisionsavdelningen årliga riskbedömningar fungerar 

väldigt bra och att de har en pågående riskbedömning under året både avseende AML och 

andra områden. Vid detta pågående riskbedömningen tas högre risker upp inom ett område 

där internrevisionsfunktionen bedömt om vad för typ av risk dem ser inom denna specifika 

området, vad har dem för intern kontroll som säkerställer att de här eventuella riskerna inte 
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inträffar. Om man här upptäcker, i internrevisionsavdelningen i Bank 4, att det föreligger 

brister kommer detta lyftas upp i internrevisionsavdelningens rapportering. I slutet slår 

internrevisionsavdelningen ihop de absolut viktigaste findings10. Dessa findings rapporteras 

till först till processägaren. Endast signifikanta findings rapporteras vidare kvartalsvis på 

lokal nivå samt divisionsnivå. Slutligen rapporteras eventuella signifikanta brister på 

gruppnivå (ACC). Denna revisionsrapport som utfärdas, i samband med varje revision 

issues. Processen för revisionsrapporten börjar med att den issue som internrevisionen 

identifierat presenteras tillsammans med en bakgrund samt argument för varför 

internrevisionsavdelningen anser att det är en otillräcklig kontroll eller avsaknad på 

kontroll. Exempel kan vara att kontrollen ej följer interna instruktioner eller lagkrav eller 

att kontrollen inte mitigerar risken i den utsträckning som internrevisionsavdelningen 

kräver. Sedan presenterar internrevisionsavdelningen risken som uppkommer på grund av 

att det saknas eventuella robusta kontroller. Därefter presenteras internrevisions-

avdelningens rekommendationer för hur processägaren skall mitigera risken. 

Processägaren skall sedan besvara rapporten och sätta en tidsplan för inom vilket tidsspann 

de skall åtgärda bristerna. När processägaren har förbättrat sina processer följer 

internrevisionsavdelningen upp detta. Internrevisionsavdelningen inhämtar i samband med 

stängning av den issue revisionsbevis som styrker att det nu finns en kontroll på plats. Det 

sker även löpande uppföljning under året avseende samtliga issues (AML inkluderat) som 

identifierats. 

 

6.4.3 Status hos internt kontrollsystem 

När det tredje penningtvättsdirektivet var i gång hade Bank 3 under år 2007 introducerat 

konceptet av det riskbaserade tillvägagångssättet och arbetat mot detta. Sedan år 2017, 

under det fjärde penningtvättsdirektivet, har banken arbetat mot att lägga mer tonvikt på 

det riskbaserade tillvägagångssättet.   

 

Banken har tre försvarslinjer (den första försvarslinjen, den andra försvarslinjen samt den 

tredje försvarslinjen) varav Group Compliance ligger i den andra försvarslinjen och 

internrevisionsavdelningen i den tredje försvarslinjen. Samtliga försvarslinjer arbetar 

                                                
10 Vilket även betyder rekommendationer. 
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löpande med AML och Combating Financing of Terrorism (CFT). Bank 4 uppfyller det 

fjärde penningtvättsdirektivet genom att bland annat säkerställa att alla anställda gör den 

obligatoriska utbildningen som sker årligen. Det hålls även utbildning för alla nyanställda 

varav denna utbildning ingår även ett avsnitt avseende AML. Beroende på tjänsten går man 

ytterligare specialistutbildningar inom AML och CFT. Detta skapar medvetenhet om bland 

annat AML och penningtvätt i banken kring personalen. AML och CFT inkluderas i flera 

olika revisioner under året (rena AML revisioner avseende governance, KYC, rapportering, 

eskalering, utbildning, screening mot sanktionslistor samt transaktions monitorering. 

Revision av AML inkluderas även bland annat inlåningsprocessen och utlåningsprocessen, 

investeringsprocessen samt försäkringsverksamheten.  

 

Respondent F nämner att Bank 4 har ett formaliserat extern whistleblowing aktör. Om man 

som anställd i Bank 4 vill framföra någonting som man känner oro över, finns det en extern 

mailbox som den anställda kan skicka till: 

Vi har faktiskt en extern whistleblowing aktör, så att om du som anställd vill föra 
fram nånting som du känner oro över så finns det en extern mailbox som du kan 
skicka till. En extern aktör används för att det ska bli ännu mer tryggt för den 
personen som vill eventuellt göra en whistleblowing. (Respondent F) 

 

Dessa anmälningar går sedan till Head of Compliance och Head of Internal Audit för vidare 

utredning. Bank 4 alltså har två insyn vid whistleblowing.  

 

Respondent F nämner att på grund av den senaste tiden med all skriverier som har varit i 

tidningar och media angående penningtvätt inom bankväsendet, har detta nog egentligen 

genererat ännu mer arbete, kanske inte inom internrevision, utan kanske ute i affären där 

man arbetar med kunderna. Det handlar framförallt om att banken ska ha rätt kunder på 

plats. Respondent F menar också på att det kan även ha skapat mer arbete för compliance 

hos Respondent E som är chef för deras monitoreringsgrupp, då det ligger under deras 

arbetsområde.  
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6.4.4 Sammanställning av Bank 4 
 Bank 4 
Internrevisionsfunktionens 
intressenter 

- Styrelsen 
- ACC 
- Management 
- Processägare 
- FI 

Organisatoriskt stöd för 
internrevisionsprocessen 

- Löpande utbildning för anställda 
- Bra applikationer 
- Förbättringspotential  
- Specialiserade avdelningar inom 

internrevisionsavdelningen 
- Gör årliga samt löpande riskbedömningar 

Status hos internt 
kontrollsystem 

- Organisationen har ett riskbaserat tillvägagångssätt 
- Obligatoriska AML utbildningar  
- De tre försvarslinjen 
- KYC 
- Extern whistleblowing funktion är formaliserat 
- Genererat mer arbete under den senaste tiden  

Figur 9 Cross-case analysis av Bank 4 

 

6.5 Sammanställning av empiri 
För att underlätta fallstudien sammanfattades de viktigaste resultaten från varje intervju till 

en standardiserad matris (se figur 10).  I figuren sammanfattas de viktigaste insikterna i 

denna granskning. 
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 Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 
Internrevisionsfunktionens 
intressenter 

- Styrelsen  
- VD 
- Bankledningen 
- Revisionsutskottet 
- Operativa resurser 

- Styrelse 
- Anställda 
- Chefer 
- Revisionsutskottet 

- Styrelsen 
- Regulators 
- Revisionsutskottet 

- Styrelsen 
- ACC (Revisionsutskottet) 
- Management 
- Processägare 
- FI 

Organisatoriskt stöd för 
internrevisionsprocessen 

- Starkt mandat 
- Starkt stöd ur ett 

resursperspektiv 
- Stor respekt och stor 

uppmärksamhet i 
interna avdelningar 

- Rekommendationer 
tas hänsyn 

- Cirka 15–20% av de 
centrala resurserna 
fördelas i 
förebyggandet mot 
penningtvätt 

- Man får extremt 
mycket resurser 

- Tillgång till data 
som ska användas 

- Tydligt mandat 
- Läggs observationer 

- Åtkomst till all 
information som krävs 

- Cirka 15% av alla 
resurser fördelas i 
penningtvätt 

- Det finns en process på 
uppföljning på 
rekommendationer. 

