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eventuellt förväntnings- och prestationsgap mellan 
internrevisorer och externrevisorer vad gäller 
internrevisorernas roll och arbete samt ett sådant gaps 
konsekvenser för parternas samarbete.  

 
Metod:  Denna uppsats är baserad på en hermeneutisk 

kunskapstro och utförd i en liten N-studie av 
kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har 
insamlats genom semistrukturerade intervjuer. För att 
nå slutsatserna har vi arbetat enligt en abduktiv ansats. 

 
Teoretiska perspektiv:  Utgångspunkten för uppsatsen är dels en litterär 

referensram av internrevisorers arbete samt deras 
samarbete med externrevisorer, dels en modifierad 
version av förväntnings- och prestationsgapet inom 
revision och en modell för förväntningar.  

 
Empiri:  Vår emiriska undersökning består av semi-

strukturerade intervjuer med fyra internrevisorer inom 
olika branscher och organisationer samt fyra extern-
revisorer. 

 
Slutsatser:  Vi kan konstatera att det existerar ett förväntnings- 

och prestationsgap mellan intern- och externrevisorer, 
med grund i internrevisorns certifiering och 
oberoende. Konsekvensen blir ett icke-optimalt 
samarbete. Samtidigt visar vår undersökning att 
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Purpose:  Our purpose with this thesis is to examine a possible 

expectation and performance gap between internal 
and external auditors regarding the role and the work 
of internal auditors and its consequences on the 
cooperation between the two parties.   

 
Methodology:  This thesis is based on a hermeneutical perspective 

and conducted as a small N-study with a qualitative 
approach. Our empirical material has been collected 
through semi-structured interviews. To reach our 
conclusions we have used abductive reasoning.  

 
Theoretical perspectives: The base of the thesis is a literature frame of internal 

auditors’ work as well as their cooperation with 
external auditors. Our study is also based on a 
modified version of the expectation and performance 
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Empirical foundation:  Our empirical investigation constitutes of semi-

structured interviews with four internal auditors 
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four external auditors.  

 
Conclusions:  We can conclude that there exists an expectation and 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnesvalet. Därefter följer en 

problemdiskussion som avslutas med de problemformuleringar som vi ämnar 

besvara. Dessa mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med de 

avgränsningar som vi har valt att göra i uppsatsen. 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

När ämnet revision diskuteras är det framförallt de externa revisorerna som de 

flesta utav oss först tänker på. Den grupp som ibland glöms bort är de interna 

revisorerna som arbetar för, och är anställda av, ett specifikt företag. En 

internrevisor är skild och fristående från externrevisorn, men har en roll i att stötta 

externrevisorn. Det finns således skillnader mellan vad en intern- och en 

externrevisor gör och vilka deras arbetsuppgifter är, men de relaterar till varandra 

(Moeller, 2004). Att internrevision inte är en speciellt välkänd yrkesgrupp kan 

bero på att internrevision inte är lagstadgat, vilket externrevision är för alla 

aktiebolag (Aktiebolagslagen 2005:551). Efter att ha gått igenom litteratur som 

behandlar internrevision har vi nått slutsatsen att det finns en del rapporter, studier 

och forskning kring internrevision men att dessa oftast är av anglosaxiskt 

ursprung. Svensk forskning kring internrevision är sällsynt och därför har vi 

funnit detta ämne intressant att studera närmare. För att fördjupa oss i 

internrevisionsämnet har vi valt att fokusera på samspelet mellan intern- och 

externrevisorn. Anledningen till detta val var att en rad författare, av varierande 

ursprung, har lyft fram just det samspelet som speciellt viktigt för att ett företag 

ska ha en god styrning (Gramling et al, 2004, Piper, 2007, Richards, 2003 & 

Schöldström, 2008). Vidare finns det regler kring hur en externrevisor får, kan 

och ska använda internrevision i sitt eget arbete. I FAR SRS:s Revisionsstandard 

610 regleras detta förhållandet och det tas här speciellt upp att en externrevisor 

måste väga in några kriterier i sin bedömning av en internrevisors arbete. 

Externrevisorn måste bland annat bedöma internrevisorns kompetens, objektivitet 

samt omfattningen av internrevisorns arbete. Om externrevisorn bedömer att 

internrevisorn gjort ett kompetent, objektivt och tillräckligt omfattande arbete får 

han/hon lov att använda detta istället för att genomföra egna granskningsåtgärder. 

Således finns det utrymme för de båda yrkesgrupperna att samverka (FAR SRS, 
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RS 610, 2008). FAR SRS:s Revisionsstandard bygger på ISA, nummer 610, som 

är EU:s reglering av externrevision (FAR SRS, Ramverk för bestyrkandeuppdrag, 

2008). 

 

I denna uppsats är det övergripande ämnet just internrevision och vi hoppas kunna 

bjuda läsaren på en bättre förståelse för internrevisionens roll och funktion. Vidare 

hoppas vi att läsaren efter att ha tagit del av vår uppsats har fått en klarare bild 

över hur relationen mellan intern- och externrevisorn ser ut samt hur deras 

samarbete fungerar. Internrevision skiljer sig från externrevision på en mängd 

punkter, men framförallt viktigt är att de är anlitade av företaget i fråga och agerar 

på uppdrag av styrelse eller ledningsgrupp, vilket Brink (1986) lyfter fram. En 

externrevisor är också anlitad av företaget men agerar på uppdrag av allmänheten 

och ägarna, enligt Picketts (2004) amerikanska bok. Under denna uppsats kommer 

läsaren att finna en mängd andra skillnader mellan de båda grupperna. Vi börjar 

istället med att presentera vår problemdiskussion kring internrevision och dess 

förhållande till externrevision. 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Tidigare har fokus för internrevisorer legat på att granska finansiella transaktioner 

och interna kontroller, enligt McNamee et als (1995) amerikanska utgåva, men det 

har skett en förändring av arbetsuppgifter mot mer värdeskapande aktiviteter med 

en mer övergripande syn på företagets verksamhet menar Bou-Raad (2004) i sin 

artikel från Australien. En internrevisor i Sverige ska idag bland annat granska 

den interna styrningen och se till att policies och riktlinjer följs (Tunbjörk et al, 

2009). Intern styrning och kontroll är därför fortfarande ett mycket viktigt 

område, enligt Zain et als (2006) malaysiska studie, vilket gör det till en av 

internrevisorns viktigare uppgifter (Tunbjörk et al, 2009). Externrevisorer roll är 

en annan, nämligen att ”granska företagets årsredovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning” (Revisionslag 1999:1079, §5) samt att avge en 

revisionsberättelse (Revisionslagen 1999:1079 §6). Således ligger internrevisorns 

lojalitet hos företaget, medan externrevisorns lojalitet ligger hos användarna av de 

finansiella rapporterna, vilket Pickett (2004) skriver i sin USA-baserade bok. Det 

finns dock en del av uppgifterna som är överlappande och kan utföras av både 
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intern- och externrevisorn och här bör de båda samarbeta för att uppnå en optimal 

fördelning av uppgifterna. Främst relaterar detta till områden som berör analys 

och bedömning av organisationens risker och dess riskhantering. Här berörs både 

process- och verksamhetsrisker samt finansiella risker som bolaget utsätts för. 

Således är det en god idé för extern- och internrevisorerna att samarbeta kring 

intern styrning och kontroll (Tunbjörk et al, 2009). En illustration av förhållandet 

mellan intern- och externrevisorns arbetsuppgifter visas nedan. 

 

Internrevisorn och externrevisorn samspelar även med företagsledningen och 

styrelsen för att skapa ett gott företagsklimat och en god styrning av företaget. 

Detta har framförallt varit utvecklingen sedan striktare regler kom till efter en rad 

företagsskandaler i början av 2000-talet, enligt Richards (2003) artikel från USA. 

Gramling et als (2004) amerikanska studie hävdar att internrevisorn spelar en 

avgörande roll för god företagsstyrning och att de fyra pelarna; styrelse, 

företagsledning, externrevisor och internrevisor, måste samarbeta. Speciellt lyfter 

författarna fram samarbetet mellan internrevisorn och externrevisorn som viktigt i 

denna ekvation. Att samarbetet är viktigt kan exempelvis påvisas genom att i 

Sverige har FAR SRS och Internrevisorernas Förening inlett ett projekt för att öka 

samarbetet mellan de två yrkesgrupperna på en aggregerad nivå (Schöldström, 

2008). Tillsammans har de båda yrkesgruppernas intresseföreningar bildat en 

gemensam samverkansgrupp för att förbättra de delar av intern styrning och 

Källa: Tunbjörk et al, 2009, Sid. 39 

 Figur 1. Extern- och internrevisions arbetsområden 

 



4 
 

kontroll som de båda yrkesgrupperna har som gemensamt arbetsområde 

(Tunbjörk et al, 2009).  

 

För att två eller flera parter ska kunna samarbeta med varandra är en 

grundläggande faktor, enligt Senge (2001), att de har gemensamma visioner. Om 

det inte finns en gemensam vision tar de olika personliga visionerna över och 

resultatet blir ett splittrat och oenigt projekt (Senge, 2001). I fallet med intern- och 

externrevisorerna är den gemensamma visionen att uppnå en optimal fördelning 

av arbetsuppgifter i en holistisk revisionsprocess. Naturligtvis finns det uppgifter 

som enbart en av revisorerna har befogenhet och kunskap att utföra, men det finns 

även ett överlappande område där uppgifterna både kan och bör fördelas. Om 

visionen inte är densamma kan det leda till att samarbetet misslyckas i större eller 

mindre utsträckning och att revisionsprocessen som helhet inte genomförs på det 

mest optimala viset (Tunbjörk et al, 2009). För att parterna därefter ska kunna 

uppnå det gemensamma målet pekar Senge (2001) bland annat på att det i ett 

teamarbete krävs att parterna reviderar sina tidigare antaganden och ser på de 

andra aktörerna som kollegor.  

 

Nära knutet till en gemensam vision är förväntningar på den andra parten i ett 

samarbete. Det måste utredas vilka förväntningar respektive part har på varandra 

och deras samarbete för att kunna utforma en vision och för att kunna säkerställa 

att det verkligen är samma vision som parterna arbetar mot. Förväntningar formar 

och skapar de handlingar som en individ eller en grupp utför och således också 

hur de tolkar och arbetar mot visioner. Resultatet kan därmed bli att om parterna 

har olika förväntningar kommer de att tolka visioner olika och utföra olika 

handlingar. Effekten av det torde vara att samarbetet blir icke-optimalt. Det är på 

så vis förväntningarna på samarbetet som formar visionen och avgör hur gott två 

eller flera parter lyckas samspela (Winter, 1994). 

 

Som vi nämnde i bakgrunden är mycket av den forskning och de undersökningar 

som har gjorts gällande relationen mellan intern- och externrevisorn utförda i 

USA. Vi har även funnit en del studier från andra anglosaxiska länder, men dock 

inte speciellt mycket från Sverige. Således vill vi undersöka hur samarbetet 

mellan intern- och externrevisorn fungerar i Sverige. Vi har därför valt att studera 
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vilka förväntningar som de båda parterna har för att på så sätt kunna avgöra hur 

stor potential samarbetet har att lyckas. För att studera detta fenomen har vi valt 

att använda oss av Porters (1993) modell över förväntnings- och prestationsgap 

mellan externrevisorn och allmänheten vad gäller externrevisorns roll och arbete 

(Porter, 1993). Vi vill i denna uppsats applicera detta gap på situationen mellan 

intern- och externrevisorn och deras syn på internrevisorns roll och 

arbetsuppgifter. Modellen är i ursprungsform en illustration över vilka 

förväntningar allmänheten har på externrevisorns arbete och vad de faktiskt 

upplever att externrevisorn gör. Det kan således uppstå ett gap mellan 

allmänhetens förväntningar och de faktiska upplevelserna. Vi vill utreda detta gap, 

men med externrevisorns förväntningar och upplevda utfall av internrevisorns 

arbete. Uppsatsen ska även behandla konsekvenserna av ett eventuellt 

förväntnings- och prestationsgap för samarbetet mellan de två revisorsgrupperna. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Ur ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande tre frågeställningar 

som vi ämnar undersöka i denna uppsats. 

 

• Finns det ett förväntnings- och prestationsgap mellan internrevisorer och 

externrevisorer vad gäller internrevisorernas roll och arbete? 

• Varför finns ett sådant eventuellt förväntnings- och prestationsgap? 

• Hur påverkar ett eventuellt förväntnings- och prestationsgap samarbetet 

mellan internrevisorerna och externrevisorerna? 

 

1.4 Syfte 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka ett eventuellt förväntnings- och 

prestationsgap mellan internrevisorer och externrevisorer vad gäller 

internrevisorernas roll och arbete samt konsekvenserna av ett sådant gap för 

parternas samarbete.  
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1.5 Avgränsningar 

 

Förväntningar samt förväntnings- och prestationsgap skulle kunna appliceras på 

en mängd olika situationer. Inom det ämnesområde vi har valt, det vill säga 

samarbete mellan internrevisorer och externrevisorer, finns det två gap som ligger 

relativt nära varandra. Det som skulle vara möjligt att undersöka, men som vi inte 

gör, är gapet mellan internrevisorer och externrevisorer med fokus på den externa 

revisorns arbetsuppgifter. Vi har dock valt att fokusera på internrevisorns 

arbetsuppgifter då vi anser att omfånget på uppsatsen i annat fall skulle bli allt för 

brett. 
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2. Metod 

 

Nedan följer en redogörelse för den metod som vi har valt för denna uppsats. 

Inledningsvis beskrivs vårt grundläggande och vetenskapliga synsätt. Därefter 

presenteras det valda arbetsparadigmet, det vill säga hur vi har gått tillväga, och 

avslutningsvis redogör vi för slutsatsernas värde.  
 

 

2.1 Grundläggande föreställningar  

 

För att förmedla kunskap till läsaren måste vi först ha en uppfattning om hur vi 

skaffar oss kunskap. En sådan uppfattning, såsom alla våra uppfattningar, grundar 

sig i våra antaganden om hur världen är beskaffad (Thurén, 2004). En författare 

som tar för givet att verkligheten är objektiv kommer att finna och förmedla en 

annan kunskap än den författare som upplever världen som en skapelse av 

människorna som lever i den (Wallén, 2006). Människans grundläggande 

antaganden, eller värderingar, bildar ett paradigm. Ett paradigm är ett 

samlingsnamn för all den tysta kunskap som en person besitter och det speglar hur 

denne arbetar, gör antaganden och skapar frågeställningar (Arbnor et al, 2003). Vi 

har i denna uppsats applicerat vår konstruktivistiska kunskapssyn på samarbetet 

mellan intern- och externrevisorer, vilket har speglat vårt tillvägagångssätt, våra 

resultat och de slutsatser som vi har dragit. Innebörden av detta är att vi ser 

världen som en social konstruktion där det är människor som skapar verkligheten 

och utesluter därmed att det finns en sann och objektiv värld utanför människan 

(Wallén, 2006). Klassiska kunskapsambitioner inom denna inriktning är att förstå 

hur verkligheten är befattad, hur den definieras och hur den förändras eller 

vidmakthålls (Arbnor et al, 2003). Detta är naturligt för det arbetsområde vi har 

valt att studera då vi söker kunskap om samarbetet mellan externrevisorer och 

internrevisorer. Vi hävdar, inom ramarna för konstruktivism, att detta fenomen 

formas utifrån de människor vars verklighet vi studerar. Vidare kan redan nu 

nämnas, liksom Wallén (2006) upplyser om, att de slutsatser kring samarbetet 

mellan intern- och externrevisorn som vi kommer fram till är konstruerade mot 

den bakgrund och de uppfattningar som vi har. Från det paradigm, som vi kallar 

social konstruktionism, kommer också det vetenskapsideal och metodologiska 

synsätt som vi har (Arbnor et al, 2003), vilka också kommer att genomsyra denna 

uppsats.  
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2.2 Metodologiskt synsätt och vetenskapsideal 

 

Att uppfatta verkligheten som socialt konstruerad påbjuder att vi tar till oss 

aktörsperspektivet på metodologi (Arbnor et al, 2003), vilket vi har gjort. I detta 

perspektiv studeras framförallt mänskligt handlande och i fokus för studien 

placeras individen. Även interaktion mellan individer är lämpligt att studera inom 

ramarna för aktörsperspektivet (Alvesson et al, 1994). I denna uppsats ter sig detta 

förträffligt då det är individer och deras interaktion som ska studeras. 

Aktörssynsättet hävdar vidare att förståelse för ett fenomen eller en situation bäst 

uppnås genom dialektikens verktyg (Arbnor et al, 2003), med andra ord; genom 

samtal skapas förståelse (Eriksson et al, 2001). Detta uppfyller vårt syfte eftersom 

vi ämnar att genomföra studien för uppsatsen genom intervjuer, vilket även knyter 

an till hur vi anser att kunskap bäst skapas. Aktörsperspektivet menar nämligen att 

hermeneutik är det vetenskapsideal som är bäst anpassat för att skapa förståelse 

och kunskap (Arbnor et al, 2003). Hermeneutikens motsats är positivismen, vilken 

har valts bort då vi rannsakade vår kunskapssyn eftersom den dels anser att 

kunskap som inte kan bekräftas med våra fem sinnen inte är ”sann” (Bell et al, 

2005), dels att det krävs en stor mängd observationer för att kunna dra en slutsats 

(Lundahl et al, 2009). Detta stämmer inte med vår kunskapssyn på grund av att vi 

tror att det finns kunskap utanför de fem mänskliga sinnena. Vidare innehåller vår 

uppsats en begränsad mängd observationer, vilket har lett till att denna uppsats är 

producerad utifrån en hermeneutisk kunskapssyn.  

 

Målet för en hermeneutisk forskningsansats är att förstå hur andra människor 

upplever ett visst fenomen eller en social situation (Lundahl et al, 2009). Det 

viktigaste redskapet för att uppnå detta anser anhängare av hermeneutiken vara 

språket (Davidsson et al, 1996). Språket är även en stor del av den kultur som 

socialiserar oss till att ha en viss förståelse och kunskap om vår omvärld (Thurén, 

2004). En av hermeneutikens inriktningar, den aletiska, tar sin utgångspunkt i att 

det finns en förförståelse för en viss situation hos varje människa (Alvesson et al, 

1994). Denna förförståelse kan ses som negativ och upplevas som fördomar, men 

utan en viss förförståelse är det omöjligt att bedöma en situation och ännu 

vanskligare att dra slutsatser (Bergström et al, 2005). Detta relaterar mycket nära 
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till det socialt konstruerade paradigmet ifrån vilken hermeneutiken kan härledas. 

Förförståelsen kommer ifrån den sociala konstruktion som vi har präglats av och 

således är det våra grundläggande antaganden och värderingar som speglar hur 

vår förförståelse för en specifik situation ser ut (Thurén, 2004). På så vis krävs att 

vi skapar oss en förförståelse av vad internrevisorer respektive externrevisorer 

arbetar med samt hur deras arbetsuppgifter relaterar till varandra för att kunna 

skapa oss en förståelse för hur samarbetet mellan intern- och externrevisorer ser 

ut. En sammanfattning av denna förförståelse som vi har skapat oss presenteras i 

den litterära referensramen för att ge läsaren en egen förförståelse för ämnet innan 

resultatet av studien presenteras.  

 

Förförståelsen som anskaffas ska genom dialog och tolkning bilda ny eller 

reviderad förståelse för situationen eller fenomenet (Alvesson et al, 1994). Den 

kunskapen bidrar till en ny förförståelse som genom ny dialog och tolkning blir ny 

kunskap och på det viset fortsätter kunskapsskapandet i en spiral (Eriksson, 2001). 

Ursprungligen talade hermeneutikens förespråkare om den hermeneutiska cirkeln, 

men enligt Thurén (2004) är det lättare att tänka sig förståelsesambandet som en 

spiral. Detta stämmer väl överens med hur vi angrep arbetet med denna uppsats. 

Vi började med en förförståelse för det övergripande ämnet revision, sedan sökte 

vi information med fokus på internrevision och den nya kunskapen styrde oss till 

nya källor och ny kunskap. Efter ett antal varv i kunskapsspiralen ansåg vi oss ha 

hittat några tillräckligt intressanta och precisa frågeställningar, vilka har 

presenterats i inledningen. 

 

2.3 Arbetsparadigm – Hur vi gått till väga 

 

2.3.1 Metodologisk procedur 

 

Efter att ha identifierat aktuella frågeställningar är nästa steg i forskningen att 

välja rätt tillvägagångssätt. Detta ska ha som mål att få fram information och 

slutsatser om samarbetet mellan intern- och externrevisorer. Forskningstraditionen 

erbjuder två forskningsprocedurer för att nå slutsatser; induktion och deduktion 

(Jacobsen, 2005). För att uttrycka sig något simplifierat handlar det induktiva 

fallet om att studera ett fenomen empiriskt och sedan skapa teorier utifrån 
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observationerna. I den deduktiva ansatsen är fallet det motsatta, en teori appliceras 

på en stor mängd empiriska observationer (Bell et al, 2005). Således stod vi inför 

valet om vi skulle ta avstamp i teorier om internrevisorer och deras förhållande till 

externrevisorer eller om vi skulle börja med en hypotes som vi sedan skulle testa 

empiriskt för att kunna skapa teorier. Vi fann att hermeneutiken påbjuder en 

induktiv ansats (Davidsson et al, 1996), men frågan var om vi skulle välja 

induktion som angreppssätt bara för att det var konsistent med vår kunskapssyn 

eller om det fanns andra faktorer att ta hänsyn till. Vi började med att titta på den 

kritik mot induktion som finns och insåg att det är, enligt Alvesson et al (1994), 

riskfyllt att ta en grupp observationer, eller annan empiri, och upphöja dessa till en 

allmän sanning, vilket görs vid renodlad induktion. Vidare fann vi att det fanns 

forskare som ansåg att induktiva ansatser är omöjliga då det inte går att se 

verkligheten med en total öppenhet. Det kommer således alltid att finnas 

hypoteser, antingen implicita eller uttalade (Jacobsen, 2005).  

 

Efter denna kritik var vi något skeptiska till induktion och övervägde deduktion 

som ansats. Snabbt fann vi att deduktion mest används vid naturvetenskapliga 

studier (Wallén, 2006) samt även att den är konstruerade enligt positivistisk 

kunskapssyn (Thurén, 2004). Jacobsen (2005) menar även att hypotesprövning 

förutsätter vad som ska förklaras och således uppkommer självuppfyllande 

profetior. Alvesson et al (1994) instämmer i detta och menar att slutsatser och 

förklaringar, grundade på deduktion, saknar underliggande struktur och blir därför 

andefattiga och något meningslösa. Naturligtvis kan detta uppfattas som negativt 

och underminera trovärdigheten i uppsatsen. Vi började således studera andra 

möjliga tillvägagångssätt och fann abduktion. Abduktion är ett mellanting mellan 

induktion och deduktion som Alvesson et al (1994) förespråkar då den minimerar 

nackdelarna med de två traditionella tillvägagångssätten. Att använda abduktion 

innebär att vi kunde växla mellan teorier och empiri samt låta de spegla varandra 

och tillsammans öka vår kunskap om samarbetet mellan externrevisorer och 

internrevisorer. På så sätt uppnås en mer analytisk ansats, vilket förespråkas av 

bland annat Jacobsen (2005), och förståelsen för ämnet blir maximerat (Alvesson 

et al, 1994). Våra frågeställningar kräver att vi använder abduktion eftersom vi 

ämnar svara på dels om det finns ett förväntnings- och prestationsgap mellan 

extern- och internrevisorerna vad gäller internrevisionen, dels varför det finns. Vi 
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vill dessutom ta reda på konsekvenserna av det. Dessa olika frågeställningar 

kräver att vi ibland börjar i empirin och ibland i teorin, endast abduktion kan 

erbjuda den möjligheten.  

 

Wallén (2006) menar att abduktion lämpar sig särskilt väl i diagnostiska 

situationer, vilket stämmer överens med vår andra frågeställning som ämnar 

undersöka varför det finns ett förväntnings- och prestationsgap. Den första 

frågeställningen skulle kunna ha besvarats utifrån en deduktiv ansats då den är 

förklarande och undersöker om det finns ett gap. Vi håller dock med Alvesson et 

al (1994) i frågan och hävdar att även om abduktion inte är nödvändig är det 

kunskapsmaximerande och bör väljas av den anledningen. Enligt Wallén (2006) 

är abduktion även vid undersökande ansatser det bästa sättet att utföra sin studie. 

För den tredje frågeställning passar det utmärkt att använda abduktion då 

frågeställningen till karaktären är undersökande, till följd av att den ämnar utröna 

konsekvenserna av ett eventuellt förväntnings- och prestationsgap (Lundahl et al, 

2009). 

