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Titel Samspelet mellan interna och externa revisorer – Betydelsen av  

 internrevisionens oberoende och internrevisorernas objektivitet i granskning 

och kvalitetssäkring.  
 

Problem Kan en revision effektiviseras genom ett nära samarbete mellan interna 

 och externa revisorer?  

  

Hur arbetar interna revisorer för att bibehålla objektivitet och oberoende, 

hur påverkar det samarbetet med den externa revisorn? I vilken grad vågar 

den externa revisorn förlita sig på det underlag interna revisorer presenterar? 

 

Syfte  Syftet med uppsatsen är att se hur internrevisionens oberoende och 

internrevisorns objektivitet kan komma att påverka samarbetet mellan den 

interna och externa revisorn. Vidare syftar uppsatsen till att studera vilken 

påverkan den interna revisorn och dennes arbete med intern kontroll kan ha 

på den externa revisorns arbetsuppgifter och om ett nära samarbete parterna 

emellan kan effektivisera granskningen.  

 

Metod En studie har utförts med fem stycken respondenter i Stockholmsområdet. 

En kvalitativ metod har tillämpats vid insamling och bearbetning av data. 

För att uppfylla uppsatsen syfte användes semistrukturerade intervjufrågor.  

 

Slutsats Revisionen kan effektiviseras genom ett samarbete, det om det finns en 

tillfredsställande kommunikation och ett bra informationsutbyte. Vår studie 

pekar på att oberoendeproblematiken ständigt är aktuell och att den aldrig 

helt kan elimineras. Men genom kontinuerliga diskussioner kring 

oberoendeaspekten, särskilda självgranskningsprocesser och interna 

utbildningar, kan en hög grad av oberoende aktualiseras. För att avgöra i 

vilken utsträckning internrevisionens arbete kan användas gör 

externrevisorn en bedömning utifrån flertalet aspekter, däribland oberoende 

och objektivitet.  
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Problem Can an audit be more effective through a close collaboration between 

internal and external auditors? 

 

 How do internal auditors maintain their objectivity and independence, and 
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presents? 

 

 Purpose The purpose of this thesis is to see how the independence and objectivity 
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1. INLEDNING 
 

I uppsatsens inledande kapitel ges en kort introduktion till ämnet. En problemdiskussion förs 

vilken mynnar ut i en problemformulering. Vidare presenteras uppsatsens syfte samt en 

avgränsning av problemområdet. Kapitlet avslutas med en genomgång av uppsatsens 

målgrupp och fortsatta disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Revision anses vara en förutsättning för ett välfungerande samhälle och näringsliv då den ökar 

trovärdigheten och säkerställer en hög kvalitet i information om ett företags resultat och 

ekonomiska ställning (FAR, 2006a s. 19). Revision delas in i två huvudtyper, extern- och 

internrevision. Den externa revisorn är vald av bolagsstämman och granskar företaget som en 

utomstående oberoende part. Den externa revisorns arbete delas vidare in i tre huvudgrupper, 

förvaltningsrevision, revision av årsredovisning och bokföring samt efterlevnadsrevision.  

(Ibid. s. 28-30) Den interna revisorn är istället anställd i företaget och utför löpande 

granskningar och kommer med förslag på förbättringar (Moberg, 2006 s. 35). 

 

Stora redovisningsskandaler som Enron har lett till ett ökat intresse för bolagsstyrning. Det 

som hände i Enron var kortfattat att det egna kapitalet övervärderades med cirka 1200 

miljoner dollar med hjälp av manipulerade balansräkningar. Vidare uppdagades flertalet 

oetiska affärer där viktiga dokument förstörts och där företagets revisorer handlat felaktigt. 

Skandalen skapade senare en turbulens på aktiemarknaden där bolagsstyrningsrapporters 

tillförlitlighet ifrågasattes. (Flenning, 2003) Införandet av det stränga amerikanska regelverket 

Sarbanes-Oxley Act under år 2002 var USA’s försök att återställa förtroendet för 

aktiemarknaden. Sarbanes-Oxley Act har skärpt kraven för bolagsstyrningen betydligt för 

amerikanska bolag men även för bolag i andra länder som handlar på amerikansk börs. 

(Svernlöf & Blomberg, 2003) Även i Sverige har stora redovisningsskandaler uppdagats. 

Skandia skandalen under år 2003 är ett exempel där mångmiljonbelopp för bonusprogram inte 

synliggjorts i redovisningen (Carlberg, 2005). Likt många andra länder har Sverige valt att 

införa en vägledning för god bolagsstyrning, ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken 

introducerades år 2005 (Svernlöv, 2008 s. 26-27).  

 

För att erhålla en god bolagsstyrning krävs ett effektivt samarbete mellan ledning, styrelse, 

interna revisorer och den externa revisorn. Förhållandet mellan uppställda aktörer är 

avgörande i fastställandet av principer utifrån bland annat Sarbanes-Oxley Act. Relationen 

mellan interna och externa revisorer kan dock utgöra en kritisk del i samarbetet. Genom en 

effektiv kommunikation parterna emellan kan en reducering av dubbelarbete ske och 

rapportering till revisionskommitté och ledning förbättras. Vilken typ av relation som lämpar 

sig varierar från företag till företag. Flertalet faktorer avgör hur relationen kommer att se ut, 

bland annat internrevisionens storlek, företagets strategiska plan och företagsledningens åsikt 
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kring hur de två grupperna ska samverka. Vidare påverkas relationen av vilka resurser som 

finns att tillgå, hur mycket tid som behöver läggas ned samt graden av komplexitet i 

granskningen. (Richards, 2003) 

 

Ökad globalisering, ökad konkurrens, stora redovisningsskandaler och införandet av 

Sarbanes-Oxley Act har gett internrevisionen en ny roll och företag uppmuntras till att skärpa 

sin interna kontroll (Richards, 2003). Det faktum att interna revisorer kommit att fungera mer 

som rådgivande konsulter i företag har bidragit till oroligheter kring deras förmåga att fungera 

som en oberoende och objektiv part vilket påverkar ett eventuellt samarbete med externa 

revisorer. Definitionen av internrevision påvisar att den ska bibehålla objektivitet, oberoende 

och integritet i utförandet av konsultation till företaget. (Brody & Lowe, 2000) 

Internrevisionen ska förhålla sig oberoende medan de individuella internrevisorerna ska 

bibehålla objektivitet i arbetet. Begreppen kan anses likvärdiga, men enligt The Institute of 

Internal Auditors`s (IIA) definition skiljer de sig åt. Att internrevisionen ska fungera 

oberoende innebär att det inte ska förekomma något hot gentemot verksamhetens möjlighet 

att verka objektiv i utförandet av sina förpliktelser. Med objektivitet åsyftas att internrevisorer 

ska anta ett förhållningssätt som tillåter dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett trovärdigt 

sätt utan förekommande brister i kvalitet. (IRF, 2004 s. 18) FAR framför vidare att en 

internrevisor aldrig kan anses oberoende i förhållande till ledningen då denna är anställd i 

företaget. Dock kan internrevisorn ändå inta en självständig roll i företag och arbeta på ett 

objektivt sätt. (FAR, 2001 s. 42) 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Hult (1994) kan ett nära samarbete mellan interna och externa revisorer bidra till en 

effektivare revisionsprocess. Då den interna revisorn är en del av företaget besitter denna en 

kompetens avseende företagets struktur och processer som inte den externa revisorn kan 

erhålla. Istället kan den externa revisorn lära av den interna revisorn och tillföra nya 

perspektiv samt påvisa viktiga aspekter från tidigare granskningsuppdrag. Båda parter kan på 

så vis lära av varandra och arbeta effektivare. (Hult, 1994) Internrevisionens uppgifter 

fokuserar på kontroll och granskning i syfte att skapa en god intern kontroll i företaget. 

Kraven för interna revisorer är inte lika höga i förhållande till externa revisorer, särskilt 

gällande auktorisering vilket inte fordras för interna revisorer. Det kan leda till att en bristande 

tillit uppstår avseende de interna revisorernas arbete vid ett samarbete. 

 

För att utföra en värdefull granskning måste en hög grad av oberoende existera. Här kan 

problem uppstå då en internrevisor kan anses brista i sin objektivitet då denna är en del av 

företaget och arbetar nära ledningen. Vid konsultation är de interna revisorerna ansvariga 

gentemot ledningen, revisionskommittén samt underställande chefer med vilka de ofta 

etablerar en nära relation. Den nära relationen kan medföra problem då eventuellt de interna 

revisorerna inte rapporterar felaktigheter i granskningen av rädsla för att riskera relationen. 

(Brody & Lowe, 2000) 
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Vid ett samarbete bör de externa revisorerna ta hänsyn till de interna revisorernas objektivitet, 

kompetens och prestationer samt vilken grad av subjektivitet som återfinns i 

revisionsuppgiften, det för att avgöra i vilken utsträckning de vågar förlita sig på 

internrevisionens material. (Dezoort et al, 2001) Om det råder en negativ attityd avseende de 

interna revisorernas kompetens, kan även det komma att påverka samspelet parterna emellan 

negativt (Brody et al, 1998). 

 

Diskussioner kring samspelet mellan interna och externa revisorer samt parternas oberoende i 

granskningen förs kontinuerligt, inte minst efter införandet av regelverk som Sarbanes-Oxley 

Act, vilket gör det intressant att undersöka internrevisorers oberoende. Några år har passerat 

sedan införandet av regelverket och internrevisorer bör i dagsläget ha intagit sina nya mer 

konsultativa roller i företagen. Därmed upplevde vi att det var av intresse att undersöka hur 

relationer mellan interna och externa revisorer etablerats och hur internrevisorernas arbete ser 

ut idag. Med den konsultativa rollen uppstår problematiken med att vidmakthålla objektivitet i 

granskningen. Studier har utförts kring samspelet mellan parterna men tidigare har inte fokus 

legat på internrevisionens oberoende, vilket vi anser påverkar denna relation betydligt. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion ställer vi oss följande frågor: 

 

 Kan en revision effektiviseras genom ett nära samarbete mellan interna och externa 

revisorer?  

 Hur arbetar interna revisorer för att bibehålla objektivitet och oberoende, hur påverkar 

det samarbetet med den externa revisorn? I vilken grad vågar den externa revisorn 

förlita sig på det underlag interna revisorer presenterar? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se hur internrevisionens oberoende och internrevisorns objektivitet 

kan komma att påverka samarbetet mellan den interna och externa revisorn. Vidare syftar 

uppsatsen till att studera vilken påverkan den interna revisorn och dennes arbete med intern 

kontroll kan ha på den externa revisorns arbetsuppgifter och om ett nära samarbete parterna 

emellan kan effektivisera granskningen.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att endast studera företag med egna avdelningar för internrevision. 

Vidare ämnar uppsatsen endast undersöka större börsnoterade bolag. Avslutningsvis berörs 

Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning endast översiktligt utifrån relevans för 

uppfyllandet av uppsatsens syfte.  

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen vänder sig i första hand till ekonomistudenter, interna revisorer och externa 

revisorer. Uppsatsen ger en inblick i hur interna och externa revisorer uppfattar varandras 

profession och hur de tillsammans verkar för att säkerställa ett tillförligt material. Uppsatsen 

bidrar vidare till att ge en bild av hur internrevisionen arbetar för att bibehålla en hög grad av 
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oberoende i sin granskning. Förhoppningen med uppsatsen är att den ska ge en fördjupning i 

samspelet mellan interna och externa revisorer samt ge förslag till fortsatt forskning för 

intresserade ekonomistudenter.  

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Kapitel 2 – Metod 

I kapitel två presenteras uppsatsens metod. Här förs en diskussion kring vilket 

tillvägagångssätt som tillämpats vid framställandet av uppsatsen. Fokus ligger på hur data 

insamlats och huruvida den förhåller sig trovärdig. Undersökningens validitet och reliabilitet 

diskuteras vidare i syfte att ytterligare säkerställa ett trovärdigt underlag för uppsatsen.  

 

Kapitel 3 - Referensram 

I uppsatsens referensram presenteras den litteratur som ligger till grund för undersökningen. 

Kapitlet inleds med en genomgång av externrevision vilken delvis inkluderar de uppgifter 

som tillfaller den externa revisorn samt de lagar och regler som påverkar revisionen. Vidare 

ges en kort presentation av Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning. I kapitlet 

behandlas sedan internrevision och dess oberoende, här diskuteras även intern kontroll vilken 

utgör en viktig del av internrevisionen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring samarbete 

mellan externa och interna revisorer samt vilka för- och nackdelar det kan resultera i.  

 

Kapitel 4 – Empiri 

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras det material som insamlats från intervjuer med externa 

och interna revisorer. Kapitlet inleds med en kort presentation av uppsatsens respondenter. 

Vidare presenteras material inhämtat från tre internrevisorer som verkar inom handel 

respektive bank. I avsnittet tillhandahålles en genomgång av internrevisorernas arbetsstuktur 

gällande riskbedömning, granskning av intern kontroll och bibehållande av oberoende. 

Avsnittet avseende internrevision avslutas med en presentation av respondenternas 

erfarenheter av att samspela med bolagets externa revisor.  Kapitlet fortsätter med ett avsnitt 

tillägnat externrevision där material är inhämtat från två externa revisorer vilka verkar inom 

två av de större revisionsbyråerna i Sverige. Avsnittet inleds med en kort presentation av 

bolagen och respondenternas erfarenheter av revision efter införandet av Sarbanes-Oxley Act 

och Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare behandlas respondenternas upplevda samarbete 

med internrevisioner. Kapitlet avslutas med en presentation av hur bedömning av 

internrevisorers arbete går till i respektive revisionsbolag.  

 

Kapitel 5 – Analys 

I det femte kapitlet ställs referensramen mot den insamlade empirin. Materialet analyseras och 

reflektioner framförs. Strukturen i kapitlet är uppbyggd utifrån fyra återkommande teman i 

uppsatsen, arbetet med intern kontroll, bedömning av utfört arbete, oberoende och samarbete. 

Vid hänvisning till referensramen tydliggörs vilket avsnitt informationen är hämtad ifrån.  
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Kapitel 6 – Slutsats 

I uppsatsens sista kapitel presenteras våra slutsatser utifrån problemställningarna. Uppsatsen 

avslutas med en slutlig diskussion samt en presentation av förslag till fortsatt forskning.  
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2. METOD 

 
I följande kapitel redogörs det tillvägagångssätt som tillämpats vid framställandet av 

uppsatsen. Diskussioner förs kring vilket angreppssätt som tillämpats vid problemlösningen 

och vilken data som ligger till underlag för studien. I syfte att säkerställa en hög grad av 

trovärdighet förs en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med 

en kritisk granskning av källor, det för att skapa ett starkare och mer tillförlitligt underlag för 

uppsatsen. 

 

2.1 Ämnesval 

Ett intresse för revision förde oss in på uppsatsens ämne. Idén att skriva om intern- och extern 

revision uppkom i samband med kursen Ekonomistyrning och redovisning där ämnet togs upp 

som ett förslag till magisteruppsatsämne. Efter en lättare litteratursökning, som senare ledde 

till ett första utkast på uppsatsen i form av en promemoria i tidigare angiven kurs, upplevdes 

ämnet desto mer intressant.  

2.2 Undersökningsmetodik 

Med utgångspunkt i problemformulering och syfte tillämpades en kvalitativ 

undersökningsmetod vid framställandet av uppsatsen. Ambitionen med uppsatsen var att 

skapa en bred och djup förståelse för samspelet mellan interna och externa revisorer och de 

faktorer som kan komma att påverka detta. Därmed ansågs det lämpligt att tillämpa en 

kvalitativ undersökningsmetod. Det då fokus ligger på beskrivande data, exempelvis texter, 

uttalanden och observerbara beteenden (Olsson & Sörensen, 2007 s. 65). En kvalitativ metod 

ger även utrymme till flexibilitet i arbetet vilket kan leda till intressanta variationer i studiens 

utfall (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001 s. 63 ff). Kvalitativa intervjuer användes 

följaktligen för att besvara problemformuleringarna och uppnå uppsatsens syfte.   

2.3 Datainsamling 

En välstrukturerad datainsamling är en väsentlighet för att utföra en studie, besvara 

problemformuleringar och uppfylla syftet med studien. Data delas in i två delar, primärdata 

och sekundärdata vilka behandlas nedan (Patel & Davidsson,  2003, s. 63). 

2.3.1 Primärdata och urval av respondenter 

Primärdata är förstahandsinformation som insamlas för att uppfylla syftet med studien (Ibid. 

s. 65). I uppsatsen utgörs primärdata av intervjuer med interna och externa revisorer. Syftet 

med intervjuerna var att se hur respondenterna ser på ett eventuellt samarbete yrkena emellan, 

hur de känt sig bemötta av den andre parten samt hur internrevisionen arbetar för att behålla 

sitt oberoende.  

 

Intervjuer har genomförts via besök hos respondenter respektive över telefon på grund av 

geografiskt avstånd. Intervjutillvägagångssättet gav oss en personlig kontakt vilket skapade en 

möjlighet att ställa följdfrågor. Tillgängligheten har fått utgöra utgångspunkten i urvalet av 

respondenter, det då intervjuer på plats eftersträvades.  Stockholm kom att bli huvudpunkten 
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vid kontakt med respondenter, då det vid inledningen framkom att externa revisorer som 

granskar stora bolag, i nära anslutning till oss med enskilda avdelningar för internrevision, 

främst var belägna i Stockholm. Urval av revisionsbyråer har skett efter storlek, det då större 

revisionsbyråer med större säkerhet har mer erfarenhet av samarbete med interna revisorer.  