- Påverkan av 
rekommendationer har 
en typ av top-down 
process 

- Löpande utbildning till 
anställda 

- Bra applikationer 
- Förbättringspotential  
- Mindre avdelningen inom 

internrevisionsavdelningen 
- Görs årliga 

riskbedömningar 

Status hos internt 
kontrollsystem 

- Sätta betyg på 
revisionsrapport som 
återspeglar hur väl 
verksamheten 
bedrivs. 

- Riskanalys görs 
Ett separat avsnitt 
som hanterar 
förebyggandet mot 
penningtvätt. 

- Whistleblowing sker 
via en extern IT-stöd 

- En enhet som 
behandlar bland 
annat 
kundkännedom 

- Riskanalys görs 
- Ett formaliserat 

whistleblower-
system. 
Whistleblowing sker 
via tydliga interna 
regler och 
instruktioner. 

- Bra kundkännedom 

- Organisationen har ett 
riskbaserat 
tillvägagångssätt 

- Whistleblowing 
prioriteras.  

- KYC 

- Organisationen har ett 
riskbaserat tillvägagångssätt 

- Obligatoriska utbildningar  
- Extern whistleblowing är 

formaliserat 
- Genererat mer arbete på den 

senaste tiden 
- KYC 

Figur 10 Cross-case analysis (baserat på insamlade data)
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7. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer det empiriska resultatet analyseras utifrån Sarens och De Beeldes 

(2006a) forskningsmodell tillsammans med det riskbaserade tillvägagångssättet och de tre 

försvarslinjerna samt andra relevanta forskningsresultat som presenterades i 

litteraturgenomgången. Analysen kommer att först att behandla internrevisionsfunktionens 

intressenter. Därefter kommer organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen att 

diskuteras och slutligen status hos internt kontrollsystem. Det empiriska resultatet lyckades 

inte täcka alla aspekter i Sarens och De Beeldes (2006a) forskningsmodell. Precis som hur 

det var för Sarens och De Beelde (2006a) vid analys kring deras organisatoriska stöd för 

internrevisonsprocessen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 

 

Innan analysen påbörjar presenteras en kort struktur över hur vi har byggt upp analysen i 

de tre organisatoriska faktorerna. Den första faktorn, internrevisionsfunktionens 

intressenter, börjar med att berätta vilka huvudaktörer internrevisionsfunktionen har. 

Därefter kommer vi att analysera internrevisionsfunktionens rapporteringsförhållande med 

företagsledningen och styrelsen samt interaktionen med företagsledningen. Sedan 

diskuteras internrevisionsfunktionens formulering av rekommendationer för ytterligare 

förbättringar av processer och interna kontroller. Vi kommer därefter analysera 

internrevisionsfunktionens rapporteringsförhållande med revisionsutskottet samt 

interaktionen med revisionsutskottet. Internrevisonsfunktionens roll och oberoende 

kommer även att behandlas. 

 

Sedan har vi den andra faktorn som är organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen. Vi 

kommer att diskutera om den organisatoriska stöden för internrevisionsprocessen och de 

olika samband som Sarens och De Beelde (2006a) hittar i sin studie. Slutligen analyseras 

den tredje faktorn som är status hos internt kontrollsystem. Vi kommer att diskutera vilka 

element som indikerar en stark internkontroll vilka är de tre försvarslinjerna, registrering 

av tid och uppdelning av arbetsuppgifter. Sedan analyseras vad internrevisionsfunktionen 

gör för en välfungerande intern kontroll. Därefter diskuteras whistleblowing, det 

riskbaserade tillvägagångssättet och slutligen kundkännedom. 
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7.1 Internrevisionsfunktionens intressenter 
Enligt Koleva m.fl. (2015) och Ljubisavljević (2013) arbetar internrevisionsfunktionen för 

styrelse, revisionsutskottet och ledningen. I samtliga bankerna har internrevisions-

funktionen styrelsen och revisionsutskottet som intressenter. Bankerna nämner även andra 

huvudaktörer inom internrevisionsprocessen vilka är bankledningen, verkställande 

direktören, anställda, chefer, regulatorer, management, processägare och FI (se figur 10). 

 

Sarens och De Beelde (2006a) menar att internrevisionsfunktionen har ett administrativt 

rapporteringsförhållande med företagsledningen. Detta kunde påvisas i Bank 1 eftersom 

internrevisionsfunktionen rapporterar till bankledningen eftersom denna funktion granskar 

bankledningens arbete. Dock rekommenderar IIA (2011) att internrevisionsfunktionen 

direkt rapporterar till styrelsen. Bland de fyra bankerna som medverkande visar det sig att 

majoriteten av bankernas internrevisionsfunktion rapporterar till styrelsen. Bankerna menar 

att rapporteringen sker på detta vis då internrevisionsfunktionen är underställd till styrelsen 

och arbetar efter styrelsens uppdrag. Detta stämmer även överens med FI:s föreskrifter 

(FFFS 2014:1) (Finansinspektionen, 2014a). Det är styrelsen som bland annat godkänner 

internrevisionsfunktionens plan och beslut samt fattar beslut om resurser till 

internrevisionsfunktionen.  

 

I Bank 1 kan man konstatera att det är aktiva interaktioner mellan internrevisionsfunktionen 

och företagsledningen. Då den högsta revisionsansvariga har möte med VD en gång i 

månaden samt det är mycket nära kontakt mellan internrevisionsfunktionen och 

bankledningen. De aktiva interaktionerna mellan dessa aktörer har i sin tur en stor inverkan 

på internrevisionsprocessen. Eftersom när den högsta revisionsansvariga träffar VD 

diskuteras statusen på de högsta riskerna som internrevisionsfunktionen bedömer finnas i 

verksamheten. Denna diskussion skulle kunna påverka internrevisionsfunktionens 

granskningsarbete av risker och brister inom banken. För att om det visar sig att statusen 

på de höga riskerna inte ligger bra till, ska internrevisionsfunktionen vidta åtgärder. Detta 

betyder att aktiva interaktioner med företagsledningen kan ha en stor inverkan på 

internrevisionsprocessen, vilket överensstämmer med Sarens och De Beelde (2006a). 
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Vidare menar Sarens och De Beelde (2006a) att aktiva interaktioner med företagsledningen 

stimulerar mer fokus på formulering av rekommendationer för ytterligare förbättringar av 

processer och interna kontroller. Dock kunde detta förhållande inte finnas i samtliga 

bankerna på grund av att vi fann brister i det empiriska materialet. Trots att vi inte kan finna 

det förhållande i de fyra bankerna, kan man konstatera att internrevisionsfunktionen lämnar 

rekommendationer för ytterligare förbättringar av processer och interna kontroller. 