 

Alla våra frågeställningar är av olika karaktär; diagnostisk, förklarande och 

utvärderande. Enligt Lundahl et al (2009) kan dessa tre undersökningskategorier 

undersökas kvantitativt eller kvalitativt. Vi har funnit att en kvalitativ ansats är det 

mest förmånliga för vår uppsats. Den främsta anledningen till att en kvalitativ 

ansats har valts är att vi vill undersöka en social situation där människor och deras 

uppfattningar står i centrum (Lundahl et al, 2009), i enlighet med vårt 

kunskapsideal. Det skulle vara omöjligt med vårt syfte att ta ett kvantitativt grepp 

om ämnet då det inte finns kvantitativa metodologiska procedurer som kan 

studera människors förväntningar (Jacobsen, 2005). Enligt Wallén (2006) är en 

kvalitativ ansats därför nästintill ett måste för att studera förväntningar.  

 

Det är naturligtvis inte helt okomplicerat att använda en kvalitativ metod, tvärtom 

finns det en del nackdelar. En av de allvarligare är att generaliserbarheten av 

slutsatserna är begränsad (Jacobsen, 2005), vilket vi kommer att diskutera 

närmare senare i detta kapitel. Andra faktorer som inte är till fördel för kvalitativa 

studier är att det är resurskrävande samt att det kräver en närhet och ett förtroende 

mellan respondenterna och undersökarna (Jacobsen, 2005). Att det är 
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resurskrävande, främst tidsmässigt, är svårt att argumentera emot då det kräver 

mycket tid att hitta bra respondenter som är villiga att ställa upp i en 

undersökning. Att det krävs närhet och förtroende mellan respondenter och 

undersökare är nära knutet till resurser, även här främst tidsmässigt. Vi hävdar 

dock att det är värt mer tid och kraft då resultaten blir fylligare och mer nyansrika 

vid kvalitativa metoder än vid kvantitativa. Vidare passar en kvalitativ ansats oss 

då vi vill lyfta fram en nyanserad bild av ett förväntnings- och prestationsgap 

mellan intern- och externrevisorer, ge exempel på aktörernas uppfattningar 

(Svenning, 1997) samt kunna använda en intensivstudie för att undersöka gapet 

mellan internrevisorer och externrevisorer. 

 

Undersökningen för denna uppsats utfördes som en intensivstudie, som ett led i 

vår metod då den passar tillsammans med vår verklighetsuppfattning, 

kunskapsparadigm samt abduktiva och kvalitativa ansats. Vidare var det viktigt 

för oss att gå på djupet och verkligen förstå förväntnings- och prestationsgapet 

snarare än att endast få en ytlig men bred bild av det. Detta är något som en 

intensivstudie möjliggör (Gummesson, 2009). Enligt Jacobsen (2005) finns det 

två typer av intensivstudieupplägg; fallstudier och små N-studier (N=Numbers). 

Den första ter sig mest lämplig, enligt Jacobsen (2002), för att studera en specifik 

plats eller en situation. I denna uppsats ämnar vi tala med flertalet externrevisorer 

och internrevisorer från olika företag som inte är relaterade till varandra. Således 

anser vi det mer lämpligt att välja en liten N-studie. Jacobsen (2005) menar att en 

liten N-studie är ett gott val då författaren vill använda ett fåtal personer för att 

undersöka och dra slutsatser kring ett visst fenomen. Vi betraktar förväntnings- 

och prestationsgapet mellan intern- och externrevisorer som ett fenomen och 

önskar att studera detta genom att intervjua ett mindre antal människor som vi 

anser har kunskap om ämnet. Således är en liten N-studie det bästa valet för denna 

uppsats. 

 

2.3.2 Intervjuer 

 

För att erhålla en djupare insikt gällande förväntnings- och prestationsgapet 

mellan intern- och externrevisorer har vi valt intervjuer med extern- och 

internrevisorer som metodik. Intervjuer förespråkas som tillvägagångssätt för 
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informationsinsamlande vid kvalitativa ansatser av en rad författare (se till 

exempel Bell et al, 2005, Jacobsen, 2005 och Svenning, 1997). Denna 

författaruppslutning har bidragit till vårt beslut att använda intervjuer för 

insamlandet av empirisk information. Ytterligare en bidragande faktor till 

intervjubeslutet var att det stämmer väl överens med vårt kunskapsparadigm, 

aktörsperspektivet, som hävdar att kunskap framförallt kan utvinnas genom 

samtal, till exempel i intervjuform. Intervjuer faller således under dialektikens 

verktyg för kunskapsutvinning, vilket överensstämmer med vår övriga 

kunskapsuppfattning (Arbnor et al, 2003). Innan intervjuer kan genomföras måste 

ett urval av respondenter ske (Jacobsen, 2005). Efter det måste en rad beslut tas 

om hur intervjuerna rent praktiskt ska gå till, vilka frågor som ska ställas och 

sedan ska själva intervjuerna genomföras (Svenning, 1997). Det tar dock inte slut 

här utan därefter måste materialet bearbetas på ett lämpligt sätt (Bell et al, 2005).  

 

Låt oss börja med att diskutera vårt urval av respondenter. Den population som 

har varit aktuell för denna uppsats är tudelad. Dels har vi velat kontakta 

internrevisorer, dels externrevisorer. Då det gäller den senare populationen ansåg 

vi att det var viktigt att komma i kontakt med externrevisorer som har erfarenhet 

av att arbeta med klientföretag som har internrevisorer. Detta kriterium uteslöt de 

mindre revisionsbyråerna som främst har mindre klienter, där internrevision inte 

förekommer i normala fall. Vi inriktade oss således mot de sju största 

revisionsfirmorna och sökte kontakt med respondenter som hade erfarenhet av 

bolag med internrevision. Således kan urvalet klassas som ett opportunistiskt 

urval i botten då det var riktad mot externrevisorer med en viss typ av inriktning 

och erfarenhet (Bell et al, 2005). Inom det opportunistiska urvalet var det en 

slumpmässig urvalsprocess (Jacobsen, 2005) som bestämde vilka de slutliga 

respondenterna blev. Då det gällde internrevisionspopulationen var kriterierna för 

urvalet definierad av att personernas titel var internrevisor samt att de ansåg sig 

själva inneha internrevision som huvudsaklig uppgift. Innebörden var att vi 

inriktade oss mot stora bolag samt statliga bolag där internrevision förekommer i 

större utsträckning än i övriga organisationer. Ur denna, något enorma, pool av 

organisationer valde vi sedan slumpmässigt ut några organisationer som vi 

kontaktade. Målet var att hitta fyra respondenter inom olika branscher och 

organisationer. Detta urval blev också något slumpmässigt, men med ett tydligt 
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inslag av snöbollsurval (Lundahl et al, 2009) då flera av de vi talade med 

rekommenderade att vi kontaktade vissa bolag som de kände till använde sig av 

internrevision. Det bör även påpekas att vi inte sökte efter ”par” av intern- och 

externrevisorer. Med detta menar vi att vi medvetet inte gått ut och sökt upp just 

den externrevisorn som reviderar de bolag där de internrevisorer vi intervjuat 

arbetar. Anledningen till att vi inte gjort detta är på grund av att externrevisorer 

har tystnadsplikt mot sina klienter och att vi därför ansåg att det skulle vara för 

påträngande om vi hade ”parat ihop” respondenterna på det sättet. En sådan 

känsla gör att tilltänkta respondenter hade varit mindre benägna att ställa upp på 

en intervju. Följden av det hade varit att vi inte hade fått fullt så kompetenta och 

erfarna respondenter som vi kunde få på detta vis. De respondenter som slutligen 

valdes ut presenteras i empirikapitlet.  

 

Då vi hade hittat de respondenter som vi ansåg passa vårt syfte genomförde vi 

semistrukturerade intervjuer. Vi valde den formen då vi ansåg att det gav 

respondenterna mer utrymme att svar fritt på grupper av frågor istället för på 

konkreta separata frågor. Det gav också oss som intervjuare chansen att ställa 

följdfrågor som kom upp under intervjuernas gång. Genom att göra detta upplevde 

vi att vi fick fylligare och mer nyanserade svar som vi förmodligen hade missat 

vid en helt strukturerad intervju. Således var det flexibiliteten i intervjuformen 

som var det avgörande för oss då vi valde den semistrukturerade varianten framför 

den helt strukturerade (Bell et al, 2005). Att vi valde att inte använda oss av en 

totalt ostrukturerad intervju var att det dels skulle ta för lång tid att genomföra 

intervjuerna, dels att det skulle vara mycket svårt att bearbeta det insamlade 

materialet utan någon struktur (Svenning, 1997). Tidsaspekten här var viktig då 

våra respondenter inte hade möjlighet att avsätta mer än 30-45 minuter för en 

intervju. Intervjuformen har varierat mellan telefon- och besöksintervju. 

Anledningarna till detta är två; dels befinner sig många respondenter geografisk 

otillgängligt för oss, dels föredrog en del av respondenterna att genomföra 

intervjun över telefon framför ett besök. Vi anser dock att svaren är att likställa 

trots skillnader i tillvägagångssätt. Detta då vi behandlat svaren på samma vis 

samt att det är samma intervjuguide som respondenterna har fått ta del av. Vi 

sände ut intervjuguiden i förväg till samtliga respondenter då vi ansåg att det gav 

dem en bättre chans att förbereda sig på de frågor vi sökte svar på. Då vår avsikt 
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med intervjun inte var dold anser vi, liksom Jacobsen (2005), att det går bra att 

delge respondenterna intervjuguiden i förväg. Vidare diskuterar Lundahl et al 

(2009) att det ökar svarsfrekvensen om den som gör studien är öppen med vad den 

syftar till, till exempel genom att sända över intervjuguide tillsammans med en 

beskrivning av undersökningens syfte. Dessa skäl gjorde att vi valde att i förväg 

delge våra respondenter den intervjuguide som vi använde oss av.   

 

Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med de båda sätten att 

genomföra intervjuer. En nackdel som båda formerna har är att det finns en viss 

intervjuareffekt, det vill säga att vi som intervjuar kan påverka de svar som 

respondenten avger bara genom att finnas där (Davidson et al, 1998). Det man 

som intervjuare kan göra för att minska denna effekt är att se till att frågorna 

uppfattas korrekt samt att inte ställa ledande eller alltför laddade frågor (Eriksson 

et al, 2001). Vi har försökt att göra noggranna genomgångar av frågorna och 

således utesluta alltför ledande och laddade frågor samt för att göra de så klara 

som möjligt. Naturligtvis kan vi inte trolla bort oss själva ur den ekvation som 

utgör intervjun, men vi anser att vi har gjort vad vi har kunnat för att minimera 

intervjuareffekten (Bergström et al, 2005). Fördelar med telefonintervjuer kontra 

besöksintervjuer är bland annat att det är relativt billigt att genomföra dem, det är 

lättare att få en hög svarsfrekvens samt att det går någorlunda fort att genomföra 

dem. En besöksintervju kan å andra sidan erbjuda en mer personlig kontakt och 

kroppsspråket kan utnyttjas mer effektivt än vid en telefonkontakt (Eriksson et al, 

2001). Vi har dock inte haft ett speciellt känsligt ämne varpå det inte varit 

problematiskt med telefonintervjuer. Detta till följd av att det inte krävts att vi har 

skapat en förtrolig och nära relation till våra respondenter för att de ska våga svara 

på våra frågor. Visst har vi ställt frågor som kan uppfattas som något känsliga, 

men vi upplever att respondenterna har känt sig bekväma med att svara på de 

frågor som vi har haft.  

 

Vid intervjutillfällena har vi spelat in de flesta respondenternas svar under tiden 

samt antecknat vad de har sagt. De intervjuer vi inte spelade in berodde på 

tekniska problem. Enligt Jacobsen (2005) är det bra att spela in då det är lätt att 

glömma vissa delar av intervjun. För att motverka att något har uppfattats felaktigt 

eller glömts bort, speciellt vid de tillfällen som vi inte spelade in, sammanställde 
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vi intervjuerna omedelbart efter att de hade genomförts. Vidare skickade vi även 

sammanställningen till den berörda respondenten som då fick tillfälle att korrigera 

eller lägga till. På så vis anser vi att vi har återgivit intervjuerna på ett så korrekt 

sätt som det är möjligt att göra. 

 

2.3.3 Sekundärdata 

 

För att skaffa oss bakgrundsinformation, få förståelse för ämnet och sätta upp en 

teoretisk referensram har vi använt oss av en hel del sekundärdata. Vi har dock 

inte i denna uppsats gjort en genomgång av all tidigare forskning inom ämnet då 

det skulle falla utanför syftet med uppsatsen. Den information som finns 

tillgänglig om internrevisorer och om förhållandet mellan intern- och 

externrevisorer är främst av anglosaxiskt ursprung. Vi har även en del källor från 

Sverige, som är vårt undersökningsområde, men det är knapp tillgång på sådana. 

Detta beror på att ämnet är relativt outforskat i Sverige och således har det inte 

gjorts speciellt många utredningar inom området. På så vis har vi varit hänvisade 

till anglosaxisk information. Vi har främst använt oss av vetenskapliga 

publicerade artiklar, men har även hämtat information från en del böcker och 

rapporter som har getts ut. Då det gäller externrevisorers arbetsuppgifter finns det 

en del svensk litteratur och lagtext som vi har använt oss av. Vi har dock, för 

konsekvensens skull, även här använt en del anglosaxiska källor. Naturligtvis ser 

vi vad svårigheten med detta är, det vill säga hur det anglosaxiska materialet kan 

appliceras på svenska förhållanden. Under uppsatsens gång har vi dock funnit att 

de svar våra respondenter har avgett många gånger ligger i linje med den litteratur 

som vi har tagit del av, varpå vår slutsats kring användbarhet av anglosaxiskt 

material är att det är användbart. Vidare har vi funnit det svårt att få tag på The 

Institute for Internal Auditors (IIA) interna publikationer. Dessa skrifter är oftast 

endast tillgängliga för institutets medlemmar och i övriga fall är de mycket dyra 

för utomstående. Här kan det därför ha funnits material som skulle ha kunnat vara 

av värde för oss, men som vi inte har kunnat ta del av.  

 

Vi har även tänkt igenom den kritik som riktas mot sekundärdata i allmänhet, till 

exempel att man aldrig kan vara helt säker på ursprunget samt att det kan vara 

svårt att bedöma tillförlitligheten i materialet. Då vi främst använt artiklar som 
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publicerats i välrenommerade tidsskrifter som är vetenskapliga i grunden känner 

vi oss komfortabla dels med att ursprunget är de författare som uppgetts, dels att 

det är tillförlitlig information. De rapporter och lagtexter vi har använt känner vi 

också tilltro till då de granskats av många kompetenta personer med erfarenhet 

inom området. Vi har således slutit oss till att den sekundärdata vi har använt är av 

hög kvalitet samt att den är tillförlitlig och applicerbar i vår uppsats. 

 

2.4 Slutsatsernas värde 

 

2.4.1 Källkritik  

 

De fakta och resultat som har framkommit under vår uppsats ska i detta avsnitt 

bedömas och utvärderas. Inledningsvis bör det nämnas att det vid intervjuer kan 

vara svårt att avgöra om det är personens egna eller deras respektive företags 

åsikter som förmedlas. Detta är respondenterna ofta inte själva medvetna om och 

således kan den som intervjuar inte heller urskilja vem åsikten egentligen tillhör 

(Jacobsen, 2005). Vi har således valt att se förbi detta faktum och behandla svaren 

som om de är respondentens egens åsikter.  

 

Det finns enligt Eriksson et al (2001) fyra krav som en källa bör uppfylla; 

samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet. Dessa ska här diskuteras i 

tur och ordning. Då det gäller samtidskravet har vi fokuserat på de sekundärdata 

som relaterar till tiden efter Sarbanes-Oxley Acts (SOX) i USA. Detta krav ställde 

vi upp då vi har gått igenom en mängd litteratur som pekar på att förhållandet 

mellan extern- och internrevisorn förändrades en hel del efter detta, även utanför 

USA. Detta framkommer i den historiska presentation av samarbetet mellan 

revisorsgrupperna som läsaren finner i den litterära referensramen. De modeller vi 

har valt att använda i denna uppsats är inte helt nya, men det har samtidigt inte 

uppkommit någon ny forskning som gör modellerna inaktuella. Därmed anser vi 

det befogat att använda dessa teorier som utgångspunkt för vår uppsats. Vidare 

har vi valt ut respondenter som relativt nyligen har arbetat tillsammans med 

intern- respektive externrevisorer, vilket enligt oss gör att samtidskravet därmed 

är uppfyllt även i vår empiriska studie. Enligt Ödman (2009) ger en nyare källa 

mer korrekt information än en äldre källa, vilket gör att samtidskravet är viktigt att 



18 
 

uppfylla. Ejvegård (2007) menar vidare att en respondent lätt glömmer bort delar 

av vad de har upplevt eller hört allt eftersom tiden går. När intervjuer är grunden 

för en empirisk studie är således samtidskravet viktigare än vid övriga 

forskningstekniker (Ejvegård 2007). 

 

Med tendenskritik avses när en källa avger vissa svar till följd av egenintresse 

(Ödman, 2009). Vi har inte uppfattat att våra respondenter har valt att ange 

missvisande svar som skulle vara till deras egen fördel. Ett tänkbart scenario 

skulle kunna vara att de vi har talat med vill lyfta fram samarbetet mellan intern- 

och externrevisorn som väldigt gott då det skulle få dem att framstå som goda 

partners för sin motpart. Våra resultat visar dock att förhållandet verkar vara det 

motsatta, vilket innebär att vi inte har anledning att misstänka att det föreligger 

speciellt vinklade uttalanden som grund för våra slutsatser. Vi ser således, efter 

ingående reflektioner, inte att tendenskritik utgör ett problem i denna uppsats. 

Nära tendenskritik ligger beroendekritik, vilket innebär att två källor hämtar sin 

information från samma ställe (Eriksson et al, 2009). I sekundärdatan har vi 

upptäckt att det ibland förekommer att flertalet författare refererar till samma 

rapporter och tidigare forskning i sina litteraturgenomgångar. Vi anser inte att 

detta är problematiskt eftersom ingen av de sekundärkällor som vi har tagit del av 

drar sina slutsatser baserat på tidigare forskning utan de har genomfört separata 

undersökningar, vilket reducerar beroendekritiken. Gällande våra respondenter 

har vi, som nämnts ovan, valt att inte använda par av inter- och externrevisorer. 

Innebörden av det är att beroendet mellan respondenterna inte existerar i den grad 

att beroendekritik kan uppkomma. Slutligen ska vi även diskutera äkthetskravet 

som innebär, enligt Eriksson et al (2001), att materialet inte är förfalskat och att 

källan är vad den utger sig för att vara. Enligt Ödman (2009) gäller detta främst 

sekundärdata, då primärdatas äkthet är enklare att verifiera. De sekundärkällor vi 

har använt oss av är, som tidigare nämnts, i de flesta fall publicerade av erkända 

tidsskrifter, varpå vi känner stor tillit till dem. Vi ser därför att även äkthetskravet 

i vår uppsats är uppfyllt. 
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2.4.2 Validitet och generaliserbarhet 

 

Validitet handlar om att mäta vad vi avser att mäta (Gummesson 2009). Vår avsikt 

var att studera externrevisorernas förväntningar på internrevisorernas arbete samt 

hur detta påverkar deras samarbete. Enligt Jacobsen (2005) kan validering av 

resultat ske på olika sätt. Först menar han att validering kan ske genom att jämföra 

resultat med andra studier. Detta är svårt för oss då vi inte har funnit någon 

forskning som tar upp förväntnings- och prestationsgapet relaterat till intern- och 

externrevisorer. Vidare har vi inte funnit några rapporter om hur externrevisorns 

förväntningar påverkar samarbetet mellan revisionsgrupperna. Validering genom 

jämförande av resultat har därför inte varit ett alternativ för oss. Enligt Ejvegård 

(2007) kan validitet säkras genom att gå igenom begreppsapparat och definitioner 

samt studera hur sambandet med slutsatserna ser ut. Vi anser att vi har använt 

begrepp och definitioner på ett konsekvent sätt och att de definitioner vi har 

använt är relevanta för våra slutsatser. Detta säkerställer vi genom att koppla våra 

resultat till de teorier som vi har valt att använda. Svenning (1997) menar att om 

teorin kan kopplas till empirin säkrar forskaren validiteten i resultaten. Vidare 

menar Svenning (1997) att det för att uppnå validitet måste föreligga information 

från rätt källor. I denna uppsats relaterar vi empirin till teorin i vår analys, varpå 

validitet bör uppnås. Vidare anser vi att vi har talat med respondenter som har stor 

kompetens och lång erfarenhet inom det område vi undersöker, vilket gör att 

validiteten, enligt Jacobsen (2005), är god.  

 

Validering kan även ske genom metodtriangulering. Innebörden av det är att 

validiteten testas genom att använda olika metodologiska angreppssätt. Detta kan 

ske inom en viss metod genom att många olika infallsvinklar används i 

exempelvis en intervjusituation (Svenning, 1997). Genom att vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer ter sig en mängd infallsvinklar naturligt. 

Respondenterna har själva vinklat frågeställningarna, med viss styrning av oss, 

vilket har gett en god validitet utifrån en metodtriangulering inom en metod. 

Vidare kan metodtriangulering användas mellan metodiker. Då blandas 

exempelvis intervjuer med enkäter, litteraturstudier och observationer (Jacobsen, 
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2005). Detta ökar trovärdigheten i resultaten markant enligt Svenning (1997). 

Eftersom detta är en liten studie har vi inte haft möjlighet till en sådan extern 

metodtriangulering utan får nöja oss med att validera våra resultat på det vis som 

har presenterats ovan.  

 

Det vi ovan har diskuterat är inre validitet. Det finns dock även en yttre validitet 

som ofta kallas för generaliserbarhet (Bell et al, 2005). Enligt Svenning (1997) är 

generaliserbarhet hur resultaten relaterar till omvärlden. Jacobsen (2005) menar 

att det finns två typer av generaliserbarhet. Den första är att generalisera från den 

undersökningen som har genomförts till en teoretisk nivå. I denna uppsats är det 

precis vad vi har gjort då vi har tagit våra empiriska resultat och analyserat dessa 

genom Porters (1993) modell och Winters (1994) teori. På det viset är våra 

slutsatser generaliserbara. Jacobsens (2005) andra typ av generaliserbarhet är från 

undersökningsurvalet till en större population. Denna typ av generaliserbarhet kan 

vi inte erbjuda med denna uppsats. Dels för att det är, enligt Bell et al (2005), 

svårt att generalisera kvalitativa resultat, dels för att vårt urval är relativt litet och 

det är således svårt att uttala sig om en större population (Jacobsen, 2005).  

 

2.4.3 Reliabilitet och replikerbarhet 

 

Enligt Bell et al (2005) bedöms reliabiliteten utifrån om resultaten skulle bli 

desamma om undersökningen utfördes ytterligare en gång. Enligt Jacobsen (2005) 

är en stor del av reliabiliteten i resultaten knutna till intervjuareffekten. Som vi 

tidigare har diskuterat är våra resultat från vår empiriska undersökning speglade 

av oss som författare och därmed förekommer en viss intervjuareffekt. Som 

tidigare nämnts anser vi inte att detta är ett överhängande problem. Ejvegård 

(2007) tar även upp att det är forskaren själv som utformar mätinstrumentet, i vårt 

fall intervjuguiderna, vilket påverkar resultaten. Även här anser vi att vi har gjort 

vårt bästa för att säkra reliabiliteten i resultaten genom att, som nämnts ovan, gå 

igenom intervjuguiderna upprepade gånger samt att vi provat de på utomstående 

personer innan intervjuerna genomfördes. Detta gjordes för att göra 

intervjuguiderna så neutrala som möjligt och för att svaren skulle bli trovärdiga.  
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Nära reliabilitet ligger replikerbarhet, det vill säga möjligheten att upprepa samma 

undersökning (Bell et al, 2005). Vid alla kvalitativa undersökningar är 

replikerbarheten svår eftersom det är tolkning som används för att dra slutsatser 

(Alvesson et al, 1994). Bell et al (2005) menar att det som en kvalitativ forskare 

kan göra för att skapa ett visst mått av replikerbarhet är en noggrann genomgång 

av tillvägagångssättet i undersökningen. Det anser vi att vi har gjort i detta 

metodavsnitt och därmed ökat replikerbarheten för undersökningen. 
 

2.4.4 Opartiskhet 

 

Opartiskhet är något som olika forskningsinriktningar har debatterat en hel del. 

Lundahl et al (2009) menar att fullständig opartiskhet alltid är omöjlig att uppnå 

och Bergström et al (2005) menar att det inte alltid är eftersträvansvärt att trolla 

bort oss själva från undersökningen. Även Alvesson et al (1994) uttrycker att det 

inte går att koppla loss forskaren från situationen. Forskare inom den kvantitativa 

skolan menad dock att opartiskhet eller oberoende är högst eftersträvansvärt och 

möjligt att åstadkomma (Bell et al, 2005). Då vi har anammat den hermeneutiska 

synvinkeln och anser att kunskap kan utvinnas genom samtal och tolkning är det 

vår, liksom Arbnor et als (2003), uppfattning att objektivitet inte kan finnas utan 

att alla resultat har ett inslag av subjektivitet. Detta kommer sig av 

aktörsperspektivet som vi har diskuterat ovan. Vi anser, tillsammans med Lundahl 

et al (2009), att vi inte har varit fullständigt opartiska genom resultatinsamlingen 

eftersom detta inte är möjligt, eller ens önskvärt. Vi har dock inte på något vis 

försökt att pressa våra respondenter till att avge svar som faller oss i smaken och 

vi har sökt bakgrundsmaterial från varierande källor för att få en nyanserad 

uppfattning. Vidare har vi presenterat allt det material vi har funnit, som relaterar 

till uppsatsens syfte, och har inte försökt att hemlighålla något. Detta gör att även 

om vi inte kan uppnå full opartiskhet är våra resultat trovärdiga och inte alltför 

färgade av vår förkunskap och inställning till ämnet.  
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3. Litterär referensram 

 

I följande kapitel presenteras en litterär referensram för läsaren. Vi börjar med 

att skildra internrevisorns historia, arbetsuppgifter och de lagar, standarder och 

normer som finns för denne. Påföljande del är en genomgång av internrevision 

som profession. Därefter presenteras kort externrevisorn och dennes roll och 

slutligen går vi närmare in på samarbetet mellan de två revisorsgrupper.  
  