 

Vid undersökningen av interna revisorer gjordes ett urval utifrån större bolag med inneboende 

avdelningar för internrevision. Inledningsvis listades företag där sådana kunde förväntas 

förekomma. Senare utfördes en granskning av företagens hemsidor i syfte att finna 

information kring bolagsstyrning. När det framkom att det i företaget fanns en internrevision 

kontaktades den.  

 

Då det för oss i somliga företag uppstod svårigheter i att hitta rätt i organisationen samt 

lämplig kontaktperson, inleddes processen med förfrågningar via e-post. På så vis kunde en 

vidarebefordring ske till lämpliga respondenter, där det tydligt framkom en lämplig 

respondent kontaktades denna direkt via telefon. Vid kontakt med respondenter gavs en kort 

presentation av uppsatsens syfte och varför en intervju med respondenten bedömdes 

intressant. Då ämnet kan uppfattas som känsligt tillfrågades samtliga respondenter om de 

önskade förbli anonyma, vilket majoriteten önskade. Därmed presenteras respondenterna samt 

de bolag inom vilka de verkar, följaktligen inte vid namn.  

 

De tre respondenter som respresenterar internrevision i undersökningen är alla aktiva inom 

större bolag. Dock skiljer sig deras avdelningar åt avseende storlek och arbetsstruktur. Då ett 

av bolagen är en bank så måste en internrevision finnas vilket gör det intressant att jämföra 

med bolag där sådant inte är reglerat. Det då samarbetet ser annorlunda ut och då arbetet är 

mer styrt. Vidare är en av respondenterna verksam inom en handelskoncern där han ensam 

utgör internrevisionen vilket innebär att han utför samtligt revisionsarbete, extern hjälp hyrs 

emellertid in vid behov. Som framgår i avgränsningen så ämnar inte uppsatsen att undersöka 

avdelningar där interna revisorer hyrs in. Men då respondenten i stort gör allt arbete själv 

bedömde vi att denne ändå var relevant för undersökningen. Frågor avseende det arbete som 

hyrs in har emellertid inte inkluderats.  Det tredje bolaget utgör en handelskoncern med en 

relativt stor avdelning för internrevision vilken ansågs intressant att jämföra emot tidigare 

angivna respondenter.  

 

Uppsatsens två externa revisorer är båda verksamma inom två av de större revisionsbyråerna i 

Sverige, deras klienter är vad som skiljer dem åt. Den ena respondenten förvaltar främst 

ägarledda företag medan den andre handhar stora börsnoterade eller finansiella bolag. 

Skillnaden gör att intressanta variationer kan framkomma.  
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2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata utgör redan insamlad information vilken ger en inblick i hur ämnet tidigare 

undersökts och bearbetats (Patel & Davidsson,  2003, s. 65). Underlag för referensramen 

utgörs av sekundära data i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. Efter fastställande av 

ämne utfördes en bred litteratursökning, utifrån insamlad information kunde sedan uppsatsens 

syfte och problemområde diskuteras fram och fastställas. Ytterligare information specifikt för 

uppsatsens syfte och problemställning insamlades vilken granskades, bearbetades och 

eventuellt förkastades vid icke relevans till ämnesområdet. Vid insamlandet av artiklar har 

hänsyn tagits till subjektivitet och personliga reflektioner som eventuellt kan avspeglas. Dock 

består en stor del av referensramen utav lagar och standarder vilka vi anser vara pålitliga.   

 

Informationssökning har främst skett i databaser som ABI/Inform, Libhub, FAR/Komplett, 

Notisum samt Mälardalens Högskolebibliotekskatalog. Frekventa sökord har varit 

internrevision, externrevision, intern kontroll, samarbete, oberoende, COSO samt dess 

engelska motsvarigheter.  

2.4 Tillvägagångssätt vid intervju 

En kvalitativ intervju präglas av enkla och raka frågor. De svar som återges är komplexa och 

innehållsrika. En kvalitativ intervju skapar ett rikligt material i vilket det oftast går att urskilja 

intressanta mönster, skeenden och åsikter med mera. Vid tillämpandet av kvalitativa 

intervjuer eftersträvas en bild av verkligheten ur respondentens ögon, vilken sedan kan tolkas 

utifrån teoretiskt perspektiv och given situation. (Trost, 2010 s.25, 33)   

2.4.1 Fastställandet av intervjufrågor 

Vid intervjuer har en intervjuguide tillämpats (se bilaga 1). Intervjuguiden består av två 

kolumner med frågeställningar, en för interna revisorer respektive en för externa revisorer. 

Intervjuguiden innehåller semistrukturerade frågor vilka har indelats i fem ämneskategorier. 

Semistrukturerade frågor ger respondenterna en möjlighet att framföra sina åsikter utan större 

risk för utsvävande svar då en fastställd intervjumall finns. (Trost, 2010 s.40) 

 

Hänsyn bör tas till att frågor kan uppfattas olika i en intervjusituation. För att minska denna 

risk har frågor formulerats på ett enkelt och lättförståeligt sätt utan att syftet med dem 

förbisetts. Intervjufrågorna är noggrant formulerade med den anledningen att de inte ska leda 

till breda tolkningar och därmed stora variationer i svar. Intervjuguiden är uppdelad i fyra 

teman med utgångspunkt i uppsatsens referensram, interna och externa revisorers 

arbetsuppgifter, intern- och extern revision, intern kontroll och bolagsstyrning samt 

samspelet mellan interna och externa revisorer. I tre av fyra teman återkommer även frågor 

avseende internrevisorns oberoende. Nedan kopplas dessa teman samman med rubrikerna i 

uppsatsens referensram (se Tabell 1).   
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Tabell 1: Koppling mellan intervjuguide och referensram. Källa: Egen bearbetning.  

Tema Rubrik i referensram 

 

Interna och externa revisorers 

arbetsuppgifter 

 

3.1 

 

3.3.1 

 

3.3.3 

 

3.3.5 

 

Intern- och externrevision 

 

3.1 

 

 

3.3 

 

3.3.2 

 

3.3.5 

 

Intern kontroll och bolagsstyrning 

 

 

3.2 

 

3.2.1 

 

3.2.2 

 

3.3.6 

 

Samspelet mellan interna och externa 

revisorer 

 

3.3.5 

 

3.4 

 

3.4.1 

 

3.4.2 

 

För att få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen har frågor översänts via e-

post i god tid innan intervju.  Förfarandet kan leda till att uppfattningar av respondentens 

reaktion vid ställd fråga kan gå förlorad. Emellertid kan ett bättre material erhållas då 

respondenten hunnit förbereda sig och eventuellt skaffat fram nödvändig information inför 

mötet. Vi känner inte att respondentens förberedelse inför intervjun har påverkat de svar som 

erhållits, istället kunde en bättre diskussion föras.  

 

Med respondenternas tillåtelse har intervjuer spelats in i syfte att säkerställa att inget 

förbisetts. Då intervjuer spelades in lades dock inte lika stor vikt vid att föra anteckningar, på 

så vis skapades en aktivare intervju där diskussioner kunde föras mer naturligt. Det inspelade 

materialet var senare en stor fördel vid sammanställandet av empirin. Efter intervjuerna 

sammanställdes materialet och skickades till respektive respondent vilket gav denne möjlighet 

att tillägga eller justera eventuella felaktigheter.  Möjlighet har även funnits till att ställa 

följdfrågor till respondenten över telefon och e-post vilket har förekommit. Kompletterande 

frågor har i efterhand ställts till de interna revisorerna gällande certifiering av anställda och 

internrevisionens eventuella prestationsbaserade ersättningar.  

 

I tabellen nedan presenteras uppsatsens respondenter och deras befattning samt hur länge 

respektive respondent intervjuats (se Tabell 2).  
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Tabell 2: Tabell över uppsatsens respondenter. Källa: Egen bearbetning. 

 

Företag 

 

 

Bransch 

 

Respondent 

 

Befattning 

 

Intervjutid 

Bolag A Handelskoncern Internrevisor A Internrevisionschef 25 min 

Bolag B Bank Internrevisor B Koncernrevisionschef 30 min 

Bolag C Handelsbolag Internrevisor C Internrevisor 25 min 

Bolag D Revisionsbolag Externrevisor D Auktoriserad revisor 20 min 

Bolag E Revisionsbolag Externrevisor E Auktoriserad revisor 25 min 

 

2.4.2 Besöksintervjuer 

Vid en besöksintervju ges en bättre bild över hur respondenten reagerar och denne kan direkt 

rådfråga vid eventuella frågetecken eller andra oklarheter. Vidare ger den personliga 

kontakten tillfälle till följdfrågor. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001 s.85) Vid 

besöksintervjuer har båda uppsatsförfattarna deltagit. Förfarandet skapade en möjlighet för 

oss att komplettera varandra ifråga om insamlat material, det då situationen kan tolkas 

annorlunda av respektive part. Genom att båda deltagit kunde mer och bättre information 

insamlas än vad som kunnat ske på egen hand.  

2.4.3 Telefonintervjuer  

Vid intervju över telefon användes en högtalartelefon för att underlätta kommunikationen. Det 

var konsekvent en av oss som förde intervjun medan den andre antecknade, detta för att skapa 

en bättre och mer professionell miljö.  

 

Vid telefonintervjuer gick möjligheten till att studera kroppsspråk och reaktioner förlorad. 

Istället lades vikt vid att utläsa respondentens reaktion utifrån dennes tonläge. 

Telefonintervjuer leder även till problematiken i att inte ha möjlighet att ställa för 

komplicerade frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001 s. 86). För att överbrygga 

problemet konstruerades frågor på ett lättförståeligt sätt. Respondenten fick även innan 

intervjun tillgång till frågorna i förberedande syfte.  

 

2.5 Tillvägagångssätt vid analys 

Syftet med analysen är att omformulera data till en ändamålsenlig och tolkningsbar form så 

att den kan användas till att ge svar på den ursprungliga frågeställningen (Backman, 1998 s. 

29). Analysen har sin utgångspunkt i referensram och empiri. I syfte att ge informationen en 

tolkningsbar form delades analysen in i, för uppsatsen, övergripande teman – arbete med 

intern kontroll, bedömning och granskning av utfört arbete, oberoende och samarbete.  
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2.6 Giltighetsanspråk 

2.6.1 Reliabilitet   

Reliabilitet syftar till att säkerställa ett tillförlitligt material och en användbarhet av 

mätinstrument och måttenheter. (Ejvegård, 2003 s. 70) Reliabiliteten är graden av 

överensstämmelse om samma mätinstrument används för att mäta samma företeelse. Det 

bästa sättet att mäta reliabiliteten är att utföra undersökningen ännu en gång med samma 

mätinstrument. Ett problem som kan uppstå är om undersökningen innefattar attitydmätningar 

då respondentens attityd gentemot frågan kan komma att ändras vid en andra mätning. 

(Olsson & Sörensen, 2007 s. 75) Det kan ske vid ett försök till att utföra samma undersökning 

som denna då respondenterna kan komma att ändra sin åsikt vad det gäller samarbetet. Vidare 

bör också hänsyn tas till att samarbete parterna emellan ser olika ut och kan komma att 

förändras. Ämnet är beroende av lagar och regler vilka med tiden kan komma att uppdateras 

vilket även det kan leda till att en senare undersökning inte kommer att ge samma resultat. 

Slutligen kan samarbetet mellan interna och externa revisorer vara avtalsenligt förutbestämt. 

Poängterade faktorer gör även att urvalet av respondenter är kritiskt för att uppnå samma 

resultat som i denna studie. Det kan komma att utgöra ett problem då våra respondenter valt 

att förbli anonyma. I vår undersökning var syftet att undersöka branschen och inte dess 

specifika aktörer varför vi ansåg att anonyma källor kunde tillämpas, vi var emellertid 

medvetna om att det påverkar uppsatsens reliabilitet. Problematiken kan reduceras genom en 

undersökning av aktörer liknande de som förekommer i denna uppsats. En sådan 

undersökning torde inte leda till några större resultatavvikelser.  

2.6.2 Validitet 

Med validitet menas att uppsatsen avser att mäta det som ska mätas. För att säkerställa en hög 

validitet är det viktigt att veta vad måttet står för och använda det konsekvent. Om 

reliabiliteten i en studie är låg så kommer också validiteten att bli låg. Däremot är det viktigt 

att tänka på att en god reliabilitet inte nödvändigtvis behöver innebära en god validitet. 

(Ejvegård, 2003 s. 73-75) I syfte att säkerställa en hög validitet har ett kritiskt förhållningssätt 

tillämpats vid gallring av källor där enbart information med hög relevans för att uppfylla 

uppsatsens syfte involverats.  

 

Diskussionen kring oberoendet kan uppfattas som känslig vilket kan leda till en problematik i 

undersökningen. Det då svårigheter i att ställa frågor kring ämnet kan uppstå vilket kan 

resultera i att icke fullständig information erhålls.  För att överbrygga problemet 

konstruerades intervjufrågor på ett sådant sätt att de inte bör uppfattas som stötande. Det utan 

att förbise syftet med dem, vilket är att ge svar på uppsatsens frågeställning.  

 

Vid intervjuer kan en viss subjektivitet avspeglas vilket kan komma att påverka validiteten. 

Ett delsyfte med uppsatsen var att undersöka hur ett samarbete fungerar och därmed måste 

hänsyn tas till denna aspekt. Det då risken finns att negativa faktorer med ett samarbete inte 

framträder. För att undvika en sådan situation har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats vid 

genomgång av insamlat primärt material. Dessutom har frågor ställts på sådant sätt att 

negativa aspekter kring samarbetet kunnat urskiljas i intervjuerna.  
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2.7 Källkritik 

För att säkerställa ett tillförlitligt material måste använda källor diskuteras kritiskt.  Ejvegård 

framför tre källkritiska kriterier som bör diskuteras i ett vetenskapligt arbete, dessa är 

äkthetskrav, oberoendekrav och färskhetskrav vilka diskuteras nedan. (Ejvegård, 2003 s. 62) 

 

Äkthetskrav 

En diskussion bör föras kring om materialet förhåller sig äkta eller om det finns anledning att 

misstänka att materialet är förfalskat (Ibid). Vid genomgång av litteratur har hänsyn tagits till 

om källan är vad den utger sig för att vara, särskild vikt har lagts vid internetkällor. De 

internetkällor som använts anses enligt oss vara tillförlitliga då de tillhör respektabla 

organisationer så som Internrevisorerna och Kollegiet för Svensk bolagsstyrning. Dock bör 

internrevisorernas hemsida ses ur det perspektivet att den är positivt vinklad avseende 

yrkesprofessionen. Det som framförs är oftast positiva egenskaper och anledningar till varför 

det är fördelaktigt för företag att ha en internrevisionsavdelning.  

 

En del av de källor som använts vid framställandet av uppsatsen uppfyller inte kravet för att 

anses vara vetenskapliga artiklar. Information från tidsskriften Balans anses dock enligt oss 

vara tillförlitlig. Vidare har amerikanska artiklar använts i uppsatsen, vilka har bedömts 

utifrån hur de kan jämföras med svenska förhållanden. Här har hänsyn tagits till att revisionen 

i USA regleras av mer komplexa lagstiftningar och regler än i Sverige. 

 

Oberoendekrav 

I urval av källor är det viktigt att granska vad som utgör ursprungskälla, det för att säkerställa 

att inget förvanskats efter vägen (Ejvegård, 2003 s. 63). Flera av de artiklar som använts i 

uppsatsen har delvis baserats på samma ursprungsmaterial och vi har kunnat finna liknande 

material i flertalet artiklar vilket ger oss en indikation om att informationen stämmer. Övrigt 

sekundärt material har mestadels bestått av lagar, regler och rekommendationer i vilka vi inte 

finner risk för förvanskning.  

 

Färskhetskrav 

Slutligen framför Ejvegård väsentligheten i att studera källans aktualitet. Hänsyn bör tas till 

hur gammal källan är, dock kan i vissa situationer äldre källor vara relevanta för att uppfylla 

en studies syfte. (Ibid. s. 64) En del av de artiklar som bygger uppsatsens referensram kan ses 

som föråldrade. Dock känner vi att det är väsentligt att ge en bild av hur samspelet sett ut 

tidigare, innan bolagsstyrningen fick framfart, för att sedan kunna ge en bild av hur samspelet 

och internrevisorns roll förändrats.  

 

 



13 

 

3. REFERENSRAM 
 

Följande kapitel inleds med en kort introduktion av extern revision – vad som krävs för att bli 

revisor samt vilka lagar och regler som ska tillämpas. Vidare ges en översiktlig bild av 

bolagsstyrning där en kort presentation framförs av hur Sarbanes-Oxley reglementet och 

Svensk kod för bolagsstyrning påverkat revisionen. I tredje delen av kapitlet presenteras 

internrevision, internrevisionens oberoende och intern kontroll. Kapitlet avslutas med en 

diskussion avseende hur ett samarbete mellan intern- och externrevision kan vara 

fördelaktigt. 

  

3.1 Externrevision 

På ägarnas uppdrag ska en externrevisor kontrollera ett företags bokföring och årsredovisning.  

Denna ska även granska hur företaget förvaltas av styrelse och verkställande direktör. 