Majoriteten av bankerna menar att respektive internrevisionsfunktion lämnar 

rekommendationer till förslag på åtgärder till bristerna som finns i processerna. Sedan 

svarar den som är ansvarig för bristen eller för processen på rekommendationerna samt 

sätter plan som beskriver vilka åtgärder och tiden för när åtgärder skall vidtas. Denna 

beskrivning av internrevisionsprocess är i linje med FI:s föreskriver (FFFS 2014:1) 

(Finansinspektionen, 2014a). 

 

Förutom företagsledningen och styrelsen, rapporterar internrevisionsfunktionen också till 

revisionsutskottet (Sarens & De Beelde, 2006a; Rijamampianina, 2016). Samtliga banker 

har ett revisionsutskott. Revisionsutskottet ansvarar för bland annat extern revisionen och 

hjälper internrevisionsfunktionen med deras kommunikation med styrelsen. Vi kan 

emellertid inte påstå att internrevisionsfunktionen i alla de medverkande bankerna 

rapporterar till revisionsutskottet eftersom detta inte nämndes explicit hos varje respondent 

i bankerna. Istället finner vi detta rapporteringsförhållande enbart i hälften av bankerna. 

Trots att vi inte kunde hitta ett rapporteringsförhållande mellan internrevisionsfunktionen 

och revisionsutskottet, rekommenderar IIA att internrevisionsfunktionen ska direkt 

rapportera till revisionsutskottet. Lenz och Sarens (2012) refererar till annan forskning som 

även föreslår att det krävs att internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till 

revisionsutskottet. Men denna rapportering kan därefter skapa hot mot internrevisions-

funktionens oberoende. Samtliga respondenter i denna studie nämner att oavsett nära 

kontakt med ovanstående huvudaktörerna är det viktigt att poängtera att 

internrevisionsfunktionen har oberoende roll i verksamheten, vilket överensstämmer med 

Koleva m.fl. (2015) och Ljubisavljević (2013) studier. 

 

Sarens och De Beelde (2006a) påstår att interaktionen mellan internrevisionsfunktionen 

och revisionsutskottet är ganska begränsad, vilket begränsar revisionsutskottet inflytande 
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på internrevisionspraxis. Dock visas en annan sanning i denna studies material eftersom 

hälften av bankerna menar att internrevisionsfunktionen har mycket och nära kontakt med 

revisionsutskottet. Dessutom menar två av bankerna att internrevisionsfunktionen har möte 

med revisionsutskottet. Sarens och De Beelde (2006b) menar i en annan studie att 

revisionsutskottet är involverade i internrevisionsprocessen, vilket även framhävs i denna 

studie. Exempelvis bearbetar revisionsutskottet i Bank 1 internrevisionsfunktionens 

revisionsplan och sedan förmedlar planen till styrelsen. Vidare menar Sarens och De Beelde 

(2006b) att både internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet har höga förväntningar 

på varandra. Vi kan emellertid inte fullständigt konstatera att detta antagande stämmer 

överens med Sarens och De Beelde (2006b). För att utifrån det empiriska materialet kan 

man enbart se att det finns förväntningar på internrevisionsutskottet i en av bankerna. Dock 

säger Bank 4 att revisionsutskottet är oftast nöjda med internrevisionsfunktionens 

rapportering. Detta kan uppfattas som att parterna i Bank 4 har ganska genomarbetade och 

realistiska förväntningar på varandra. I Bank 4 får även internrevisionsfunktionen förmedla 

sina förväntningar på ordföranden för revisionsutskottet och vice versa. Däremot finns det 

inte tillräckligt med information som kan påstå att internrevisionsfunktionen och 

revisionsutskottet har höga förväntningar på varandra. Man kan därför enbart konstatera att 

det kan finnas realistiska och genomarbetade förväntningar gentemot varandra. 

 

Det är viktigt att internrevisionsfunktionen rapporterar till revisionsutskottet eftersom det 

kan innebära att revisionsutskottet kan kompensera sin brist på information om vad som 

händer i organisationens dagliga drift. Internrevisionsfunktionen ska kommunicera tydligt 

alla erkända risker och problem samt brister i det interna kontrollsystemet (Sarens & De 

Beelde, 2006b). Om internrevisionsfunktionen inte rapporterar till revisionsutskottet kan 

det leda till att revisionsutskottet inte kan kompensera sin brist på information. Denna brist 

kan anses vara ett allvarligt hinder i fullgörandet av internrevisionsprocessen vid 

förebyggandet mot penningtvätt. Internrevisionsfunktionen ska agera som översättare eller 

kommunikatörer mellan operativa nivåer och övervakningsnivå (som revisionsutskottet är 

en del av). 

 

Roussy (2013) och Ferry m.fl. (2017) nämner om begreppen watchdogs, protectors och 

helpers. Både studierna har internrevisionsfunktionen som utgångspunkt att de är synliga 
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som styrningens watchdogs, men internrevisionsfunktionen anser sig själva som mer 

rådgivande än en watchdog. Utifrån de fyra banker utgör internrevisionsfunktionerna 

rollerna protectors och helpers för att säkerställa interna kontroller samt försöka förbättra 

processer. Man kan dock inte riktigt påstå att internrevisionsfunktionen agerar direkt som 

watchdog, förutom när de följer regelverket och säkerställa att dessa regelverken följs. 

 

Sammanfattningsvis kan vi påstå att internrevisionsfunktionen har flera huvudaktörer. 

Några av dessa huvudaktörer är styrelsen och revisionsutskottet. Eftersom internrevisions-

funktionen i majoriteten av bankerna rapporterar till styrelsen kan man konstatera att det 

finns ett rapporteringsförhållande mellan dessa parterna. Å andra sidan kan vi inte 

fullständigt konstatera att det finns ett rapporteringsförhållande mellan 

internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet. För att det empiriska materialet enbart 

visar att detta förhållande finns i hälften av bankerna. Istället kunde vi se att det finns 

interaktioner mellan internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet, vilket vi inte kunde 

med styrelsen och/eller ledningen. Detta leder till att vi inte kan påstå att aktiva 

interaktioner med företagsledningen stimulerar mer fokus på formulering av 

rekommendationer för ytterligare förbättringar av processer och interna kontroller. Det 

framhävs emellertid i det empiriska materialet att majoriteten av bankerna formulerar 

rekommendationer. Dock är det viktigt att rapportera till revisionsutskottet eftersom det 

kan påverka fullgörandet av internrevisionsprocessen vid förebyggandet penningtvätt. Man 

kunde även se att det kan finnas realistiska förväntningar på internrevisionsfunktionen 

respektive revisionsutskottet. Slutligen kan internrevisions-funktionen även ses ha tre roller 

watchdogs, protectors och helpers. Dock kan man säga internrevisionsfunktionens roll 

liknar mer som protectors och helpers, jämfört med watchdogs.  

 

7.2 Organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen 
Sarens och De Beelde (2006a) inte kunde anta vilken roll och inflytande organisatoriskt 

stöd för internrevisionsprocessen har på grund av deras data inte gav tillräckligt med stöd. 