 

3.1 Internrevisorn 
 

Behovet av kontroll har alltid varit drivande för människor och därför har revision 

av interna aktiviteter funnits sedan en lång tid tillbaka, enligt Brinks (1986) 

amerikanska skrift. Kontroll över risker och processer kan ordnas antingen internt 

eller köpas in från den externa marknaden. Det som slutligen väljs av de två 

alternativen beror på var det är billigast och effektivast att utöva den interna 

kontrollen (Williamson, 1985). Ordnas denna kontroll och styrning internt kan en 

internrevisionsavdelning skapas. Vid den tid då undersökningar av internrevision 

började göras, år 1941, var det dock endast några få företag som hade valt att 

utöva kontroll genom en separat internrevisionsavdelning (Brink, 1986).  

 

Under 1940-talets senare del växte allt fler organisationer, främst amerikanska 

företag, och blev betydligt större än de hade varit tidigare. Med detta följde en 

ökad komplexitet av både företagens organisation och dess produkter (McNamee, 

et al, 1995). Denna utveckling ledde även till att flera företag valde att söka nya 

marknader utomlands och därmed ökade även globaliseringen. Dessa trender 

ökade företagens behov av att kunna kontrollera de aktiviteter som föregick runt 

om i organisationens delar. Allt fler företag började därför inse att de kunde 

gynnas av en internrevisionsavdelning. Då många organisationer nu hade fler 

medarbetare, produkter och verksamhetsländer var kontrollaktiviteter viktigt för 

att företagsledningen skulle upprätthålla ordning i organisationen. Följden blev att 

internrevisionsavdelningar utvecklades som ett svar på en ökad komplexitet och 

internationalisering i organisationernas omvärld (Brink, 1986).  

 

Internrevisorns roll har dock, likt dess omgivning, genomgått stora förändringar 

de senaste decennierna. Fokus för vad som ska kontrolleras och hur kontrollen ska 
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utföras har förändras radikalt. Förändringen har varit mest påtaglig i USA men 

kan skönjas i en mängs olika länder, enligt Bou-Raads (2000) australiensiska 

artikel. Utvecklingen har, med USA i spetsen, gått från att under 1950-talet ha 

fokus på att identifiera olika finansiella felaktigheter och oregelbundenheter, till 

att under 1960-talet framförallt koncentrera sig på att bedöma företagens förmåga 

att rätta sig efter de lagar och föreskrifter som de var ålagda att följa. Då 1970-

talet anlände hamnade företagens finansiella och administrativa tillvägagångssätt 

samt dess processer i centrum för internrevisorns arbete. Dessa undersöktes och 

bedömdes av internrevisorerna i syfte att skapa effektiva processer inom 

organisationen. Företagets processer halkade ur fokus under 1980-talet då interna 

kontroller blev allt mer populärt. Denna trend verkade hålla i sig in på 1990-talet 

med en viss modifiering. Istället för att granska hur väl de befintliga interna 

kontrollerna fungerade fokuserade internrevisorerna nu mer på hela 

kontrollsystemet och hur olika kontroller samverkade. Viktigt blev exempelvis 

hur utvecklingen av nya kontroller såg ut, vilka kontrollkombinationer som var 

optimala samt hur kontrollmiljön fungerade (Pickett, 2004).  

 

Lagom till millenniumskiftet kom en ny trend för internrevisorer att anpassa sig 

till. Det som nu var modernt var riskbedömning (Pickett, 2004). Denna trend höll 

endast några år och inkorporerades sedan i den rörelse som idag sveper genom 

internrevisionsavdelningarna, nämligen att internrevisionen ska vara 

värdeskapande för företaget (Bou-Raad, 2000). Noteras bör dock att de skandaler 

som skedde i början av 2000-talet, till exempel Enron och WorldCom, påverkade 

internrevisionen bland annat genom att det återigen blev fokus på interna 

kontroller och hur väl dessa fungerade. Denna första del är en tillbakagång till det 

som var i fokus på 1980-talet. Vidare har lagstiftning, exempelvis SOX i USA, 

lett till att internrevisionen återigen måste, precis som under 1960-talet, 

kontrollera att lagar och regler upprätthålls inom organisationen (Sarbanes-Oxley 

Act. 2002). Även om det kan verka som om internrevision som profession då 

skulle behöva gå bakåt i tiden har det inte skett. Istället ter det sig, enligt Carcello 

et als (2005) amerikanska artikel, så att internrevisionsavdelningarna har bundit 

samman alla dessa externa krav i ett paket som blir värdeskapande för 

organisationen och framförallt för dess intressenter (Carcello et al, 2005). 
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Internrevisorer i dagens organisationer skapar inte värde åt organisationen enbart 

genom att utföra traditionella kontrollerande uppgifter. En senare trend som har 

växt fram inom internrevision är att internrevisorerna även arbetar som 

internkonsulter åt olika avdelningar på företaget. Denna aktivitet ses av många, 

bland annat de amerikanska författarna Dezoort et al (2001), som mer 

värdeskapande än de kontrollerande aktiviteterna, men det anses även att båda 

typerna av handlingar krävs för ett sunt värdeskapande. Att internrevision skapar 

värde åt organisationer tydliggörs, I Sverige, främst genom att det fortsätter att 

växa fram separata internrevisionsavdelningar på allt fler organisationer. Främst 

syns denna trend i större företag och bland företag i industrisektorn (Lööf, 2008).   

 

3.1.1 Internrevisorns arbetsuppgifter 

 

För att diskutera ett ämne, vilket som helst, underlättar det att ha en klar definition 

över vad det är som ska diskuteras. Detta avsnitt inleds därför med IFR:s 

definition av internrevision. 

 

”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och konsultaktivitet som har 

till uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i olika organisationer. 

Genom att på ett systematiskt och strukturerat sätt värdera och öka effektiviteten 

inom riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser fungerar 

internrevisionen som en hjälp för organisationen att uppnå sina mål” (IRF 

standarder, 2004).  

 

Vad en internrevisor arbetar med och fokuserar på beror på vilket företag han eller 

hon arbetar för och i vilket land arbetet utförs i. Vissa företag vill att 

internrevisorn ska fylla funktionen som en assistent till externrevisorn, medan 

andra organisationer vill ha heltäckande operationella revisionsprogram som 

innefattar hela bolaget. Ytterligare andra kanske väljer ut vissa områden, kunder 

eller processer som de vill ha ett långsiktigt revisionsengagemang inom. 

Internrevisorns uppgifter, ställning och roll i organisationen varierar därför 

kraftigt mellan olika företag (Pickett, 2004). Oavsett vilken roll och vilka 

uppgifter en internrevisor har, eller vilket land denne befinner sig i, måste 

internrevisionen initieras och därefter översiktligt planeras. Efter att det har gjorts 
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måste de påföljande fyra stegen; förberedelse, utförande, rapportering och 

uppföljning genomföras. Dessa fem steg sker inte enbart sekventiellt utan det 

finns vissa delar i en internrevisionsprocess som befinner sig i uppföljningsstadiet 

medan andra delar kan vara kvar i genomförandefasen. Det händer även att 

internrevisorn får gå tillbaka till förberedelsefasen i vissa steg om det upptäcks att 

den ursprungliga planen är otillräckligt för att kunna revidera den specifika 

aktiviteten. På vilket sätt detta sker varierar beroende på företagets arbetssätt och 

internrevisorns erfarenheter (Wahlman, 2004). Nedanstående figur illustrerar 

förloppet.       

 

Internrevisorns arbete är även beroende av de instruktioner som organisationens 

ledning och styrelse ger samt av de resurser som de får möjlighet att använda sig 

av. Vidare påverkas internrevisorns roll av dennes organisatoriska placering i 

företaget, då detta påverkar de instruktioner som de får samt de möjligheter och 

begränsningar som de kan ställas inför (Pickett, 2004). Internrevisorn är anställd 

av företaget och innehar oftast någon av de två huvudplaceringarna som finns för 

en internrevisor. Antingen är han/hon placerad direkt under företagsledningen och 
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rapporterar då till denna och även ibland till styrelsen. Det andra alternativet är att 

internrevisionsavdelningen är allokerad under styrelsen och rapportering sker då 

främst till detta bolagsorgan (Hayes et al, 2005). Den senare kategorin 

internrevisorers placering är ofta under det styrelseutskott som benämns 

revisionsutskott (PWC, 2007).  

 

Enligt Hayes et als (2005) amerikanska bok är ett revisionsutskott en kommitté till 

styrelsen som bland annat har till uppgift att anordna möten för intern- och 

externrevisorer. Sådana möten bör ha en koordinerande effekt och enligt Felix et 

als (2001) amerikanska forskning är koordination mellan revisionsgrupperna 

mycket fördelaktigt då det gäller att uppnå en optimal fördelning av 

arbetsuppgifter. Felix et al (2001) menar också att om revisionsgrupperna inte kan 

koordinera sitt arbete kan de gå miste om möjligheter till att utnyttja revisorernas 

fulla kunskap och potential. I USA har det ålagts separata revisionskommittéer i 

alla noterade bolag att koordinera samarbetet mellan intern- och externrevisorn. 

Revisionsutskotten ska även avgöra vilka uppgifter som bör delas av de båda 

revisorerna. Den amerikanska lagstiftningen SOX är dock endast direkt 

applicerbart på bolag som är noterade på den amerikanska börsen (Pickett, 2004).  

 

Även EU har genom sitt åttonde direktiv ålagt alla företag av allmänt intresse att 

upprätta ett revisionsutskott. Enligt detta direktiv ska revisionsutskottet ansvara 

för bland annat övervakningen av den finansiella rapporteringen, den lagstadgade 

revisionen samt den effektivitet som finns i företagets interna kontroller och 

riskhantering (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG). EU:s åttonde 

direktiv har lett till att den svenska staten utreder hur direktivet ska implementeras 

i Sverige (Deloitte1, 100116). I Svensk kod för bolagsstyrning (2004) anges att 

styrelsen är ansvarig för att inrätta ett revisionsutskott som ska vara oberoende 

från bolagets ledning. Revisionsutskottet ska ansvara för de revisionsfrågor, som 

till exempel upphandling av revision, som företaget har. De är även ansvariga för 

att diskutera samordningen mellan intern- och externrevision. Det finns således 

likheter mellan SOX, EU:s åttonde direktiv och Svensk kod för bolagsstyrning på 

denna punkt. SOX samt det åttonde direktivet går dock något längre i sina krav på 

revisionsutskottets koordinering mellan intern- och externrevisorn (Sarbanes-

Oxley Act, 2002, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG & Svensk 
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kod för bolagsstyrning, 2004). Svensk kod för bolagsstyrning (2004) är inte 

lagstadgat, men det finns en lång tradition av självreglering i svenskt näringsliv 

som gör att svenska företag anses ha incitament att följa koden (Svensk kod för 

bolagsstyrning, 2004).  

 

Som nämndes i IIA:s definition av internrevision omfattar arbetsområdena för 

internrevision såväl säkrings- som konsulttjänster. Säkringstjänsterna, som anses 

vara internrevisorernas huvudsakliga uppgift, är objektiva undersökningar som 

syftar till att bedöma företagets styrningsprocesser, interna kontroll samt 

riskhantering. Konsulttjänster kan vara olika typer av uppdrag som genomförs när 

det finns ett behov för företaget. Dessa uppdrag kan vara alltifrån enstaka 

rådgivningstillfällen till deltagande i stora organisationsomfattande projekt 

(Pickett, 2004). Internrevisorer som arbetar med konsultation deltar på olika vis i 

beslutsfattande på ledningsnivån och utvecklar således ofta en nära relation till 

ledningen på företaget och kan på så sätt riskera sitt oberoende (Dezoort et al, 

2001). Dezoort at als (2001) rapport från USA tar även upp att 

prestationsbaserade belöningar till internrevisorer kan bidra till att externrevisorer 

anser att internrevisorernas arbete inte är speciellt användbart då 

internrevisorernas oberoende kan komma att skadas av prestationsbaserade 

belöningar. 

 

I huvudsak är det främsta syftet med svensk internrevision idag att försäkra sig 

om att företagets processer och rutiner fungerar effektivt samt att den interna 

kontrollen och den interna styrningen fungerar på det sätt företaget önskar och 

behöver för att nå sina mål (Berggren et al, 2008). Enligt IIA ligger 

internrevisorns fokus på operativa uppgifter, vilket gör att den operationella 

revisionen utgör en stor del av internrevisorernas arbete (IIA:s standarder, 2009). 

Internrevisionen avser också att identifiera diverse avvikelser och förändringar. 

Med hjälp av internrevisionen kan, enligt Wahlmans (2004) svenska skrift, 

företaget förbättra en rad aktiviteter inom organisationen genom att exempelvis 

kontrollera och bekräfta att effektivitet och resultat uppnås samt identifiera förslag 

och behov till förändringar i ledningen. Organisationer som använder sig av 

internrevision kan uppnå en mängd fördelar, förutsatt att det är en kvalificerad och 

välfungerande internrevisionsavdelning. Detta sker genom att internrevisorerna 
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kontinuerligt kan undersöka huruvida regler och riktlinjer efterlevs och 

effektivitetsmål nås, enligt Tunbjörk et als (2009) svenska artikel.   

 

3.1.2 Lagar och förordningar som berör internrevisorer 

 

Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) är svenska företag i allmänhet inte tvungna 

att ha internrevision, trots detta är det ändå flertalet stora organisationer som idag 

har en separat internrevisionsavdelning. Den svenska koden för bolagsstyrning 

uppmanar dock styrelsen i de organisationer som inte har någon internrevision att 

varje år utvärdera huruvida en sådan avdelning kan behövas för företaget 

(Svernlöv, 2006). För vissa organisationer finns det dock krav på att 

internrevision ska finnas. Ett sådant exempel är förvaltningsmyndigheter, till 

exempel länsstyrelserna, som lyder under Internrevisionsförordning (2006:1228) 

och de medföljande föreskrifterna och allmänna råden från 

Ekonomistyrningsverket (ESV 2008:1). Innebörden av detta är att 

förvaltningsmyndigheter måste ha en internrevisionsfunktion samt att den måste 

vara strukturerad enligt vissa riktlinjer. Både internrevisionsförordningen 

(2006:1228) och Ekonomistyrningsverket (ESV 2008:1) förespråkar att god 

internrevisionssed följs, det vill säga att IIA:s standarder (IIA:s standarder, 2009), 

efterlevs. Således är IIA:s standarder grunden till hur internrevisionen också på 

förvaltningsmyndigheter är ordnad. Vidare är värdepappersföretag, som lyder 

under Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, enligt lag skyldiga att ha en 

internrevision. Banker är en typ av sådana företag som lagen gäller. Detta är inte 

uttryckligen stadgat i ovanstående lag, utan kommer fram i Finansinspektionens 

föreskrifter om värdepappersrörelse. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

innehåller dock paragrafer som menar att Finansinspektionens föreskrifter måste 

följas och således är det indirekt lagstadgat för exempelvis banker att ha 

internrevision. Dessa föreskrifter (FFFS 2007:16) innehåller bestämmelser för när 

ett värdepappersbolag ska ha internrevision till exempel om företaget är av viss 

art, storlek och/eller komplexitet. Föreskrifterna reglerar även hur internrevisionen 

ska vara organiserad och hur ofta ledningen ska erhålla rapporter från 

internrevisionsavdelningen (FFFS 2007:16).  
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Det finns i de flesta länder, generellt sett, inte några lagstadgade krav vad gäller 

utbildning och erfarenhet för att få arbeta som internrevisor (Moeller, 2004). 

Undantag är internrevision vid förvaltningsmyndigheter där en viss yrkesmässig 

utveckling är lagstadgad (ESV 2008:1). Wahlman (2004) hävdar dock att det 

krävs en grundläggande kännedom om revision och revisionsteknik samt kunskap 

om den verksamhet som organisationen bedriver för att utföra ett gott arbete som 

internrevisor. 

 

3.1.3 Certifiering och standarder för internrevisorer  

 

Att det för de flesta företag i Sverige inte finns lagar och förordningar som 

reglerar internrevisorernas arbete innebär inte att professionen saknar riktlinjer. 

Tvärtom har det sedan IIA bildades, år 1941, varit deras mål att utveckla en tydlig 

vägledning för sina medlemmar (Arena et al, 2009). IIA är en global organisation 

som är verksam i över 165 länder i världen (IRF2, 091221). Därmed är IIA 

internrevisorernas internationella röst och deras riktlinjer som idag finns kan 

modifieras något utifrån de olika ländernas behov (IIA:s standarder, 2009). Den 

svenska förgreningen, Internrevisorernas Förening (IRF), grundades år 1951 och 

det är de som ger ut de svenska standarderna. De senare är i princip helt 

överensstämmande med ursprungsstandarderna (IIA:s standarder, 2009 & IRF:s 

standarder. 2004). IRF är en ideell förening och har som mål att verka för att 

svenska internrevisorer ska vara kompetenta samt att utveckla internrevisionen i 

såväl teori som praktik. Vidare arbetar de med att förespråka en ökad användning 

av internrevision inom förvaltning och näringsliv (IRF3, 091221). IIA arbetar 

även för att internrevisorer ska erkännas som yrkesmän, på samma vis som till 

exempel auktoriserade revisorer, aktuarier eller advokater (Gyllenswärd, 2009).  

 

Internrevisorer idag är en separat yrkesgrupp (Pickett, 2004), men den allmänna 

uppfattningen inom professionen i Sverige är att yrkeskåren inte är allmänt 

accepterad som en kvalitetssäkrare (Gyllenswärd, 2009, Schöldström, 2008). IIA:s 

strävan är därför att utveckla den certifiering som idag finns med ett 

sanktionssystem för dem som bryter mot de standarder och förordningar som IIA 

ger ut (Gyllenswärd, 2009). Efter införandet av SOX växte IIA till en allt större 

organisation genom att antalet medlemmar ökade till följd av ett växande intresse 
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för internrevision (Carcello et al, 2005). Idag har IIA totalt cirka 165 000 

medlemmar över hela världen, varav 630 stycken hör hemma i den svenska 

förgreningen (IRF1, 091117).  

 

Målet med IIA:s standarder är att de ska fungera som ett ramverk för 

internrevision, ange de huvudsakliga principerna som bör följas, bestämma hur 

mätningen av internrevisionen ska utföras samt förbättra processer och rutiner 

inom organisationer (IIA:s standarder, 2009). De standarder som finns är indelade 

i två grupper; egenskapsstandarder och utförandestandarder. Den första gruppen 

av standarder beskriver hur en internrevisor bör agera och uppträda samt hur en 

internrevisionsavdelning bör vara organiserad. Således är det beteende hos 

individerna som är i fokus i denna grupp (Pickett, 2004). IIA har bland annat valt 

att ta upp vilket ansvar en internrevisor har, vilken objektivitetsnivå som är 

nödvändig att hålla samt vilka färdigheter en internrevisor ska besitta (IIA:s 

standarder, 2009). Den andra gruppen av standarder, utförandestandarder, 

behandlar hur internrevision som arbetsprocess ska utföras. Bland annat behandlas 

hur de olika faserna, till exempel planering och dokumentation, ska utföras för att 

de ska betraktas som genomförda på korrekt sätt (Pickett, 2004). Utöver detta tar 

utförandestandarderna upp hur kommunikation, riskhantering och ledning av 

uppdraget ska utföras för att vara i enlighet med IIA:s riktlinjer (IIA:s standarder, 

2009)  

 

För såväl egenskaps- som utförandestandarderna finns implementeringsstandarder 

som används vid specifika situationer såsom bedrägeri, konsultationsuppdrag 

samt IT-revision. Pickett (2004) tar i sin amerikanska bok upp att det för de olika 

standarderna finns även icke-obligatoriska praktiska råd som har som syfte att ge 

ytterligare vägledning. I riktlinjerna anges även de etiska råd och vägledningar 

som IIA har enats om. Dessa innehåller dels vilka principer som gäller samt hur 

de ska appliceras. IIA:s fyra grundläggande etiska värderingar är; integritet, 

objektivitet, konfidentialitet och kompetens. Alla IIA:s medlemmar, och därmed 

även IRF:s medlemmar, har genom sitt medlemskap förbundit sig att tillämpa 

såväl standarderna som de etiska reglerna (IIA:s standarder, 2009).  
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Ytterligare en viktig funktion som IIA fyller är att de certifierar yrkesverksamma 

internrevisorer (IRF1, 091117). De som uppnår de krav som ställs och klarar det 

skriftliga prov som måste avläggas hos IIA erhåller titeln Certified Internal 

Auditor (CIA). Denna titel gäller internationellt och i Sverige finns det så tidigt 

som på 1990-talet några internrevisorer som bar titeln (Wennberg, 1993). 
 

3.1.4 Internrevision som profession 

 

Som nämnt är det IIA:s mål att internrevision ska bli en erkänd och separat 

profession (Arena et al, 2009). Det finns, enligt Abbotts (1988) amerikanska 

forskning, en rad kriterier som gör att en grupp individers arbetsområden kan 

betraktas som en profession. Han använder Wilenskys (1964) uppräkning av 

kriterier som bas, men lägger till ett antal. De kriterier som Abbott (1988) 

presenterar för en professions fulla existens är som följer; 

 

• En professionell organisation 

• En statlig certifieringslagstiftning  

• Professionella examinationer 

• Särskilda yrkesskolor 

• Universitetsspecifika utbildningar för professionen 

• En etisk kod för professionen 

• Tidsskrifter för professionen 

• Ackreditering av skolor och certifiering av medlemmar av den 

professionella organisationen. 

 

Vidare menar Abbott (1988) att det är i den uppräknade ordningen som en 

profession växer fram. Wilensky (1964) var av en annan mening då hans 

uppfattning var att yrkesskolor var det första steget i en professions utveckling. 

Ytterligare en forskare, Caplow (1954), har en annan uppfattning om hur en 

professions framväxt normalt ser ut. Han menar, liksom Abbott (1988), att det 

börjar med en professionell organisation. Vidare räknar Caplow (1954) upp 

namnbyte och en etisk kod som påföljande steg, följt av legal reglering av yrket. 

Denna uppsats tar utgångspunkt i Abbotts (1998) version då den är den mest 
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utvecklade teorin samt att det är den är det senaste allmänt erkända bidraget till 

professionsteori. Ordningen av kriterierna blir dock något irrelevant då uppsatsen 

inte vill bedöma utveckling av internrevision som profession utan istället bedöma 

huruvida internrevision är en separat profession, något mellanting eller enbart en 

grupp individer med liknande arbetsuppgifter. Ett av de mellanalternativ som 

exempelvis Evans et al (2007) presenterar är en intellektuellt baserad profession. 

Abbott (1988) menar att det finns tre grupper i professionsteori; separata 

professioner, underordnade professioner och oäkta professioner. Det är 

kriterierna, som har angetts ovan, som avgör i vilken kategori en viss profession 

hamnar. Klart är dock att internrevisorer, och IIA, strävar efter att bli en separat 

profession, vilket ses ibland annat i utvecklingen av en certifiering för 

internrevisorer (Arena et al, 2009). Enligt Arena et al (2009) finns det dock delade 

meningar om hur långt framskriden internrevision är till att bli en separat 

profession, och att detta även varierar mellan olika länder.  

 

För att en profession ska finnas menar Abbott (1988) att de måste ha en 

jurisdiktion, det vill säga ett område av arbetsuppgifter som de har kontroll och 

makt över. Abbott (1988) tar speciellt upp två krafter som driver fram en 

profession; teknologi och uppbyggnad av stora organisationer. Han menar att om 

dessa krafter existerar i relation till en yrkesgrupp finns det goda möjligheter för 

en profession att utvecklas. Dessa krafter menar även Evans et al (2007) har en 

stor påverkan på professionens framväxt. För att en profession ska erhålla en 

jurisdiktion krävs att de antingen finner en sådan som är ledig eller att de 

konkurerar ut en annan profession från en viss jurisdiktion. På så vis menar 

Abbott (1988) att det finns interprofessionell konkurens om kunskapsområden och 

arbetsuppgifter, vilket även till viss del bekräftas i Arena et als danska studie från 

2009. Således uppstår en kamp om vem som ska ansvara för vilka uppgifter och 

vem som har makt och kontroll över kunskapsområdena. Arena et als (2009) 

studie visar även att externrevisorerna fortfarande har ett starkt grepp kring 

revisionsbranschen och att internrevisorer anpassar sig efter detta. Abbott (1988) 

påtalar även att en professions utveckling ofta tar fart på en arbetsplats där 

professionen rutar in sin jurisdiktion. Jurisdiktionen utvidgas sedan till att bli 

allmänt erkänd genom till exempel en egen tidskrift och slutligen legaliserad 

exempelvis i form av lagreglerad certifiering av professionens utövare. När 
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professionen nått så långt är den oftast en separat profession, men under 

utvecklingens gång kan den ha en jurisdiktion som är underordnad en annan eller 

en mindre bit av en annan professions jurisdiktion. Då den senare inträffar kallar 

Abbott (1988) den formen för intellektuell jurisdiktion. Viktigt för en jurisdiktion, 

enligt Abbott (1988), är att den är exklusiv, det vill säga att den utesluter vissa 

uppgifter och utövare. Abbott (1988) menar att detta kan uppnås fullt ut först då 

det finns lagreglering kring vem som får utöva professionen.  