Kontroll av den verkställande direktörens eller styrelsens handlande tillhör den övergripande 

förvaltningsrevisionen. I den kartläggs om dessa har handlat i strid mot bland annat 

bolagsordning, tillämpad lag om årsredovisning eller aktiebolagslagen, det ska då revisorn 

anmärka i en revisionsberättelse. Berättelsen ska för varje räkenskapsår tilldelas årsstämman, 

verkställande direktör och styrelse erhåller normalt istället en skriftlig rapport med 

externrevisionens iakttagelser. (IRF, i.d) En revisionsberättelse kan även användas av 

företagets intressenter som beslutsunderlag då den ger en ökad trovärdighet avseende hur 

företaget förvaltas (FAR, 2006a s. 26). 

 

”Målet för en revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse i 

vilken han eller hon uttalar sig med hög men inte absolut säkerhet” (FAR 

2006a s. 23) 

 

Revision syftar främst till att granska, planera och bedöma en förvaltning, bokföring eller 

årsredovisning samt att uttala sig om dessa och det med en skeptisk inställning (Ibid. s.19). 

Revision ska genomföras med god revisionssed vilket innefattar etiska regler och riktlinjer för 

ett professionellt förhållningssätt hos revisorn (Ibid. s. 27 ). En extern revisor kan utöver 

granskning av årsredovisningen ansvara för granskning av delårsrapporter och annan 

finansiell rapportering vilket sedan presenteras i en granskningsrapport. Yttranden är också 

något den externa revisorn förväntas lämna enligt lag, allmänna råd, föreskrifter och 

förordningar. Genom avtal mellan kund och externrevisor definieras villkor för uppdraget, 

dock inom ramen för aktuellt regelverk. Ett exempel på villkor som kan ingå i avtalet är 

vilken grad av samverkan mellan interna och externa revisorer som eftersträvas. (IRF, i.d) 

3.1.1 Tillsyn och styrning enligt lag 

Revisionsnämnden är en statlig myndighet vilken står för tillsyn och utför fördjupade 

kvalitetskontroller av utvalda externrevisionsbolag och externrevisorer. Externrevisionen styrs 

främst av associationsrättsliga förordningar, däribland revisionslagen, aktiebolagslagen, 
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revisionsstandard och god revisionssed. (IRF, i.d) Revisionsstandard (RS) har dock vid 

årsskiftet 2010/2011 ersatts med International Standards on Auditing (ISA), vilka utges av 

International Federation of Accountants (IFAC).  Det för att skapa en internationell standard 

vilken är uppdaterad efter omvärldens förväntan på revision. (Lennartsson, 2011). ISA är 

skapad och framtagen för att ge vägledning gällande de generella principer och 

tillvägagångssätt som styr revision och dess sammanhängande mål. Standarden ska tillämpas 

vid revision av bokföring och årsredovisning. Förvaltningsrevision innefattas inte i ISA då det 

är en svensk företeelse, här hänvisas istället till RevR 209 om förvaltningsrevision, en 

revisionsrekommendation av FAR vilken sammanställts med ISA som vägledning. (FAR, 

2011) En revisor i Sverige kan avvika från ISA om det är nödvändigt för att effektivare uppnå 

mål, det bör då kommenteras i revisionsberättelsen. (FAR, 2011 ISA 200 punkt, 20, 23) 

 

Rutiner och riktlinjer för kvalitetskontroller ska finnas för både externrevisionsuppdraget och 

för företaget som utför externrevisionen så att god redovisningssed tillämpas. (FAR, 2011 

ISA 220) Dock kan inte revisorns uttalanden i årsredovisningen uppfattas som någon garanti 

för företagets framtid, inte heller för ledningens förmåga att styra företaget. En revisor ska 

agera professionellt vilket innebär att denne ska beakta god revisionssed och etiska regler som 

tystnadsplikt, oberoende och integritet i sitt utövande. (FAR, 2011 ISA 200) 

 

Hur den externa revisorn ska granska det reviderade företagets interna kontroll regleras i ISA 

315. I denna fastställs att externrevisorn ska skapa sig en bild, nödvändig för revisionen, av 

företagets interna kontroll. Revisorn ska skaffa sig en förståelse för den interna kontrollens 

0komponenter - kontrollmiljö, riskbedömningsprocess, kommunikation och övervakning samt 

kontrollåtgärder. I bedömningen av den interna kontrollens komponenter ska dess utformning 

ses över samt om de rätteligen har införts. Det genom att vidta åtgärder, insamla information 

och ställa frågor till företagets anställda. Vidare ska processer som införts ses över i syfte att 

generera en förståelse av processen och resultatet av den. (FAR, 2011 ISA 315) 

3.1.2 Olika former av revision 

Det finns tre olika revisionsformer vilka presenteras nedan: 

 

 Förvaltningsrevision – Syftet med förvaltningsrevision är att säkerställa så att den 

verkställande direktörens och styrelsens förvaltning uppfyller de krav som ställs 

utifrån bolagsordning och stadgar. (FAR, 2006a s. 30) 

 Revision av årsredovisning och bokföring – Syftet med revision av bokföring och 

årsredovisning är att se till att en rättvisande bild ges av företaget, att räkenskaperna 

överensstämmer med verkligheten och att god redovisningssed tillämpas (FAR, 2006a 

s. 28-30).  

 Efterlevnadsrevision – Revision i syfte att säkerställa att lagar, standarder och policys 

efterföljs (Internal Audit Department, i.d).  
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3.1.3 Revisionsutskott 

Enligt aktiebolagslagen ska ett revisionsutskott finnas i alla börsnoterade bolag (8:49a ABL). 

Lagstiftning avseende revisionsutskott infördes i Sverige så sent som år 2009, i USA 

myntades begreppet redan vid införandet av regelverket Sarbanes-Oxley Act (SOX) år 2002. 

Den engelska motsvarigheten lyder Audit Committee, vilket översatts till revisionskommitté 

som i Sverige senare fått benämningen revisionsutskott. Bolag som tillämpar SOX använder 

dock benämningen revisionskommitté. (Svernlöv & Blomberg, 2003) Utskottets uppgift är att 

bland annat övervaka den finansiella rapporteringen och biträda vid framtagandet av revisors-

valsförslag till bolagsstämman. Vidare granskar utskottet effektiviteten i internrevisionen, den 

interna kontrollen och den finansiella rapporteringens riskhantering. Utskottet ska även ha 

god insikt i revision av koncernredovisningen och årsredovisningen samt övervaka och 

granska revisorns självständighet och opartiskhet (8:49b ABL). En ledamot i utskottet ska 

vara oberoende med revisions- eller redovisningskompetens samt vara styrelseledamot i 

bolaget. Utskottet ska även bestå av minst två externa ledarmöter som inte får vara anställda i 

företaget. (8:49a ABL)  

3.1.4 Krav för att bli godkänd och auktoriserad revisor 

Revisorstiteln är allmänt tillgänglig då den inte är skyddad, det är däremot inte tillåtet att utge 

sig för att vara godkänd eller auktoriserad revisor utan att vara en examinerad sådan (FAR, 

2006a s. 12). I revisorsförordningen (1995:665) framgår att man, för att bli godkänd revisor, 

ska ha avlagt en kandidatexamen i företagsekonomi samt ha genomgått en praktisk utbildning 

under tre år som främst berört revision av koncernbokslut, årsbokslut eller dylikt. Vidare ska 

ett prov för revisorsexamen samt ett lämplighetsprov avläggas. För att avlägga en högre 

revisorsexamen och bli auktoriserad revisor krävs, utöver kandidatexamen, ytterligare 60 

högskolepoäng eller en magisterexamen. Vidare ska en mer omfattande praktisk utbildning 

motsvarande fem år ha genomgåtts, som utöver vad som tidigare nämnts också ska innefatta 

en omfattande medverkan vid revision av företag, som på grund av sin storlek eller 

komplexitet, är svåra att revidera. Mer ingående vad den teoretiska och praktiska utbildningen 

ska omfatta framställs i Revisorsnämndens föreskrift, RNFS 1996:1. (FAR, 2011) 

3.2 Bolagsstyrning 

3.2.1 Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

SOX infördes år 2002 som en reaktion på redovisningsskandaler som Enron. Regelverket har 

väckt stor uppmärksamhet, framförallt för de ökade krav det innebär. Lagstiftningen påverkar 

främst amerikanska företag men har även kommit att påverka icke amerikanska företag, som 

bedriver handel på den amerikanska börsen och som är registrerade vid Securities and 

Exchange Commission (SEC). Lagstiftningens främsta syfte är att ledningen och den 

verkställande direktören ska ta större ansvar för bolagets finansiella rapporter och särskilt den 

interna kontrollen. Ett vidare syfte med regelverket är att återuppbygga förtroendet för 

aktiemarknaden och säkerställa att den information som lämnas till aktiemarknaden 

överensstämmer med verkligheten. Det ska uppnås genom skärpta krav avseende redovisning 

och den information som tillhandahålles aktiemarknaden, ökade krav på revisorernas 

professionalism och oberoende, skärpta krav avseende revisionens interna struktur samt 

skärpta sanktioner vid strid mot lagstiftningen. (Svernlöf & Blomberg, 2003)  
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SOX innebär stora förändringar för revisorer och de företag de reviderar. Med lagen har 

revisorer utvecklats till rådgivande experter istället för att tidigare varit oberoende aktörer. 

Lagen har bidragit till att betydelsen av interna revisorer, som granskar och säkrar kvaliteten 

avseende den interna kontrollen, har ökat. (Mcconnell & Banks, 2003) 

 

Svernlöf och Blomberg (2003) diskuterar lagstiftningens påverkan på revisorer vilket kan 

summeras som följer:  

 

 Revisorer ska rapportera till revisionskommittéer istället för direkt till ledningen. 

Bolagets huvudrevisor ska bytas ut vart femte år.   

 En revisionsbyrå får inte utföra revisionstjänster i ett bolag där, bolagets verkställande 

direktör, ekonomichef, controller eller någon med liknande ställning varit anställd i 

revisionsbyrån under det senaste året.   

 Revisionsbyrån är förbjuden att utföra tjänster som inte ingår i bolagets revision, det 

gällande till exempel värderingar eller bolagets bokföring.   

3.2.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

USA valde att hantera problematiken kring bolagsstyrningen genom att inrätta en ny 

lagstiftning. Andra länder i västvärlden har istället antagit regelverk som vägleder i 

bolagsstyrningsfrågor.  EU utarbetade år 2003 en handlingsplan för Europa som ett förslag på 

hur god bolagsstyrning kan uppnås. Handlingsplanen bygger på principen ”följa eller 

förklara”. Medlemsländernas egna nationella koder ska bygga på denna princip, bolagen ska 

antingen följa bestämmelserna i koden eller motivera och förklara avvikelser. (Svernlöv, 2008 

s. 26-27) 

 

Svensk kod för bolagsstyrning skapades år 2004 och kunde tillämpas i början av år 2005. 

(Svernlöv, 2008) Kollegiet för svensk bolagsstyrning ansvarar och förvaltar koden. Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning är ett sakorgan vilka har som övergripande uppdrag att främja god 

bolagsstyrning i noterade svenska bolag. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, i.d) 

 

Syftet med en god bolagsstyrning är att säkerställa att styrningen av ett bolag sker på ett för 

ägarnas intresse gynnsamt sätt. Det blir extra viktigt i bolag där inte ägarna står för styrningen 

eller där ägarskapet är utspritt på börsmarknaden. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, i.d) 

Koden leder till ett stärkt förtroende för potentiella och befintliga investerare samtidigt som 

den tryggar det satsade riskkapitalet i bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 

Från den 1 juli 2008 gäller koden för alla svenska bolag där handel med aktier sker på en 

reglerad svensk marknad, det vill säga NGM Equity och Nasdaq OMX Stockholm. Den 1 

februari 2010 trädde en reviderad kod i kraft. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, i.d) 

 

Syftet med koden är att tillhandahålla en tydlig och principbaserad norm för god 

bolagsstyrning. Där självreglering är att föredra framför lagstiftning kan koden vara ett 

alternativ, det då den inte anses kostsam att tillämpa eller leder till onödig byråkrati. Koden 

ska även bidra till en öppenhet gentemot kapitalmarknad, ägare och det övriga samhället. 
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Genom tillämpandet av koden avvägs och tydliggörs ansvars- och rollfördelningen mellan 

ledning, styrelse och ägare. Koden i kombination med andra bolagsrättsliga regler så som 

aktiebolagslagen och årsredovisningslagen skapar en svensk modell för bolagsstyrning. 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010) 

3.3 Internrevision 

De krav som ställs på organisationer ökar ständigt och med det även förväntningarna på alla 

sektioner av organisationen (IRF, 2004 s. 8). Företag med flera divisioner eller olika 

varumärken tillsätter ofta internrevision. Vanligt är att interna revisorer placeras ut i de olika 

divisionerna eller tillsätts för olika varumärken och att de sedan samarbetar med fokus på sin 

sektion. (Cosserat, 2000 s. 22) 

 

I en verksamhet kan ett kretslopp urskiljas där rapportering och resultatmätning sker 

regelbundet fram och tillbaka i organisationen. Det är internrevisorns uppgift att säkra 

kvaliteten i alla delar av detta kretslopp. (IRF, 2006) Internrevision är en utvärderande 

verksamhet vilken etableras som en intern funktion i företaget (FAR, 2011 ISA 610). The 

Institute of Internal Auditors (IIA) vilken är en internationell organisation för interna 

revisorer, definierar internrevision som:  

 

”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och 

rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra 

verksamheten i olika organisationer. Internrevisionen hjälper 

organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat 

värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 

ledningsprocesser.” (IRF, 2004 s. 12)  

3.3.1 Den interna revisorn 

En internrevisor ska säkerställa att processer i organisationen fungerar på ett tillfredsställande 

sätt, att uppställda mål uppnås och att inte för omfattande resurser spenderas på onödiga 

företeelser. Vid problem är det internrevisorns uppgift att underrätta ledningen och ge förslag 

på hur problemet kan åtgärdas. (Internrevisorerna B, i.d) För att säkerställa att risker och 

problem når ledning och ägare är det viktigt att det inte finns några störningsmoment i 

rapportering till bolagsledning och styrelse (IRF, 2006).  

 

Internrevisorn ansvarar för att kontrollera redovisningssystemet och den interna kontrollen i 

företaget. Denna ska även granska ekonomisk information som berör verksamheten samt 

granska företagets efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter. (FAR, 2011 ISA 610) En 

annan uppgift som åligger den interna revisorn, men som inte diskuteras i lika stor 

omfattning, är att representera organisationens intressenter. Dessa kan vara många och ha 

olika intressen, internrevisorns uppdrag blir härmed att skapa en balans utan att förlora sin 

integritet och objektivitet. Internrevisorns roll ska präglas av integritet, objektivitet och 

oberoende i arbetet med intern kontroll och kvalitetssäkring av styrning. Det är vidare 

styrelsens uppgift att försäkra sig om att den interna kontrollen i företaget är god genom att 
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hålla sig informerad avseende dess funktion samt genom att utföra kontinuerliga 

utvärderingar. (IRF, 2006)  

3.3.2 Internrevisionens placering i organisationen 

Internrevisionens arbete är beroende av vilken placering denna har i organisationen. 

Internrevisionen kan placeras in på olika sätt i organisationen, figuren nedan (se figur 1) visar 

de vanligaste förfarandena. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de riktlinjer som erhålles 

från verkställande ledning eller styrelse. Internrevisionen kan lyda direkt under styrelsen 

vilket innebär att samtliga övriga befattningshavare, inklusive den verkställande direktören 

ska granskas av internrevisorn. Om så är fallet kan internrevisorn uppleva en reducerad 

öppenhet från verkställande ledning och det blir vidare externrevisorns uppgift att ensam 

granska styrelsens arbete. Om internrevisionen istället är placerad direkt under den 

verkställande ledningen innefattar internrevisionens arbetsuppgifter granskning av samtliga 

nivåer under ledningen. Därmed blir den interna revisorn en del av ledningens dagliga 

arbetsuppgifter och rapporterar direkt till denna. (Hult, 1994) 

 

   
 

Figur 1. Internrevisionens placering i organisationen, Källa: Egen bearbetning.  

3.3.3 Lagar och förordningar 

Det finns i dagsläget inget krav på att en internrevision ska finnas i större bolag. Men enligt 

finansinspektionens allmänna råd ska finansiella bolag ha en oberoende funktion vilken ska 

granska intern kontroll, om en internrevision finns så bör denna användas för ändamålet. (FI 

2005:1 6 kap 1 §) För internrevision finns inga fastställda lagar och förordningar eller 

formella krav avseende teoretisk och praktisk utbildning. The Institute of Internal Auditors 

(IIA) har dock upprättat god revisionssed och redovisar nyheter inom yrket, standards och 

övrig väsentlig information för interna revisorer. (Internrevisorerna B, i.d) IIA har publicerat 

ett ramverk för internrevision, International Professionals Practices Framework (IPPF). I den 

återfinns bland annat den yrkesetiska koden, riktlinjer, standards samt praktiska råd. Allt i 

ramverket är inte obligatoriskt att tillämpa. Dock ska den etiska koden och standarder följas 

av samliga medlemmar. Den yrkesetiska koden fastställer ett beteende som ska eftersträvas av 

organisationer och individer vid utövande av internrevision. Här framgår vilket 

förhållningssätt och uppförande som förväntas av den interna revisorn. Fyra principer 

diskuteras i den etiska koden; objektiviteten, förtroligheten, integriteten och kompetensen. 