Dock lyfter Sarens och De Beelde (2006a) fram några förhållanden som är värda att 

analysera. Ett av dessa förhållanden är ett starkare organisatoriskt stöd visar en högre 

frekvens av både formella och informella möten med ledningen (Sarens & De Beelde, 

2006a). I alla fyra bankerna får internrevisionsprocessen ett starkt stöd från banken i form 
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av resurser. Det kan till exempel vara tillgång till all information och data som krävs. 

Dessutom får en av bankernas internrevisionsfunktionen löpande utbildningar. Detta 

betyder att det stämmer överens med FI:s föreskriver (FFFS 2014:1) (Finansinspektionen, 

2014a). Internrevisionsfunktionen har också ett tydligt, starkt mandat. På grund av att det 

inte finns tillräcklig med information kan vi inte konstatera att det nämnda förhållandet 

stämmer eller inte hos samtliga bankerna. Det empiriska materialet visar bara en bank 

(Bank 1) som har möte med VD en gång i månaden, dessutom är det nära kontakt med 

bankledningen. Därför kan vi enbart påstå att ett starkare organisatoriskt stöd visar en högre 

frekvens av både formella och informella möten med ledningen i Bank 1.  

 

Att få ett starkt organisatoriskt stöd från banken är betydande för internrevisionsprocessen 

vid förebyggandet av penningtvätt. För att om inget stöd ges i form av exempelvis resurser, 

kan internrevisionsfunktionen inte fullständigt genomföra sin process då det krävs främst 

intern information och data vid förebyggandet av penningtvätt i banker. Regelverket blir 

även mer skapare genom åren. Dessutom utvecklas teknologin på ett sätt att 

gärningsmännen är ett steg före. Därför behövs även löpande utbildningar för berörda 

anställda för att kunna förhindra penningtvätt i banker. 

 

Det finns andra förhållanden som Sarens och De Beelde (2006a) presenterar. Dessa 

förhållanden kunde vi dock inte visa på grund av att inte fanns tillräcklig med information 

kring det. Det berodde på att intervjun la fokus på huvudaktören styrelsen än ledningen på 

grund av intervjuns art, det vill säga semi-strukturerande intervju där forskarna anpassar 

efter intervjun. Ett av dessa förhållanden är att när internrevisionsprocessen får mer stöd 

från ledningen och ett mer aktivt samarbete med ledning, accepteras och uppskattas åsikter 

och rekommendationer från internrevisionsfunktionen i högre utsträckning av personalen i 

organisationen. Ett annat förhållande är att företag med en internrevisionsfunktion som får 

mer stöd från ledningen och ett mer aktivt samarbete med ledning, tenderar att ha en större 

andel av konsultverksamhet. En högre grad av organisatoriskt stöd skapar också mer 

organisatoriskt engagemang på uppdrag av internrevision. Mer organisatoriskt 

engagemang leder till att internrevisionen fokuserar mer på att tillhandahålla 

värdeskapande rekommendationer (Sarens & De Beelde, 2006a). 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att internrevisionsprocessen får ett starkt 

organisatoriskt stöd i form av resurser som information och data inom banken samt löpande 

utbildning. Funktionen har också ett starkt och tydligt mandat. Trots att Sarens och De 

Beelde (2006a) inte kunde anta vilken roll och inflytande organisatoriskt stöd har på 

internrevisionsprocessen, var det lämplig att analysera förhållanden som dessa forskarna 

kom fram till. Men på grund av det bristen av det empiriska materialet vilket Sarens och 

De Beelde också påträffade, kan vi inte konstatera att dessa samband stämmer hos samtliga 

bankerna. 

 

7.3 Status hos internt kontrollsystem 
Kontrollmiljön och effektiviteten av intern kontroll har störst inflytande på 

internrevisionspraxis (Sarens & De Beelde, 2006a). En stark intern kontroll framhävs i 

samtliga bankerna. En faktor är att det finns uppdelning av arbetsuppgifter i alla fyra 

banker. I tre banker finns det de tre försvarslinjen vilket tyder på en uppdelning av 

arbetsuppgifter eftersom varje enskild försvarslinje har sin egen uppgift inom banken. 

Internrevisionsfunktionen ligger i den tredje försvarslinjen och har som uppgift att bland 

annat säkerställa att det finns processer och kontroller på plats. Internrevisionsfunktionen 

ska även utvärdera och validera utformningen och effekten av de andra två linjens 

försvarsprocesser. Detta innebär att det överensstämmer med COSO:s principer som i sin 

tur har tagits hänsyn i FI:s föreskrifter (FFFS 2014:1) (Finansinspektionen, 2014b).  

 

Det empiriska materialet kan inte visa att de tre försvarslinjen finns inom den fjärde banken 

(Bank 1) eftersom respondenten inte blev tillfrågad av detta. Detta beror bland annat på att 

den första telefonintervju påbörjades med Respondent A och vi hade därför inte den 

kunskapen om de tre försvarslinjen. Trots att vi inte kan konstatera att det finns en 

uppdelning av arbetsuppgifter med hjälp av de tre försvarslinjen i Bank 1, kan man ändå 

påstå att det finns en uppdelning av arbetsuppgifter i samtliga bankerna. För att i Bank 1 

finns det en separat enhet som ansvarar för de processerna för att motverka de finansiella 

och ekonomiska brottsligheterna. Dessutom har denna bank också registrering av tid om 

när rekommendationerna ska vidtas eller när bristen ska lösas, vilket också indikerar på en 

stark intern kontroll. I Bank 1 ska den enhet som ansvarar för en brist svara på 

internrevisionsfunktionens rekommendationer samt beskriva när det tänks göras. Det vill 
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säga när enheten beskriver när den tänker vidta internrevisionsfunktionens 

rekommendationer är det en typ av tidsregistrering. Vi kunde också hitta registrering av tid 

i Bank 4. Då sätter processägaren en tidsplan för inom vilket tidsintervall bristerna, som 

internrevisionsfunktionen har identifierat, skall åtgärdas.  

 

Internrevisionsfunktionen gör olika typer av bedömningar och analyser för att säkerställa 

att intern kontrollen fungerar som det ska. Till exempel görs riskanalyser för att granska 

riskerna som finns i verksamheten och de riskerna som banken utsetts för. 

Internrevisionsfunktionen gör bedömningar på vilka interna kontroller som finns för att 

säkerställa att de riskerna inte inträffar samt om kontrollerna fungerar eller inte. Det finns 

två banker som sätter betyg inom internrevisionsprocessen. Den ena banken har 

betygsättning på varje revisionsrapport som ska återspegla hur väl internrevisions-

funktionen tycker att verksamheten bedrivs ur ett internt kontrollperspektiv. Den andra 

banken betygsätter riskerna för att tydligt kunna se vart någonstans man kan lägga 

revisionen. Det innebär att detta är i linje med vad Sarens och De Beelde (2006b) 

konstaterade i sin studie. De menar att internrevisionsfunktionen förväntas att signalera och 

kommunicera tydligt alla erkända risker och problem samt brister i det interna 

kontrollsystemet. Det stämmer också överens med FI:s föreskrifter (FFFS 2014:1) 

(Finansinspektionen, 2014b). Dock menar en respondent att det krävs mer intern kontroll 

för att det upplevs komma in nya och frågor från diverse aktörer som måste besvaras. 