 

3.2. Externrevisorn 
 

Även externrevision har funnits sedan långt tillbaka i tiden. Redan från cirka 3000 

år före Kristus har det funnits spår av externrevision (Hayes et al, 2005). 

Externrevisionen i Sverige skiljer sig dock från internrevisionen på många sätt. 

Till skillnad från de interna revisorerna arbetar de externa revisorerna på uppdrag 

av ägarna i företaget och har som huvudsaklig arbetsuppgift att granska företagets 

finansiella rapportering och förvaltning (Berggren et al, 2008). Vidare är externa 

revisorer internationellt sett vanligtvis certifierade av en professionell organisation 

eller någon statlig myndighet. För att erhålla en certifiering måste externrevisorn 

leva upp till de krav som ställs nationellt, vilka ofta innehåller kvalifikationer så 

som utbildning, erfarenhet och ålder. Vilka och hur hårda krav som ställs varierar 

mellan olika länder, enligt Hayes et als (2005) amerikanska skrift. I bland annat 

Sverige har det utvecklats tydliga krav för certifiering för externrevisorer och det 

kan ske i form av godkännande och auktorisation (Revisionslagen (1999:1079)). 

 

För de externa revisorerna finns det tydliga lagar och regler kring vad de ska och 

får göra, vilket Moeller (2004) tar upp i sin amerikanska artikel. Svenska lagar 

gällande externrevision är grundade på Europaparlamentets och Rådets Direktiv 

(2006/43/EG) och direktivet är minimikravet för externrevision i de länder som är 

medlemmar i EU. Direktivet tar upp allt från krav på externrevisorns kompetens, 

utbildning och oberoende till hur en extern revision bör genomföras och hur 

revisionsbolag ska registreras. Det finns således en relativt ingående reglering 

kring hur en externrevisor ska bete sig och utföra sitt arbete. Direktivet gäller alla 

externrevisorer i Sverige eftersom Sverige är en medlemsstat i EU 

(Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2006/43/EG). Enligt Revisionslagen 
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(1999:1079) 5 § ska externrevisorn ”granska företaget årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. Även uttrycklig praxis 

och klara normer har utvecklats för externrevisionen i Sverige (Tunbjörk et al, 

2009). För externrevision finns de globala International Standards on Auditing 

(ISA), vilka ska följas av medlemmarna i International Federation of Accountants 

(IFAC). Standarderna reglerar samtliga säkringstjänster som externrevisorer får 

och ska utföra. Allt från planering och genomförande till dokumentation och 

rapportering av revisionsprocessen. Utöver ISA finns en rad andra internationella 

riklinjer utgivna av IFAC som externrevisorer ska förhålla sig till. Dessa 

innefattar en etisk kod, standard för kvalitetskontroll av revisionsarbete samt en 

rad olika riktlinjer för tjänster som kan utföras av externrevisorer. Vidare regleras 

även vilka tjänster som inte får utföras samt inom vilka ramar konsultation till 

klienter får utövas. Då de stora revisionsbyråerna idag är globala är det viktigt att 

det finns någorlunda lika standarder för externrevisorer i hela världen, enligt en 

amerikansk bok av Hayes et al (2005). Det förekommer dock vissa nationella 

skillnader och Sverige har sitt eget regelverk som dock till stora delar 

överensstämmer med vad IFAC förespråkar. Således måste svenska 

externrevisorer följa de riklinjer som ges ut av IFAC då de svenska standarderna 

bygger på dem och FAR SRS är medlemmar i IFAC (FAR SRS, Ramverk för 

bestyrkandeuppdrag, 2008). 

 

3.3 Samarbetet mellan intern- och externrevisorer 
 

Samarbetet mellan den externa och den interna revisorn har sedan ett par 

decennier tillbaka genomgått en stor förändring och en starkare relation mellan 

parterna har växt fram. Detta framgår av Gramling et als (2004) amerikanska 

forskningsstudie. Så tidigt som 1985 påvisade Schneider att ett ökat samarbete 

mellan intern- och externrevisorer hade utvecklats i USA. Vidare uppmanades 

externrevisorer redan 1987 i den amerikanska rapporten av Treadway 

Commission till att använda internrevisorernas arbete i den externa 

revisionsprocessen. Treadway Comission, sponsrad av The Committee of 

Sponsoring Organizations (COSO), består bland annat av The Institute of Internal 

Auditors (IIA) och The American Institute of Certified Public Accountants 
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(AICPA) (Treadway Commission’s rapport, 1987). En uppmaning från dessa 

professionella intresseorganisationer har haft en stor påverkan på framväxten av 

ett ökat samarbete mellan de två revisorsgrupperna (Morrill et al, 2003). 

 

Det dröjde dock innan samarbetet mellan parterna kom igång ordentligt, vilket 

Peacock et al (1989) konstaterade i sin amerikanska studie där endast 38 procent 

av de tillfrågade internrevisorerna ansåg att externrevisorerna tillvaratog deras 

arbete på ett tillfredsställande sätt. Allteftersom åren gick växte detta samspel och 

2003 visade Richards, i sin USA-baserade forskning, på att samarbetet mellan 

internrevisorn och externrevisorn hade blivit både starkare och effektivare. Han 

tillskrev denna utvecklingens grund till den lagstiftning som uppkom till följd av 

redovisningsskandalerna under början av 2000-talet (Richards, 2003). En av de 

lagar som kom till under denna period var Sarbanes-Oxley Act, 2002. Även om 

SOX endast är direkt applicerbar på amerikanska företag påverkar det också alla 

de svenska företag som är noterade i USA eftersom även de måste följa SOX 

(Sarbannes-Oxley Act, 2002). Även EU har satt upp ett regelverk, en 

modernisering av företagslagarna, som är någorlunda lik den amerikanska 

motsvarigheten. Dessa regelverk har bland annat satt upp striktare krav på de 

interna kontrollerna inom företag (Hayes et al, 2005). Ett företags interna 

kontroller är direkt knutna till internrevisorernas arbete då det bland annat är 

internrevisorernas uppgift att granska huruvida de interna kontrollerna fungerar på 

ett tillfredsställande sätt samt att tillräckligt många och effektiva kontroller finns 

på plats (Piper, 2007).  

 

Enligt Richmond, i Piper (2007), har internrevisorernas roll utvecklats genom åren 

och de kan idag bidra med en hel del för externrevisorernas arbete. Han nämner 

att denna utveckling, som han uppmärksammat i Storbritannien, leder till att 

internrevisorer idag såväl kan som bör etablera sig som en av de fyra pelarna i en 

organisations styrsystem tillsammans med externrevisorn, företagsledningen och 

styrelsens övervakningsutskott. En rad andra författare, som vi presenterade i 

inledningen, är av samma åsikt och anser att det dels har skett en etablering av 

internrevisorer som en av de fyra pelarna, dels att det ska ske ett fortsatt arbete för 

att förstärka den positionen (Gramling et al, 2004, Richards, 2003 & Schöldström, 

2008). Detta leder oss in på ytterligare en faktor som har påverkat samarbetet 
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mellan extern- och internrevisorn, nämligen organisations- och 

ledningsstrukturens utveckling. Enligt Zain et als (2006) forskning från Malaysia 

har internrevisorn, precis som Richmond nämner, fått en mer central och viktigare 

position i företag idag än vad de tidigare har haft. Effekten av detta är att 

internrevisionsavdelningar expanderas, blir mer etablerade och får kunnig och 

kompetent personal. Sambandet mellan stora och etablerade 

internrevisionsavdelningar och externrevisorns beslut att använda internrevisorns 

arbete är starkt korrelerat. Således har organisations- och ledningsstrukturs 

förändringar påverkat graden av samarbetet mellan intern- och externrevisorn. 

Många av de förändringar som har skett i organisationsstrukturer och i 

ledningsgrupper grundar sig i den lagstiftning som följde, även i andra länder än 

USA, av de redovisningsskandaler som diskuterades ovan (Zain et al, 2006).  

 

Ytterligare en förklaring till det ökade samarbetet mellan extern- och 

internrevisorer är önskan om en ökad effektivitet i revisionsprocessen som helhet 

(Zain et al, 2006). God kommunikation och en vilja att samarbete mellan parterna 

är grundläggande förutsättningar för att kunna uppnå högre effektivitet genom att 

bland annat undvika dubbelarbete. Detta har lett till att flera professionella 

revisionsorganisationer har gått ut och argumenterat för ett ökat samarbete mellan 

de två olika revisorerna (Morrill et al, 2006). Samarbetet kan i Sverige bland 

annat skönjas, som tidigare nämnts, genom att FAR SRS och Internrevisorernas 

Förening har inlett ett projekt för att öka samspelet mellan de två yrkesgrupperna 

(Schöldström, 2008).  

 

Företaget som ska revideras är naturligtvis intresserade av att få en så effektiv 

revisionsprocess som möjligt, men det finns även en prisfråga att ta hänsyn till. 

Priset på externrevision och dess relation till externrevisorns användning av 

internrevisorns arbete är något som en mängd författare har ägnat sin tid åt att 

utreda. Den allmänna åsikten, i flertalet länder, verkar vara att det finns en 

prispress som leder till att externrevisorer väljer att använda internrevisorers 

arbete på grund av att det är billigare än att själv utföra den delen av granskningen 

(Al-Twaijry et al, 2004, Morrill et al, 2003, Zain et al, 2006 och Felix et al, 2001). 

Detta kan ses som något mycket positivt för företagen som får lägre kostnader, 

men studier har visat att externrevisorer använder internrevisorers arbete även om 
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det är av sämre kvalitet än önskat på grund av prispressen (Al-Twaijry et al, 2004 

och Gramling, 1999).  

 

Det finns emellertid en studie som pekar i motsatt riktning. Denna visar att 

externrevisorerna använder mycket av internrevisorernas arbete ökar 

revisionsarvodet. Goodwin-Stewart et als (2006) studie från Australien förklarar 

detta genom att företag som är hängivna god kontroll i sin organisation har 

kompetenta och drivna internrevisorer som utför arbete som externrevisorerna kan 

lita på och använda sig av. Dessa företag är även villiga att betala för en grundlig 

och bra externrevision och har därför högre arvoden. Priset på externrevision och 

externrevisorns användning av internrevisorns arbete är därför positivt korrelerade 

men inte beroende av varandra (Goodwin-Stewart et al, 2006). Både denna studie 

och de studier som påvisar en prispress vittnar om att samarbetet mellan intern- 

och externrevisorer har ökat i många länder, dock av olika anledningar.  

 
Vidare kan det ökade samarbetet mellan de intern- och externrevisorerna förklaras 

genom informationsteknologins utveckling. Denna har möjliggjort en förflyttning 

av internrevisorernas fokus från att enbart kontrollera företagets interna kontroller 

till att även arbeta med att identifiera de mest överhängande riskerna och sätta in 

åtgärder mot dem. Den rutinmässiga kontrollen och eventuell korrektion sköts 

numera automatiskt. Denna utveckling har höjt internrevisorernas status och 

kompetens, vilket gör deras arbete mer attraktivt och pålitligt för externrevisorer 

(Piper, 2007).  

 

3.3.1 Samarbetsformer för intern- och externrevisorn 

 

Externrevisorn står inför valmöjligheten att använda sig av 

internrevisionsavdelningen arbete helt, delvis eller inte alls när denne granskar 

årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning (Gramling et al, 

2004). Ett företags internrevision kan således påverka områdena, omfattningen 

och tidpunkten för externrevisionen (FAR SRS, RS 610, 2008). Trots att 

externrevisorer aldrig helt kan förlita sig på internrevisionen kan en hel del arbete 

reduceras genom att parterna drar nytta av varandra. Det är dock alltid 

externrevisorerna som bär det yttersta ansvaret för de uttalanden som de avger 
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angående den finansiella informationen, även om de använder sig av 

internrevisorernas arbete (Morrill et al, 2003). 

 

För att använda sig av internrevisionen i sitt arbete måste externrevisorn skapa sig 

en förståelse för internrevisionen och bedöma internrevisionsavdelningen och dess 

arbete. För att kunna genomföra det bör externrevisorn särskilt studera 

internrevisorernas ställning inom organisationen för att kunna bedöma deras 

oberoende, arbetsuppgifter, kompetens samt den professionella omsorg som 

internrevisorer visar i sitt arbete (FAR SRS RS 610, 2008). De tre huvudsakliga 

faktorerna som avgör om externrevisorerna använder sig av och litar på 

internrevisionen är således internrevisorns kompetens, objektivitet och 

omfattningen av det arbete som de utför. Flertalet studier visar att själva arbetet 

som internrevisorerna genomför är av större vikt än deras kompetens och 

objektivitet när internrevisionsarbetets tillförlitlighet och kvalitet ska bedömas. 

Andra studier visar även att faktorer såsom medlemskap i IIA och certifiering av 

internrevisorn kan påverka förtroendet för dennes arbete (Gramling et al, 2004).  

 

Om externrevisorn väljer att använda sig av företagets internrevision krävs att 

arbetet samordnas så att dubbelarbete kan undvikas och ett så effektivt resultat 

som möjligt kan nås (Richards, 2003). Enligt IRF bör intern- och 

externrevisorerna arbeta tillsammans för att kunna generera en totalt sett 

effektivare granskning, trots att de även genomför en hel del arbetsuppgifter var 

för sig. Vidare förespråkar IRF att internrevisorerna och externrevisorerna 

kontinuerligt informerar varandra om planering, metodik, teknik och 

genomförande av granskningsarbetet för att undvika att de utför samma uppgifter. 

På så vis krävs ett visst förtroende mellan parterna. Ytterligare faktorer som är av 

stor vikt för ett produktivt samarbete är förståelse för varandras kompetens och 

funktion samt fortlöpande och öppen kommunikation mellan parterna (Tunbjörk 

et al, 2009). Genom att använda sig av internrevisionen kan externrevisorerna 

reducera det antalet timmar som behövs för att granska företaget. Studier har 

påvisat att den tid som externrevisorerna lagt ner på revisionen kan reducerats 

med 15-30 procent då internrevisorernas arbete används (Gramling et al, 2004).  
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När extern- och internrevisorerna väljer att samarbeta och dra nytta av varandra 

kan detta ske i olika former (Richards, 2003). Oavsett vilken samarbetsform som 

väljs är en god relation samt ömsesidig respekt mellan dem av oerhört stor vikt 

(Gramling et al, 2004). Vidare är effektiv kommunikation mellan parterna en 

viktig faktor för att kunna uppnå en produktiv revision samt reducera mängden 

dubbelarbete. Dessutom ökar sannolikheten att upptäcka bedrägeri eller andra 

problem om revisorsgrupperna arbetar tillsammans (Brody et al, 1998). Det har 

även visats att förväntningarna på varandra påverkar utfallet av samarbete. Vilka 

förväntningar de har på varandra varierar från företag till företag, men generellt 

sett förväntar sig externrevisorerna att internrevisorerna ska identifiera de 

huvudsakliga riskerna som företaget står inför, bedöma hur väl de interna 

kontrollsystemen fungerar samt upprätta en riskbaserad revisionsplan som 

hanterar finansiella risker och relevanta IT-kontroller (PWC, 2007).   

 

Vilken typ av samarbete som utvecklas mellan parterna varierar mellan olika 

organisationer och påverkas av en mängd faktorer såsom 

internrevisionsavdelningen storlek och funktion, företagsledningen syn på ett 

samarbete mellan revisorerna, tillgängliga resurser och komplexitetsnivån. Det 

finns i huvudsak fyra olika möjliga samarbetsrelationer mellan externa och interna 

revisorer, enligt Richards (2003). Den första kategorin är inget samarbete alls, 

vilket innebär att parterna arbetar helt separat utan att dra nytta av varandras 

arbete. Att inte ha något samarbete kan innebära en viss kontakt mellan parterna, 

men deras arbete är inte koordinerat. Detta kan vara optimalt då internrevisorerna 

behöver använda alla sina resurser för att uppfylla ledningens önskemål. Fördelen 

med att inte ha något samarbete är att internrevisionsavdelningen helt kan 

fokusera på företagets interna processer. Nackdelen är att bristen på 

kommunikation mellan parterna kan leda till att de kommer på kant med varandra 

(Richards, 2003). 

 

Den andra samarbetsformen är kostnad-nytta relationen som innebär att 

internrevisionsavdelningen samarbetar med externrevisorerna på de områden där 

det kan gynna företaget i stort. I denna typ av förhållandena identifieras aktiviteter 

som genom samordning kan öka effektiviteten eller skapa värde på annat sätt för 

företaget. Detta ska enbart ske om fördelarna som uppnås är mer värda än de 
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resurser som används. Nackdelarna med ett sådant förhållande är att det finns en 

risk att de aktiviteter vars nytta inte kan kvantifieras inte genomförs då företaget 

inte kan väga kostnaden mot nyttan (Richards, 2003).  

 

Som en tredje kategori av samarbete kan nämnas delat samarbete, vilket innebär 

att extern- och internrevisorerna samarbetar för att maximera värdet av de 

använda resurserna. Parterna koordinerar den del av deras arbete som kan 

samordnas och delar den information som påverkar dem båda. Trots en hel del 

samspel arbetar de fortfarande självständigt från varandra och saknar en 

långtgående planering, vilket kan påverka samordningen av deras 

arbetsprestationer negativt (Richards, 2003). 

 

Partnerskap är den fjärde formen för samarbete. Denna samarbetsform innebär att 

revisorerna arbetar tillsammans för att gynna det sammanlagda revisionsarbetet. 

Parterna har en nära relation till varandra och alla deras arbetsuppgifter omfattas 

av samarbetet. För de aktiviteter som kan gynna båda parterna planeras och 

genomförs arbetet tillsammans. Fördelen med ett sådant samarbete är att 

omfattningen, genomförandet och resultatet av såväl intern- som externrevisionen 

kan samordnas på ett effektivare och bättre sätt (Richards, 2003). 
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4. Teori 

 

Detta kapitel innehåller den teoretiska referensram som vi har haft som 

utgångspunkt vid upprättandet av denna uppsats. Kapitlet består av två modeller, 

en för förväntnings- och prestationsgap inom revision och en för förväntningar. 
 

 

4.1 Förväntnings- och prestationsgap inom revision 
 

Ett förväntnings- och prestationsgap kan uppstå när två aktörer har olika 

förväntningsnivåer på deras samarbete. Inom revision var Liggio (1974) först med 

att använda sig av begreppet förväntningsgap och han syftade då på det gap som 

han hävdade fanns mellan externrevisorn och användarna av den finansiella 

informationen. Externrevisorer hade då under en längre period varit i blåsväder 

och blivit väldigt kritiserade av olika investerare. Liggio (1974) hävdade, med 

stöd av sin amerikanska studie, att denna kritik härstammade från det faktum att 

samhället hade krav på revisorerna som inte stämde överens med det arbete som 

de utförde. Ett missnöje med externrevisorns arbete hade således skapats genom 

att det fanns olika förväntningsnivåer gällande kvalitet och utförande av 

externrevisorns arbete (Liggio, 1974). Porter (1993) vidareutvecklade Liggios 

(1974) ursprungliga undersökning, till att definiera förväntningsgapet som ett gap 

mellan allmänhetens och externrevisorernas förväntningar på externrevisorn roll 

och arbete. Porters (1993) Nya Zeeländska forskning visade att gapet kunde 

definieras som skillnaden mellan allmänhetens förväntningar och uppfattningar av 

externrevisorns arbete. 

 

Porter (1993) hävdade att förväntnings- och prestationsgapet, bestod av två 

huvudsakliga delar. Den första delen är det så kallade rimlighetsgapet, vilket är 

det gap som finns mellan vad allmänheten förväntar sig av den externa revisorn 

och vad den externa revisorn rimligtvis kan uppnå i praktiken. Anledningen till att 

denna del av gapet finns är att allmänheten har orimliga förväntningar på vad 

externrevisorn ska utföra i sitt arbete. Rimlighetsgapet beror inte på att revisorn 

utför ett arbete av dålig kvalitet eller att han har utfört för lite arbete, snarare beror 

det på att allmänheten förväntar sig för mycket av externrevisorn i jämförelse med 

vad som är möjligt och rimligt för externrevisorn att prestera. För att reducera de 

orimliga förväntningarna måste allmänheten utbildas för att erhålla en förståelse 



42 
 

och kunskap för vilka arbetsuppgifter som rimligen kan förväntas av en 

externrevisor. Om arbetsuppgifter uppfattas som rimliga eller inte för 

externrevisorn är beroende av om nyttan av att utföra dem är högre än kostnaden 

(Porter, 1993).  

 

Den andra delen av Porters (1993) gap är prestationsgapet, vilket refererar till den 

del av gapet som finns mellan vad allmänheten rimligtvis kan förvänta sig att en 

externrevisor ska prestera och vad allmänheten uppfattar att externrevisorn 

faktiskt presterar. Detta gap kan i sin tur delas upp i två undergrupper. Den första 

komponenten går under namnet otillräckliga standarder, vilka kan skapas genom 

att det finns en diskrepans mellan de arbetsuppgifter som den externa revisorn har 

enligt gällande lag och regelverk och de arbetsuppgifter som allmänheten 

förväntar sig att de ska utföra. Det är således frågan om en skillnad mellan vad 

som är rimligt av allmänheten att vänta sig att en externrevisor ska utföra och vad 

en externrevisor faktiskt utför. Arbetsuppgifter som allmänheten rimligen 

förväntar sig av externrevisorn men som inte utförs av denne faller inom denna 

del av gapet. Den andra delkomponenten, i Porters (1993) modell, kallas för 

otillräckliga prestationer, vilket beror på att en externrevisor inte har utfört ett 

fullgott arbete enligt de lagar och regelverk som finns. Gapet är således mellan 

lag- och regelverksstadgade uppgifter och externrevisorns utförande av 

revisionsprocessen. Det är fråga om att externrevisorn utför de uppgifter som 

förväntas av honom eller henne, men gör detta på ett undermåligt sätt.  

 

För att reducera eller helt eliminera prestationsgapet, både otillräckliga standarder 

och prestationer, måste dessa rimliga arbetsuppgifter både fångas upp av 

standarder för revisionsarbetet och tillämpas av externrevisorerna i praktiken. 

Genom att på detta vis reducera det totala förväntnings- och prestationsgapet 

mellan allmänheten och externrevisorerna kan kritiken och rättstvisterna mot 

externrevisorerna och deras arbete minskas (Porter, 1993). I nedanstående figur 

illustreras det fullständiga förväntnings- och prestationsgapet, så som Porter 

(1993) presenterade det. 
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Genom att modifiera Porters modell för förväntnings- och prestationsgapet mellan 

externrevisorn och allmänheten kan en ny modell för förväntnings- och 

prestationsgap skapas. Denna modell visar ett eventuellt förväntnings- och 

prestationsgap mellan intern- och externrevisorer. Som läsaren kan 

uppmärksamma är de olika gapen och komponenterna i modellen desamma, 

medan aktörerna däremot har ändrats. Externrevisorn har i denna modell ersatts 

med internrevisorn och allmänhetens förväntningar har ersatts med 

externrevisorns förväntningar. På så vis är det enbart aktörerna som har bytts ut i 

Porters (1993) modell medan innebörden av gapen fortfarande är desamma. 

Kontentan av gapets olika delar är desamma som i ursprungsteorin, såsom den är 

presenterad ovan, och anges därför inte i detta stycke. Det är även viktigt att i 

detta sammanhang notera att det, i Sverige, generellt sett inte finns lagar som 

reglerar internrevisorernas arbete. Det finns däremot ett regelverk som har getts ut 

av IIA och som även gäller den svenska förgreningen, Internrevisorernas Förening 

(IIA:s standarder, 2009). Det är främst detta regelverk som åsyftas med standarder 

i nedanstående modell. 

 

Källa: Porter, 1993, Sid.50 

Figur 3. Förväntnings- och prestationsgap inom revision 
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4.2 Förväntningar och deras effekt på handlingar 
 

Låt oss än en gång inleda med en definition för att få igång förståelsen för ett 

ämne. Nordstedts beskriver en förväntning som en beräkning, en föreställning 

eller en förmodan (Nordstedt, 1996). Enligt Sunder innebär att förvänta sig något 

att försöka förutse framtiden (Sunder, 2002). Även Winter (1994) betonar att en 

förväntning handlar om något som ligger framför oss i tiden.  