Dessa principer utgör ett genomgående tema i ramverket. (IRF, 2004 s. 12) 

 

Verkställande 
ledning

Internrevision

Styrelse

Internrevision
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Internrevisorernas förening är den svenska delen av IIA, vilken grundades 1951 och har sitt 

säte i Stockholm. Målsättningen med deras verksamhet är att internrevisorer ska kunna 

samverka och att all väsentlig information kring yrket ska vara tillgängligt på en plats. 

(Internrevisorerna B, i.d) 

3.3.4 Certifiering  

Enligt IIA så har internrevisionen en central roll inom Corporate Governance vilket ställer 

krav på revisorernas kompetensutveckling. Genom certifiering inom olika områden som 

anknyter till internrevision kan revisorernas kompetens framhävas. Certifiering inom 

internrevisionen kan jämföras med externrevisionens auktorisering. (Internrevisorerna A i.d)  

 

Internrevisorerna och IIA administrerar fem certifieringar, se Tabell 3: (Ibid.) 

 

Tabell 3: Internrevisionens certifieringar. Källa: Internrevisorerna A, i.d. Egen bearbetning. 

CIA 

 

Certified Internal Auditor  

Grundexamen för internrevisorer. 

CFSA 
Certified Financial Services Auditor  

En specialisering som mäter revisorns kunskap om revisionsprinciper och praktisk tillämpning 

av dessa inom bland annat försäkring och bank. 

CGAP 
Certified Government Auditing Professional  

Ett komplement till CIA som inriktas mot den statliga sektorn och dess internrevisorer.  

CCSA 
Certification in Control Self-Assessment  

En specialisering som visar på revisorns kunskap att leda olika varianter av workshops och 

seminarier med reviderade företag.  

CISA 
Certified Information Systems Auditor 

En certifiering som administreras i samarbete med ISACA, Information systems Audit and 

Control Association. En certifiering och specialisering för IT-revision inom internrevisionen.  
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3.3.5 Internrevisionens oberoende 

Idag fungerar den interna revisorn både som ett granskningsorgan inom organisation och som 

en rådgivande konsult till ledningen. Med det växande ansvaret har även betydelsen av ett 

ökat ansvar, oberoende och en ökad objektivitet växt. Den utökade rollen i kombination med 

ökad ekonomisk konkurrens och globalisering skapar ett tryck på internrevisionen som kan 

komma att äventyra dess oberoende. (Joe et al, 2009) Begreppen objektivitet och oberoende 

förväxlas ofta men de har olika betydelse, IIA beskriver dem som följer: (IRF, 2004 s. 18) 

 

”Oberoende – friheten från villkor som hotar internrevisionsverksamhetens eller 

revisionschefens möjlighet att objektivt utföra sina skyldigheter” 

 

”Objektivitet – en förutsättningslös mental attityd som tillåter internrevisioner att 

utföra uppgiften på ett sådant sätt att de tror på resultatet av sitt arbete och inga 

kompromisser avseende kvalitet har gjorts.” 

 

I definitionen av internrevision framgår att den ska fungera oberoende. Internrevisionens 

verksamhet ska vara oberoende och internrevisorn objektiv i sitt handlande. Huvudansvarig 

för internrevisionen ska rapportera till en nivå inom organisationen som gör det möjligt för 

internrevisionsverksamheten att fullgöra sin plikt som oberoende. Huvudansvarig bör vidare 

minst en gång om året rapportera till styrelsen att verksamheten utförs på ett oberoende sätt. 

Denne ska även kontinuerligt rapportera och samverka med styrelsen. De interna revisorerna 

ska behålla ett opartiskt förhållningssätt och en objektiv attityd samt sträva efter att undvika 

intressekonflikter. Om det finns misstanke kring att oberoendet begränsats ska det rapporteras 

till berörda parter. (IRF, 2004 s. 18-19) 

 

För att använda en internrevision på bästa sätt bör de inneha en ställning i organisationen som 

tillåter avdelningen att arbeta oberoende samtidigt som de individuella internrevisorerna kan 

agera objektivt. Det då de har en unik ställning som anställda i företaget där de ansvarar för 

bedömning och uppsyn av de beslut som fattas av ledningen samtidigt som de ska ge råd till 

ledningen om effektivitet och lämplighet av de interna kontrollerna.  (Joe et al, 2009) 

 

Enligt Mutchler finns sju hot mot individuella interna revisorers objektivitet vilka presenteras 

i nedanstående tabell (se Tabell 4). Hoten kan även komma att påverka hela 

internrevisionsavdelningen, främst i fall där revisionsaktiviteter består av både konsultation 

och granskning. (Mutchler, 2003 i Stewart & Subramaniam, 2010) 
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Tabell 4: Sju hot mot interna revisorers objektivitet. Källa: Mutchler, 2003 i Stewart & Subramaniam, 2010. 

Egen bearbetning.     

 

1. Självgranskning 

 

 

Då internrevisionen granskar eget utfört arbete. 

2. Socialt tryck 

 

Då intern revisorn är utsatt för påtryckningar från exempelvis 

revisionsobjektet eller revisionsgruppen 

 

3. Ekonomiskt intresse 

 

Till exempel prestationsbaserade ersättningar som kan leda till 

opartiska utvärderingar. Ett annat ekonomiskt intresse kan vara 

att någon part i revisionen kan påverka internrevisorns lön eller 

dennes ställning i företaget.  

 

4. Kulturella aspekter 

 

Ras- eller könsbaserade fördomar med mera som kan uppstå i 

multinationella organisationer om revisorn är partisk eller 

saknar förståelse för seder och lokal kultur. 

 

5. Personlig relation 

 

Där internrevisorn är släkt eller vän med revisionsobjektet. 

 

6. Kännedom 

 

Kännedom om bolaget till följd av en långssiktig relation med 

revisionsobjektet. Alternativt också om internrevisorn tidigare 

arbetat i den granskade enheten. 

 

7. Egna åsikter 

 

Om revisorn har förutfattade meningar eller gör egna 

antaganden vid utförandet av granskningen.  

 

 

3.3.6 Intern kontroll 

Att ha en god och välutvecklad intern kontroll är nödvändigt i alla företag. Det ger ett bra stöd 

för verksamheten, leder till effektivare processer och att bättre information kan förmedlas 

vilket inger ett förtroende hos intressenterna. En god intern kontroll kan också reducera 

onödiga kostnader och leder till att företaget kan undgå risken att inte uppnå sina mål. (FAR, 

2006b s. 7) Den interna kontrollen sammankopplas med ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Styrning syftar till att påverka medarbetarna i en organisation att arbeta på ett sådant sätt att 

mål uppnås. Intern kontroll får inte förväxlas med revision men kan sammankopplas med det 

arbete som utförs inom internrevision. (Haglund et al, 2001) Ansvaret att definiera den interna 

kontrollen och dess mål i en verksamhet ligger på styrelsen och ledningen (Zabihollah, 1995). 
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Det ramverk som främst används vid intern kontroll är Internal Control – Integrated 

Framework vilket lanserades 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO). COSO:s definition av intern kontroll lyder: (FAR, 2006b s. 

7)  

 

”Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen 

och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att 

bolagets mål uppnås inom följande kategorier:” 

 

 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar  

 

Enligt COSO delas den interna kontrollen upp i fem beroende komponenter; kontrollmiljö, 

riskbedömning, kontrollåtgärder, information och kommunikation samt övervakning och 

uppföljande. Ledningen måste ta hänsyn till samliga dessa komponenter för att skapa en 

effektiv intern kontroll.  Alla komponenter måste fungera och samverka. (Zabihollah, 1995) 

3.3.6.1 Den interna kontrollens påverkan på revisionen 

Det är, som tidigare påpekat, styrelsen och ledningen som ansvarar för att företaget ska ha ett 

starkt internt kontrollsystem. Det är därmed viktigt att de kan lita på de interna revisorerna när 

de försäkrar kvaliteten och effektiviteten av företagets interna kontroll. COSO pekar på 

betydelsen av internrevisorernas roll i arbetet med att införa och bibehålla en god effektiv 

intern kontroll. (Ibid.) 

 

Enligt COSO ska de interna revisorerna bistå ledningen med: (Ibid.) 

 

 Att definiera den interna kontrollen och dess mål. 

 Att upprätta intern kontroll  

 Att ta fram utvärderingsmetoder i syfte att mäta kvalité och effektivitet av den interna 

kontrollen 

 Att regelbundet övervaka den interna kontrollen  

Interna revisorer har som påvisats en stor påverkan på den interna kontrollen. Externa 

revisorer kan i sin tur använda internrevisionens dokumentation och rapporter för att skapa sig 

en bättre förståelse för den interna kontrollstrukturen i företaget. (Ibid.) I figuren nedan 

illustreras ett exempel på internrevisionens roll i den interna kontrollmiljön, (se figur 2).    
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Figur 2. Intern kontroll miljö – Internrevisionens placering. Källa: Deloitte, i.d, Egen bearbetning, svensk 

översättning.  

3.4 Samspel mellan interna och externa revisorer 

Vanligen finns en önskan att intern- och externrevisorer ska komplettera varandra. Även om 

det är den externa revisorn som bär ansvaret för att uttala sig i revisionsberättelsen samt 

fastställer externrevisionsåtgärdernas omfattning, karaktär och när de ska ske, så kan delar av 

internrevisionsarbetet vara användbart för den externa revisorn. (FAR, 2011 ISA 610) Oftast 

så finns från början en viss grad av samverkan mellan den externa revisorn och den interna 

revisorn. Externa revisorer har ofta ett intresse att samverka med de interna revisorerna 

avseende företagets interna kontroll, ur deras perspektiv är internrevisionen en del av denna. 

(Cosserat, 2000 s. 21) Tidigare undersökningar har emellertid visat att internrevisorer känner 

att externa revisorer inte förlitar sig fullt ut på deras expertis. Denna negativa attityd kan 

påverka effektiviteten av revisionen genom begränsningen i de externa revisorernas vilja att 

samarbeta. (Brody et al, 1998) 

 

Då det idag ställs högre krav på kvaliteten och effektiviteten i företagens styrning är ett 

samarbete mellan intern- och externrevisorer något som kommit att bli allt mer omdiskuterat. 

Bolagsstyrningsfrågor och styrelsens skyldigheter avseende den interna kontrollen har 

uppmärksammats under de senaste åren, vilket har lett till att internrevisionen har fått större 
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genomslagskraft. Att låta interna revisorer samverka med externa kan leda till en bättre 

kvalitet i revisionen samt en effektivare kostnadshantering vilket i sin tur leder till ett ökat 

värde i reviderade företag. (Halling, 2010) 

 

Samarbetet parterna emellan kan ske på olika sätt beroende på vilka behov och förutsättningar 

som finns i företaget. För att kunna vinna på att den externa revisorn samarbetar med den 

interna måste företaget undvika att deras arbetsuppgifter överlappar varandra. (Halling, 2010) 

Enligt Hult (1994) finns all anledning för parterna att samarbeta då det har mycket att lära av 

varandra, det uppstår enligt honom en win-win situation. Internrevisorer är en del av företaget 

och besitter en överlägsen kännedom om organisationens processer och rutiner. 

Externrevisorn har inte denna djupa kunskap kring företaget men kan istället tillföra nya 

perspektiv och bidra med erfarenheter från arbete med tidigare klienter.  

 

Företagsledningen är de som avgör vilken roll internrevisorn ska inta och målet med en 

internrevision varierar beroende på vilket behov som finns i företaget. Externrevisorn är 

istället utsedd att komma in som en oberoende part i bolaget och uttala sig avseende 

årsredovisningen. Då den interna revisorn är en del av företaget kommer denna inte att kunna 

inta en lika objektiv roll som den externa. Den externa revisorn kan inte ta hjälp av den 

interna revisorn i granskning av årsredovisning. Dock kan ett samarbete parterna emellan leda 

till ett bättre underlag för granskningen, men återigen är det då viktigt att inte förlora 

objektiviteten. Internrevisionens rapportering kan inom företaget komma att värderas högt 

avseende en åtgärds karaktär eller omfattning, ett bra samarbete mellan intern- och extern 

revisor kan därmed vara att föredra. Diskussioner bör då i förväg föras avseende hur 

samspelet ska fungera, vilken granskningsnivå som ska användas samt vilka urvalsmetoder 

som ska tillämpas. Genom flera diskussioner och möten så kan samarbetet parterna emellan 

bli desto mer effektivt. Den externa revisorn är i behov av att få tag i viktiga relevanta 

rapporter samt att bli uppdaterad avseende förändringar som kan komma att påverka arbetet. 

Omvänt kan också internrevisionen komma att bli mer effektiv om de informeras av 

externrevisionen kring aspekter som kan komma att påverka deras arbete. (FAR, 2011 ISA 

610) 

3.4.1 Bedömning av internrevisionens arbete 

Om externrevisorn önskar använda internrevisionens rapportering måste denna först göra en 

bedömning av dess tillförlitlighet enligt ISA 610. Standarden tar bland annat upp följande 

punkter: (FAR, 2011 ISA 610) 

 

 Objektivitet – vilken ställning internrevisionen har i företaget, vilka de rapporterar till, 

vilken kontakt de har till styrelsen och i vilken utsträckning deras rekommendationer 

tas emot av företagsledningen är några punkter som bedöms avseende 

internrevisionens objektivitet.  

 Teknisk kompetens – att internrevisionen besitter lämplig utbildning och kompetens 

för uppdraget eller att dess anställda är medlemmar i relevanta yrkesorganisationer är 

exempel på bedömningar kring internrevisionens tekniska kompetens.   
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 Kommunikation – att en öppen och kontinuerlig kommunikation förs med 

externrevisionen, där parterna har tillgång till relevanta rapporter och hålls 

uppdaterade om väsentligheter som kan komma att påverka den externa revisionen, är 

viktigt för att internrevisionens arbete ska kunna användas.  

 Lämplig grad av professionell omsorg – hur aktiviteter planeras och dokumenteras 

eller huruvida interna manualer och dokument anses lämpliga är slutligen något som 

bör ses över innan materialet tillämpas i den externa granskningen.  

3.4.2 Olika samarbetsrelationer 

Enligt Richards (2003) finns fyra olika typer av samarbetsformer mellan interna och externa 

revisorer.  

 

Ingen relation – Arbetsuppgifterna är olika och separata och därmed finns och behövs inget 

samarbete. Om inget samarbete finns förväntas inte internrevisionens arbete stödja den 

externa revisionen, utan denna kan klara sig helt som en oberoende part. Även om revisorerna 

inte aktivt samarbetar behöver det inte betyda att de inte kan ha möten, utbyta information och 

diskutera eventuella problem. 

 

Kostnadseffektiv relation – De interna revisorerna kommer i en kostnadseffektiv relation att 

arbeta utefter den externa revisorns riktlinjer. Revisorerna stödjer varandra vilket ger en högre 

avkastning och arbete sker utifrån att nyttan av utförda prestationer ska vara större än 

kostnaderna.  

 

Ömsesidigt samarbete – Vid ett ömsesidigt arbete eftersträvas en relation där båda parter får 

ut det maximala av tillgängliga resurser.  Hur den interna revisionen ska se ut och de resultat 

som uppkommer diskuteras gemensamt. Vidare kommer parterna även överens om vilket stöd 

de ska ge varandra i arbetsprocessen.  

 

Partnerförhållande – I ett partnerförhållande har en nära relation mellan de interna och 

externa revisorerna etablerats. Parterna samarbetar för att genomföra en effektiv granskning 

där arbetet planeras i förväg genom riskbedömningar och insamlande av material från tidigare 

utförda granskningar. En regelbunden kommunikation och planering är nyckelingredienserna 

i ett partnerförhållande. De uppgifter som ska utföras och som påverkar båda parter diskuteras 

och utförs gemensamt. Förhoppningen med denna relation är att kunna dra nytta av de 

synergieffekter som kan uppstå vid ett gemensamt arbete. 
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3.5 Sammanfattning av referensram 

 

Tabell 5: Sammanfattning av referensramen. Källa: Egen bearbetning.  

  

 

Extern revision 

Externrevision delas in i förvaltningsrevision, revision av bokföring och årsredovisning 

samt efterlevnadsrevision. En revisor ska anmärka eventuella avvikelser och iakttagelser i 

en årlig revisionsberättelse. Revision är lagreglerat främst genom associationsrättsliga 

förordningar så som revisionslagen, aktiebolagslagen, International Standards on 

Auditing (ISA) samt god revisionssed. Sedan 2009 ska även alla börsnoterade företag ha 

ett revisorsutskott. Revisionsutskottet ska bland annat biträda styrelsen vid val av revisor 

samt vara delaktiga i övervakningen av den finansiella rapporteringen. 

 

 

Bolagsstyrning 

Diskussioner kring effektiv och tillförlitlig bolagsstyrning förs kontinuerligt. I USA 

introducerades lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act i syfte att stärka tilliten till 

aktiemarknaden. I Sverige tillämpas istället en Svensk kod för bolagsstyrning, vilken är 

frivillig att tillämpa och bygger på principen ”följa eller förklara”. Koden i kombination 

med andra bolagsrättsliga regleringar som aktiebolagslagen och årsredovisningslagen 

skapar en svensk modell för bolagsstyrning.  

 

 

Intern revision 

Oberoende 

Intern kontroll 

En intern revisor är anställd i företaget. Denna granskar, utvärderar och rapporterar till 

ledning eller styrelse avseende kvaliteten i den interna kontrollen. COSO modellen kan 

användas i arbetet med den interna kontrollen. Modellen illustrerar fem områden inom 

intern kontroll vilka ledningen bör ta hänsyn till. Dessa är kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollåtgärder, information och kommunikation samt övervakning och uppföljande. 