Respondenten menar också att den mogenhet som krävs är kontroll för att täcka den risk 

som händer dagligen. 

 

Penningtvättslagen innebär att banker ska bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt 

och därmed ta fram rutiner för att hantera riskerna. Enligt en respondent handlar 

internrevisionsprocessen om att säkerställa att banken har de processer och kontroller på 

plats för att säkerställa att penningtvätt och liknande inte kan förekomma samt för att vara 

compliance med gällande regelverk. Internrevisionsfunktionen granskar processer och 

kontroller inom banken för att säkerställa att de finns på plats för att i sin tur hitta och 

motverka penningtvätt och säkerställa att man följer gällande interna och externa regelverk. 
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Sarens och De Beelde (2006a) diskuterar inte om whistleblowing, istället behandlas den i 

en annan av deras studie (Sarens & De Beelde, 2006b). De menar att revisionsutskottet 

förväntar sig att internrevisionsfunktionen ska vara förmedlare för whistleblowing. I denna 

studie kan whistleblowing ses som en typ av internt kontrollsystem, eftersom 

whistleblowing stödjer granskningen av den interna kontrollen. Whistleblowing är 

formaliserad i alla fyra banker. Funktionen med whistleblowing är att få in information om 

något som inte fungerar som det ska eller något man känner oro över. Detta påverkar 

internrevisionsfunktionen eftersom alla anonyma anmälningar går till dem. Å andra sidan 

påverkar det internrevisionsprocessen om anmälningen visar på ett område som det finns 

en löpande granskning på. För att det innebär att det finns brister i processen och behövs 

därför kontrolleras. Men det kan även påverka internrevisionsprocessen negativt, eftersom 

det kan förekomma felaktiga anmälningar. Därför är det viktigt att kunna särskilja vilka 

anmälningar som är riktiga eller inte. 

 

7.3.1 Riskbaserat tillvägagångssätt till internrevisionsprocessen  

Ett riskbaserat tillvägagångssätt är en standard för riskanalys som kan användas av 

bankerna för att strukturera insatser för förhindrandet av penningtvättbrott (Bergström 

m.fl., 2011) Internrevisonsfunktionen gör riskanalyser eller riskbedömningar för att 

identifiera och analysera alla risker som finns i banken. Två av bankerna nämner även att 

de utgår från det riskbaserade tillvägagångssättet. Detta innebär att vi kan påstå att alla fyra 

bankerna utgår från det riskbaserade tillvägagångssättet trots att alla inte explicit nämnde 

tillvägagångsättets namn. Eftersom respondenterna istället säger att de utför riskanalyser 

eller riskbedömningar, vilket är standarden för ett riskbaserat tillvägagångssätt. 

Följaktligen kan vi säga att alla bankerna använder sig av det riskbaserade 

tillvägagångssättet. Syftet med dessa bankers riskanalys eller riskbedömningar är att 

identifiera och bedöma de riskerna som finns i banken, vilket överensstämmer med FATF 

(2014). Dock menar en respondent att det riskbaserade tillvägagångssättet fortfarande är en 

ganska omogen process. För att i dagsläget kan det vara en utmaning att hitta vart de största 

riskerna ligger, när och hur mycket som ska granskas. 

 

Tidigare forskning menar att internrevisionsfunktionens uppgift i banksektorn är bland 

annat att upptäcka och förebygga fel och olagliga handlingar samt bedöma bankens 
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efterlevnad genom att utgå från revisionsstandarder, bankens regler, policy och affärspraxis 

(Drogalas m.fl., 2017; Naheem, 2016; Rijamampianina, 2016). Detta betyder att när 

internrevisionsfunktionen utgår från det riskbaserade tillvägagångssättet ligger det i linje 

med resultat från tidigare forsning. 

 

Det riskbaserade tillvägagångssättet innebär att banker följaktligen kan förstå vem deras 

kunder är med hjälp av kundkännedom (The Financial Action Task Force, 2014). Samtliga 

banker som medverkade i denna studie har en etablerade kundkännedom. Banken går 

igenom kunderna och granskar dem under en kontinuerlig period. Dessutom granskas 

transaktionerna för att upptäcka om det finns några misstänkta transaktioner. Det är vanligt 

att bankerna kallar kundkännedomen för KYC då hälften av bankerna har valt att benämna 

kundkännedomen med detta fenomen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi påstå att det finns ett stark internt kontrollsystem hos alla fyra 

banker. Det starka internt kontrollsystem beror dels att det finns en uppdelning av 

arbetsuppgifter genom de tre försvarslinjen, dels på att det finns registrering av tid genom 

riskanalyser och revisionsrapporter. Registrering av tid kan innebära att beskriva när 

rekommendationer ska vidtas eller när bristerna ska lösas. Man kunde även hitta 

whistleblowing i samtliga banker vilket kan ses som en typ av internt kontrollsystem. 

Dessutom utgår internrevisionsfunktionen från det riskbaserade tillvägagångssättet i alla 

bankerna genom att göra riskanalyser eller riskbedömningar. Kundkännedom utgörs även 

i samband med det riskbaserade tillvägagångssättet.  

 

7.4 Sammanställning av analys 
Internrevisionsfunktionen har flera huvudaktörer varav styrelsen och revisionsutskottet. 

Det finns ett rapporteringsförhållande mellan internrevisionsfunktionen och styrelsen. Å 

andra sidan kan man inte med hel säkerhet påstå att internrevisionsfunktionen rapporterar 

till revisionsutskottet då inte alla respondenter explicit nämner att rapportering även sker 

till revisionsutskottet. Istället kan man påstå att det finns aktiva interaktioner mellan 

internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet. På grund av att det inte finns tillräckligt 

med information kan man inte påstå att det finns aktiva interaktioner mellan 

internrevisionsfunktionen och företagsledningen. Detta leder till man inte kan påstå att 
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aktiva interaktioner med företagsledningen stimulerar mer fokus på formulering av 

rekommendationer för ytterligare förbättringar av processer och interna kontroller. Man 

kan enbart konstatera att internrevisionsfunktionen formulerar rekommendationer. 

Eftersom internrevisionsfunktionen arbetar för de ovanstående aktörer är det viktigt att 

funktionen har en oberoende roll. Tidigare forskning diskuterar om watchdogs, protectors 

och helpers som internrevisionsfunktionen kan ha som roll. 

 

Sarens och De Beelde (2006a) kunde inte anta vilken roll och inflytande organisatoriskt 

stöd för internrevisionsprocessen har på grund av deras data inte gav tillräckligt med stöd. 

I denna studie kan man påstå att ett starkt organisatoriskt stöd i form av resurser har en 

inflytande på internrevisionsprocessen. Eftersom det är brister i det empiriska materialet 

kan flera av Sarens och De Beelde (2006a) förhållanden inte finnas i denna studie. 