 

En människas förväntningar formas av personens egna ideal, normer och hopp. 

När dessa grundvärderingar sätts ihop med de förutsättningar som råder i den 

specifika situationen uppkommer situationsspecifika förväntningar. Dessa 

förväntningar är ofta komplexa och otydliga (Nilsson, 2005). Enligt Winter (1994) 

bygger vi själva upp bilder kring hur framtiden kommer att se ut och hur 

händelser längre fram i tiden kommer att utspela sig. Förväntningar bygger, enligt 

Winter (1994) på fyra dimensioner som är förklaringen till att olika människor har 

och skapar olika förväntningar. De fyra dimensionerna är tid, orsak, syfte och 

kontinuitet. Tid, menar Winter (1994), är avgörande för förväntningsskapandet då 

ett karakteristikum för förväntningar är att de formuleras vid en viss tidpunkt, men 

utvärderas vid ett senare tillfälle. Den andra dimensionen, som Winter (1994) tar 

Källa: Modifierad version av Porter, 1993, Sid.50 
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upp är orsak, vilket beskriver det faktum att förväntningar ofta formuleras som 

hypoteser som skaparen tror ska slå in. Det leder till att förväntningar och 

skapandet av dessa starkt präglas av orsakssamband. Winters (1994) tredje 

dimension är det syfte eller den intention som finns bakom förväntningarna. Den 

bakomliggande drivkraften för förväntningar är att tillskriva händelser och 

situationer ett djupare och mer grundläggande syfte för att skapa en mening med 

den. Den sista dimensionen som Winter (1994) presenterar är kontinuitet, vilket 

innebär att händelser som redan har hänt förväntas hända igen. Förväntningar 

skapas således på basis av erfarenhet, vilket går att jämföra med ett induktivt 

angreppssätt i en forskningsansats (Winter, 1994). Utifrån dessa dimensioner har 

Winter (1994) skapat en modell för förväntningar, vilken presenteras nedan.  

 

I denna modell skapas en människas perception genom att han eller hon tar emot 

olika sinnesintryck utifrån. Dessa intryck kan sedan ta en av två olika vägar för att 

komma till uttryck. En del får omedelbara konsekvenser och blir därmed uttryckta 

i form av handlingar relativt omgående. De resterande intrycken som har 

mottagits formar ett förhållande med de förväntningar som aktören har skapat sig.  

Perceptionen bestämmer vilka förväntningarna ska vara och förväntningarna styr 

perceptionen. Vidare hävdar Winter (1994) att balans mellan dessa två skapas 

genom motivation. Allt eftersom förväntningarna skapas och ändras förändras 

Figur 5. En modell för förväntningar: Motivation/emotion, Perception,  
  Förväntningar, Handlingar  
 

Källa: Winter, 1994, Sid. 24 
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även aktörens motivation. Motivationen är således det syfte som människan 

upplever med perception, förväntningar och handlingar.  

 

Det syfte eller den bakomliggande orsak som vid ett visst tillfälle driver personen 

i fråga kommer att avgöra hur dennes förväntningar och handlingar kommer att te 

sig. Här kommer en av de tidigare diskuterade dimensionerna, syfte, in i 

modellen. Det är även påtagligt att tid och kontinuitet samspelar då den 

självgenererande pilen i modellen ska förklaras. Denna pil från förväntningar till 

förväntningar motsvarar den lust vi har att reflektera över framtiden, vilket 

innebär att våra förväntningar byggs upp av tidigare erfarenheter om hur 

framtiden kommer att te sig. Således skapas förväntningar av förväntningar 

eftersom förväntningarna skapas vid en tid som ligger före den tidpunkt då vi 

utvärderar dem. Denna utvärdering ligger sedan till grund för vidare förväntningar 

som bygger på kontinuitet, det vill säga att utfallet bör bli som det blev förra 

gången. Innebörden blir således att de förväntningar som utvärderas samtidigt 

bygger nya förväntningar. Detta i sin tur färgar perceptionen till att ta in faktorer 

och upplevelser som stödjer dessa förväntningar och således uppkommer en 

självuppfyllande förväntningsprofetia. Vidare speglar en människas förväntningar 

de handlingar som denne företar sig och tar initiativ till (Winter, 1994).  

 

4.2.1 Förväntningars påverkan på ett samarbete 

 

Enligt Sunder (2002) spelar förväntningar en stor roll i relationen mellan 

människor. Sunder (2002) hävdar att en persons förväntningar kommer att spegla 

hur denna människa beter sig mot den som han eller hon har förväntningar på. 

Han hävdar att om förväntningarna mellan parterna inte är lika och om inte båda 

aktörerna i ett samarbete lever upp till förväntningarna är samarbetet dömt att 

misslyckas. Vidare hävdar Sunder (2002) att förväntningarna måste sättas på en 

rimlig nivå och sedan hållas där. Detta är av vikt då om förväntningarna är för 

höga och inte kan levas upp till kommer det att leda till att någon eller båda 

parterna blir besvikna. Om förväntningarna å andra sidan initialt är för låga och 

överträffas kommer parterna att vänja sig vid att förväntningarna ständigt ska 

överträffas, vilket på sikt trissat upp förväntningarna till den grad att besvikelse är 
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oundvikligt (Sunder, 2002). Detta resonemang stämmer väl överens med hur 

Winter (1994) menar att förväntningar föder nya förväntningar och att kontinuitet 

däremellan är viktigt. Vänjer sig en part vid att få sina förväntningar överträffade 

är det den förväntningen som kommer att vara målet för motparten att uppnå. 

Förväntningsstabilitet är således av stor betydelse för att ett samarbete ska vara 

gott och bestående (Sunder, 2002). 
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5. Empiri 

 

Här finner läsaren det empiriska material som har samlats in för uppsatsen. I det 

första stycket presenteras svaren från internrevisorerna och i det andra 

presenteras externrevisorernas svar. Respektive avsnitt inleds med en presentation 

av respondenterna. Samtliga svar som presenteras har avgetts vid de datum som 

anges i den inledande presentationen av respondenterna. För den intresserade 

återfinns intervjuguiderna som använts i Bilaga 1 och 2, sist i uppsatsen.   
 

 

5.1 Internrevisorer 

 
Alfa Laval är ett globalt industriföretag med en verksamhet inriktad mot tre 

huvudsakliga teknologiska områden; separering, värmeöverföring och 

flödeshantering (Alfa Laval, 091127). Från Alfa Laval intervjuade vi Leila Alieva 

som har arbetat på företaget i flera år. Tidigare arbetade hon som CFO, men idag 

arbetar hon som internrevisor. Innan hon började på Alfa Laval arbetade Alieva 

som auktoriserad revisor i åtta år. På Alfa Laval består internrevisionsavdelningen 

av två personer. Vid behov tar de in konsulter från KPMG som kan hjälpa dem 

med diverse revisionsuppdrag. Även interna resurser på Alfa Laval är behjälpliga 

med internrevisionsprocesserna då detta behövs (Alieva, 091125).  

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som leds av landshövdingen. I Sverige finns 

det i varje län en länsstyrelse som fyller en sammanlänkande funktion mellan 

olika viktiga organ och medlemmar i samhället. Myndigheten behandlar och 

arbetar inom en rad olika samhällsfrågor som exempelvis juridik, jordbruk och 

sociologi (Länsstyrelsen, 091127). På Länsstyrelsen träffade vi Håkan Malmer 

som arbetar som internrevisionschef sedan två år tillbaka. Han började sin karriär 

med en civilekonomexamen på 1960-talet. Sedan dess har han hunnit med att 

undervisa i finansiering på universitet och även att arbeta ett par år på en 

revisionsbyrå. Största delen av hans karriär har dock utspelat sig på Skatteverket 

där han har arbetat i cirka 35 år. Håkan är upphovsman till många av 

Skatteverkets utredningar och har även utvecklat en del revolutionerande 

processer på Skatteverket, till exempel elektronisk inlämning av 

självdeklarationen (Malmer, 091126).  

 



49 
 

På TeliaSonera arbetas det med att överföra och lagra röster, data, bilder, 

information och liknande. Företaget har idag Norden, Baltikum, Eurasien, 

Ryssland, Turkiet och Spanien som sina marknader (TeliaSonera, 091127). På 

TeliaSonera intervjuade vi My Olsson som sedan 2005 har arbetat på företaget 

som internrevisor. I grunden har hon en ekonom- och en juristexamen. Tidigare 

arbetade hon på Scania och innan det var hon anställd som externrevisor under 

fyra år. På TeliaSonera består internrevisionsavdelningen av tio personer som är 

ansvariga för hela koncernens internrevision. Framförallt är avdelningen 

fokuserad på de skandinaviska och baltiska länderna. Avdelningen har en chef och 

övriga medarbetare är organiserade enligt en platt struktur (Olsson, 091203).  

 

Swedbank var Sveriges allra första sparbank och erbjuder idag diverse finansiella 

tjänster till såväl privatpersoner som företag i syfte att skapa en långsiktig 

ekonomisk stabilitet och framgång (Swedbank, 091127). Under uppsatsen har vi 

intervjuat Lennarth Pettersson som sedan 1993 har arbetat på Swedbank som 

internrevisor och de senaste sex åren har han varit chefsrevisor på 

internrevisionsavdelningen. Innan detta arbetade han som externrevisor i ungefär 

tio år. Petterssons utbildningsbakgrund är gymnasial inom ekonomi med 

bankskola som påbyggnad inom den bank som han först arbetade på efter sin 

utbildning. På Swedbank är idag 16 personer anställda som internrevisorer och det 

är Pettersson som har personalansvar för dem (Pettersson, 091208).  

 

5.1.1 Internrevisorernas arbetsuppgifter 

 

Vi frågade våra respondenter vilket enligt deras åsikt det främsta syftet med 

internrevision är. Olsson menar att den viktigaste funktionen som internrevisionen 

fyller på TeliaSonera är att ge ledningen säkerhet för att det finns kontroll över 

företagets risker. Denna åsikt delas av samtliga respondenter. Malmer anser 

utöver detta att hans roll på Länsstyrelsen även är att agera som ett stöd åt 

Landshövdingen. Olsson menar vidare att det finns andra aktörer i företaget, som 

till exempel styrelsen, som internrevisionsavdelningen kan erbjuda säkerhet till 

gällande intern kontroll. För att sammanfatta säger hon att internrevisionen ger 

säkerhet till företagets olika aktörer.  
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Samtliga internrevisorer som vi talade med fick beskriva sina arbetsuppgifter och 

de menade alla att deras huvudsakliga fokus är operationell revision. Olsson 

berättar att hennes uppgifter främst är fokuserade på olika processer på 

TeliaSonera. De lyfter alla fram att risker och riskbedömning är en viktig del i 

deras arbete och att företagets/myndighetens risker ligger till grund för 

utvecklande av en revisionsplan. Ytterligare en del som samtliga respondenter 

menar att de arbetar med är styrning eller governance frågor. Detta involverar 

bland annat granskning av ledningsgruppen, men även granskning av att 

organisationens medlemmar följer de policies och riktlinjer som finns i 

organisationen. Olsson på TeliaSonera menar att mycket av granskningen 

innefattar att granska beslut och att dessa ofta är tagna på relativt hög nivå i 

företaget. Således innefattar de flesta granskningarna till viss del en revision av 

ledningens agerande. Den del som handlar om riktlinjers efterföljning hamnar 

under en kategori som tre av våra respondenter benämner kontroll, medan Malmer 

menar att det, på Länsstyrelsen, faller under den kategori som han benämner 

styrning. Kontrolldelen kan även omfatta faktiska kontroller över hur rutiner och 

dylikt fungerar på företaget, enligt flera av våra respondenter. Det påpekas här av 

Pettersson att internrevisionen på Swedbank bör granska dels om de nuvarande 

kontrollerna är tillräckliga, dels om de rutiner och policies som systemet påbjuder 

efterföljs i verksamheten. Malmer nämner särskilt att det på Länsstyrelsen är 

viktigt att undersöka huruvida alla avdelningar rättar sig efter de lagar och 

förordningar som är ålagda dem samt att de följer uppsatta mål. Han menar att det 

är speciellt viktigt att internrevisionsförordningen (2006:1228) och förordningen 

för intern styrning och kontroll granskas för att kontrollera att de efterföljs. 

 

Att utveckla en revisionsplan är något som alla våra respondenter talar om under 

intervjutillfällena. Till grund för denna menar samtliga att en riskbedömning 

ligger. Olsson berättar att internrevisorerna på TeliaSonera utformar sin plan i 

projektform som sedan kvartalsvis antas av revisionsutskottet, som är en del av 

TeliaSoneras styrelse. Inför upprättandet av revisionsplanen utförs en mängd 

intervjuer för att skapa en bild av de risker som föreligger i bolaget. Olsson, 

liksom Malmer på Länsstyrelsen, påpekar att revisionsplanen endast är grovt 

gjord och att det måste finnas utrymme för flexibilitet i den då det kan uppkomma 

oväntade händelser. Det måste dåfinnas utrymme för att ändra granskningsfokus. 



51 
 

En revisionsplan innefattar, enligt de två respondenterna, bland annat vad som ska 

revideras under året, vilket syftet med revisionen är och vilken tidsåtgång som 

krävs.  

 

Enligt alla våra respondenter ska en rapport avläggas efter att en revisionsinsats är 

genomförd. Alieva beskriver relativt utförligt hur rapporten på Alfa Laval är 

utformad. Hon säger att de första delarna presenterar vilka resultat som revisionen 

har gett, vilka riskbedömningar som har gjorts samt vilka prioriteringar som 

gäller. Påföljande del diskuterar vilka åtgärder som bör tas för att förbättra något 

eller avhjälpa ett problem. Rapportens sista del är företagsledningens svar på 

rapporten, det vill säga ledningens åsikt om förslaget till ändring och hur en 

implementering av förbättringen ska gå till. Även Olsson på TeliaSonera berättar 

att hennes och hennes kollegors rapporter innehåller förbättringsförslag. Samtliga 

internrevisorer som vi har intervjuat menar att deras rapporter går till såväl 

styrelsen som ledningsgruppen samt att även de externa revisorerna får ta del av 

rapporterna. I Länsstyrelsens fall berättar Malmer att han främst rapporterar till 

Landshövdingen, men även till Riksrevisionen som är den externa revisorns 

motsvarighet på Länsstyrelsen. Pettersson är Swedbanks 

kommunikationsansvarige mot svensk bankrörelse och rapporterar således även 

dit. Hur ofta rapporter avges varierar mellan de olika respondenterna från efter 

varje granskningsaktivitet till en gång om året i en sammanställning av samtliga 

granskningar.  

 

5.1.2 Kommunikation mellan intern- och externrevisorn 

 

Vi inleder diskussionerna med respondenterna gällande deras relation till 

externrevisorn med att fråga dem hur deras kommunikation ser ut. Malmer på 

Länsstyrelsen berättar att han träffar Riksrevisionen två till tre gånger per år för 

att diskutera myndighetens risker och för att informera varandra om 

revisionsinsatser. Vidare berättar han att de båda revisionsfunktionerna utbyter 

rapporter, vilket underlättar samarbetet mellan dem. Det händer dock att Malmer 

ibland får ”stöta på” för att få Riksrevisionens rapporter, då de inte alltid kommer 

automatiskt. Alieva och Olsson berättar att på Alfa Laval respektive TeliaSonera 

sker kontakten med externrevisorerna främst via revisionsutskottet. Olsson menar 
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att deras revisionsutskott koordinerar revisorernas uppgifter för att undvika 

dubbelarbete, medan Alieva berättar att vid deras möten dras endast generella 

riktlinjer för revisionsprocessen upp. Alieva berättar också att det vid större 

projekt på Alfa Laval sker ett granskningsmöte med externrevisorerna, vilket ger 

ett visst erfarenhetsutbyte. Båda menar att det är relativt ovanligt med direkt 

kontakt med externrevisorerna och att sådan kontakt är sporadisk. De båda 

respondenterna menar även att det finns ett rapportutbyte mellan 

revisionsgrupperna och att de får ta del av externrevisorernas revisionsplanering 

och vice versa. Enligt de båda internrevisorerna på TeliaSonera och Alfa Laval får 

motparten använda sig av rapporterna i sitt eget revisionsarbete om de så önskar. 

Petterssons svar avviker från övriga då han menar att han och hans kollegor på 

Swedbank har mycket frekvent kontakt med sina externrevisorer. Det är, enligt 

honom, inget samarbete i traditionell bemärkelse, men det sker ett stort 

erfarenhetsutbyte. Hans uppfattning är även att externrevisorerna använder väldigt 

mycket av internrevisorernas arbete och att det är deras arbete som granskas då 

externrevisorerna avger sin revisionsberättelse. Han anser inte heller att 

revisionsutskottet påverkar kommunikationen och samarbetet mellan extern- och 

internrevisorerna. Snarare granskar revisionsutskottet internrevisionen och 

externrevisionen var för sig, men någon koordinerande effekt mellan revisorerna 

anser Pettersson inte att det finns via revisionsutskottet. Även Pettersson tar upp 

att det sker ett rapportutbyte mellan revisorerna, vilka används av båda 

revisionsgrupperna i deras respektive arbete.  

 

5.1.3 Certifiering och IIA:s standarder 

 

Av de fyra internrevisorer som vi har talat med är det endast Olsson på 

TeliaSonera som är certifierad av IIA. Hon anser dock att certifieringen inte 

tillförde henne speciellt mycket då hon redan hade stor kunskap om revision till 

följd av hennes erfarenhet på externrevisionsbyrå. Här poängterar hon dock att 

hon tror att en person som inte har samma bakgrund som hon kan ha mer direkt 

nytta av en certifieringsprocess. Hon anser inte att de som är certifierade på 

TeliaSoneras generellt sett besitter större kompetens än de som inte är det, utan 

kompetensskillnaderna kan tillskrivas att personerna har olika erfarenheter och 

bakgrunder. Pettersson är av ungefär samma åsikt och berättar för oss att på 



53 
 

Swedbank är målet att nyanställda internrevisorer ska certifieras inom två år. De 

anställda som har lång erfarenhet inom banken får själva besluta om de anser att 

en certifiering skulle berika dem i deras arbete. Det är således varje persons 

bakgrund som avgör värdet av en certifiering för internrevisorer på Swedbank i 

Sverige. Han berättar även att för de anställda i Baltikum är målet att samtliga 

internrevisorer ska certifieras, oavsett den anställdes bakgrund. Pettersson lyfter 

fram att de internrevisorer med speciella inriktningar, exempelvis IT, har stor 

nytta av de kunskaper som kommer från deras certifieringsprocesser. Inte heller 

Malmer är certifierad, men berättar för oss att det finns en internrevisor på en 

annan Länsstyrelse i Sverige som är det. Han anser dock att det finns många 

förordningar som Länsstyrelsens internrevisorer ska följa och att det på så vi 

garanterar kvaliteten i arbetet utan en certifiering. Alieva upplever inte att det från 

Alfa Lavals sida ställs krav på certifiering och tror att detta beror på att titlar inte 

är speciellt viktiga på företaget. Hon betonar istället vikten av att utföra ett bra 

arbete oavsett om man är certifierad eller inte.  

 

Vi talade även med våra respondenter om IIA:s standarder och användningen av 

dessa. Alieva på Alfa Laval och Olsson på TeliaSonera berättar att IIA:s 

standarder ligger till grund för de policies och riktlinjer som deras respektive 

företag ger ut för internrevisionen. Olsson poängterar vidare att IIA:s standarder 

är väldigt generella och att det krävs en konkretisering av dem i företagets policies 

för att kunna arbeta utifrån dem. Alieva nämner särskilt att hon upplever att det på 

Alfa Laval är mer fokus på riskbedömning än vad IIA:s standarder påbjuder. 

Även Pettersson menar att Swedbank följer IIA:s standarder fullt ut och drar upp 

sina mer detaljerade riktlinjer efter IIA:s rekommendationer. Malmer upplyser oss 

om att internrevisorer på Länsstyrelsen är ålagda, enligt ”Riktlinjer för 

internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län”, att följa IIA:s standarder med 

medföljande rekommendationer. Vidare måste internrevisionen vid Länsstyrelsen, 

enligt Malmer, även följa Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt 

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 

internrevisionsförordningen (2006:1228).  
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5.1.4 Oberoende 

 

Under intervjuerna har vi diskuterat tre faktorer som kan påverka internrevisorns 

oberoende. De tre faktorerna är; organisatorisk ställning för internrevisorerna, 

internrevisorernas agerande som interna konsulter samt prestationsbaserade 

belöningar för internrevisorer. Alieva och Olsson berättar att på Alfa Laval 

respektive TeliaSonera är internrevisionsavdelningen inordnad under ett 

revisionsutskott. Revisionsutskotten består i båda fallen av medlemmar från 

bolagens styrelser. På Swedbank ligger internrevisionen direkt under styrelsen och 

Länsstyrelsens internrevision lyder under Landshövdingen, vilket går att jämföra 

med en styrelse. Samtliga respondenter menar att de främst rapporterar till sina 

överordnade organ, men att det även finns andra som de rapporterar till. Olsson 

berättar exempelvis att samtliga rapporter även går till företagets ekonomichef, 

med vilken kontakten är betydligt mer frekvent än med revisionsutskottet. Även 

Alieva menar att ledningsgruppen tar del av samtliga rapporter.  

 

Då det gäller att lägga upp, utföra och rapportera revisionen säger Alieva att 

ledningsgruppen på Alfa Laval inte har något inflytande över detta. Det är upp till 

internrevisorerna själva i samråd med revisionsutskottet att besluta om det. Vidare 

är det Alievas uppfattning att internrevisionen på Alfa Laval är väldigt oberoende 

från företagsledningen. Detta tillskriver hon dels till att det huvudsakligen är 

revisionsutskottet som de rapporterar till, dels anser hon att internrevisorernas 

oberoende stärks av att det är en ”mogen ledningsgrupp” som styr Alfa Laval. 

Den sistnämnda faktorn gör att det inte finns press från ledningens sida för 

internrevisorerna att ta vissa uppdrag eller presentera vissa resultat. Detta stämmer 

väl överens med vad Malmer på Länsstyrelsen säger. Han informerar att 

Länsöverdirektören, som går att likställa med ledningsgruppen eller VD:n, inte 

har inflytande över revisionsprocessen utan endast Landshövdingen har 

inflyttande över Malmers uppgifter. Vidare poängterar Malmer att ingen av de han 

granskar kan ge instruktioner till honom, men att han naturligtvis kommunicerar 

med dem under revisionsprocessen. Malmer avger slutligen sina 
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rekommendationer och förslag till Landshövdingen som tar det slutgiltiga beslutet 

kring vilka åtgärder som ska genomföras på Länsstyrelsen.  

 

Pettersson på Swedbank och Olsson på TeliaSonera ger något avvikande svar från 

det ovanstående. Pettersson håller med om att det endast är styrelsen som formellt 

har inflytande över revisionsplanen, men att det finns flera andra i banken som 

kan influera den. Han grundar detta på att det är en riskbedömning som är 

grunden för revisionsåtgärder och att de riskerna uppkommer efter analys av 

verksamheten. I den analysen talar internrevisorerna med Swedbanks anställda 

som således får komma till tals, om än indirekt, gällande vad som ska granskas 

och i vilken utsträckning. Det är dock internrevisorerna som gör den slutliga 

bedömningen i samråd med styrelsen. Utöver det, menar Pettersson, tillkommer 

Finansinspektionens och Fondhandlarföreningens krav på vissa specifika områden 

som alltid ska granskas oavsett om en risk har upptäckts där eller inte. Olsson 

menar även hon att det i slutändan är internrevisorerna och revisionsutskottet som 

beslutar om granskningsområden. Hon menar dock att både ekonomichef och IT-

chef på TeliaSonera lämnar sin input i planeringsprocessen gällande 

granskningsåtgärder.  

 

Vid frågan om intern konsultation svarar de fyra internrevisorerna att detta 

förekommer inom deras respektive internrevisionsavdelningar. Pettersson berättar 

att två av Swedbanks internrevisorer ägnar sig nästan uteslutande åt att utföra 

konsultationsuppdrag på banken. Således gör övriga internrevisorer inte speciellt 

många konsultuppdrag. Övriga tre respondenter säger att de utför konsultation 

som en del i sitt arbete. Olsson på TeliaSonera kommenterar speciellt att hon utför 

konsultation men hon betonar att det är viktigt att utvärdera om oberoendet skulle 

skadas om hon konsulterade inom områden som hon sedan ska granska. Vidare 

menar Olsson att internrevisionsavdelningen på TeliaSonera är mycket noggranna 

med att det är de andra avdelningarna som fattar beslut om åtgärder, 

internrevisorerna avger endast förslag på förbättringar. Malmer på Länsstyrelsen 

menar att han gärna agerar i en rådgivande roll inom sitt kompetensområde, men 

att han inte har möjlighet att göra extra efterforskningar i ämnen han inte känner 

till så väl. Främst sker konsultation inom styrningsfrågor, men han hjälper även 

till med en del remisser, speciellt de som rör skattefrågor. Även Alieva menar att 
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hon utför konsultation till personal på Alfa Laval som inte är insatta i vad 

revisionsprocessen innebär.  