Internrevisionen ska vidare fungera oberoende och de individuella interna revisorerna ska 

verka objektivt. Ett hot mot internrevisionens oberoende är att de i somliga fall är 

placerade under ledningen och rapporterar till denna, något som kan leda till en reducerad 

effektivitet i revisionen.  

 

 

Samspel mellan 

interna och 

externa revisorer 

 

Genom ett nära samarbete mellan interna och externa revisorer kan granskningen 

effektivseras, det om dubbelarbete kan undvikas. För att skapa en tillfredsställande 

relation är det viktigt att diskussioner förs kring hur samarbetet ska se ut och att parterna 

har tillit och respekt gentemot varandra. Samarbetet mellan interna och externa revisorer 

kan delas in i fyra samarbetsformer, ingen relation, kostnadseffektiv relation, ömsesidigt 

samarbete och partnerförhållande.  
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4. EMPIRI 
 

I följande kapitel presenteras insamlat material från uppsatsens utvalda respondenter. 

Kapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna. Vidare presenteras material 

inhämtat från tre internrevisorer. Här framförs hur de arbetar, vilken organisatorisk 

placering de har i bolaget, hur rapportering sker, hur de arbetar för att vidmakthålla ett 

oberoende och slutligen hur de samarbetar med externa revisorer. Kapitlet fortsätter sedan 

med ett avsnitt tillägnat två externa revisorer i vilket en genomgång av deras arbetsstruktur, 

syn på bolagsstyrning, samarbete med interna revisorer och bedömning av internrevisorers 

arbete ges.  

 

4.1 Beskrivning av respondenter 
 

Tabell 6: Beskrivning av respondenter. Källa: Egen bearbetning.  

 

Internrevisor A 

 

Internrevisor A är internrevisionschef i en stor handelskoncern och har arbetat som 

internrevisor i 8,5 år. Han är i grunden utbildad civilekonom och arbetade från 

början som externrevisor och var då auktoriserad. Han har även arbetat i 

näringslivet i flera år, bland annat som ekonomichef, konsult och verkställande 

direktör. Respondenten har hjälpt bolaget att bygga upp sin internrevision och har 

innan dess inte arbetat som internrevisor.  

 

 

Internrevisor B 

 

Internrevisor B har arbetat som koncernrevisionschef i banken i 17 år och innan 

dess som revisionschef i tre år. Han är utbildad civilekonom och påbörjade sin 

karriär som externrevisor och har även arbetat som ekonomichef i ett 

fastighetsbolag under en kortare period.  

 

Internrevisor C 

 

Internrevisor C ansvarar ensam för internrevisionen i bolaget och hyr in extern 

hjälp vid behov. Han har tidigare arbetat inom företaget men inte inom 

internrevision, bland annat har han varit verksam på marknadsavdelningen och 

varuförsäljningsavdelningen. Internrevisor C är från början inte ekonomiutbildad 

utan har studerat juridik på Stockholms Universitetet. Vidare har han 

arbetslivserfarenhet inom ledningssystem och uppbyggnad av struktur samt 

processkartläggningar. 

 

 

Externrevisor D 

 

Externrevisor D är auktoriserad revisor och har arbetat som externrevisor i 21 år 

varav 13 år i bolaget där han idag arbetar som uppdragsgivande revisor. Han har 

tidigare studerat till civilekonom på Stockholms Universitet och är idag en av 

revisionsbolagets cirka 125 delägare.  

 

 

Externrevisor E 

 

Externrevisor E är auktoriserad revisor och har arbetat som externrevisor i 17 år. 

Studier utfördes på Handelshögskolan i Stockholm och år 1994 påbörjade han sin 

karriär på en revisionsavdelning med fokus på bolag med utländska moderbolag. 

Han har även varit verksam på en specialistavdelning vilka främst arbetade med 

kapitalmarknadstransaktioner och amerikansk redovisning. Vidare har han arbetat 

på en avdelning med revision av finansiella bolag. Nu arbetar han dock på en vanlig 

revisionsavdelning där han ansvarar för att informera medarbetarna om revision.  
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4.2 Internrevision 

4.2.1 Inledning 

 

Samtliga respondenter inom internrevisionen har framfört att de arbetar utifrån IIA’s 

standards och den goda praxis som återfinns där. I bolag A och C finns inga formella krav att 

det ska finnas en internrevision. Bolag B är dock ett finansiellt bolag vilket innebär att de 

måste ha en internrevisionsavdelning. Internrevisor A innehar en CIA liksom sex av hans 

medarbetare, varav en även innehar en CISA (se Tabell 3). Övriga respondenter är icke 

certifierade, dock har internrevisor C framfört att certifiering kommer ske inom snar framtid. 

Vidare framför respondenterna att de inte erhåller några prestationsbaserade ersättningar, 

emellertid får alla anställda i bolag B erhålla del i bolagets vinstandelssystem. De har även 

möjlighet att, på marknadsmässiga villkor, investera i konvertibler. Respondenterna har även 

alla framfört att samarbetet till externrevisionen inte är avtalsenligt. Däremot kan riktlinjer 

inkluderas i revisionsplanen avseende specifika granskningar.  

 

Internrevisor A har till uppgift att driva och utveckla internrevisionsverksamheten inom 

koncernen. Internrevisionens arbete sker utifrån uppställda mål och riktlinjer vilka återfinns i 

ett styrdokument upprättat för koncernen. Riktlinjerna fastställs av revisionsutskottet och visar 

övergripande hur internrevisionen ska arbeta och vilka direktiv som ska följas. Olika 

tillvägagångssätt används inom internrevisionen för att säkerställa en hög kvalitet i arbete och 

rapporter. Exempelvis finns det riktlinjer som påvisar att arbete och rapporter måste granskas 

i en så kallad ”Review process” innan dessa kan godkännas. Efter varje revision överlämnas 

även ett frågeformulär till revisorer som inte huvudsakligen varit delaktiga i revisionen, där de 

får möjlighet att framföra hur de upplevt den.  

 

All organisation avseende internrevisionsavdelningen sker i moderbolaget. Avdelningen i 

bolag A består av 17 anställda, dessutom används inhyrda konsulter vid behov. Sju stycken av 

de anställda är specialiserade på butiksrevision. Vidare finns i bolaget nio stycken revisorer 

som är inriktade på operationell revision, innefattande granskning av strategiimplementering, 

viktiga processer i verksamheten, rutiner kring den finansiella rapporteringen samt efterlevnad 

av lagar, regler och interna policys.  Ytterligare ett viktigt område inom bolagets 

internrevision är IT revision, där har dock bolaget inga egna anställda utan istället sker 

samarbete med en stor revisionsbyrå. Det sker dock på internrevisionens uppdrag så att arbete 

och rutiner ska se likadana ut.  

 

Internrevisor C har istället ensam hand om internrevisionen i bolaget och därmed består hans 

arbetsuppgifter av alla delar som innefattas i revisionen, allt från genomförande och 

detaljarbete till rapportering till revisionskommitté. Det händer även att respondenten tar in 

extern hjälp i större granskningar. Hans huvudsakliga arbetsuppgift utgörs av 

revisionsuppdrag men han ska även bistå bolaget i arbetet med Sarbanes-Oxley Act (SOX). 

Arbetet med SOX sker idag inte offentligt, men regelverket används som en utgångspunkt i 

arbetet med bolagets processer. Internrevisorsföreningen granskar vid behov respondentens 

utförda arbete och urskiljer vad som fungerat respektive vad respondenten anmärkt på, det 
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sker antingen genom en extern utförlig granskning eller genom en enklare kvalitetsbedömning 

som bygger på ”hjälp till självhjälp”.  

 

Internrevisor B är koncernrevisionschef i en stor bankkoncern vars avdelning lyder direkt 

under styrelsen. Internrevisionen ska utvärdera att banken har ändamålsenliga processer för 

att hantera risker, verifiera att processer för vilka instruktioner skrivits tillämpas i praktiken 

samt granska att den finansiella rapporteringen är korrekt. Vidare har internrevisionen ett 

specifikt uppdrag vilket är att utreda och utvärdera interna oegentligheter. Internrevisionen i 

banken har ett kvalitetsgranskningsprogram vilket bygger på en rutinerad process där utfört 

arbete granskas i syfte att säkerställa att formella krav uppnås. Avdelningen består av cirka 90 

medarbetare, varav 25 stycken sitter i Stockholm och ungefär 45-50 stycken sitter ute i 

regionbankerna och ett tiotal internationellt. Det finns kvalitetsgranskning på alla nivåer i 

koncernen. De centrala avdelningarna (i Stockholm) granskar arbete som utförts lokalt, en 

revisor som inte huvudsakligen varit delaktig i revisionen ansvarar för denna granskning. Fem 

gruppchefer finns centralt och varje gruppchef kvalitetsgranskar vidare sina medarbetares 

arbete, det för att behålla oberoende och den grad av kvalitet som eftersträvas. Vidare är det 

viktigt att se till att det finns underlag för slutsatser, att granskningen är dokumenterad på ett 

riktigt sätt och att det är möjligt att gå tillbaka och ifrågasätta slutsatserna.  

 

Revision sker även på regionsnivå och för att säkerställa en hög kvalitet så granskas ett urval 

av regioner ytterligare. Det genom att ett nytt stickprov tas i syfte att jämföra med tidigare 

resultat. Internrevisor B framför att internrevisionen går långt i sin kvalitetsgranskning inom 

detta område, det för att säkerställa att det finns en objektiv grund i de slutsatser som dras. 

Som finansiellt bolag måste en internrevision finnas. Banken har däremot valt att ha en 

internrevision som täcker ett bredare område än vad som föreskrivs, det genom att inkludera 

granskning av finansiell rapportering i revisorernas arbetsuppgifter. Det då internrevisorerna 

är införstådda i processerna och har bättre förutsättningar att identifiera om något är fel ur ett 

finansiellt perspektiv.  

4.2.2 Riskbedömningar och arbete med intern kontroll 

Enligt internrevisor A är riskbedömningar en mycket viktig del i internrevisionsavdelningens 

arbete. En övergripande riskbedömning utförs i form av ett projekt som samtliga berörda 

arbetar med under en period, inklusive ledningen. I samband med projektet ges 

granskningsförslag till revisionsplanen. Internrevisor C framhäver att även de utför 

riskbedömningar, det tillsammans med ledningen och andra nyckelpersoner i bolaget där en 

diskussion förs om bolagets risker. Bedömningarna ligger sedan till grund för den årliga 

revisionsplanen vilken beslutas revisionskommittén. Internrevisor B framhäver att 

revisionsplanering är en stor del av internrevisionens arbete. Årligen upprättas en plan för 

hela koncernen samt delplaner för underliggande avdelningar. Alla planer upprättas av 

internrevisionen, men det sker först efter en grundlig diskussion med ansvariga för den 

operativa verksamheten.  
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I bolag A finns även en särskild funktion vars uppgift är att sammanställa det arbete som 

utförs i varje delbolag.  Varje bolag går igenom risker enligt en förutbestämd metodik som 

sedan internrevisionen granskar. Kompletterande möten hålls med ledning och 

nyckelpersoner i de olika bolagen där risker gås igenom och diskussioner förs kring var en 

internrevision kan tillföra något. Alla högklassade risker lämpar sig inte för en internrevision, 

exempelvis risker som kan innefatta omvärldsfaktorer vilket gör att en internrevision inte ger 

någon ytterligare bild. Men i vanliga fall kan en internrevision ge ett kvitto på att bolaget 

löpande övervakar eller följer upp risker i linje med mål och riktlinjer fastställer internrevisor 

A. Vidare framför respondenten att även deras revisionsplan är riskbaserad. Revisionsplanens 

utgångspunkt ligger i en för bolaget upprättad modell vilken ger en förenklad bild av bolagets 

alla processer. Genomgång av modellen sker regelbundet i syfte att kontrollera vilka processer 

som granskats under de senaste åren och när de är dags att granska dem igen. Ett exempel kan 

vara varulagerhantering vilket är en stor process som bör granskas vart tredje år. 

 

COSO modellen används av samtliga respondenter, det för att analysera och fånga upp risker. 

Internrevisor A berättar att de använder den i planeringsfasen och även i strukturering av 

arbete. Modellen används även mer detaljerat inför varje revision genom en bedömning 

utifrån det revisionsområde som ska revideras.  Bolag A har valt att komplettera modellen 

med ytterligare en komponent, risk för bedrägeri. Även denna aspekt analyseras med 

utgångspunkt i hur ledningen hanterar dessa risker och vilka rutiner som finns för att 

förhindra att de uppstår. Enligt internrevisor B utgör modellen en grund för allt det arbete som 

både internrevisionen och banken som helhet utför. Internrevisor B framför vidare att de 

kompletterat modellen med en betygskala från 1-5 vilken konkretiserar och tydliggör hur väl 

internrevisionen anser att det fungerar på respektive enhet. Denna bedömning följs med stor 

noggrannhet av både lokala och centrala chefer. All den granskning som utförs av 

internrevisionen i banken resulterar i en revisionsrapport innehållande en avrapportering av 

vad som granskats, vad som iakttagits samt vilka åtgärder som rekommenderas för att komma 

tillrätta med eventuella problem. Enheterna ska sedan skriftligen fastställa vad de tänker göra 

och vilka åtgärder som vidtagits. I den mån internrevisionen inte är nöjda kommer ärendet tas 

till en högre nivå.   

 

Rådgivning och stöd i verksamheten avseende den interna kontrollen är en del av 

respondenternas arbetsuppgift. Internrevisor C framför att bolaget gärna tar emot hans råd och 

att de tillämpas i stor utsträckning. Internrevisionen i bolag A ger betydande råd kring den 

interna kontrollen, vilket delvis sker genom en skriftlig rapport innehållande observationer 

och rekommendationer. Innan rapporten anses slutgiltig måste en kommentar lämnas av 

ledningen avseende vilka åtgärder de tänkt vidta. För varje kvartal följs sedan 

internrevisionens observationer upp, det på revisionsutskottets begäran då det i en koncern av 

denna storlek är vanligt att det dyker upp förbättringsmöjligheter.  
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4.2.3 Organisatorisk placering och rapportering 

 

Bolag A 

I bolag A är internrevisionen placerad under styrelsen där stor del av rapporteringen sker till 

denna samt dess revisionsutskott. En del administrativ rapportering sker även till 

ekonomichefen i moderbolaget.  

 

         
Figur 3: Bolag A´s rapportering. Källa: Egen bearbetning.  

 

Bolag B 

Internrevisionen i bolag B är underställd styrelsen. Den funktionella rapporteringen sker till 

styrelsen och dess revisionsutskott. Dessutom sker även en administrativ rapportering till 

bankens verkställande direktör. 

         
Figur 4: Bolag B´s rapportering. Källa: Egen bearbetning.  

 

Bolag C 

Internrevisor C utgör ensam internrevisionen i bolaget och är placerad under den 

verkställande direktören. Det är sedan revisionskommittén som tillhandahåller med uppdrag. 

Organisatoriskt finns därmed två enheter att rapportera till. 

 

 

 
 

Figur 5: Bolag C´s rapportering. Källa: Egen bearbetning.  
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4.2.4 Oberoende  

En av de svåra sakerna inom internrevision är att arbetet ska präglas av oberoende och 

objektivitet. All rapportering ska ske på ett oberoende sätt men samtidigt är internrevisorn 

anställd i företaget. Stöd och förståelse om internrevisionens roll från styrelse och ledning 

underlättar då enligt internrevisor A. Vidare framför respondenten att avdelningen 

kontinuerligt har utbildningar och interna möten om hur internrevisionen ska utföras på ett bra 

och oberoende sätt och samtidigt tillämpa de standarder som föreskrivs av IIA. I praktiken är 

internrevisionen ändå en del av verksamheten, internrevisor C framför därmed att han i sitt 

arbete istället brukar försöka att bibehålla en objektivitet istället för ett oberoende. För att 

kunna fungera oberoende ska, enligt respondenten, internrevisionen vara direkt underställd 

styrelsen vilket han ej är.  

 

Internrevisor C rapporterar organisatoriskt till två enheter, vilket ger en viss grad av 

oberoende då den information som ska framföras till revisionskommittén även ska 

tillhandahållas den verkställande direktören. Vanligen är den verkställande direktören en 

ensam kanal till styrelsen men för respondenten finns istället två kanaler vilket enligt honom 

formar en organisatorisk teoretisk modell för oberoende. 

 

Bärande för det här yrket är, enligt internrevisor C, förtroendet som måste bibehållas 

gentemot verksamheten för att inte revisionen ska tappa fästet där. En kritisk situation där 

oberoendeproblematiken tydliggörs kan uppstå om oenighet råder mellan respondenten och 

ledningen avseende omfattningen av en specifik risk. I en sådan situation framför 

respondenten hur viktigt det är att hålla fast vid sin bedömning. Styrelsen kan annars få den 

uppfattningen att internrevisionen brister i sitt oberoende. Även internrevisor B poängterar att 

det är av yttersta vikt att internrevisionen står på sig i sin bedömning, särskilt i de fall där de 

har en annan uppfattning än ledningen.  

 

Internrevisor B är anställd av styrelsen och framför att avdelningen försöker föra interna 

kontinuerliga diskussioner avseende vikten av oberoende och integritet, för att påvisa att det 

ska avspeglas i arbetet.  Varje gång respondenten träffar styrelsen förs diskussioner kring att 

denne känner sig oberoende, har fria vägar att gå till, har tillgång till utskottet närhelst det kan 

behövas samt känner sig fri att yttra sig i aktuella frågor.  Enligt respondenten finns en 

tydlighet i organisationen både från hans och styrelsens sida samt även från bankledningen att 

det ska finnas ett oberoende. Han framför vidare att det är viktigt att uppfattningen avseende 

oberoendet delas av samtliga inom organisationen.  