 

Kontrollmiljön och effektiviteten av intern kontroll har störst inflytande på 

internrevisionspraxis (Sarens & De Beelde, 2006a). En typ av internt kontrollsystem som 

denna studie har valt att studera är whistleblowing vilket Sarens och De Beelde (2006a) inte 

diskuterar om. Anledningen till att whistleblowing studeras är för att den påverkar 

internrevisionspraxis då det är bland annat internrevisionsfunktionen följer upp 

anmälningarna som sker via whistleblowing. Sarens och De Beelde (2006a) menar att en 

svag intern kontroll, som underbyggs av en svag kontrollmiljö, kan kopplas till ett relativt 

högre fokus på internrevisionspraxis avseende förbättringar av internt kontrollsystem. Men 

i de samtliga bankerna hittas kopplingen mellan en stark intern kontroll och till ett relativt 

högre fokus på internrevisionspraxis avseende förbättringar av internt kontrollsystem. Det 

finns flera faktorer som tyder på en stark intern kontroll. Exempel på dessa faktorer är de 

tre försvarslinjen, registrering av tid samt uppdelning av arbetsuppgifter. Genom att arbeta 

utifrån det riskbaserade tillvägagångssättet pekar detta också på en stark intern kontroll. 

Därav har vi lyckats med den befintliga litteraturen och studiens empiri utgöra grunden för 

utvecklingen av Sarens och De Beeldes (2006a) mer specifika och strukturerade 

forskningsmodell (se figur 11).  Vår forskningsmodell beskriver alltså 

internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i stora banker i Sverige 

utifrån de tre organisatoriska faktorerna. 
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Figur 11 Forskningsmodell 
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8. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser som bygger på både analys och 

resultat av den empiriska undersökningen som genomförts. Inledningsvis redogörs 

uppsatsens syfte och forskningsfråga samt hur studien kan besvara den. Därefter 

redogörs reflektioner och begränsningar inom studien. Slutligen presenteras vad studien 

kan bidra med och förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

 

8.1 Slutsatser 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för internrevisionsprocessen vid 

förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har aktiviteter i Sverige med hjälp 

av tre organisatoriska faktorer vilka är internrevisionsfunktionens intressenter, 

organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen och status hos internt kontrollsystem. 

Studiens forskningsfråga är följande: Vad för betydelse har organisatoriska faktorer för 

internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt inom banksektorn i 

Sverige?” 

 

8.1.1 Internrevisionsfunktionens intressenter 

Utifrån analysen kan man konstatera att internrevisionsfunktionen har två 

huvudintressenter, vilka är styrelsen och revisionsutskottet. Internrevisionsfunktionen 

har ett rapporteringsförhållande med styrelsen. På grund av bristen i det empiriska 

materialet finns det ett svagt bevis på att internrevisionsfunktionen också rapporterar 

till revisionsutskottet. Men man kunde se att det finns interaktioner mellan 

internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet då det sker nära kontakt mellan dessa 

två parter. Det finns även förväntningar på internrevisionsfunktionen respektive 

revisionsutskottet. Man kan dock inte påvisa att internrevisionsfunktionen generellt har 

aktiva interaktioner med styrelsen och bankledningen, eftersom det saknas tillräcklig 

information för att stödja detta argument. Därför kan man inte heller bevisa att aktiva 

interaktioner med styrelsen och bankledningen i sin tur ska stimulera mer fokus på 

formulering av rekommendationer för ytterligare förbättringar av processer och interna 

kontroller. 
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Samtliga respondenter menar att oavsett nära kontakt med dessa tre 

huvudintressenterna är det viktigt att internrevisionsfunktionen framstår som 

oberoende. Styrelsen påverkar internrevisionsprocessen genom det 

rapporteringsförhållandet som styrelsen har med internrevisionsfunktionen. För att   

internrevisionsfunktionen rapporterar främst de risker och brister som finns inom 

banken, men även beslut på de processer och enheter som ska revideras. Sedan är det 

styrelsen som godkänner arbetet som görs av internrevisionsfunktionen. 

Revisionsutskottet påverkar internrevisionsprocessen genom dess roll som 

styrelseorgan samt den nära kontakten med internrevisionsfunktionen vid 

förebyggandet mot penningtvätt. Utöver den oberoende rollen som 

internrevisionsfunktionen har, utgör även internrevisionsfunktionen andra roller som 

protectors och helpers vid säkerställning av interna kontroller samt förbättring av 

processer. Internrevisionsfunktionen agerar enbart som watchdogs när de följer 

regelverket och säkerställa att dessa regelverken följs. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att internrevisionsfunktionens intressenter har en stor betydelse inom 

internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i banker som har 

aktiviteter i Sverige.  

 

8.1.2 Organisatoriskt stöd för internrevisionsprocessen 

Internrevisionsprocessen får ett starkt stöd från respektive bank ur ett resursperspektiv. 

Banker bidrar med mycket resurser till internrevisionsfunktionen som bland annat 

tillgång till all data och information samt bra applikationer och system. 

Internrevisionsfunktionen har också ett starkt och tydligt mandat i banken. Trots att 

Sarens och De Beelde (2006a) inte kunde anta vilket inflytande organisatoriskt stöd har 

på internrevisionsprocessen, kan man i denna studie konstatera att 

internrevisionsprocessen får ett starkt stöd från banken. Det organisatoriska stödet för 

internrevisionsprocessen har alltså en stor betydelse inom internrevisionsprocessen vid 

förebyggandet mot penningtvätt i banker som har aktiviteter i Sverige. För att vid 

förebyggandet mot penningtvätt inom banksektorn, är det viktigt att det finns tillräckligt 

med resurser som är tillgängligt för att stödja internrevisionsfunktionens arbete vid 

förebyggandet mot penningtvätt. Samtidigt ska internrevisionsfunktionen kunna 

dokumentera allt i enlighet med alla krav som interna och externa regelverk.  
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8.1.3 Status hos internt kontrollsystem 

Inom banksektorn gör internrevisionsfunktionen riskanalyser för att granska riskerna i 

verksamheten. Internrevisionsfunktionen bedömer också om det finns risker i den 

interna kontrollen och vad banker har för intern kontroll som kan säkerställa att risker 

inte inträffar. I samband med riskanalyser kan internrevisionsfunktionen ge 

rekommendationer på åtgärder för dessa riskerna. Förutom riskanalyser finns det en 

extern funktion som kan användas inom intern kontroll vilket är whistleblowing. Med 

hjälp av whistleblowing kan internrevisionsfunktionen granska och kontrollera den 

interna kontrollen utifrån de anonyma anmälningar som görs inom banker. Generellt 

har stora banker en stark intern kontroll. En stark intern kontroll kan kopplas med de 

tre försvarslinjen vilket internrevisionsfunktionen utgörs i den tredje försvarslinjen. 

Som tredje försvarslinjen ska internrevisionsfunktionen kontrollera att processer för 

hantering av risk och brister inom banken är lämpliga. Inom banken finns det en tydlig 

uppdelning av arbetsuppgifter och registrering av tid när revisionsrapporter och 

riskanalyser genomförs. Detta tyder också på en stark intern kontroll. 