 

Åsikterna hos våra respondenter gällande prestationsbaserade belöningar går isär. 

Denna fråga kan uppfattas som känslig och därför valde en av våra respondenter 

att inte svara. Malmer menar att det inte finns prestationsbaserade belöningar alls 

på Länsstyrelsen och Pettersson informerar oss om att på Swedbank har 

internrevisorerna ”absolut inte” prestationsbaserade belöningar. Han anser att 

detta är förbjudet och syftar på att oberoendet för internrevisorerna skulle bli 

skadat. På TeliaSonera å andra sidan har all personal, även internrevisorerna, 

prestationsbaserade belöningar. De mått som används för att avgöra om 

belöningen ska utfalla är dels baserat på personliga och gruppens mål dels på 

företaget som helhet. Den del som beror på företaget är baserat på flera olika 

parametrar, främst företagets resultat.  

 

5.1.5 Samarbetet mellan intern- och externrevisorn 

 

Gällande dubbelarbete menar Malmer att Riksrevisionens uppgifter och 

ansvarsområden är lagreglerade, vilket gör att han vet ungefär vad de kommer att 

granska på Länsstyrelsen. Således undviker Malmer att göra det arbete som de 

kommer att utföra och på så vis undviks dubbelarbete mellan intern- och 

externrevisorn på Länsstyrelsen. I linje med detta ligger Alievas resonemang och 

hon menar att internrevisorerna på Alfa Laval vet vad externrevisorerna kommer 

att göra då det är relativt standardiserat och då ser de till att inte utföra samma 

arbete. Således ser hon ingen större risk för dubbelarbete. Olsson på TeliaSonera 

menar att det sker ett rapportutbyte mellan revisorsgrupperna för att undvika 

dubbelarbete och risken för att revisorsgrupperna granskar samma områden lika 

ingående. Pettersson menar att det idag händer att internrevisorerna tangerar 

externrevisorernas arbete på Swedbank, det vill säga den finansiella 

rapporteringen, och vice versa, det vill säga att externrevisorerna utför arbete 

inom intern kontroll, vilket Pettersson menar ska vara internrevisorernas arbete. 

En ökad förståelse för vad den andra gör och ska göra skulle enligt honom kunna 

reducera denna tendens till dubbelarbete. Vidare anser han att det är viktigt att 

känna till vad den andra revisionsgruppen arbetar med. Detta kommuniceras bland 
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annat i planeringsfasen av revisionen då internrevisorerna träffar 

externrevisorerna för att diskutera den totala revisionsprocessen och ser till att alla 

områden av Swedbanks verksamhet blir granskade. Detta minskar risken för 

dubbelarbete och framförallt säkrar det att det inte finns några brister i 

granskningen. Hans erfarenhet är dock att det förekommer en viss mängd 

dubbelarbete.  

 

Vidare anser Pettersson på Swedbank och Malmer på Länsstyrelsen att den 

arbetsfördelning som finns är bra och att samarbetet är välfungerande. När det 

gäller ett ökat samarbete mellan de båda revisorerna anser Pettersson att detta 

främst kan ske genom en ökad förståelse för varandras arbete. Sammantaget anser 

han dock att deras samarbete med externrevisorerna är mycket bra och att det är 

svårt att förbättra i någon större utsträckning. Olsson på TeliaSonera och Alieva 

på Alfa Laval utvecklar sina resonemang något mer och menar på att det är svårt 

att få till ett ökat samarbete då internrevisorernas fokus ligger på operationell 

revision och externrevisorernas fokus på finansiell revision. Alieva säger att hon 

enbart spenderar ungefär en tiondel av sin tid på finansiell revision och att ett ökat 

samarbete skulle vara önskvärt endast inom den delen av hennes arbete. Hon 

medger att det kan finnas en poäng i att öka kommunikationen då ett visst 

erfarenhetsutbyte, gällande organisationsdelen, mellan yrkesgrupperna 

förmodligen skulle gynna båda parterna, och Alfa Laval som företag. Hon 

understryker dock att externrevisorns bedömning av olika risker oftast skiljer sig 

från hennes egen bedömning då de har olika syn på vad som är viktigt att väga in i 

bedömningen. Vid ett ökat samarbete skulle hon därför kunna tänka sig att 

externrevisorns riskbedömning utökas så att den blir till större nytta som 

internrevisionsbas.  

 

Också Olsson anser att ett ökat samarbete och framförallt en mer frekvent 

kommunikation är bra för revisionsprocessen som helhet och således även för 

TeliaSonera. Hon fyller på med att hon tror att externrevisorer skulle kunna 

använda mer av hennes och hennes kollegors arbete vid till exempel 

förvaltningsrevision och bedömning av interna kontroller. De skulle i så fall 

kunna ta bort och reducera delar av sin revision och således även minska den tid 

och de kostnader som läggs ner på externrevision. Det är idag svårt för henne att 
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avgöra hur mycket externrevisorerna faktiskt använder internrevisionens arbete i 

sin revision, men hon menar ändå att externrevisorerna har större nytta av ett 

samarbete än vad internrevisorerna har. Hon kan se att internrevisionen på 

TeliaSonera skulle kunna utvidgas till att även innefatta delar av finansiell 

revision. Vid en sådan utvidgning ser Olsson att internrevisorerna skulle kunna 

utnyttja betydligt mer av externrevisorernas arbete. Hon menar ändå att det idag 

känns bra med den uppdelningen som finns där de båda revisorerna fyller olika 

funktioner. 

 

5.2 Externrevisorer 
 

På PricewaterhouseCoopers (PWC) arbetar man med att erbjuda tjänster inom 

revision, redovisning, skatt och finansiell rådgivning. I Sverige är PWC den 

ledande aktören på marknaden för dessa tjänster PricewaterhouseCoopers, 

091127). Den första externrevisorn som vi intervjuade var Anders Magnussen 

som sedan 20 år tillbaka är anställd på PWC och som idag arbetar som partner på 

företaget. Magnussen har den utbildningsbakgrund som Revisorsnämnden kräver 

att en auktoriserad revisor ska ha. Innebörden av detta är en universitetsutbildning 

inom ekonomi samt ett avlagt yrkesprov hos Revisorsnämnden för att uppnå 

auktorisation (Magnussen, 091126).  

 

Ernst & Young är idag en världsomfattande organisation som erbjuder diverse 

tjänster inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och rådgivningstjänster 

(Ernst & Young, 091127). Från Ernst & Young träffade vi Kerstin Mouchard som 

sedan 33 år tillbaka är anställd på företaget. Mouchard har studerat till 

civilekonom och har därefter fortsatt att utbilda sig inom byrån för att kunna 

erhålla en auktorisation inom revision. Idag är hon auktoriserad revisor och 

partner på byrån (Mouchard, 091201).  

 

Deloitte är ett av de ledande företagen inom revision och konsultation på den 

globala marknaden. De erbjuder ett stort utbud av tjänster såsom revision, 

redovisning, skatterådgivning och riskhantering (Deloitte2, 091204). På Deloitte 

intervjuade vi Johan Rasmusson som har arbetat på Deloitte sedan 1988 då han 
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tog sin ekonomexamen. Förutom att vara auktoriserad revisor är Rasmusson även 

certifierad kommunal yrkesrevisor och en av Deloittes partners (Rasmusson, 

091204).  

 

På Grant Thornton tillhandahålls tjänster inom revision, ekonomiservice, 

skatterådgivning och corporate finance åt ägarledda företag och deras ägare. Grant 

Thornton ingår i Grant Thornton International och finns således spridda över hela 

världen (Grant Thornton, 091204). Från Grant Thornton träffade vi Ann Theander 

som sedan 1981 har arbetat med revision, med ett mindre avsteg på ett hotell- och 

reseföretag. Theander började på revisorsspåret direkt efter att ha avslutat sina 

ekonomstudier. Theander har arbetat på Grant Thornton i cirka tio år och är idag 

partner i företaget (Theander, 091207).  

 

5.2.1 Externrevisorns arbetsuppgifter 

 

De fyra externrevisorer som vi har intervjuat för denna uppsats är samtliga 

partners på sina respektive byråer. Detta innebär att samtliga respondenters 

huvudsakliga arbetsuppgifter är revision samt att nätverka för att vårda nuvarande 

och potentiella klientrelationer. I revisionsarbetet är det, enligt våra respondenter, 

partnerns roll att samordna och ha det övergripande ansvaret för revisionsteamet. I 

detta ingår även att se till att varje klientteam är rätt bemannat med den personal 

som behövs för att utföra uppdraget. Partnern är även involverad i den 

riskbedömning som ska utföras för varje uppdrag. De fyra respondenterna arbetar 

mot olika klientsegment och har därför olika erfarenhet av internrevision i olika 

typer av organisationer.  

 

De klienter som Magnussen på PWC arbetar främst med är stora, noterade och 

globala, företag och han arbetar främst med koncernrevision samt revision i 

moderbolagen. Mouchard på Ernst & Young arbetar framförallt med revision av 

stora och medelstora noterade bolag. Grant Thorntons största kundsegment är 

fåmansföretag, av varierande storlek, och det är därmed sådana företag som 

Theander till största del arbetar med. Hon har även andra klienter, allt ifrån 

enmansföretag till större noterade bolag. För dessa klienter utför Theander 

revisionstjänster, men även en del konsultationstjänster såsom skatterådgivning. 
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Konsultationen kan rikta sig direkt mot företaget eller mot dess ägare. Rasmusson 

på Deloitte arbetar med många typer av klienter, däribland landsting, och säger att 

det är svårt att vara helt specialiserad på ett visst kundsegment i Malmö, istället 

måste man arbeta med företag inom många olika branscher.  

 

5.2.2 Kommunikationen mellan intern- och externrevisorn 
 

Vad gäller kontakten mellan intern- och externrevisorer informerar Magnussen på 

PWC oss om att han använder sig av internrevisorers arbete i sin revision och har 

därmed även en hel del kontakt med dem. Han har haft uppdrag där i stort sett 

daglig kontakt har förekommit, men det normala är en veckovis kontakt med 

klientföretagets internrevisorer. Är det däremot ett företag där han använder lite 

av internrevisorns arbete är kontakten mer sporadisk och inte alls lika frekvent. 

Detta hänger ofta samman med att det är en liten internrevisionsavdelning hos 

klienten. Mouchard på Ernst & Young och Rasmusson på Deloitte anser att en 

direkt kontakt mellan intern- och externrevisorn inte är speciellt frekvent utan 

kontakten sker främst vid möten där andra parter, såsom ledningsgruppen och 

styrelsen, närvarar. Rasmusson menar vidare att det finns tillfällen då direkt 

kontakt förekommer, till exempel vid frågor om internrevisorernas arbete som kan 

uppkomma vid bokslutsarbete. 

 

Enligt Theander på Grant Thornton sker en hel del av kommunikationen mellan 

extern- och internrevisorerna i planeringsfasen då arbetet läggs upp och fördelas. 

Vidare finns det en kommunikation mellan parterna kring rapporteringstillfället 

innan rapporter skrivs och avläggs. Detta äger rum vid möten där både styrelsen 

och ledningen deltar tillsammans med intern- och externrevisorn. Under året sker 

ett rapportutbyte, vilket innebär att de båda revisorerna tar del av varandras 

skrivelser, utkast, rapporter och PM. Övriga tre respondenter instämmer i att det 

sker ett rapportutbyte mellan intern- och externrevisorer. Theanders uppfattning är 

att externrevisorer är väldigt duktiga på att delge internrevisorerna sina rapporter, 

medan hennes upplevelse är att det inte alltid sker lika kontinuerligt från 

internrevisorerna till externrevisorerna. Hon tror att detta till stor del beror på att 

externrevisorerna har en särskild krets, bland annat styrelsen och ledningen på 

klientföretaget, som de kontinuerligt rapporterar till. I denna krets ingår oftast 
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internrevisorerna och de får således tillgång till rapporterna. Vidare anser 

Theander på Grant Thornton att internrevisorerna kanske inte alltid väljer att 

kontakta externrevisorn i ett visst ärende på grund av deras lojalitet till bolaget. 

Hennes uppfattning är att vid skarpa lägen försöker internrevisorerna ofta lösa 

problem internt och väljer oftast inte att kontakta externrevisorn. På så sätt är 

rapportutbytet inte helt ömsesidigt. 

 

Vi diskuterar även revisionsutskott hos klientens styrelse och deras betydelse för 

intern- och externrevisorns relation. Magnussen på PWC menar att ett 

revisionsutskott har en positiv influens på förhållandet då det ökar samarbetet. 

Revisionsutskottet fungerar som en koordinerande part då de anordnar möten där 

både internrevisorn och externrevisorn deltar. Dessutom har intern- och 

externrevisorn ibland gemensamma presentationer för revisionsutskottet och det 

händer även att de avger gemensamma rapporter till revisionsutskottet. Således 

kan revisionsutskottet stärka bandet mellan intern- och externrevisorn. Detta 

stämmer väl överens med vad Mouchard på Ernst & Young anser om 

revisionsutskottets påverkan på kommunikationen mellan revisorsgrupperna. 

Övriga respondenter valde att inte uttala sig om ett revisionsutskotts påverkan då 

de inte ansåg sig ha tillräcklig erfarenhet i frågan.  

 

5.2.3 Förväntningar på internrevisorers arbetsuppgifter 

 

Samtliga respondenter påtalade att internrevisionen i olika organisationer kan 

skilja sig åt relativt mycket. Respondenterna menar att internrevision är ett internt 

bolagsorgan och att det inte finns några lagstadgade krav på internrevision. 

Följden blir att skillnader mellan olika organisationers internrevision kan ligga i 

både kunskap, storlek och inriktning på arbetsuppgifter. Mouchard på Ernst & 

Young påpekar dock att det för värdepappersföretag finns en del föreskrifter vad 

gäller den interna revisionen. Alla respondenter instämde i att vissa bolag har 

väldigt lite internrevision och att en del av dem endast i begränsad utsträckning 

genomför egna kontroller i företaget. En sådan internrevision är inte till speciellt 

stor nytta för externrevisorerna, även om det är bra att det finns viss verksamhet 

på internrevisionsavdelningen. Tre av våra respondenter tar även upp frågan om 

att det finns olika uppdragsgivare och intressenter för internrevisorer respektive 
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externrevisorer. De uppdrag som internrevisorer utför är författade av 

uppdragsgivaren, vilket ofta är ledningen eller styrelsen för bolaget. En 

externrevisor har däremot flertalet intressenter som till exempel ägare, banker och 

anställda. Vidare har internrevisorerna oftast mer väldefinierade och avgränsade 

uppdrag, medan externrevisorer ofta måste utföra helhetsgranskningar, som de är 

ålagda enligt lag.  

 

Internrevisionsavdelningens funktion har varierat med åren enligt Mouchard. Då 

hon började jobba på Ernst & Young var det relativt vanligt med internrevision 

framförallt bland större företag. Under denna tid fick internrevisorerna utföra 

uppgifter som syftade till att hjälpa organisationen där det behövdes, till exempel 

stötta ekonomiavdelningen. De fungerade på så vis som en extra resurs. Därefter 

avvecklades internrevision på många företag och det var inte längre lika populärt. 

Både Mouchard och Magnussen, från PWC, menar att efter SOX har 

internrevisionen åter vunnit popularitet, speciellt hos bolag med anknytning till 

USA. Mouchard informerar oss även om att internrevisorer idag framförallt 

arbetar med intern kontroll och fungerar som ”en förlängd arm till styrelsen och 

revisionsutskottet”. Hon anser att internrevision överlag är väldigt bra, speciellt i 

form av en stödpelare för styrelsens kontroll över bolaget. Detta anser hon är bra 

för den interna kontrollen och har gott inflytande på kontrollmiljön. Rasmusson, 

från Deloitte, och Magnussen, från PWC, tar upp att det främst är finansiella 

organisationer, såsom banker, som har utbyggda och stora 

internrevisionsavdelningar. Även den offentliga sektorn är, enligt Rasmusson, stor 

inom internrevision. 

 

Internrevisorn utför, enligt Magnussen på PWC, en hel del arbete med de 

operationella risker som ett företag står inför och de arbetar endast i begränsad 

utsträckning med finansiella risker. Vidare menar Magnussen att det framförallt är 

internrevisorernas arbete med de interna kontrollerna som externrevisorn kan 

använda sig av i sitt arbete. Rasmusson på Deloitte berättar att internrevisorerna 

gör en hel del arbete som inte externrevisorerna utför. Externrevisorernas 

fokuserar på att söka efter materiella fel som är av vikt för allmänheten och 

bolagets intressenter, medan internrevisorn agerar på uppdrag av styrelsen och 

utför ofta granskningar i större omfattning. Rasmusson menar att internrevisorerna 
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går ännu djupare på de områden de granskar och att de granskar på detaljnivå till 

skillnad från externrevisorerna som granskar på en materiell nivå. Magnussen 

menar att hans uppgifter framförallt berör den externa rapporteringen och därför 

ser han mest till de finansiella rapporterna på företaget. Detta till skillnad från 

internrevisorerna som ser mest till de operationella risker som bolaget möter. 

Enligt Mouchard på Ernst & Young och Theander på Grant Thornton kan 

internrevisionens funktion beskrivas som ett organ som ska fungera som ett stöd 

åt styrelsen inom bland annat den interna kontrollen. 

 

5.2.4 Standarder och certifiering 

 

Theander på Grant Thornton informerar om att den externa revisionen är väldigt 

styrd med skarpa dokumentationskrav, kvalitetskrav och ett visst format som 

kommer från FAR SRS:s revisionsstandarder. Internrevisionen har inte lika hårda 

riktlinjer och de har inga lagstadgade krav på vilka delar som de ska granska. 

Hennes slutsatser med dessa resonemang är att det är lättare för henne som 

externrevisor att förlita sig på internrevisorns arbete om det är utfört enligt en 

yrkesnorm. Även Rasmusson på Deloitte och Magnussen på PWC för liknande 

resonemang och alla tre menar att IIA:s standarder utgör en kvalitetsstämpel som 

bidrar till en bättre intern kontroll samt till ökad tillit till internrevisorernas arbete. 

Ovanstående respondenter påpekar även att IIA:s standarder endast är en del i den 

kompetensbedömning av internrevisorns arbete som de utför, men att det är en 

bidragande faktor för att uppnå förtroende för internrevisorers arbete. Mouchard 

på Ernst & Young har en något annorlunda inställning till IIA:s standarder då hon 

menar att hon gör en bedömning av varje enskild internrevisors arbete och att det 

inte är en avgörande faktor om de följer IIA:s standarder eller inte.  

 

Certifiering av internrevisorer är för samtliga respondenter något som de har 

kännedom om, men som de inte har en fullständig uppfattning om vad det 

innebär. Rasmusson på Deloitte och Magnussen på PWC menar att en certifiering 

är ett tecken på att det finns hög kompetens på internrevisionsavdelningen. En 

uppfattning om hög kompetens, menar de två respondenterna, gör det lättare att få 

förtroende för internrevisorernas utförda arbete. Theander på Grant Thornton har 

en liknande ståndpunkt och menar att en god struktur och kunskap hos 
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internrevisionen, genom till exempel en certifiering, signalerar att företaget har 

god kontroll över sina risker och att de har goda interna kontroller. Certifieringen 

ger således större tillit till företagets riskstruktur och Theander menar att då kan 

externrevisorn dra ner på sina egna kontroller av denna. Utvärdering av 

internrevisorernas arbete ingår då Theander och hennes kollegor gör upp 

revisionsplanen för en klient. Mouchard på Ernst & Young är även i denna fråga 

av avvikande åsikt och menar att hon har en lång erfarenhet i branschen och kan 

avgöra kompetensen på internrevisorns arbete utan en certifiering av denne. Hon 

kan dock se att för internrevisorerna själva kan en certifiering innebära status samt 

eventuellt skapa kunskap kring hur en revisionsprocess fungerar. Hon påpekar 

även att en sådan kunskap beror mer på personens bakgrund än på en certifiering. 

Rasmusson påpekar att även om internrevisorn är certifierad och följer IIA:s 

standarder är det inte fritt fram för externrevisorerna att använda deras arbete då 

det inte är utfört av en oberoende granskare.  

 

5.2.5 Oberoende 

 

Gällande oberoende för internrevisorer har vi tagit upp tre områden med våra 

respondenter. Dessa områden är internrevisorernas organisatoriska placering, 

intern konsultation utförd av internrevisorer och prestationsbaserade belöningar 

för internrevisorerna. I en oberoende bedömning ser våra respondenter bland 

annat till hur internrevisionen är organiserad i företaget. Samtliga respondenter 

upplyser oss om att de finner det viktigt att internrevisorn har en så oberoende 

ställning som möjligt till företagsledningen och övriga som han/hon granskar för 

att kunna förlita sig på att arbetet är utfört av en oberoende internrevisor. De anser 

alla att ett fullt oberoende aldrig går att uppnå då internrevisorer agerar på 

uppdrag av företagets styrelse och således har ett beroendeförhållande till 

organisationen. Alla fyra partners tar även upp att den organisatoriska ställningen 

som internrevisorn har i företaget påverkar tillförlitligheten i det arbete som de 

utför. Deras integritet är speciellt påverkad av vem som styr vad de gör och vem 

de rapporterar till. Mouchard på Ernst & Young anser att internrevisionen bör 

vara organiserad så att de lyder under revisionsutskottet, det vill säga styrelsen, 

och inte under företagsledningen. Rasmusson på Deloitte för samma resonemang 

och tillägger att det kan vara problematiskt att lägga internrevisionen under 
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företagsledningen, till exempel ekonomichefen. Detta anser han beror på dels att 

oberoendet mot bolaget minskar ytterligare, dels blir det omöjligt för 

internrevisorerna att granska företagsledningen. Således missar internrevisionen 

en stor del av granskningsmöjligheter då de inte kritiskt kan granska och 

ifrågasätta företagsledningen. Theander på Grant Thornton har inte riktigt samma 

syn som de ovanstående respondenterna. Hon menar att ett oberoende kan skadas 

oavsett om internrevisorn är inordnad under företagets styrelse eller 

ledningsgrupp. I båda fallen kan det vara på det viset att internrevisorerna går 

någons ärenden och då skadas deras oberoende och därmed även 

externrevisorernas förtroende för deras arbete. Möjligtvis, menar hon, kan 

oberoendet vara något mer sårbart då internrevisionen är inordnad direkt under 

ledningen.  

 

Vi kommer här in på internrevisorns roll som konsult på företaget. Om detta anser 

samtliga externrevisorer som vi talat med att det kan riskera oberoendet. Theander 

på Grant Thornton är här av åsikten att intern konsultation utförd av 

internrevisorerna bör vara begränsad och hon ser det som ett direkt hot mot 

oberoendet. Hon menar att externrevisorers förhållande genom konsultation är 

hårt reglerade och att om internrevisorns arbete ska användas av externrevisorn 

bör även de ha en restriktiv hållning till konsultation på företaget. Övriga tre 

respondenter har en något annorlunda inställning till intern konsultation som 

utförs av internrevisorer. Mouchard på Ernst & Young menar att externrevisorer 

kan utföra konsultation inom vissa gränser och då borde även internrevisorer 

kunna det. De tre respondenterna menar att det från fall till fall måste avgöras om 

oberoendet är i fara eller om framtida granskningar kan bli påverkade av 

konsultationen. De anser att det absolut finns möjligheter för internrevisorer att 

utföra intern konsultation med bibehållet oberoende. Det måste dock utföras 

bedömningar inför varje konsultationstillfälle för att skydda oberoendet. Skulle 

internrevisorernas oberoende falla menar Magnussen på PWC att han inte kan 

använda deras arbete.  

 

Även prestationsbaserade belöningar måste vägas in i den utvärdering av 

oberoende som externrevisorn måste göra av internrevisorn innan de använder 

deras arbete, anser samtliga respondenter. Magnussen på PWC och Mouchard på 
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Ernst & Young har uppfattningen att det inte är speciellt vanligt med 

prestationsbaserade belöningar bland internrevisorer. Mouchard anser vidare att 

det inte är lämpligt att internrevisorer har prestationsbaserade belöningar och 

speciellt olämpligt är det med lönsamhetsbaserade belöningar. Theander från 

Grant Thornton är inne på samma spår och menar att prestationsbaserade 

belöningar innebär en risk för oberoendet hos internrevisorerna. Dels finns risken 

att internrevisorn inte vill riskera sin bonus genom att ifrågasätta och vara 

besvärlig, dels finns risken i form av att benägenheten att rapportera exempelvis 

en övervärderad resultaträkning reduceras då lönen beror av den. Således är det 

främst resultatbaserade prestationslöner som är problematiska för oberoendet, 

enligt Theander från Grant Thornton. För att avsluta diskussionen kring 

oberoende säger Theander att prestationsbaserade belöningar och intern 

konsultation har större inverkan på en internrevisors oberoende än vad deras 

organisatoriska ställning har. Hon menar att oavsett vem de rapporterar till bör de 

kunna behålla sin integritet och sitt oberoende medan de andra två faktorerna 

skapar större risker för att oberoendet skulle kunna komma till skada.  