4.2.5 Samarbete med externa revisorer 

Internrevisor A framför att det inte finns något direkt samarbete med den externa revisorn 

avseende ”rent” revisionsarbete. Däremot kan parterna samarbeta vid planeringen och ha ett 

kontinuerligt informationsutbyte samt ta del av varandras slutsatser. En liknande relation till 

externa revisorer återfinns i bolag C där respondenten framför att han samarbetar med externa 

revisorer vid upprättandet av revisionsplanen, innan den kan tas emot som ett förslag hos 

revisionskommittén så sker en genomgång av planen tillsammans med externrevisionen. Både 

internrevisor A och C framhäver att kontakt med externrevisorn sker via 
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revisionsutskottsmötena där båda parterna är närvarande, vilka hålls kvartalsvis. Internrevisor 

A nämner även att all den information som lämnats till utskottet gås igenom under mötet där 

parterna även tar del av varandras planering inför kommande revision samt diskuterar 

eventuella iakttagelser. De externa revisorerna har alltid tillgång till internrevisionens 

rapporter, men den viktigaste informationen diskuteras på utskottsmöten vilket gör att 

rapporterna sällan efterfrågas. Respondenten sammanfattar vad som utförts inom avdelningen 

samt vilka observationer som fortfarande följs upp i ett formellt brev. Brevet tillhandahålles 

både utskottet och den externa revisorn innan varje möte. Motsvarande gäller för 

externrevisorn. Under året hålls enligt internrevisor A även mer informella möten där 

uppföljning sker av vad som tidigare planeras utföras samt vad som redan utförts. 

Internrevisor C framför även han att informell kontakt erhålls, vilket sker cirka en gång i 

månaden.  

 

Enligt internrevisor A ses extern- och internrevisionen som två olika delar vilka ska 

komplettera varandra. Respondenten framför att internrevisionens material inte används i den 

externa granskningen av årsredovisning eller finansiell rapportering. Det då internrevisionens 

material inte berör den finansiella rapporteringen och skiljer sig från det material 

externrevisionen tar fram. Men däremot poängterar han att det betyder mycket för bådas 

planering att det finns en kännedom avseende varandras arbete och att det ständigt finns en 

uppdatering av slutsatser på olika områden. I situationer där den finansiella rapporteringen 

behöver förbättras kan det exempelvis uppstå ett behov av att granska berörd rutin eller 

process på djupet. I en sådan situation kan internrevisionen utgöra ett viktigt hjälpmedel då de 

kan planera in en granskning av processen och sedan uppdatera externrevisionen om sina 

slutsatser. Vidare kan externrevisionen, genom att ta del av tidigare slutsatser kring en 

process, bedöma hur det kan påverka den finansiella rapporteringen och vid behov planera in 

en utökad granskning inom det området.   

 

Enligt internrevisor C kan externrevisorerna ibland uppfattas som något tillbakadragna, något 

han tror beror på att de strävar efter att bibehålla sitt oberoende. De externa revisorerna 

fokuserar på de processer som styr bokslut och årsredovisning. Under hösten sker en extern 

granskning av den interna kontrollen och dess rutiner. På våren inleds granskningen av den 

finansiella rapporteringen och redovisningen kring denna. Bolaget har haft samma 

externrevisor under en längre period vilket lett till att en god relation etablerats. Bemötandet 

av externrevisorn är alltid professionellt och kommunikationen är välfungerande enligt 

respondenten. Liksom i bolag A tar de externa revisorerna del av internrevisionens rapporter, 

men de används aldrig direkt i den externa granskningen.  Internrevisor C påvisar att han själv 

aldrig efterfrågat information från externrevisionen.  

 

I bolag B däremot finns ett nära samarbete med externa revisorer. Internrevisor B framför att 

det delvis beror på det uppdrag som internrevisionen har i banken. Det då granskning av 

finansiell rapportering ingår i internrevisionens arbetsuppgifter. Dubbelarbete sker på grund 

av det, men vanligen kan gemensamma granskningsområden identifieras tidigt och då utförs 

så kallade Joint ventures. Där granskar parterna området tillsammans istället för separat vilket 

enligt respondenten hittills har fungerat bra. Förfarandet innebär att externrevisorerna även tar 
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del av den revisionsplan som internrevisionen upprättar och kommer med synpunkter vilka 

diskuteras. Respondenten framför att internrevisionen försöker formulera och dokumentera 

revisionsplanen utifrån ett externrevisionsperspektiv, det då även den finansiella rapportering 

inkluderats i internrevisionens uppgifter. Med en tät dialog utbyts, både medvetet och 

omedvetet, ständigt information vilket gör att parterna strävar åt samma håll. Det normala är 

att respondenten samtalar med den huvudansvariga partnern flera gånger i veckan. 

Gemensamma besök på avdelningar runt om i landet genomförs även i syfte att skapa en 

gemensam plattform där det finns en bättre och ömsesidig förståelse för varandra.  

 

Samtliga respondenter anser att ett samarbete inte medför några negativa effekter. Dock 

påvisar internrevisor C att han tror att verksamheten kan uppfatta en viss grad av dubbelarbete 

då han och externrevisorn ibland ställer samma frågor. Dubbelarbete kan även uppstå i bolag 

B, men som tidigare påvisats arbetar parterna då istället tillsammans för att skapa en 

effektivare granskning.  Internrevisor B ser deras nära samarbete som en styrka, i arbetet och 

för oberoendet.  Emellanåt uppstår svåra bedömningar, inte minst i redovisningsfrågor och då 

är det en trygghet att ha fri tillgång till externrevisionens expertis framför han. De externa 

revisorerna utbildar även bolagets internrevision löpande, de erhåller likvärdig utbildning som 

externrevisionens medarbetare vilket enligt respondenten är fördelaktigt. Internrevisor B 

finner även att det finns ett väldigt bra bemötande från externrevisionen, det finns en stor 

ömsesidig respekt till varandra och externrevisionen uppskattar det arbete som utförs inom 

internrevisionen. Internrevisor B framför slutligen att han tror att en nära relation är en 

förutsättning för att parterna ska våga säga emot och framföra sina tankar och åsikter.  

4.3 Externrevision 

4.3.1 Inledning 

Respondenterna inom externrevisionen är båda verksamma inom två av de större 

revisionsbyråerna i Sverige. Bolag D´s fokus ligger på granskning av ägarledda företag, 

främst större företag men även i viss mån mindre. Bolaget har omkring 30 000 anställda 

utspridda i 100 länder. I Sverige återfinns cirka 900 medarbetare varav ungefär hälften är 

verksamma revisorer.  

 

Bolag E ingår även de i ett internationellt nätverk med omkring 138 000 anställda. I Sverige 

finns ungefär 1500 medarbetare varav det uppskattningsvis återfinns cirka 800 revisorer. 

Även bolag E arbetar med ägarledda företag i viss mån, emellertid utgör de främsta klienterna 

börsnoterade eller finansiella bolag. Externrevisor E framför att rikligast samarbete sker i 

finansiella bolag, där har det under en tid funnits en internrevision som vanligen hunnit 

utvecklats. Men i och med införandet av Svensk kod för bolagsstyrning och SOX har 

internrevision ”tvingats in” även i större börsnoterade bolag framhäver respondenten. I och 

med ovanstående så har externrevisor E mer erfarenhet av ett närmare samarbete med intern 

revisorer än externrevisor D. 
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4.3.2 Bolagsstyrning 

Efter införandet av SOX framför båda respondenterna att de märkt av ett ökat fokus på intern 

kontroll, framförallt i större bolag. Det har emellertid inte påverkat arbetet som externrevisor 

D har till ägarledda företag i särskilt stor grad. Istället är det börsnoterade samt statliga bolag 

som påverkats och som lägger större vikt vid att erhålla en god intern kontroll. Enligt 

externrevisor D lägger entreprenörer i ägarledda företag idag inte så stor vikt vid SOX.  

 

Bolag E har varit mer involverade i införandet av SOX. Då bolaget främst granskar noterade 

och finansiella bolag har både SOX och koden kommit att påverka revisorernas arbete i högre 

grad än i bolag D. Införandet av regelverket var en stor omställning med sin omfattning. I 

efterhand har de flesta insett att det var för omfattande och istället sker försök till att finna en 

jämvikt. De flesta svenska bolagen som var tvungna att följa regelverket har numera 

avregistrerat sig från börserna i USA och behöver därför inte längre följa detta. De bolagen 

som tidigare följde SOX har valt att ha kvar de bästa delarna av regelverket och har 

därigenom en bra balans avseende hur den testas. Detta har även påverkat andra bolag som 

följer koden.  

 

I arbetet mot internrevisorer har externrevisor E märkt skillnader efter införandet av SOX och 

koden. För 10-15 år sedan så fungerade internrevisionen, enligt externrevisor E, som en 

”avstjälpningsplats” för de som under en tid arbetat på ekonomiavdelningen. Men på grund av 

en ökad betydelse för intern kontroll har en positiv utveckling skett avseende professionen. 

Respondenten framför vidare att han har sett tydliga tendenser på förhöjd kompetens hos 

internrevisorer de senaste åren.    

4.3.3 Samarbete med interna revisorer 

Externrevisor D inleder samarbetsdiskussionen med att fastställa att den grad av samarbete 

som återfinns till interna revisorer skiljer sig beroende på uppdrag. Den primära målgruppen 

för bolaget är ägarledda företag av olika storlek, i vilka det är relativt ovanligt att det finns en 

internrevision vilket är betydligt vanligare i börsnoterade företag. Därmed finns det i bolaget 

inte så hög grad av samarbete med interna revisorer. Respondenten fortsätter med att det i 

ägarledda företag inte finns något direkt samarbete avseende den dagliga hanteringen, i 

bolagets arbete med finansiella bolag återfinns dock en viss grad av samarbete. Däremot kan 

kompetens från internrevisionen ibland användas i uppdraget vid behov. Det finns ingen 

generell policy eller liknande som styr hur samarbetet ska se ut, det är beroende av uppdragets 

omfattning och karaktär.  

 

Externrevisor E har istället mer erfarenhet av att samarbeta med interna revisorer. Samarbetet 

sker oftast genom en diskussion om planering, internrevisionen utför inte något direkt arbete 

för externrevisionen. Däremot kan den externa revisorn välja att i olika stor utsträckning 

förlita sig på internrevisionens arbete. Utgångspunkten i samarbetet är att de externa 

revisorerna kan ha synpunkter avseende planering och hur internrevisionen ska granska 

specifika delar av verksamheten.  Dubbelarbete kan förekomma i viss grad men undviks till 
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stor del genom en dialog i planeringsfasen. Många gånger arbetar extern- och internrevisionen 

med skilda granskningsansatser varför beröringspunkterna blir färre. Bedömning avseende 

tillförlitligheten baseras på upplevd kompetens, upplevd kvalitet i genomfört arbete, 

internrevisionens organisatoriska placering och ytterligare relevant bedömning av utfört 

arbete.   

 

Att granska kvaliteten och göra bedömningar kring den interna kontrollen ingår i alla 

revisioner hävdar externrevisor D. Dock kan bedömningen se olika ut beroende på hur stort 

det reviderade bolaget är. Respondenten poängterar att interna och externa revisorer arbetar 

mot olika mål. Den externa revisorns huvudsakliga uppgift är att granska årsredovisningen, att 

granska den interna kontrollen genom riskbedömningar utgör då ett delmoment.  Om det finns 

en internrevisionsfunktion så förs en dialog med denna i syfte att ta reda på vad de gör, har 

gjort och vad de kommit fram till för slutsatser. Det kan senare lägga en grund för 

externrevisorns arbete, utöver detta måste de externa revisorerna utföra en självständig 

bedömning av hur den interna kontrollen ser ut och vilka risker som finns oavsett vad de 

interna revisorerna kommer fram till.   

 

Externrevisor E framför att de i vissa bolag tar del av internrevisionens rapporter, men 

poängterar likt externrevisor D att informationen inte alltid används i den externa 

granskningen. Om de interna revisorerna i en riskbedömning funnit fel ger det en indikation 

till externrevisionen avseende vart fokus bör läggas. Internrevisionens arbete kan ändå ibland 

komma att användas i större utsträckning. Interna revisorer kan i somliga situationer ha utfört 

arbete i sådan utsträckning att det uppfyller vad som skulle utförts inom externrevisionen. I en 

sådan situation kan internrevisionens arbete enligt respondenten komma att användas i den 

externa granskningen. I finansiella bolag används generellt internrevisionens arbete i högre 

grad, det då deras arbete vanligen inkluderar flera viktiga aspekter som påverkar den externa 

revisionen. I finansiella bolag har vanligen bolaget satsat stora resurser på sin internrevision 

vilket enligt respondenten gör att det blir naturligt att använda deras arbete i större 

utsträckning. I sådana bolag vill båda parter undkomma dubbelarbete av effektivitetsskäl.  

 

Externrevisor D framför att de har kontakt med interna revisorer mer än två gånger om året. 

Först i planeringsfasen, där diskussioner förs kring viktiga aspekter som kan komma att 

påverka den framtida planeringen. Under mötet sker ett informationsutbyte avseende hur 

planeringen ser ut och vad de interna revisorerna kommer att fokusera på. Det är viktigt dels 

för att den externa revisorn får möjlighet att framföra vad denna anser är relevant att granska 

och fokusera på samt för att parterna kan framföra vad som tidigare framkommit i deras 

granskning. En välfungerande dialog med internrevisorerna utgör en fördel i bedömningen av 

den interna kontrollen, det genom att externrevisionen får möjlighet att ta del av vad 

internrevisionen kommit fram till i sina granskningar och de kontroller de utfört. Men för 

övrigt, till exempel i arbetet med revisionsberättelsen, ser respondenten inte någon större nytta 

att samarbeta. En extern revisor granskar inte en fråga lika djupt som en intern revisor. 

Vanligen lägger internrevisorer betydligt mer tid än externrevisorer på ett mer avgränsat 

område.  
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Om interna revisorer är duktiga och kompetenta så anser även externrevisor E att det finns ett 

värde i att samarbeta med dem. Själv framför han att han inte har något egenintresse av att 

känna sig ineffektiv eller att utföra dubbelt arbete. Istället eftersträvar han en effektiv 

granskningsprocess och om det kan ske genom samarbete ser respondenten endast fördelar. 

Han framför att hänsyn då bör tas till problemet att externrevisionen inte kommer in i 

företaget i lika stor utsträckning om större delar av granskningen utförs av internrevisionen. 

Internrevisionens styrka är att de är mer involverade i bolaget. Så om stora delar av 

granskningen utförs av internrevisionen måste externrevisionen se till att de på annat vis kan 

erhålla viktig information om bolaget. Det kan ske genom kontinuerliga formella och 

informella diskussioner där externrevisorn försöker lära av internrevisionen och på så vis 

skapa sig en bild av och förståelse för bolaget.  En annan stor källa för kunskap avseende det 

reviderade bolaget är en kontinuerlig dialog med dess företrädare.  

 

Enligt respondet E finns i större bolag en kontinuerlig kommunikation med internrevisionen, 

det kan ske genom korta frågor via e-post eller telefon samt formella eller informella möten. I 

mindre bolag är kommunikationen beroende av vilken tillit som finns till internrevisionens 

information men vanligen sker kommunikation mer sällan. Externrevisor D poängterar även 

han betydelsen av att föra en kontinuerlig dialog, det för att undvika eventuellt dubbelarbete. 

Respondenten ser dock att dialogen kan förbättras och effektiviseras i en del fall. 

Regelmässigt begär de externa revisorerna om att erhålla kopior av de interna revisorernas 

arbete, respondenten har inte upplevt några problem i det informationsutbytet. Externrevisor E 

pekar även på betydelsen av personligheten hos den individ med vilken samarbete ska ske. 

Personligheten kan komma att spela stor roll i frågan om huruvida kommunikationen anses 

tillräcklig.  

 

Enligt externrevisor E finns avtal avseende samarbetet upprättade i vissa fall medan det i 

andra sker informellt.  I arbetet med ett noterat bolag utgör ett samarbete en grundläggande 

del i granskningen om internrevisionen anses vara behjälplig i externrevisionen. Bolaget kan 

då ha upprättat ett huvudavtal som säger att externrevisionen ska samarbeta med 

internrevisionen, vidare finns ett avtal som är slutet med internrevisionen på respektive 

företag över hur samarbetet ska se ut. Det är ganska ovanligt att samarbetet är så formaliserat. 

Det finns heller inget krav på att det måste finnas ett nära samarbete, men om det reviderade 

företaget har en internrevision, i vilken de investerat stora resurser, så vill de vanligen ha ett 

samarbete där nytta kan dras av internrevisionen.   

 

Externrevisor E avslutar samarbetsdiskussionen genom att framföra att utvecklingen går mot 

ett närmare samarbete parterna emellan. Nivåerna för internrevisionen har höjts genom 

tillämpandet av IIA’s ramverk och därigenom kan externrevisionen också använda sig av dem 

i större utsträckning.  
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4.3.3.1 Bedömning och användning av internrevisionens rapporter 

Interna revisorer är inte lika oberoende i sitt utförande vilket kan utgöra ett problem. Det går 

vanligen inte, enligt båda respondenterna, att förlita sig fullt ut på det material internrevisorer 

tillhandahåller. Det är något som måste beaktas i uppföljandet av internrevisionens arbete. 