 

Banker följer bland annat det riskbaserade tillvägagångssättet som är en standard för 

riskanalys. Utifrån detta tillvägagångssätt bedöms alla risker som finns inom banker i 

internrevisionsprocessen. Banken kan också med hjälp av kundkännedom bedöma och 

granska kunderna samt transaktionerna inom banken. Man kan därför 

sammanfattningsvis påvisa att statuset hos internt kontrollsystemet har en stor betydelse 

inom internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt i banker som har 

aktiviteter i Sverige. En stark intern kontroll som underbyggs av de ovanstående 

element förstärker och stödja internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot 

penningtvätt i banker som har aktiviteter i Sverige.  

 

8.2 Reflektioner och begränsningar 
Studien har varit av kvalitativ karaktär. Därför har intervjuer genomförts med personer 

på olika stora banker med olika befattningar. Trots olika befattningar har relevanta 

intervjupersoner medverkat i vår studie som antingen har en internrevisions bakgrund 

eller en relation till internrevisionsfunktionen. Denna studies empiri är baserat på sju 
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intervjuer där vissa respondenter representerar hela internrevisionsfunktionen i sin 

bank. Dock vill vi fortfarande påtala att det är viktigt att fortfarande beakta med 

försiktighet vad gäller generalisering av vår studie. Förslagsvis hade man kunnat 

bedriva en forskning av en mer kvantitativ karaktär, och ha vår studie som 

utgångspunkt, i form av enkätutskick till olika internrevisorer på storbanker som är 

verksamma i Sverige för att därefter kunna dra generaliseringar. Detta är dock inte 

möjligt för denna studie då studien är av kvalitativ karaktär. Det är också möjligt att om 

andra personer inom samma respektive bank med annan befattning eller samma 

befattning intervjuades, skulle det medföra att både empiri och analysen blivit en annan 

än vad den nu blivit då alla kan uppleva internrevisionsprocessen annorlunda. En annan 

identifierbar brist, i samband med intervjuer med en respondent, är att analyserna är 

grundat på vad som sagts enligt respondenterna och inte vad som egentligen görs i 

praktiken. Dock har studien, utifrån en kvalitativ karaktär, genomfört intervjuer vilket 

har gjort det lättare att uppfatta när respondenten går in i en roll under intervjun, som 

kan uppfattas både från den roll de anses vara eller den roll de vill agera efter. Trots 

denna brist menar vi att studien ändå har lyckats sprida nya insikter, kunskap och 

förståelse för ett förhållandevis outforskat område i Sverige.  

 

Vi har i denna studie valt att utgå från tre organisatoriska faktorer och redovisa empiri 

genom en cross-case analysis och analysera empirin genom Sarens och De Beeldes 

(2006a) forskningsmodell. Det finns fler teorier att betrakta internrevisionsprocessen i 

stora banker som exempelvis intressentmodellen och agentteorin. Att utgå från ett visst 

teoretiskt perspektiv, i detta fall Sarens och De Beeldes (2006a) forskningsmodell, 

innebär att forskaren har valt att positionerat sig och välja att tolka skeenden med eller 

mot den valda teoretiska inriktningen (Lundqvist, 1993). Det betyder även material som 

förbisetts i denna studie kunnat vara användbart i en annan studie samt att samma data 

som tolkats i denna studie hade kunnat tolkas på annat sätt i en annan studie. Vid 

läsandet av denna studie tycker vi att detta behöver uppmärksammas i samband med de 

klassificeringar vi gjorde av de tre organisatoriska faktorerna i Sarens och De Beeldes 

(2006a) forskningsmodell. Med den förståelse för området som vi inhämtat menar vi 

att respektive faktor måste ses i det sammanhang som vi har använt dem i, det vill säga 

i internrevisionsprocessen vid förebyggandet mot penningtvätt på banker som har 



 

84 

 

aktiviteter i Sverige. Därför har vi upplevt att studiens klassificeringar har gjort själva 

studien lite väl begränsad.  

 

8.3 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 
Studien har studerat ett förhållandevis outforskat område utifrån vetskap och studiens 

förutsättningar. Studien kan därför anses bidra med nya insikter och förståelser kring 

ämnet. Denna studie ville öka förståelsen för ett förhållandevis outforskat område.  

 

Studiens resultat har bidragit till djupare förståelse för internrevisionsprocessen vid 

förebyggandet mot penningtvätt i banker som har aktiviteter i Sverige. Detta är 

samtidigt ett ämnesområde som inte går att generalisera vad gäller användningar av 

olika teorier och olika geografiska miljöer (Ljubisavljević, 2013; Koleva m.fl., 2015; 

Chevers m.fl., 2016). Tidigare forskning har fokuserat på andra faktorer 

(Rijamampianina, 2016). Det finns även forskning som enbart behandlar reglering 

kring penningtvättsdirektivet (Bergström m.fl., 2011). Vi fann även en forskning som 

behandlar relationen mellan internrevisionsfunktionen och revisionsutskottet (Sarens & 

De Beelde, 2006b). Slutligen även forskning som enbart behandlar och ifrågasätter 

internrevisionsfunktionens roll (Lenz & Sarens, 2012; Roussy, 2013; Ferry m.fl., 2017). 

Men på detta sätt är forskning kring kombinationen av internrevisionens roll vid 

förebyggandet mot penningtvätt i stora banker som har aktiviteter i Sverige inte stor. 

Då Sarens och De Beeldes (2006a) forskningsmodell inte är begränsat till några 

förutsättningar exempelvis geografiska orsaker, har denna studie visat på att denna 

forskningsmodell är tillämpbar i banker som är verksamma i Sverige. Studiens resultat 

bidrar till att kartlägga internrevisionsfunktionens ansvar och utsträckning av kunskap 

och kompetens vid förebyggande arbete mot penningtvätt inom banksektorn i Sverige. 

Denna studie bidrar även till en ökad förståelse av samarbetet mellan 

internrevisionsfunktionen och samtliga parter för att förebygga penningtvätt inom 

banksektorn i Sverige. Framförallt bidrar studien till nya insikter och kunskaper kring 

internrevisionsprocessens roll vid förebyggandet mot penningtvätt i banker som har 

aktiviteter i Sverige.  
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Ett förslag på vidare forskning kan vara att man försöker undersöka förhållandet mellan 

internrevisionsfunktionen och externa parter som exempelvis Finansinspektionen och 

externrevisorer. I denna studie fokuserar vi på förhållandet mellan 

internrevisionsfunktionen och interna huvudaktörer. Därför är det även lämpligt att 

forska kring externa parter också och om interna och externa förhållanden skiljer på 

något sätt. Ett annat förslag på vidare forskning är utforska kring detta ämne med andra 

begränsningar än vad denna studie har. Andra begränsningar kan vara att man även 

fokuserar på finansiering av terrorism eller använder sig av andra teorier exempelvis 

intressentmodellen eller agentteorin som är relevanta inom detta ämnesområde.  