 

5.2.4 Samarbetet mellan intern- och externrevisorn 
 

Magnussen på PWC informerar att det totalt sett i en revisionsprocess måste 

uppnås ett visst mått av ”comfort” av ett företags risker, rapportering samt 

finansiella och operationella system. Enligt Magnussen kan detta utföras av 

internrevisorn, externrevisorn eller en kombination av dessa. Att hitta ett 

samarbete som skapar den mest optimala lösningen och ”comfortnivån” för 

klienten är därför det mål som båda revisorerna bör ha. Detta stämmer väl överens 

med vad Theander på Grant Thornton berättade under sin intervju. Hon talade 

bland annat om att det i planeringsfasen av revisionen är viktigt att skapa 

effektivitet utan att skada kvaliteten på revisionen. Detta kan ske genom att dela 

upp de uppgifter som går att fördela mellan intern- och externrevisorn. Främst 

tänker hon här på delar ur förvaltningsrevisionen, vilket även Magnussen tar upp 

under sin intervju. Theander menar att internrevisorer ofta har mycket god 

kunskap kring bolagets processer, grunden för intern kontroll och styrningen av 

bolaget. Här finns mycket kunskap som externrevisorn inte har. Internrevisorn kan 

således bidra en hel del till förvaltningsrevisionen, men har ofta inte mycket att 



67 
 

tillföra sifferrevisionen. Det är således främst uppgifter som relaterar till 

förvaltningsrevision som kan fördelas. Theander upplever att internrevisorerna 

ibland, som exempel nämner hon internrevisorer på kommunala bolag, förlitar sig 

på externrevisorernas granskning av de finansiella rapporterna. Då det gäller 

förvaltningsrevisionen har internrevisorerna något större ansvarsområde, vilket 

externrevisorerna kan använda i sitt arbete. Den fördelningen av arbetsuppgifter 

tror Theander är ganska vanlig. Hon menar dock att ingen av parterna kan fråntas 

ansvar från någon del av sina granskningar, men att det helt klart finns utrymme 

för en effektiv arbetsfördelning. Till grund för detta ligger den kommunikation 

som sker i revisionsplaneringen. 

 

Innan rapportering anser Theander på Grant Thornton att det är viktigt att kolla 

med internrevisorn om han/hon har några synpunkter som är viktiga. Det kan till 

exempel vara att flagga för något problem som har uppstått eller någon orolighet 

som finns i bolaget. Detta kan vara av stor vikt för revisionsberättelsen. 

Rasmusson på Deloitte har en åsikt som skiljer sig något då han poängterar att 

internrevisorerna aldrig kan vara oberoende eftersom de är anställda av företaget. 

Internrevisorerna gör därför ingen oberoende riskanalys som avgör vad de ska 

granska, utan de agerar på uppdrag av styrelsen och granskar det som bolaget vill 

ska bli granskat. På så sätt finns det ibland delar som inte blir granskade 

överhuvudtaget av internrevisorerna och därför kan internrevisorns arbete aldrig 

helt ersätta externrevisorns arbete. Vidare är det som kontrollerats inte oberoende 

granskat och externrevisorerna måste därför även revidera vissa delar som redan 

har granskats av internrevisorerna. Mouchard på Ernst & Young skiljer sig 

ytterligare något då hon menar att hon främst använder internrevisorns arbete för 

att bilda sig en uppfattning om företagets interna kontroller och deras 

kontrollmiljö. Detta grundar hon främst på att internrevisorer, enligt hennes 

erfarenhet, arbetar mer med operationell revision, vilket hon inte har speciellt stor 

användning för i sitt arbete. Hon poängterar dock att det är bra med internrevision 

då det stärker företagets kontrollmiljö. 

 

Mouchard på Ernst & Young upplyser oss även om att arbetsuppgifter ibland 

överlappar mellan de båda revisionsgrupperna eftersom de båda har olika 

instruktioner att följa. Internrevisorerna gör sitt eget revisionsschema, vilket 
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externrevisorerna inte alls är inblandade i. Externrevisorerna upprättar sin egen 

planering och den har varken internrevisorer eller klientföretagets revisionsutskott 

något att säga till om då det skulle riskera externrevisorns oberoende. Mouchard 

menar att externrevisorer skulle kunna dra mer nytta av internrevisorerna men att 

internrevisorerna i så fall inte skulle få tid till operationell revision. Mouchard 

anser inte att ett sådant skifte skulle vara gynnsamt för internrevisorer eftersom 

deras arbete styrs av vad styrelsen i företaget vill att de gör. Hon anser därför att 

det är ett bra förhållande mellan yrkesgrupperna idag och att de båda gör vad de är 

bäst på. Rasmusson på Deloitte menar även han att visst dubbelarbete 

förekommer. Hans förklaring till detta är dock en annan. Han menar att det alltid 

är av vikt för externrevisorerna att göra egna kontroller för att bilda sig en 

uppfattning om risker, årsredovisningen och intern kontroll i bolaget då 

internrevisorerna inte är oberoende. Vidare anser han att det undviks en del arbete 

genom att det finns en internrevision. Om det inte hade funnits internrevision hade 

externrevisorerna fått göra väldigt mycket mer arbete. Speciellt handlar detta om 

områden som riskanalys, kontrollmiljö och interna kontroller. Theander på Grant 

Thornton är av samma åsikt, men utvecklar resonemanget åt ett annat håll. Hon 

menar att det finns stor potential för samarbete då internrevisorerna har tillgång 

till en hel del material som exempelvis utredningar, policies och dokument. Detta 

kan utgöra en grund för externrevisionen, vilket enligt Theander definitivt bör 

utnyttjas av externrevisorerna. Hon menar att det finns vissa områden, främst 

inom intern kontroll, där det är lämpligt att utvärdera internrevisorns arbete istället 

för att externrevisorn själv ska granska dessa områden. Detta kan vara 

tidsbesparande och det mest effektiva sätt att utföra en viss del av revisionen. 

Vidare berättar Theander att för att internrevisorns arbete ska användas är det 

nödvändigt att externrevisorn bedömer om internrevisorn har gjort ett kompetent 

arbete enligt en god struktur. Endast då kan externrevisorn dra slutsatser utifrån 

internrevisorns arbete.  

 

När det gäller ett utökat samarbete menar Theander på Grant Thornton att det 

definitivt är önskvärt. Framförallt ser hon fördelar med ett ökat 

informationsutbyte mellan dem som kan gynna båda revisorernas arbete. Vidare 

ser hon att internrevisorerna kan hjälpa externrevisorn mer med att styra 

revisionsinsatserna. Detta gäller främst i planeringsstadiet då internrevisorn med 
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sin kunskap om verksamheten kan peka på vissa områden som är särskilt 

intressanta att granska och andra som inte alls behöver granskas. Det kan antingen 

vara ett område som internrevisorerna själva har kontrollerat och därför behöver 

det inte granskas i samma utsträckning av externrevisorerna eller så kan det röra 

sig om ett område där internrevisorerna har hittat brister som de vill att 

externrevisorerna ska studera mer noggrant. Således skulle en mer effektiv total 

revisionsprocess kunna uppnås, menar Theander. Magnussen på PWC menar å 

andra sidan att han uppfattar det samarbete som han har med sina klienter som 

gott med en nära och tät dialog och han kan därför inte se hur det skulle kunna 

utökas.  
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6. Analys 

 

I detta kapitel presenteras vår analys som har baserats på den litterära och den 

teoretiska referensramarna, samt det empiriska material som har beskrivits ovan. 

Först analyseras de resultat som relaterar till förväntnings- och prestationsgap 

inom revision. Därefter presenteras den delen av analysen som hör till modellen 

för förväntningar. En diskussion kring våra resultats värde finner läsaren i 

metodkapitlet.  
 

 

6.1 Förväntnings- och prestationsgap inom revision  

 

I följande avsnitt kommer vi att analysera våra empiriska resultat med hjälp av 

den modell som vi utformat utifrån Porters (1993) ursprungliga modell. Nedan 

presenteras figuren än en gång för att friska upp läsaren minne.  

 

6.1.1 Otillräcklig standard 

 

Under vår studie har vi inte funnit något som tyder på att det skulle finnas 

orimliga förväntningar på vad externrevisorerna förväntar sig att internrevisorerna 

gör och vad de upplever att de faktiskt gör. Således kan vi sluta oss till att det inte 

Källa: Modifierad version av Porter, 1993, Sid.50 
 

Figur 6. Förväntnings- och prestationsgap inom revision för extern- och 
 internrevisorer 
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finns något rimlighetsgap i denna situation. Vad gäller prestationsgapet är det som 

bekant uppdelat i otillräcklig prestation och otillräcklig standard. Låt oss börja 

med att titta närmre på den del som utgörs av otillräcklig standard. Vi har inom 

denna del valt att analysera det material som berör IIA:s standarder, lagar och 

förordningar samt certifiering av internrevisorer.  

 

I den litterära referensramen presenterades de lagar, förordningar och standarder 

som internrevisorer väntas följa. Dessa är bland annat betydelsefulla för att 

markera ut internrevisionens jurisdiktion (Abbott, 1988) och således skapa en 

separat profession. Det gavs även en kort introduktion till vad en certifiering av 

internrevisorer innebär. Under intervjutillfällena har vi velat utröna dels om detta 

efterföljs av internrevisorerna, dels vilken vikt externrevisorerna lägger vid att 

dessa blir efterföljda. Vi kan börja med att konstatera att enligt våra respondenter 

på Swedbank och Länsstyrelsen efterföljs de specifika lagarna och förordningarna 

som de är ålagda enligt lag att förhålla sig till. Övriga respondenter har inga 

specifika lagar men följer de övergripande lagar som finns. Våra externrevisorer 

verkar ta för givet att detta sker då det finns ett faktiskt lagkrav. Det som däremot 

är intressant att fördjupa sig i är IIA:s standarder. Samtliga internrevisorer som vi 

ha intervjuat menar på att de följer dessa. Vissa i direkt tillämpning såsom till 

exempel Malmer på Länsstyrelsen och andra genom att deras respektive företag 

har dragit upp riktlinjer för internrevisorernas arbete med IIA:s standarder som 

bas. Detta är något som tre av våra responderande externrevisorer tar upp som 

viktigt. De menar att det är en kvalitetsstämpel att internrevisorerna följer den 

norm som finns för deras arbete och att det på så vis blir lättare för 

externrevisorerna att känna tillit till deras arbete. Mouchard på Ernst & Young 

menade, något avvikande, att det var det individuella arbetet som hon såg till och 

inte till normföljandet. Vi kan därmed se att den generella åsikten hos 

externrevisorerna är att det förväntas att internrevisorer ska följa de normer och 

standarder som finns för yrket. Att det finns en professionell organisation som 

utfärdar standarder är även av stor vikt för internrevisionen som profession 

(Abbott, 1988). Då vår undersökning också visar att IIA:s standarder följs, anser 

vi inte att det finns ett gap då det kommer till lagar, förordningar och IIA:s 

standarder. 
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Ytterligare en del av otillräcklig standard är certifiering. I den frågan menar tre av 

externrevisorerna att en certifiering, liksom åtföljning av standarder, är en 

kvalitetsstämpel som ger förtroende för internrevisorns arbete. Även här menade 

Mouchard på Ernst & Young att det inte är en certifiering som är viktigt i hennes 

bedömning, utan den enskilda individen och dennes kompetens. IIA:s etiska 

värderingar, som ligger till grund för certifiering, tar upp just kompetens, varpå 

kompetensen skulle säkras genom en certifiering. Generellt sett är det således 

externrevisorernas åsikt att en certifiering är av vikt för att skapa tillit för 

internrevisorernas arbete. Vår studie bland internrevisorerna visar att endast en av 

de fyra är certifierade. Tre internrevisorer menar dock att det kan vara av värde att 

bli certifierade, speciellt om personens inte har externrevision som en del av sin 

bakgrund. Vidare är det enligt Abbott (1988) viktigt att det finns en certifiering 

för att en profession ska bli erkänd. Detta inverkar säkerligen på 

externrevisorerna, som utifrån Abbotts (1988) kriterier är en separat profession, i 

deras bedömning av internrevisorns arbete. En separat profession förlitar sig 

förmodligen lättare på en annan erkänd professions kunskaper än på en oäkta 

professions kompetens. Här kan vi därför se att det finns ett gap mellan vad 

externrevisorerna förväntar sig av internrevisorerna och hur verkligheten ser ut. I 

andra länder där det är vanligare med en certifiering för internrevisorer kan det 

vara så att certifiering inte utgör ett gap. Som Pettersson från Swedbank påpekar 

så är det deras mål i Baltikum att certifiera alla deras internrevisorer. Således kan 

det vara på det vis att det inte finns ett förväntnings- och prestationsgap relaterat 

till internrevision till följd av certifiering i andra länder. Vi kan dock konstatera att 

certifieringsfrågan utgör ett prestationsgap relaterat till otillräcklig standard i 

Sverige. 

 

6.1.2 Otillräcklig prestation 

 

Då det gäller resterande del av prestationsgapet, otillräcklig prestation, har vi 

inom detta område valt att analysera det material som är relaterat till 

internrevisorns syfte, arbetsuppgifter och oberoende. Enligt Berggren et al (2008) 

är, i Sverige, det främsta syftet med internrevision idag att försäkra sig om att 

företagets processer och rutiner fungerar effektivt. Internrevisionen ska även 

granska den interna kontrollen och att den interna styrningen fungerar på det sätt 
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som företagets verksamhet kräver. Således är det de arbetsuppgifterna som är den 

jurisdiktion (Abbott, 1988) som internrevisorerna har, den är dock inte exklusiv 

då även externrevisorer granskar delar av detta. Detta syfte med internrevisionen 

tas upp mer eller mindre av alla våra respondenter, men lyfts särskilt fram av 

Olsson på TeliaSonera. Det är även den allmänna åsikten bland de externrevisorer 

som vi har intervjuat att det är ovanstående som är det främsta syftet med 

internrevision.  

 

Som Pickett (2004) tar upp är det väldigt varierande arbetsuppgifter som 

internrevisorerna ägnar sig åt. Detta har även framkommit under våra intervjuer 

då respondenterna har berättat om sina konkreta uppgifter. Vad de alla har 

gemensamt är dock deras fokus på operationell revision, vilket även IIA:s 

standarder (2009) tar upp att en internrevisor ska ha fokus på. Vi kan även se att 

de internrevisorer som vi har talat med arbetar ungefär på det vis som Wahlman 

(2004) föreslår som lämpligt tillvägagångssätt vid en internrevision i Sverige. Den 

första fasen är, enligt Wahlman (2004), planering och här berättar våra 

internrevisorer att de alla gör upp revisionsplaner innan de går över till den andra 

fasen som Wahlman (2004) föreslår, det vill säga genomförandet. Wahlmans 

(2004) tredje steg är rapportering och här berättar alla internrevisorerna att de 

avger rapporter över sitt arbete. På det sätt som bland annat Alieva på Alfa Laval 

beskriver rapporten under sin intervju anser vi att de är i linje med vad IIA:s 

standarder säger att en rapport ska innehålla, det vill säga riskbedömningar, 

resultat av revisionen samt förbättringsförslag. Vidare tar samtliga åtta 

respondenter upp att det är externrevisorns uppgift att fokusera på finansiell 

revision och avge ett uttalande kring företagets finansiella rapporter i en 

revisionsberättelse. Detta stämmer väl överens med Revisionslagen (1999:1079) 5 

§ samt vad Tunbjörk et al (2009) menar är externrevisorernas fokus. Vår 

uppfattning är att båda revisionsgrupperna är klara över vilka deras respektive 

arbetsuppgifter är och ingen förväntar sig att den andre ska göra någonting annat. 

Här kan även nämnas att internrevision idag, enligt Abbots (1988) kriterier inte är 

en helt separat profession utan vår bedömning, enligt Abbots (1988) kriterier, är 

att internrevisorer innehar en intellektuell jurisdiktion. De har dock en bit kvar till 

att bli en egen profession, med den kontroll och makt över sin jurisdiktion som det 

innebär. Efter denna genomgång kan vi på så vis konstatera att det inte verkar 
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finnas ett prestationsgap då det gäller internrevisionens syfte eller 

internrevisorernas arbetsuppgifter.  

 

Vi fann som sagt inget gap gällande internrevisorernas syfte och konkreta 

arbetsuppgifter. Nämnas kan dock att då internrevisorerna inte har uppnått en 

exklusiv jurisdiktion har de förmodligen inte det förtroende från externrevisorerna 

som deras faktiska kompetens ofta påbjuder. När det kommer till 

internrevisorernas oberoende är vår slutsats dock en annan. Vi har valt att studera 

internrevisorns oberoende utifrån tre faktorer; organisatorisk ställning, intern 

konsultation och prestationsbaserade belöningar. Enligt Pickett (2004) påverkas 

internrevisorns roll av hur de är organiserade genom att detta avgör vem som kan 

influera internrevisionen samt vilka möjligheter och begränsningar som det finns 

för internrevisionsavdelningen (Pickett, 2004). Hayes et al (2005) menar att det 

finns två typer av organiseringsmöjligheter för internrevisorer; underordnat 

ledningsgruppen eller underordnat styrelsen/revisionsutskottet. Våra intervjuade 

externrevisorer hade en del åsikter kring hur internrevisionens organisatoriska 

placering ser ut. De menade alla, i varierande styrka, att det är bättre att 

internrevisionen är inordnad under styrelsen eller revisionsutskottet än under 

företagsledningen. Theander på Grant Thornton menar dock att en internrevisor 

ska kunna behålla sin integritet oavsett hur de organisatoriskt är inordnade. Detta 

överensstämmer med IIA:s etiska värderingar som lyfter fram integritet som 

speciellt viktigt. Fullt oberoende, poängteras speciellt av Rasmusson på Deloitte, 

kan aldrig uppnås då internrevisorerna är anställda på företaget men de blir än 

mindre oberoende om det är ledningen som bestämmer vad som ska granskas. 

IIA:s etiska värderingar påbjuder objektivitet, vilket är en del av oberoende, för 

internrevisorer som är certifierade. Dessa etiska värderingar, eller etiska kod, är 

ett viktigt steg i internrevisionens utveckling för att bli en separat profession 

(Evans et al, 2007). Detta verkar dock inte vara något som externrevisorerna 

förlitar sig på ännu. Vidare anser Rasmusson att granskningsmöjligheter går om 

intet då internrevisorerna inte kan granska ledningens agerande om de är 

inordnade under dem. Det skulle således, enligt alla externrevisorer vara 

problematiskt om internrevisorerna inte fanns direkt under 

styrelsen/revisionsutskottet. Då samtliga internrevisorer som vi har intervjuat är 
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organiserade antingen direkt under styrelsen/Landshövdingen eller under ett 

revisionsutskott kan vi inte inom detta område se att det förekommer ett gap.  

 

Gällande intern konsultation som utförs av internrevisorer i deras respektive 

organisationer ger våra externrevisorer något varierande svar. Theander på Grant 

Thornton anser att intern konsultation av internrevisorerna kan vara skadligt för 

oberoendet och att det därför endast bör ske i en mycket begränsad skala. Övriga 

tre externrevisorer menar att det finns utrymme för internrevisorer att utföra 

konsultation utan att deras oberoende skadas. Varje konsultationstillfälle bör då 

föregås av en värdering om oberoendet tillåter just den konsultationen, menar de 

tre externrevisorerna. Enligt Picketts (2004) amerikanska utgåva är konsultation 

en del inom internrevisorns arbete men Dezoort et al (2001) visar med sin 

amerikanska studie  att de internrevisorer som utför konsultation ofta riskerar sitt 

oberoende då de kommer nära ledningen i organisationen. Pettersson på 

Swedbank berättar att de har två internrevisorer som i princip endast utför 

konsultation, således arbetar övriga internrevisorer knappt med detta. Olsson på 

TeliaSonera menar att hon utför konsultation, men inte inom riskområdet. Hon 

utför bara konsultation som inte direkt berör hennes granskningsåtaganden och 

utför alltid oberoende analyser innan hon tar på sig ett konsultationsuppdrag. Då 

vi talade med Malmer på Länsstyrelsen och Alieva på Alfa Laval berättar de att de 

utför intern konsultation inom deras kompetensområden, det vill säga revision. 

Enligt Dezoort et al (2001) och en av våra externrevisorer riskerar de således sitt 

oberoende och som Magnussen på PWC informerar om kan externrevisorerna inte 

använda internrevisorernas arbete om oberoende faller. Vi kan således sluta oss 

till att det verkar finnas ett prestationsgap, om än litet, då det kommer till intern 

konsultation utförd av internrevisorer.  

 

Slutligen ska vi inom otillräcklig prestation diskutera prestationsbaserade 

belöningar. Våra internrevisorsrespondenter har olika erfarenhet av detta. 

Swedbank och Länsstyrelsen använder sig inte alls av prestationsbaserade 

belöningar till sina internrevisorer. Pettersson på Swedbank uttryckte till och med 

att det är förbjudet. Alieva från Alfa Laval avböjde att lämna ett svar och Olsson 

berättar att TeliaSonera har prestationsbaserade belöningar för internrevisorer som 

främst är baserade på företagets resultat. Dezoort et al (2001) menar att 
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prestationsbaserade belöningar är en risk för internrevisorernas oberoende och 

enligt deras amerikanska studie leder det till att externrevisorer väljer att inte 

använda internrevisorernas arbete. Samtliga våra respondenter på 

externrevisionssidan menar att en internrevisor som har prestationsbaserad 

belöning inte är så oberoende som de skulle kunna vara. Theander på Grant 

Thornton menar att det finns två delar i prestationsbaserade belöningar som gör att 

oberoendet blir skadat. Den första delen relaterar till att en sådan belöning leder 

till att internrevisorerna inte vill uppfattas som besvärliga av de som delar ut den 

prestationsbaserade lönen. Den andra delen är att internrevisorer med sådan 

belöning kan undvika att rapportera förhållanden som påverkar denna ersättning, 

till exempel en övervärderad resultaträkning. Mouchard på Ernst & Young lyfter 

också fram att löner baserade på företagets resultat är direkt olämpliga för 

internrevisorer. Efter denna genomgång kan vi konkludera att det finns ett mindre 

prestationsgap som beror på prestationsbaserade belöning.  

 

6.2 Förväntningar och deras effekt på handlingar 

 

Efter att noggrant ha gått igenom de förväntningar som externrevisorer har på 

internrevisorer har vi nu en bättre helhetsbild av detta. För att analysera det 

material som relaterar till de båda revisorsgruppernas kommunikation och 

samarbete lyfter vi in Winters (1994) modell, som läsaren redan har stött på i den 

teoretiska referensramen. Syftet med att analysera material utifrån denna modell 

är att visa hur förväntningar och det förväntnings- och prestationsgap som vi har 

funnit påverkar relationen mellan extern- och internrevisorn. Fokus i modellen är 

externrevisorn och dennes perception, motivation, förväntningar och handlingar. 

För att fräscha upp minnet visas Winters (1994) modell nedan. 
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Vi, liksom Winter (1994), har valt att ta utgångspunkt i perceptionen hos 

externrevisorerna. Den del av vårt material som närmast relaterar till perception är 

kommunikationen mellan extern- och internrevisorn eftersom det är den som ger 

intryck av hur den andra parten är och vad den gör. Som modellen visar kan 

intryck antingen direkt ta uttryck i handlingar eller speglas i förväntningarna 

(Winter, 1994). Tre av de internrevisorer som vi har intervjuat anser att 

kommunikationen mellan revisorerna är relativt liten och att den främsta 

kommunikationen sker genom rapportutbyte av deras respektive genomförda 

arbete. Pettersson är av avvikande åsikt och menar att Swedbanks kommunikation 

med deras externrevisorer är både tät och välfungerande. Externrevisorernas svar 

är också något diversifierade. Två av dem menar att kontakten utöver ett 

rapportutbyte är sparsam. De andra två menar att kommunikationen är tätare. 

Theander på Grant Thornton informerar att hon träffar internrevisorerna relativt 

mycket i planeringsfasen av revisionen samt innan hon avger sin 

revisionsberättelse. Magnussen på PWC går ett steg längre och säger att han har 

mycket tät kontakt med många av sina klienter, ibland till och med veckovis. Han 

menar även att det finns klienter där kontakten är långt ifrån lika frekvent. Några 

av respondenterna tar upp att ett revisionsutskott fungerar som en koordinator och 

har en positiv effekt på kommunikationen mellan revisorsgrupperna och gör 

denna tätare. Svensk kod för bolagsstyrning (2004) talar för att företag ska ha 

revisionsutskott som till viss del koordinerar intern- och externrevisionen. 

Figur 7. En modell för förväntningar: Motivation/emotion, Perception, 
  Förväntningar, Handlingar  
 

Källa: Winter, 1994, Sid. 24 
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Innebörden blir att företag som är berörda av och följer koden har ett 

revisionsutskott, vilket är bra för kommunikationen mellan revisorsgrupperna. 