Internrevisionens organisatoriska placering är en annan faktor som också måste beaktas 

framför externrevisor E. ISA 610 beskriver standardiserat hur samarbetet med internrevisorer 

ska se ut och tillämpas i stor utsträckning. I denna framgår det att externrevisionen ska 

utvärdera internrevisionens kompetens och grad av oberoende. Respondenten beskriver vidare 

att det finns två sätt att arbeta med internrevisionen. Ett sätt är att internrevisionen utför 

planering och granskning vilket senare externrevisionen tar del av och delvis använder. Ett 

annat sätt att använda dem är direkt i utförandet genom att till exempel tillhandahålla dem 

med uppdrag. Riktlinjer för en sådan samarbetsform är ännu inte fastställd i ISA 610. 

Emellertid är en standard avseende hur ett sådant samarbete ska hanteras på väg. 

Respondenten tror att denna typ av samarbete är ovanlig i en svensk miljö.  

 

I arbetet med interna revisorer kan tydliga tendenser urskiljas avseende hur de förhåller sig till 

oberoendet fortsätter externrevisor E. Hänsyn tas till hur väl de står emot och vilken grad av 

integritet som återspeglas, vilka är faktorer som tydligt avspeglas i ett samarbete.  Det kan till 

exempel vara situationer där internrevisionen graderar grönt även fast ytterligare granskning 

bör ske. Redan tidigt i en samarbetsrelation kan det urskiljas om internrevisionen har en 

tendens att vika sig i svåra situationer vilket gör det problematiskt för externrevisionen att 

använda deras arbete. Om internrevisionen istället står för sina åsikter och bedömningar är det 

lättare att förlita sig på deras material.   

 

Externrevisor D framför att de inte granskar eller gör bedömningar utifrån hur pass 

tillförlitliga de interna revisorernas arbete är och hur väl de fungerar. Uppfattningen avseende 

kvaliteten i rapporterna kan emellertid variera, vidare kan externrevisionen ibland anse att 

internrevisionen fokuserat på fel delar i sin granskning.     

 

Externrevisor E framhäver emellertid att de i vissa situationer bedömer internrevisionens 

arbete genom regelbundna stickprov. I bedömningen tas ett stickprov av ett antal projekt de 

utfört där planering och granskningsprogram ses över och jämförs med underlaget. 

Arbetssättet vid bedömningen påminner om hur externrevisionen utför granskning av övriga 

poster. Om det visar sig i stickproven att det finns en bra dokumentation och att allt ser ut att 

ha gått rätt till kan materialet bedömas tillförlitligt.   

 

Det ramverk som tillämpas av internrevisionen skiljer sig inte särskilt från det regelverk 

externrevisionen tillämpar. Att det även finns certifieringar för internrevisorer, vilka till viss 

del kan jämföras med externrevisionens auktorisering, gör att yrkena blir mer och mer 

jämbördiga enligt externrevisor E. Större bolag eftersträvar att deras medarbetare ska vara 

certifierade då det ger en kvalitetsstämpel vilket också gör att internrevisionen kan användas 

på ett bättre sätt framför respondenten.  
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Externrevisor D framför att hans syn på interna revisorer är att de är professionella, han anser 

därmed inte att internrevisionen nödvändigtvis måste certifieras. Han tror inte att en 

certifiering av samtliga internrevisorer skulle ändra den syn han har på internrevision. Vidare 

framför han att internrevisionen istället bedöms ur ett helhetsperspektiv avseende kvaliteten i 

rapporter och utfört arbete samt utifrån det bemötandet som erhålls.  

 

Certifiering är enligt externrevisor E emellertid fördelaktigt då det ger en viss 

kvalitetsstämpel. Då interna revisorer är anställda i företaget uppstår problematiken med 

oberoendet. Det utförs alltid en ordinär bedömning enligt ISA 610 samt en bedömning av hur 

internrevisionen är organiserad och hur de är placerade i organisationen. Att internrevisionen 

ligger utanför och rapporterar direkt till styrelsen indikerar på ett högre oberoende. Om de 

istället är placerade inom organisationen kan oberoendet ifrågasättas.  Problematiken kring 

internrevisionens oberoende går inte att undkomma men enligt respondenten kan vissa 

faktorer inverka mer eller mindre. Externrevisor E´s åsikt är att internrevisionen skärpts upp 

de senaste åren, nivåer har höjts, regler skärpts och många certifieras. Vid rekrytering av nya 

internrevisorer ser han även en tendens att de ta tar in yngre duktiga människor. Han framför 

vidare att han inte har några erfarenheter av att internrevisorer försökt att undanhålla viktig 

information. I slutändan arbetar båda parter enligt samma syfte, att det ska bli rätt och genom 

att finna fel i god tid finns tid för korrigeringar.  

 

Det kommer inom kort komma en reviderad version av ISA 610 berättar externrevisor E. 

Trenden går mot att externrevisionen bör använda internrevisionen i större utsträckning av 

effektivitetsskäl. Detta är också en önskan från bolagen att det som investeras i 

internrevisionen också kan innebära besparingar i externrevisionens insatser. Samtidigt 

kommer regler avseende bedömningen av internrevisionens arbete att skärpas, särskilt 

gällande direkt användande av deras material. Det då internrevisionen i slutändan fortfarande 

är anställd i företaget. Tanken med den reviderade versionen är att internrevisionens arbete 

ska kunna användas i större utsträckning med det kravet att förtydliga när och hur den externa 

revisorn kan förlita sig på arbetet.  

 

Externrevisor E avslutar med att ytterligare poängtera att diskussioner förekommer om 

huruvida externa revisorer ska kunna förlita sig på internrevisionens arbete eller inte. I 

Storbritannien har bland annat diskussioner förts om det eller huvudtaget ska vara tillåtet att 

använda sig av internrevisionens arbete i noterade bolag eller i finansiella bolag. Han ser det 

inte som en omöjlighet att en sådan regel kan komma i framtiden.   
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4.4 Sammanfattning av empiri 

 

4.4.1 Internrevision 

 

Tabell 7: Sammanfattning av empiri - internrevision. Källa: Egen bearbetning. 

 

 

Inledande 

 

Alla tre respondenter är verksamma i stora bolag, två börsnoterade bolag och en 

större bank. Samtliga respondenter tillämpar IIA’s standard och goda praxis. Ingen 

av respondenterna erhåller några prestationsbaserade ersättningar. Internrevisor A 

framförde att han och sex anställda på internrevisionen är certifierade. 

Internrevisor C framförde vidare att certifiering kommer ske inom en snar framtid. 

I bolag B innehar internrevisorerna ej några certifieringar.  

 

Riskbedömning 

och arbete med intern 

kontroll 

 

Samtliga respondenter tillämpar COSO modellen som en utgångspunkt i arbetet 

med intern kontroll. Internrevisor A har framfört att de valt att komplettera 

modellen med en komponent, risk för bedrägeri. Vidare framförde internrevisor B 

att de valt att komplettera med en betygskala vilken anger hur det fungerar på 

respektive enhet. Samtliga respondenter har vidare pekat på att de ger betydande 

råd kring intern kontroll vilka mottages positivt i respektive organisation.  

 

Organisatorisk 

placering och 

rapportering 

 

I bolag A är internrevisionen underställd styrelsen, rapportering sker till styrelsens 

revisionsutskott. Även i bolag B ligger internrevisionen under styrelsen, viss 

administrativ rapportering sker även till den verksställande direktören. I bolag C är 

internrevisionen direkt underställd den verkställande direktören, uppdrag 

tillhandahålles emellertid från revisionskommittén. Rapportering sker därmed till 

de båda.   

 

 

 

 

Oberoende 

 

Det är viktigt att det finns stöd och förståelse avseende internrevisionen från 

ledningens och styrelsens sida. I bolag A sker interna utbildningar och möten 

avsedda för att diskutera oberoendet. Både internrevisor A och B har även framfört 

att de har utvecklade självgranskningsprocesser för att vidmakthålla ett oberoende. 

Internrevisor C har framfört att då han inte är direkt underställd styrelsen strävar 

han istället efter att uppnå en objektivitet i sin granskning. Då han rapporterar till 

två enheter kan ändå en viss grad av oberoende uppnås. Respondenterna har 

framfört vikten av att inte vika sig i kritiska situationer vilket kan skada den 

oberoende ställningen. Slutligen är det viktigt att det finns en kontinuerlig 

diskussion gällande internrevisionens oberoende för att det ska fungera.   

 

 

 

Samarbete med 

externa revisorer 

 

Internrevisor A har framfört att de inte har något direkt samarbete med externa 

revisorer, dock kan diskussioner föras vid revisionsplaneringen. I bolag C finns en 

liknande situation där ett samarbete finns vid upprättandet av revisionsplanen. 

Formell kommunikation sker i bolag A och C kvartalsvis. I bolag B återfinns ett 

nära samarbete med en ständig och kontinuerlig kommunikation. Granskning sker 

i vissa fall tillsammans, så kallade Joint Ventures, i syfte att undvika dubbelarbete. 

Ingen av respondenterna har framfört några negativa effekter av att samarbeta med 

externrevisionen. 
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4.4.2 Externrevision 

 

Tabell 8: Sammanfattning av empiri - externrevision. Källa: Egen bearbetning. 

 

 

 

Inledande 

Båda respondenterna är verksamma inom två av Sveriges större revisionsbyråer. 

Externrevisor D arbetar främst med ägarledda företag i varierande storlek. 

Externrevisor E handhar istället främst stora noterade bolag och finansiella bolag. 

Båda respondenterna har framfört att de märkt av ett ökat fokus på intern kontroll 

sedan införandet av Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning. 

Framförallt externrevisor E vilken framför att det betydligt förändrat hans syn på 

internrevision. 

 

 

 

 

 

 

Samarbete med och 

bedömning av interna 

revisorer 

Båda respondenterna har framfört att graden av samarbetet skiljer sig från fall till 

fall. Externrevisor D framför att det i ägarledda företag är relativt ovanligt med en 

internrevision vilket gör att han inte har några större erfarenheter av att samarbeta 

med internrevisorer. Externrevisor E däremot har större erfarenhet, särskilt i 

granskning av finansiella bolag vilka vanligen lagt stora resurser på sin 

internrevision. Båda respondenterna framför att de tar del av internrevisionens 

rapporter men att det inte är något som används direkt i den externa 

granskningen. Genom en kontinuerlig och välfungerande dialog med 

internrevisionen, där externrevisionen har möjlighet att ta del av deras slutsatser, 

skapas en grund för externrevisorns arbete. Vid ett nära samarbete trycker 

externrevisor E på att en god dialog måste föras för att undvika dubbelarbete, 

något han ser skulle kunna förbättras i några fall. Båda parter framför att 

samarbetet bygger på att de vågar förlita sig på internrevisionens material.  

 

ISA 610 används i stor utsträckning i bedömningen av internrevisionens arbete. 

Externrevisor E menar att det är väldigt tydligt i ett samarbete om 

internrevisionen förhåller sig oberoende eller inte.  
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5. ANALYS 
 

I uppsatsens femte kapitel ställs insamlad empiri mot referensramen, vidare analyseras 

materialet och reflektioner framförs. För att underlätta läsningen har analyskapitlet delats in 

i uppsatsens fyra återkommande och övergripande teman (se avsnitt 2.5) – arbete med intern 

kontroll, bedömning och granskning av utfört arbete, oberoende samt samarbete. Vid 

hänvisning till referensramen tydliggörs vilket avsnitt informationen är hämtad ifrån. 

  

5.1 Arbete med intern kontroll 

Att ha en utvecklad och välfungerande intern kontroll är en väsentlighet i alla företag, det då 

en god intern kontroll ger ett stöd i verksamheten och skapar effektivare processer. Efter 

omfattande diskussioner kring bolagsstyrning och införandet av SOX har betydelsen för en 

god intern kontroll ökat, något som de externa respondenterna märkt av i sitt arbete. 

Externrevisor D framför att det emellertid inte påverkat hans arbete med ägarledda företag, 

det då de inte lägger stor vikt vid SOX reglementet. Externrevisor E framför istället att han 

märkt av en mer markant skillnad då han handhar stora börsnoterade bolag och finansiella 

bolag. Han poängterar att internrevisionen utvecklats efter införandet då de idag anses vara 

mer professionella och kompetenta. Utifrån empirin kan urskiljas att respondenterna ej 

offentligt efterlever SOX, internrevisor C påpekar emellertid att regelverket utgör en 

utgångspunkt i arbetet med bolagets processer.  

 

I arbetet med intern kontroll utgör COSO modellen en grundläggande del (se avsnitt 3.3.6). 

Enligt COSO ska internrevisionen bidra med att definiera, upprätta och kontinuerligt 

övervaka den interna kontrollen samt utveckla utvärderingsmetoder för denna (se avsnitt 

3.3.6.1). Samtliga respondenter inom internrevisionen har framfört att de tillämpar modellen i 

sitt arbete samt att den ger en bra utgångspunkt i arbetet med intern kontroll och dess 

tillhörande riskbedömning. Modellen används särskilt i planeringsfasen när risker ska 

urskiljas, vidare används den specificerat för varje revision. Bolag A och B har båda valt att 

vidareutveckla modellen där bolag A har valt att komplettera med en sjätte komponent, risk 

för bedrägeri. Komponenten ska, likt övriga delar inom modellen, analyseras med 

utgångspunkt i hur riskerna handskas av ledningen och vilka rutiner som tillämpas i syfte att 

förhindra att de uppstår. Vidare finns i bolaget en särskild funktion vilken sammanställer 

riskbedömningar som utförs på varje delbolag, diskussion kring sammanställningen förs sedan 

med ledning och berörda nyckelpersoner. Det för att urskilja vilka risker som lämpar sig för 

granskning av internrevisionen. Bolag B har istället valt att komplettera modellen med en 

betygskala från 1-5, vilken åskådliggör och förtydligar hur internrevisionen anser att det 

fungerar på respektive enhet.   

 

I en externrevision ingår kvalitetsgranskning och bedömning av intern kontroll, en 

bedömningen kan enligt externrevisor D variera beroende på det reviderade bolagets storlek. 

Referensramen framför att ISA 315 reglerar hur externrevisionen ska gå tillväga i sin 

bedömning av bolagets interna kontroll. Revisorn ska införskaffa en bild av hur den interna 
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kontrollen ser ut utifrån dess fem delkomponenter. ( se avsnitt 3.1.1) Externrevisor E framför 

att internrevisionens arbete kan användas som en grund i externrevisionens bedömning av 

intern kontroll, men i slutändan måste ändå en självständig extern bedömning utföras. Det 

torde enligt oss utgöra en fördel att även externrevisionen granskar intern kontroll utifrån de 

delkomponenter som framkommer i COSO modellen (se avsnitt 3.4.1). Det då ett sådant 

förfarande bör underlätta vid ett eventuellt samarbete parterna emellan. Att parterna valt att 

komplettera modellen i syfte att behovsanpassa och erhålla en bättre intern kontroll, kan 

vidare ge en indikation av ett ökat ansvar avseende utgivandet av korrekt information. 

 

Internrevisionens huvudsakliga arbetsuppgift är att ge råd kring den interna kontrollen och 

kontrollera företagets redovisningssystem. Vidare har internrevisionen till uppgift att granska 

verksamhetens ekonomiska information samt företagets efterlevnad. (se avsnitt 3.3.1) 

Samtliga respondenter framför att de tillhandahåller betydliga råd kring intern kontroll. 

Särskilt internrevisor C framhäver att hans råd och stöd avseende den interna kontrollen 

tillämpas i stor utsträckning. Internrevisor A tillhandahåller råd och synpunkter via en skriftlig 

rapport, vilken sedan kommenteras av ledning gällande planerade åtgärder.  

5.2 Bedömning och granskning av utfört arbete 

Innan internrevisionens arbete kan användas i en extern granskning ska en bedömning utföras 

enligt de riktlinjer som stadgas i ISA 610.  Som framgår av referensramen ska en bedömning 

ske utifrån internrevisionens objektivitet, tekniska kompetens och kommunikation samt 

utifrån huruvida handböcker och interna dokument anses lämpliga. (se avsnitt 3.4.1) Då 

internrevisionens arbete inte är lika oberoende, går det inte att förlita sig fullt ut på deras 

material. Externrevisor E framför att ISA 610 används i stor utsträckning i deras arbete med 

interna revisorer, där även internrevisionens organisatoriska placering bedöms. Han framför 

vidare att det är tydligt i ett samarbete om en internrevisor förhåller sig oberoende eller inte. 

Externrevisor D påpekar att de inte utför någon direkt bedömning av tillförlitligheten i 

internrevisionens arbete. Vidare påpekar han att externrevisionen skapar sig en uppfattning ur 

ett helhetsperspektiv avseende kvaliteten i rapporterna. Förfarandet kan troligtvis enligt oss 

bero på att bolag D arbetar med ägarledda företag med vilka det inte finns något direkt 

samarbete. Därmed används inte heller internrevisionens arbete i särskild stor utsträckning 

vilket vidare resulterar i att ingen särskild bedömning av internrevisionens material behöver 

göras.  