  

Ett femte penningtvättsdirektiv ska implementeras senast i januari år 2020. Syftet med 

denna är att förbättra förutsättningarna för medlemsstater och företag att förebygga att 

finansiella systemet utnyttjas för att finansiera eller följa kriminella gärningar 

(Werneman & Wikström, 2018). En vidare forskning med liknande studie som denna 

uppsats är därför möjligt då det sker ändringar avseende det fjärde 

penningtvättsdirektivet. Vad som även kan noteras är att man i det fjärde 

penningtvättsdirektivet strävar efter att implementera ett riskbaserat tillvägagångssätt. 

Man kan då i vidare forskning undersöka om man strävar efter att implementera ett 

annat tillvägagångssätt för att överensstämma med det femte penningtvättsdirektivet.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Mail 
Till internrevisorer på stora banker som är verksamma i Sverige 

 
Hej, 

 
Vi är två ekonomstudenter, Kabing Hau och Jenny Truong, som skriver kandidatuppsatsen 
på Högskolan Kristianstad. Vår kandidatuppsats handlar om rollen av 
internrevisionsfunktionens arbete, med fokus på området omkring att förebygga 
penningtvätt i banker i Sverige. Vi vill få en förståelse om hur internrevisionsfunktionen 
motverkar penningtvätt utifrån deras arbetsuppgifter. Därför har vi nått ut till Er för att 
medverka i vår studie och kunna presentera internrevisionsfunktionens engagemang och 
ansvarstagande inom penningtvätt till andra studenter på Högskolan Kristianstad. Vi skulle 
uppskatta 30-45min anonym telefonintervju med Er. Ni har självklart möjlighet att få ta del 
av denna uppsats när den har sin slutgiltiga version. 

 
Vi uppmärksammar givetvis, med hänsyn till integritet både på̊ individuell och 
organisatorisk nivå, att allt material behandlats konfidentiellt och forskningens resultat 
kommer endast presenteras i anonymiserad form. Denna uppsats kommer inte heller att 
hantera känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser som bedöms enligt 
Etikprövningslagen (SFS 2003:460). 

 
Ni är dem som kommer att kunna göra vår studie möjlig att genomföra och därför kommer 
vi att vara extremt tacksamma om ni ställer upp i vår studie och delar med Er av Era 
kunskaper! 

 
Vid frågor går det jättebra att kontakta oss via mail eller per telefon, 07X–XXXXXXX. 

Vi ser framemot att höra från Er! 
 

 
Med vänliga hälsningar, 

Kabing Hau och Jenny Truong 
Högskolan Kristanstad 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Till internrevisorer, Koncernrevisionschefen och Business Area Manager 

1. Skulle du kort kunna berätta om dig själv såsom hur länge du har arbetat på 

nuvarande kontor och hur många års erfarenheter inom bankbranschen.  

2. Hur länge har du arbetat som internrevisor? 

3. Är du certifierad internrevisor (IIA)? 

4. Kan du kort berätta hur stor eran internrevisionsavdelning är? 

5. Kan du kort berätta vem som är dina huvudaktörer i förhållande till att arbeta som 

internrevisor/koncernrevisionschef/Business Area Manager i XX Bank?  

6. Hur och av vem får ni in en uppgift om att starta en internrevision av en process?  

7. Kan du kort beskriva processen från start av en internrevisionsavdelnings uppgift 

till slut? 

8. Är whistleblowing formaliserat i eran bank? Om ja, på vilket sätt påverkar den 

internrevisionsprocessen?  

9. Kan du kort beskriva hur du ser på processerna för internrevisionsprocessen vad 

gäller anti-money laundering inom bankväsendet? 

10. Vilka ser du som de största utmaningarna i dessa processer? 

11. Hur ser du på den nuvarande teknologin samt regelverken, både internationella 

och nationella, för förebyggandet mot penningtvätt? 

12. Hur ser du på regelverken (standarder, direktiv), både internationella och 

nationella för förebyggandet mot penningtvätt? 

13. Vilka ser du som huvudaktörer i processen av förebyggandet mot penningtvätt? 

14. Hur påverkar dessa aktörer er i internrevisionsavdelningen vid förebyggandet mot 

penningtvätt?  

15. Hur ser du på relationen mellan… avseende på försäkrings- och 

konsultverksamhet vid granskning av anti-money laundering processer: 

- styrelsen och internrevisionsavdelningen 

- revisionsutskottet och internrevisionsavdelningen 

- compliance-avdelningen och internrevisionsavdelningen 

16. Vilket stöd från banken får ni i internrevisionsavdelning?  

17. Hur ser du internrevisionsavdelningens resurser fördelas mellan riskhantering, 

compliance, processförbättring och anti-money laundering? 
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18. Hur ser du på internrevisionsavdelningens rekommendationer om penningtvätt 

och genomförandet och uppföljningen av dessa rekommendationer? 

19. Hur ser du dessa rekommendationer har påverkat internrevisionsprocessen i din 

bank? 

20. Hur tas penningtvätt problematiken upp som en del i er planering inom 

internrevisionen? 

21. Hur ser du … position av internrevisionsprocessen och dess roll i anti-money 

laundering processerna i eran organisation? 

- styrelsens (VD, CFO och Chief Risk Officer) 

- compliance-avdelningen 

- revisionskommittén 

22. Hur har misslyckanden i penningtvätt i vissa banker påverkat era förebyggande 

revisionsarbete omkring penningtvätt? 

23. Är där instanser inom internrevisionsprocessen som kan styrkas? 

24. Är det något vi inte frågat som om du anser som viktig för att få en förståelse av 

internrevisionsprocessen inom banker med fokus på förebyggandet mot 

penningtvätt? 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
Till Head of Compliance Monitoring 

1. Skulle du kort kunna berätta om dig själv såsom din befattning, hur länge du har 

arbetat på nuvarande kontor och hur många års erfarenheter inom branschen.  

2. Kan du kort berätta hur stor eran internrevisionsavdelning är? 

3. Ser du att internrevisionsfunktionen har en förebyggande roll? 

4. Hur ser du på internrevisionsprocessen? Känner du till fördelen med den och dess 

styrkor? 

5. Vilka tror du är de största utmaningar i dessa processer för 

internrevisionsavdelningen? 

6. Hur ser du på den nuvarande teknologin samt regelverken, både internationella 

och nationella för förebyggandet mot penningtvätt? 

7. Vem ser du är huvudaktörerna till internrevisionsprocessen i förhållande till 

internrevisionsavdelningens arbete? 

8. Har du någon uppfattning om hur relationen mellan internrevisionsavdelningen 

och andra aktörer är vid anti-money laundering processer? 

9. Vad tror du är de viktiga variablerna i en internrevisionsprocess vid förebyggandet 

mot penningtvätt i banker? 

10. Är där instanser inom internrevisionsprocessen som kan styrkas? 

11. Är det något vi inte frågat som om du anser som viktig för att få en förståelse av 

internrevisionsprocessen inom banker med fokus på förebyggandet mot 

penningtvätt? 

 