Som den uppmärksamme läsaren säkerligen har noterat finns det relativt skilda 

åsikter gällande intern- och externrevisorns kommunikation. Vi ser skillnaden 

både hos externrevisorerna och hos internrevisorerna. Detta bör således, enligt 

Winter (1994), leda till att olika externrevisorer har olika förväntningar på 

internrevisorernas arbete, vilket vi diskuterade tidigare i analysen och kommer att 

återkomma till längre fram. Båda revisorsgruppernas svar samvarierar, vilket 

innebär att det finns samma divergens bland externrevisorernas svar som det finns 

bland internrevisorernas svar. Detta gör att vi kan sluta oss till att extern- och 

internrevisorer uppfattar kommunikationen dem emellan på samma vis. Detta 

borde enligt Sunder (2002) leda till att samarbetet blir stabilt.  

 

Innan vi diskuterar hur förväntningar påverkas ska vi göra ett stopp vid 

motivationen hos externrevisorerna. Motivationen är den del som uttrycker vad en 

viss människa ser för syfte och mening med ett visst fenomen (Winter, 1994). Det 

i vårt material som stämmer överens med den kategorin är externrevisorernas syn 

på internrevisionen som fenomen. Samtliga externrevisorer som vi har talat med 

menar att internrevision skiljer sig åt mellan olika organisationer, men att det 

alltid är bra att det finns internrevision. Den allmänna uppfattningen hos de 

externrevisorer vi har intervjuat är att internrevisorer bidrar till en god 

kontrollmiljö i organisationen samt är en signal att organisationen värdesätter att 

ha uppsikt över sina risker och sina interna kontroller. De svaren leder oss till 

uppfattningen att externrevisorer i grund och botten är positivt inställda till 

internrevision. Effekten av detta blir att den perception som sedan skapar 

förväntningar hos externrevisorer är influerad av positiva grundtankar om 

internrevision. Externrevisorerna upplever således, enligt Winters (1994) modell, 

att syftet med internrevision är gott och det kommer att påverka deras 

förväntningar och handlingar. Här måste dock lyftas fram att motivationen 

antagligen är påverkad av att det finns en konkurens med internrevisorerna om en 

jurisdiktion som de båda skulle kunna utöva makt över, även om bevisen för det 

idag är få (Arena et al, 2009). Som Tunbjörk et al (2009) visar finns det 

överlappande områden för intern- och externrevisorer och här kommer, enligt 

Abbott (1988) interprofessionell konkurens att uppstå. Detta innebär att 
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externrevisorerna förmodligen inte vill släppa över ansvar, uppgifter och makt i 

större utsträckning till internrevisorerna eftersom de då skulle kunna ta över delar 

av externrevisorernas jurisdiktion (Evans et al, 2007). Som förhållanden idag ter 

sig verkar det dock som om externrevisorerna inte har tappat någon makt till 

fördel för internrevisorerna (Arena et al, 2009).  

 

Låt oss då, än en gång, stanna till vid externrevisorns förväntningar på 

internrevisorn. Dessa är, som bekant, influerade av den motivation och perception 

som externrevisorerna har av internrevisorernas arbete. Som vi visade ovan i 

förväntnings- och prestationsgapet finns det ett visst gap mellan vad 

externrevisorn förväntar sig att internrevisorn ska göra och vad externrevisorn 

upplever att internrevisorn faktiskt gör. Detta gap varierade i storlek mellan olika 

respondenter, vilket stämmer överens med att externrevisorerna har olika 

perception från internrevision. Vi ser således en mycket tydlig illustration över 

hur perceptionen färgar förväntningarna. Sunder (2002) menar att om parternas 

förväntningar inte är någorlunda lika eller om någon av parterna inte lever upp till 

förväntningarna är samarbetet dömt att misslyckas. Vidare hävdar Sunder (2002)  

att förväntningsstabilitet är otroligt viktigt eftersom om förväntningar stegras 

kommer det att leda till att parterna inte kan leva upp till dem. Enligt hans 

resonemang skulle ett samarbete då fallera. Detta är också förklaringen till att vi 

måste lyfta in internrevisorernas uppfattningar även om det är externrevisorernas 

förväntningar som står i fokus. Skulle vi utelämna internrevisorerna skulle vi få en 

skev bild över samarbetet mellan revisorsgrupperna. 

 

Detta leder oss in på extern- och internrevisorernas handlingar som påverkas av 

förväntningarna och har en påverkan på samarbetet. Som Winters (1994) modell 

påbjuder speglas handlingarna och i detta fall samarbete av de förväntningar som 

finns. Då vi har kunnat påvisa att det finns ett förväntnings- och prestationsgap 

borde det reflekteras i samarbetet mellan extern- och internrevisorer. Som några 

av våra respondenter påpekade under intervjuerna har SOX i USA bidragit till att 

internrevisionen har utvecklats även i Sverige. Detta ligger i linje med vad 

Richards (2003) och Zain et al (2006) lyfter fram om SOX. Zain et al (2006) 

utvecklar sitt resonemang med att säga att SOX har lett till en trend där 

internrevisionsavdelningarna på företagen växer. Enligt Abbott (1988) är detta 
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positivt för internrevisionens utveckling som profession samt deras markerande av 

jurisdiktion. Detta leder även, enligt Zain et als (2006) studie i Malaysia, till att 

externrevisorerna väljer att använda mer av internrevisorernas arbete i 

externrevisionen. Då SOX sätter legaliserade krav på amerikanska företag att ha 

internrevisionsavdelningar av viss storlek och med vissa arbetsuppgifter är det 

förmodligen på det viset att internrevision är större i USA än i Sverige. Två av 

våra respondenter på externrevisorssidan menar att internrevisionen i Sverige inte 

är speciellt utbred. Rasmusson på Deloitte och Theander på Grant Thornton 

påpekar att internrevision främst finns i väldigt stora företag och att den även där 

ibland inte är speciellt stor. Detta stämmer överens med Abbotts (1988) teori om 

att det krävs stora organisationer för att driva fram en separat profession, 

exempelvis internrevision. Undantag till små internrevisionsavdelningar är, enligt 

Rasmusson, banksfären och, enligt Theander, ideella organisationer där 

internrevisionen ofta är relativt välutvecklad. Samtliga externrevisorer som vi har 

intervjuat informerar att de är mer benägna att använda internrevisorernas arbete 

om internrevisionsavdelningen är större. Bland våra internrevisorsrespondenter 

var det just en bank som hade den största internrevisionsavdelningen. Således bör 

det då vara inom banksfären som samarbete mellan intern- och externrevisorerna 

har potential att bli mest gynnsamt till följd av storleken på 

internrevisionsavdelningen. I värdepappersföretag finns även specifika lagkrav på 

internrevisionen. Lagreglerade krav är enligt Evans et al (2007) gynnsamt för en 

professions framväxt. 

 

Liksom Sunder (2002) påpekar att det är viktigt att vilja samarbete för att få ett 

samarbete att fungera väl visar även Morrill et al (2006), i sin kanadensiska 

studie, att det är viktigt med kommunikation och samarbete för att uppnå 

effektivitet i revisionsprocessen. De menar att detta syns i att fler professionella 

organisationer för revisorer argumenterar för ett ökat samarbete mellan intern- och 

externrevisorer. I Sverige kan vi se att ett sådant samarbete finns mellan FAR SRS 

och Internrevisorernas Förening (Schöldström, 2008). Detta går något emot 

Abbots (1988) teori om interprofessionell konkurens om jurisdiktion. Hans teori 

påbjuder inte samarbete då det antagligen skulle innebära att externrevisorerna 

förlorar jurisdiktion, och således makt och inflytande, till internrevisorerna. 

Theander på Grant Thornton lyfter fram hur viktigt det är att få effektivitet i 
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revisionsprocessen genom att samarbeta och fördela de uppgifter som går mellan 

intern- och externrevisorn. Rasmusson på Deloitte är mer skeptisk och lyfter fram 

avsaknad av oberoende hos internrevisorn som hinder för att dela upp 

arbetsuppgifter. Överlag upplever vi att den allmänna åsikten bland 

internrevisorerna är att de arbetar med andra områden, främst operativ revision, än 

externrevisorerna och därför har svårt att se hur ett ökat samarbete skulle gå till. 

Med Senges (2001) ord så har revisionsgrupperna inte samma vision och upplever 

därför är samarbetet inte skulle kunna utökas på ett givande sätt. Olsson på 

TeliaSonera lyfter dock fram att ökad kommunikation alltid är positivt. 

Externrevisorerna påpekar att de främst arbetar med finansiell revision och yttrade 

även att oberoendet gör det svårt att samarbete i större utsträckning.  

 

Då det gäller prispress på externrevisorerna, som en rad författare menar ökar 

samarbetet mellan extern- och internrevisorerna (Al-Twaijry et al, 2004, Morrill et 

al, 2003, Zain et al, 2006 och Felix et al, 2001), är det inte lika framstående under 

våra intervjuer. Några av respondenterna menar att genom samarbete kan 

effektivitet uppnås och därmed kan kostnaderna reduceras, men ingen nämner en 

prispress som en förklarande orsak till samarbete. Därför menar vi att det här finns 

en diskrepans mellan den litteratur vi har tagit fram och våra respondenters svar. 

Mycket av den litteratur vi har presenterat visar på att samarbetet mellan 

revisorsgrupperna har ökat, men våra respondenter uttrycker inte något sådant i 

sina svar. De flesta menar att samarbetet är litet men att det fungerar bra som det 

är idag. Även om internrevisorerna vi har talat med menar att de arbetar mycket 

med risker och förbättringar inom intern kontroll, vilket Piper (2007) menar ska 

öka samarbetet och öka externrevisorernas tillit till arbetet, är det inget vi kan se 

påverkar våra respondenter idag.  

 

Samarbetet är idag litet, enligt sex av våra respondenter. Magnussen på PWC och 

Pettersson på Swedbank menar dock att det är betydligt större än vad de övriga 

respondenterna uttrycker. För att relatera detta till Richards (2003) amerikanska 

rapport om samarbetsformer kan vi lyckligtvis inte se att någon av respondenterna 

ligger i första kategorin; inget samarbete. Enligt Richards (2003) skulle det 

innebära att ingen av parterna är intresserade av samarbete och att inget samspel 

sker. Vår uppfattning är att de flesta av våra respondenter idag har en relation till 
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intern- respektive externrevisorn som ligger i den andra kategorin; kostnad-nytta 

relationen. Innebörden, enligt Richards (2003), är att samarbete sker endast då det 

upplevs som att nyttan är större än kostnaden för att ta kontakten och samarbeta. 

Ett exempel kan vara att kommunikation sker vid möten med revisionsutskottet 

som båda parterna ändå måste genomföra. Samarbetet blir då resurseffektivt och 

nyttan anses större än kostnaden. Vidare verkar några av våra respondenter 

befinna sig i Richards (2003) tredje kategori; delat samarbete. Ett exempel på 

detta från våra intervjuer är Theander från Grant Thornton som menar att ett visst 

samarbete sker i planeringsfasen då det är gynnsamt att stämma av med varandra 

vad den andra parten gör. Richards (2003) presenterar även en fjärde kategori som 

han benämner partnerskap. I ett sådant samarbete tänker båda revisorerna på hur 

deras arbete kan fördelas och samtliga uppgifter som är möjliga att dela på blir 

uppdelade. Vidare är kontakten mycket frekvent mellan parterna. I denna kategori 

ser vi inte att någon av våra respondenter är idag, om än Pettersson på Swedbank 

verkar vara i gränslandet mellan kategori tre och fyra. Det bör vara i kategori fyra 

som samarbetet mellan extern- och internrevisorn bäst kan optimera den totala 

revisionsprocessen för företaget. Det kan dock vara så att det inte finns intresse 

från externrevisorernas sida att utveckla samarbetet till följd av att de skulle 

riskerar att förlora jurisdiktion (Abbott, 1988), men detta är inget som de själva 

påtalar och således inget som vi kan bekräfta. Vidare kan här nämnas att Abbotts 

forskning (1988) är av anglosaxiskt ursprung och hans resultat kan därför vara 

problematiska att direkt översätta till svenska förhållanden.  

 

Med det lilla urvalet av respondenter som vi har använt i denna undersökning är 

det svårt att uttrycka en allmän åsikt, men om det måste göras får vi säga att 

samarbetet mellan intern- och externrevisorer generellt sett är litet. Vi menar, med 

Winters (1994) modell som stöd, att det sparsmakade samarbetet är en följd av det 

förväntnings- och prestationsgap som vi presenterade tidigare i detta kapitel. 

Prestationsgapet relaterat till certifiering, intern konsultation och oberoende är en 

av anledningarna till att samarbetet inte är större än vad det är idag. Sunder (2002) 

verkar ha rätt i att det måste finnas stabila förväntningar som kan levas upp till för 

att få ett gott samarbete. Även Senge (2001), som menar att en gemensam vision 

är grundläggande för att ett samarbete ska optimeras verkar ha rätt. Då vi inte kan 

se att intern- och externrevisorer arbetar mot samma mål och visioner har de inte 
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heller ett fullt utvecklat samarbete. I fallet mellan extern- och internrevisorer finns 

det en förväntningskongruens och således, som vi har påvisat, är samarbetet inte 

fullt utvecklat till sin potentiella utsträckning.  
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7. Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett eventuellt förväntnings- och 

prestationsgap mellan internrevisorer och externrevisorer vad gäller 

internrevisorns roll och arbete samt dess konsekvenser för parternas samarbete. 

För att runda av vår uppsats vill vi nu ge svar på de frågeställningar som vi 

inledningsvis satte upp för att uppfylla vårt syfte. Den första frågan rörde 

huruvida det finns ett förväntnings- och prestationsgap. Det har vi under vår 

informationsinsamling, intervjuer och analysprocess funnit att det finns och att det 

främst är relaterat till internrevisorns certifiering, intern konsultation och 

oberoende. För att enkelt beskriva vår slutsats gällande den första frågeställningen 

presenterar vi för läsaren en illustration över hur det förväntnings- och 

prestationsgap, som vi har funnit belägg för, ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även anledningarna till att det finns ett förväntnings- och prestationsgap visas i 

ovanstående figur och leder oss därför över till vår andra frågeställning som 

 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som vi har kunnat dra utifrån vår 

genomförda studie. Kapitlet möter syftet med uppsatsen och innehåller svar på de 

frågeställningar som vi presenterade i inledningskapitlet.  
 

Källa: Modifierad version av Porter, 1993, Sid.50 

 

Figur 6. Påvisat förväntnings- och revisionsgap mellan intern- och 
 externrevisorer 
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behandlar just varför det finns ett förväntnings- och prestationsgap. Vi har under 

arbetets gång funnit att det finns ett förväntnings- och prestationsgap som är 

relaterat till internrevisorernas certifiering och deras oberoende. Även ett litet 

prestationsgap har funnits som relaterar till internrevisorns roll som internkonsult. 

Vår studie visar att externrevisorerna generellt sett förväntar sig att 

internrevisorerna ska vara certifierade och ser en certifiering som en 

kvalitetsstämpel på deras arbete. Vi har visat att endast en av fyra internrevisorer 

är certifierade och hävdar därför att det finns ett gap mellan vad externrevisorerna 

förväntar sig av internrevisorerna och vad de i praktiken upplever att de får av 

dem. Vidare kan vi även sluta oss till att internrevisorns oberoende utgör ett gap. 

De internrevisorer som har ingått i studien har berättat att de arbetar med intern 

konsultation på sina respektive företag. De har även delgett oss att det finns fall då 

prestationsbaserade belöningar används för internrevisorer. Detta anser våra 

externrevisorer är problematiskt då det riskerar internrevisorernas oberoende, 

vilket gör att externrevisorerna inte kan förlita sig på det arbete som har utförts av 

internrevisorerna. Vi tog även upp internrevisorernas organisatoriska ställning då 

vi diskuterade oberoende med våra respondenter. Gällande den frågan kunde vi 

dock inte finna ett gap. Inte heller har vi funnit ett gap relaterat till 

internrevisorernas konkreta arbetsuppgifter, deras efterlevnad av lagar och 

standarder eller syftet med internrevision. Vår slutsats gällande vår andra 

frågeställning är således att förväntnings- och prestationsgapet finns på grund av 

förväntningsskillnader i internrevisorernas certifiering, roll som internkonsult och 

deras oberoende.  

 
 
Vi har även funnit att detta förväntnings- och prestationsgap leder till att 

samarbetet mellan intern- och externrevisorer inte blir optimerat. Det vi kan sluta 

oss till gällande den tredje frågeställningen är således att externrevisorernas 

förväntningar skiljer sig från vad de upplever att internrevisionen gör, vilket leder 

till att samarbetet inte blir så välfungerande som det har potential att bli. Detta 

grundar vi dels på att det inte finns en förväntningsstabilitet då internrevisionen 

har utvecklats en hel del under de senaste åren, dels anser vi att externrevisorerna 

helt enkelt inte förväntar sig att de kan få användning för internrevisorernas arbete 

i större utsträckning. Således blir samarbetet underutvecklat då det inte finns en 
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uttalad vilja att öka det. Detta kan vara en följd av att externrevisorerna inte vill 

släppa över ansvar, uppgifter och makt till internrevisorerna då det skulle innebära 

att jurisdiktionen som externrevisorerna idag har skulle bli delvis övertagen av 

internrevisorerna. Vår undersökning har dock visat att externrevisorer i grunden är 

positivt inställda till internrevision, vilket leder oss till att tro att det kan ske en 

utveckling i samarbetet mellan de båda revisorsgrupperna. Som det ser ut idag är 

vår slutsats att samarbetet är underutvecklat på grund av att det finns ett 

förväntnings- och prestationsgap mellan vad externrevisorerna förväntar sig och 

vad de upplever att de får av internrevisorernas arbete.  
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8. Betänkligheter och förslag till fortsatt forskning 

 

I följande kapitel presenteras först våra betänkligheter kring vår egen uppsats 

resultat. Vidare presenteras möjliga och intressanta förslag till fortsatt forskning 

inom ämnesområde. Förslagen som beskrivs nedan ligger ofta utanför det syfte 

som vi har arbetat utifrån och vi har därför inte själva utforskat dem.  
 

 

Under uppsatsens gång har vi funderat kring de resultat vi skulle få och slutligen 

de resultat som vi fick. Det har i efterhand visat sig att ett revisionsutskott på ett 

företag har en större betydelse för relationen mellan intern- och externrevisorn än 

vad vi först trodde. Det är lätt att vara efterklok, men vi inser nu att vi hade fått 

mer jämförbara svar från våra respondenter om vi enbart hade valt ut 

intervjuobjekt från företag med revisionsutskott. Vidare tror vi att det hade varit 

klokt att inrikta sig mot en viss typ av företag eller en viss typ av bransch för att få 

mer kongruenta resultat och för att kunna få en mer slagkraftig analys. Det finns 

skillnader mellan de personer som vi har intervjuat som är relativt överhängande 

och som därför gjort våra resultat något divergenta. En sådan påtaglig skillnad är 

att internrevision är betydligt mer utbredd inom banksektorn, traditionellt sätt, 

jämfört med övriga företag. Vidare är myndigheter ålagda enligt lag att ha en viss 

typ av internrevision, vilket övriga respondenter inte har. Vår initiala tanke var att 

tala med internrevisorer från olika branscher för att få en bredd i vår uppsats. Vi 

inser nu att även om det gav en bredd blev det svårt att dra slutsatser med så pass 

få respondenter som vi hade.  

 

Den studie som vi har genomfört är en liten N-studie. Således är resultaten 

problematiska att generalisera, som nämnts ovan, till någon större population. 

Vårt första förslag till fortsatt forskning är därför att genomföra en studie i ett 

större format med mer kvantitativa inslag för att bättre kunna generalisera 

slutsatserna. Vi har funnit att detta ämnesområde inte är speciellt utforskat, 

framförallt inte i Sverige, vilket gör att det finns möjligheter att vinkla 

frågeställningar i olika riktningar. Exempelvis skulle andra uppsatser och 

rapporter kunna fokusera på en specifik bransch, på externrevisorer som har 

inriktat sig mot en viss typ av företag eller mot svenska företag som är noterade 

på någon av de amerikanska börserna. Det sistnämnda blir speciellt intressant då 
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det i USA, till följd av SOX, finns lagstadgade krav på internrevisionens 

utformning, storlek och uppgifter. Att studera vilken influens SOX haft på 

samarbetet mellan intern- och externrevisorn skulle vi således rekommendera att 

fortsatt forskning utreder.  

 

Som vi tog upp inledningsvis finns det ett samarbete mellan FAR SRS och 

Internrevisorernas Förening för att öka utbytet mellan revisorsgrupperna. Detta 

samarbete är i inledningsfasen och vi kan här se att det finns många möjligheter 

till fortsatt forskning. Först och främst är det intressant att följa projektets 

utveckling och se vilka konsekvenser som följer då projektet framskrider. Efter att 

hela projektet har genomförts anser vi att det är högst relevant och definitivt 

intressant att se till hur samarbetet mellan intern- och externrevisorer har 

förändrats. Vi skulle gärna se att det görs en ny utredning som analyserar 

förväntnings- och prestationsgapet mellan vad externrevisorer förväntar sig av 

internrevisorer och vad de upplever att de får av dem efter att projektet har 

genomförts. En tidsstudie skulle således vara aktuell där vår studie reproduceras i 

större skala för att sedan upprepas då FAR SRS och Internrevisorernas Förenings 

gemensamma projekt är slutfört.  

 

Vi har i denna uppsats konstaterat att internrevision, idag, inte är en separat 

profession utan befinner sig under utveckling. Vi ser här ett mycket intressant 

område för fortsatta studier då utvecklingen kommer att pågå en tid framöver. Att 

reproducera Abbots studie från 1988 på svenska internrevisorer ser vi som en 

möjlighet men det finns även rum för studier som studerar internrevision utifrån 

hans kriterier i svenska förhållanden. För att återknyta till samarbetet mellan FAR 

SRS och Internrevisorernas förening ser vi här att det blir relevant att studera 

interprofessionell konkurens mellan revisorsgrupperna. Vi har i denna uppsats inte 

haft utrymme för detta men det skulle vara intressant att utröna huruvida en sådan 

verkligen existerar och i vilken utsträckning. Även en djupare studie i vilka 

konsekvenser en interprofessionell konkurrens skulle få för samarbetet mellan 

intern- och externrevisorer finner vi högst intressant som fortsatt forskning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide Internrevisorer 

 

Introduktion 

• Vilken är Din titel och position på företaget? 
• Vilken bakgrund har Du, till exempel utbildning, arbetslivserfarenhet och 

erfarenhet från företaget? 
 

Internrevisorns arbetsuppgifter 

• Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
• Vilka huvudsakliga funktioner fyller internrevisionen?   
• Hur skulle Du beskriva/definiera internrevision? 
• Är Du certifierad av IIA?  
• Hur påverkar certifieringen en internrevisors arbete?  
• Hur arbetar Du med de svenska IIA:s standarder?   

 

Relation och kommunikation med externrevisorn 

• Hur ser Din kontakt med företagets externrevisor ut? 
• Hur relaterar Dina arbetsuppgifter till externrevisorns?  
• Anser Du att ett ökat utbyte mellan intern- och externrevision skulle vara 

önskvärt?  
• I vilken utsträckning och på vilket sätt uppfattar Du att externrevisorerna 

använder Ditt arbete i sin revisionsprocess? 
• Har företaget ett revisionsutskott? 
• Hur påverkar ett revisionsutskott relationen mellan Dig och 

externrevisorn? 
 

Internrevisorn och företaget 

• Hur är internrevisionen i företaget organiserad?  
• Vilken position har Du i relation till ledningen på företaget?  
• Vem/Vilka influerar Dina arbetsuppgifter? 
• Har Du även en roll som konsult i företaget, till exempel till icke-

ekonomer? 
• I vilken utsträckning används prestationsbaserade belöningar i Ditt 

företag? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Externrevisorer 

 

Introduktion 

• Vilken är Din titel och position på företaget?  
• Vilken bakgrund har Du, till exempel utbildning, arbetslivserfarenhet och 

erfarenhet från företaget? 

 

Externrevisorns arbetsuppgifter  

• Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
• Vilken typ av klienter arbetar Du huvudsakligen med? 

 

Förväntningar på internrevisorns arbete 

• Hur skulle Du beskriva/definiera internrevision?  
• Anser Du att det finns skillnader i internrevisionen hos olika klienter?   
• I vilken utsträckning och på vilket sätt använder Du internrevisorers arbete 

i Ditt arbete? 
• Finns det några uppgifter som Du anser att en internrevisor borde utföra 

som Du upplevt inte alltid utförs?  
• Hur påverkar en internrevisorns certifiering Din bedömning och 

användning av deras arbete? 
• Hur viktigt anser Du att det är att internrevisorns använder och följer 

svenska IIA:s standarder? 
• Påverkas Din bedömning av internrevisorns arbete av hur internrevisionen 

är organiserad?  
• Påverkas Din bedömning av internrevisorns arbete av om internrevisorerna 

även agerar som internkonsult i klientföretaget?   
• Hur anser Du att prestationsbaserade belöningar för internrevisorer 

påverkar Din bedömning av deras arbete?   

 

Relation och kommunikation med internrevisorn 

• Hur ser Din kontakt med klienters internrevisor ut? 
• Hur relaterar Dina arbetsuppgifter till internrevisorns?  
• Anser Du att ett ökat utbyte mellan inter- och externrevision skulle vara 

önskvärt?  
• Hur påverkar ett revisionsutskott relationen mellan Dig och 

internrevisorn?  

 