 

Det finns inga särskilda krav på utbildning eller certifiering för att få verka som en 

internrevisor. (se avsnitt 3.3.3) Internrevisor A och B har båda i grunden en 

civilekonomexamen och de har båda tidigare verkat som externrevisorer. Enligt 

respondenterna utgör det en fördel, det då de har ett externrevisorsperspektiv i sin granskning 

vilket gör att deras material blir mer användbart för den externa revisorn. Vidare kan det 

bidraga till en ökad grad av tillförlitlighet från externrevisionens sida. Enligt externrevisor E 

har yrkena ändå kommit att bli mer och mer jämbördiga vilket lett till att de kan förlita sig i 

större grad på det material internrevisionen presenterar. Det genom tillämpningen av IIA 

vilken inte skiljer sig i särskild hög grad mot de regler och standarder som ska tillämpas av 

externrevisionen. Certifiering är även enligt externrevisor E något som på senare tid ändå i 
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princip kommit att bli mer en regel än ett undantag. Referensramen påvisar fem certifieringar 

vilka administreras av internrevisorerna (se avsnitt 3.3.4). Externrevisor E ser certifiering som 

positivt och gör en jämförelse med externrevisionens auktorisering samt frambringar att det 

även ger en ytterligare kvalitetssäkring i internrevisionens rapporter. Externrevisor D anser 

inte att certifiering förändrar hans syn på internrevisorer, det då han hittills enbart haft goda 

erfarenheter av dem oavsett om de varit certifierade eller ej.  I undersökningen av 

internrevisionen har det emellertid framkommit att certifiering inte är så vanligt 

förekommande. Endast ett av bolagen har framfört att deras anställda innehar certifiering, 

emellertid har internrevisor C framfört att han inom kort kommer att certifieras. Vi anser att 

en certifiering tillsammans med en tidigare adekvat utbildning och ett aktivt tillämpande av 

IIA’s ramverk bör ge en bra indikation av att internrevisionens material kan bedömas 

tillförlitligt. Som externrevisor E framfört har yrkena kommit att bli mer jämbördiga vilket 

enligt oss bör leda till att internrevisorer önskar samma kvalifikationer i syfte att blir mer 

användbara. 

5.3 Oberoende  

Internrevisionen är en utvärderande funktion vilken etablerats internt i företaget. Avdelningen 

för internrevision ska fungera oberoende medan de individuella internrevisorerna ska arbeta 

objektivt. Internrevisionens placering och rapportering blir därmed viktig, det då de ska 

inneha en position som gör det möjligt för dem att verka oberoende. (se avsnitt 3.3.5). Om 

internrevisionen placeras direkt under styrelsen kan de uppleva en reducerad öppenhet från 

ledningen då denna ska granskas. I en sådan situation är externrevisorn ensam ansvarig för 

granskning av styrelsen. Om internrevisionen istället placeras under ledningen blir den en del 

av den dagliga verksamheten och rapporterar direkt till dem. (se avsnitt 3.3.2) Som 

framkommit i undersökningen är det även i praktiken svårt för internrevisionen att bibehålla 

ett oberoende i sin granskning. I bolag A lyder internrevisionen direkt under styrelsen, där 

rapportering sker främst till styrelsens revisionsutskott vilket skapar en högre grad av 

oberoende. Även i bolag B återfinns internrevisionen underställd styrelsen och 

revisionsutskottet, administrativ rapportering sker emellertid direkt till den verkställande 

direktören. I bolag C ser den organisatoriska placeringen annorlunda ut, där är 

internrevisionen placerad direkt under den verkställande direktören. Revisionskommittén 

tillhandahåller vidare respondenten med uppdrag vilket innebär att han har två enheter att 

rapportera till. Internrevisor C ser själv oberoendeproblematiken i detta och framför att han i 

sitt arbete istället eftersträvar objektivitet. Då han inte är positionerad under styrelsen kan han 

inte fungera lika oberoende men enligt honom elimineras problemet genom att han har två 

enheter att rapportera till.  

 

Sedan år 2009 ska revisionsutskott finnas i samtliga börsnoterade bolag. Ett utskott har till 

uppgift att övervaka den finansiella rapporteringen och biträda i valet av revisor. Vidare ska 

de granska internrevisionen, den interna kontrollen och den finansiella rapporteringens 

riskhantering. (se avsnitt 3.1.3) Då samtliga respondenter inom internrevisionen är 

verksamma inom börsnoterade bolag så sker rapportering till revisionsutskott (i bolag C 

kallad revisionskommitté). Utskottet kan fungera som en extra kanal till styrelsen vilket kan 

bidra till en högre grad av oberoende.   
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Internrevisor C anser att ett förtroende gentemot verksamheten utgör en kritisk faktor för att 

internrevisionen ska kunna fungera tillfredsställande. Kritiska situationer där problematiken 

avseende oberoendet blir extra tydlig, enligt samtliga respondenter, är när ledning och 

verkställande direktör inte är överens med internrevisionen. Då är det viktigt att 

internrevisionen har möjlighet att framföra sin åsikt och att de bibehåller en fast ståndpunkt i 

viktiga frågor. Enligt referensramen bör rapportering årligen ske till styrelsen avseende att 

internrevisionen har möjlighet att fungera oberoende. Kontinuerlig rapportering och 

samverkan ska dessutom råda under året. (se avsnitt 3.3.5) Internrevisor B poängterar att det 

måste finnas en ständig diskussion kring oberoendet om det ska fungera och att det är viktigt 

att ledningen och internrevisionen har samma syn på oberoendet. Internrevisionen i bolag A 

har valt att gå ett steg längre och inrättat interna utbildningar avsedda för att diskutera och 

förstå vikten av att vidmakthålla ett oberoende i det dagliga arbetet. 

 

I referensramen presenteras sju hot mot den individuella internrevisorns objektivitet, (se 

avsnitt 3.3.5). Ambitionen är inte att se om de undersökta internrevisionerna är hotad av dessa 

eller om deras oberoende kan ifrågasättas. Däremot kan de sju punkterna vara intressanta att 

reflektera kring. I tabellen (se Tabell 4) kan punkt ett, tre och sex diskuteras med 

utgångspunkt i empirin. Punkt ett berör självgranskning och påvisar att när internrevisionen 

granskar eget utfört arbete kan det komma att påverka objektiviteten på individnivå. 

Internrevisor A och B framför att internrevisionen granskar eget utfört arbete, båda bolagen 

har därutöver en utvecklad process för att samtidigt bibehålla oberoendet. I bolag A finns en 

granskningsprocess med fastställda riktlinjer för hur arbetet och rapporterna ska granskas. 

Vidare tillhandahålls ett frågeformulär till de internrevisorer som inte huvudsakligen varit 

delaktiga i granskningen, där de har möjlighet att framföra hur de upplevt revisionen. I bolag 

B granskar de centrala avdelningarna det arbete som utförts regionalt medan centrala 

gruppchefer, vilka inte varit delaktiga i revisionen, granskar det arbete som utförts centralt. 

Slutligen utförs även en ytterligare kvalitetssäkring på regionnivå, där stickprov tas på tidigare 

granskningar vilka jämförs med underlaget, det för att se att det finns en objektivitet i 

slutsatserna. Vår uppfattning är att självgranskningsprocesserna fungerar tillfredställande i 

bolagen och att parterna lägger stor vikt vid att en part som stått utanför revisionen 

kvalitetssäkrar den. Därmed torde inte självgranskningen leda till en bristande objektivitet på 

individnivå.   

 

En annan aspekt som kan beröras är punkt tre i tabellen, ekonomiskt intresse. Den påvisar att 

objektiviteten kan påverkas om det finns prestationsbaserade ersättningar eller annat 

ekonomiskt intresse av revisionen. I undersökningen framgår att ingen av respondenterna 

erhåller några prestationsbaserade ersättningar. Internrevisor B framförde emellertid att de har 

rätt till att erhålla del i bankens vinstandelssystem. Vidare finns även möjlighet att på 

marknadsmässiga villkor, investera i konvertibler. Poängterade faktorer bör enligt oss inte 

påverka de individuella internrevisorernas objektivitet då det sker på en generell nivå i 

företaget. Internrevisionen är inte ensam om att få ta del av de fördelarna och vi anser inte att 

det påverkar dem i deras arbetsutförande.    
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Slutligen kan punkt sex, kännedom, reflekteras över utifrån vad internrevisor C framfört. Det 

då respondenten tidigare arbetat inom bolaget, men inte med revision. Ett sådant förfarande 

kan komma att påverka objektiviteten då det skapat en ökad kännedom om bolaget. Enligt oss 

bör detta inte utgöra ett problem då en extern granskning av utfört arbete sker där fokus ligger 

på avspeglingen av oberoende. Övriga hot på individnivå som framförs i tabellen är för oss 

svåra att urskilja, de kan emellertid påverka objektiviteten i hög grad. De utgör dolda faktorer 

vilka troligen kan komma att synliggöras först efter ett längre samarbete där parterna erhållit 

en bättre uppfattning av varandra. 

5.4 Samarbete  

Som framgår av referensramen finns vanligen en önskan om att interna och externa revisorer 

ska komplettera varandra. (se avsnitt 3.4) Utifrån undersökningen kan urskiljas att 

internrevisionens arbete normalt inte används i revision av årsredovisning och bokföring, då 

denna granskning ska utföras helt oberoende. Externa revisorer har emellertid ofta ett intresse 

av att samverka med de interna revisorerna avseende företagets interna kontroll.  

Respondenterna framför att internrevisionens granskning av intern kontroll i viss mån kan 

användas som en utgångspunkt i granskningen av årsredovisningen. Ibland kan underliggande 

processer påverka den finansiella rapporteringen och då kan de vara väsentligt att inspektera 

vad internrevisionen tidigare fokuserat på. Vår uppfattning är att ett samarbete där parterna 

kan komplettera varandra men ändå arbeta självständigt är vanligast förekommande. Då 

internrevisionen utför en grundlig granskning av den interna kontrollen anser vi att deras 

material sannolikt kan komma att vara användbart som utgångspunkt även i den externa 

granskningen.  

 

Referensramen framför vidare att en negativ attityd gentemot internrevisionens utförda arbete 

kan påverka revisionens effektivitet genom begränsningen i de externa revisorernas vilja att 

samarbeta (se avsnitt 3.4).  I undersökningen har det inte framkommit någon negativ attityd 

gentemot varandras profession. Snarare har de externa revisorerna ideligen pekat på att de 

erhållit ett professionellt bemötande i samspel med internrevisorer. Respondenterna har vidare 

framfört att de inte har några erfarenheter av internrevisorer som försöker undanhålla något, 

istället råder en ömsesidig respekt. Respondenterna inom internrevision har i undersökningen 

framfört att de samarbetar med högt uppsatta externa revisorer. Om möten med dessa sker 

sällan finns enligt oss risk för en reducerad öppenhet parterna emellan, det på grund av hög 

respekt till externrevisionen vilket kan leda till att åsikter och bedömningar kring en situation 

inte framförs i samma utsträckning. Med detta bör en nära relation med kontinuerliga möten 

vara att föredra i större företag. 

 

Referensramen framför att parterna kan dra fördel av att samarbeta då internrevisorer är en del 

av företaget och innehar en omfattande kunskap om organisationens rutiner och processer. 

Externrevisionen besitter inte samma grad av kännedom men kan däremot tillföra erfarenheter 

och perspektiv från tidigare utförda granskningar. (se avsnitt 3.4) Dock ser externrevisor E en 

problematik i detta. Han påvisar att om internrevisionens arbete används i större utsträckning 

så kan externrevisorn förlora sin möjlighet att erhålla en bred syn på verksamheten. Om så 

sker måste alternativa vägar finnas att tillgå för att generera en sådan kännedom, det då 
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externrevisorn utförligt ska granska bolaget ur ett självständig och oberoende perspektiv. Det 

kan ske genom en kontinuerlig dialog tillsammans med internrevisionen där externrevisorn 

försöker skapa en bild av och en förståelse för bolaget, alternativt kan en dialog föras med 

bolagsföreträdare. Enligt oss är det dock möjligt att externrevisionen ändå omedvetet kan 

komma att bli influerad av internrevisionens tankar och tillvägagångssätt, vilket bör vara en 

viktig faktor att beakta.   

 

I referensramen presenteras fyra samarbetsformer mellan interna och externa revisorer 

(avsnitt 3.4.2). Dessa kan kopplas samman med de samarbeten som återfinns bland 

respondenterna. Internrevisor A har ingen relation, det då han framfört att de inte har något 

direkt samarbete vad det gäller granskningen, däremot kan parternas slutsatser och arbete 

användas i planering inför revisionen. I bolaget kompletterar extern- och internrevisionen 

varandra i granskningen där det arbete som utförs skiljer sig åt. I planeringsfasen och under de 

kvartalsvisa revisionsutskottsmötena utbyts även erfarenheter, information och slutsatser som 

kan komma att påverka varandras granskningar. Samma situation råder i bolag C. Båda 

respondenterna framför även att informell kontakt erhålls under året, särskilt i 

planeringsfasen, vilket enligt dem fungerat tillfredsställande.  

 

Internrevisor B framhåller att det i banken finns ett mycket nära samarbete med 

externrevisionen, något som han tror beror på att internrevisionen i banken även granskar den 

finansiella rapporteringen. Den samarbetsform som råder kan liknas vid ett 

partnerförhållande där parterna har en nära relation med en regelbunden kommunikation i 

syfte att skapa en effektiv granskning. Internrevisionen har tillgång till externrevisionen när 

de önskar, likväl som om de vore medarbetare. Vidare utbildar och uppdaterar 

externrevisionen internrevisionen i samma mån som sina egna medarbetare. Då 

internrevisionen utför likvärdigt arbete som externrevisionen kan en viss grad av dubbelarbete 

uppstå. I sådana situationer utförs vanligen så kallade Joint ventures där en gemensam 

granskning sker tillsammans med externrevisionen.  

 

Då externrevisor D och E arbetar med olika klienter och företag av olika storlek så kan graden 

av samarbete skilja sig från fall till fall. Externrevisor D framför att i arbetet med ägarledda 

företag, vilket utgör deras primära målgrupp, så finns ingen relation till internrevisionen 

avseende den dagliga hanteringen. I samarbetet med finansiella bolag finns emellertid en viss 

grad av samarbete, vilket kan bero på att dessa enligt rekommendation ska ha en 

internrevision och de i större uträckning efterfrågar ett samarbete.  

 

Externrevisor E´s relation till mindre bolag kan liknas vid ingen relation där kommunikation 

sker sällan, diskussioner förs emellertid i planeringsfasen i syfte att fastställa att parterna 

arbetar kompletterande. Relationen till större eller finansiella bolag är vidare svår att 

fastställa. I vissa situationer kan ett partnerförhållande anses råda. Det då ett tätt samarbete 

finns, relationen kan dock komma att variera under året där somliga perioder präglas av 

reducerad kommunikation. Ett ömsesidigt samarbete kan även i viss mån anses råda, med den 

skillnaden att externrevisorn inte påvisar hur internrevisionen ska se ut, däremot diskuteras 

parternas resultat tillsammans.   
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I undersökningen har det ej framkommit att internrevisionen arbetar utifrån direktiv 

tillhandahållna av externrevisionen. Med det kan ej respondenternas relation anses utgöra en 

”ren” kostnadseffektiv relation. Det kan däremot tydligt urskiljas att samtliga respondenter 

arbetar utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv, det finns en strävan efter en effektiv 

granskning där dubbelarbete i stor mån kan undvikas. Vidare är det enligt oss troligt att alla 

aktörer på marknaden strävar efter att agera kostnadsmedvetet vilket även bör återspeglas i ett 

eventuellt samarbete mellan interna och externa revisorer. Hur samarbetet ska se ut mellan 

intern- och externrevisionen kan vidare vara avtalsenligt förutbestämt (se avsnitt 3.1), det är 

emellertid inget respondenterna särskilt hänvisat till. Att samarbetet inte är avtalsenligt bör 

enligt oss leda till en mer öppen relation där parterna har lättare att reglera arbetet och 

framföra sina åsikter.   
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6. SLUTSATS 
 

I det slutliga kapitlet presenteras våra dragna slutsatser utifrån uppsatsens 

problemformuleringar. Slutsatserna härleds från analyskapitlet och ska ge en konkret 

redogörelse för uppsatsämnet. Vidare förs en diskussion innehållande egna reflektioner och 

tankar kring uppsatsprocessen, avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.    

 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur internrevisionens oberoende och internrevisorernas 

objektivitet kan komma att påverka samarbetet mellan den interna och externa revisorn. 

Vidare eftersträvas en förståelse för vilken påverkan den interna revisorn och dennes arbete 

med intern kontroll kan ha över den externa revisorns arbetsuppgifter och om ett nära 

samarbete parterna emellan kan effektivisera granskningen.  

 

 Kan en revision effektiviseras genom ett nära samarbete mellan interna och externa 

revisorer?  

 

I vår studie kan vi dra slutsatsen att en revision kan effektiviseras genom ett samarbete mellan 

interna och externa revisorer. Det om en tillfredsställande kommunikation och ett bra 

informationsutbyte kan erhållas. Som undersökningen visar kan dubbelarbete i somliga fall 

ske, vilket gör att kommunikationen parterna emellan utgör en kritisk faktor i samarbetet. 

Genom ett nära samarbete kan parterna diskutera mer öppet och åsikter kan framföras i större 

utsträckning. Med det kan parterna lära av varandra och ta del av viktig information vilket kan 

underlätta i granskningen.   

 

I undersökningen framförs att en relation där parterna arbetat tillsammans under en längre 

period vanligen är mer fördelaktig. En samarbetsrelation har visat sig vara beroende av en 

ömsesidig respekt och kontinuerlig diskussion kring risker. I slutändan är det emellertid 

externrevisorn som ansvarar för att revisionen är korrekt. Med det menar vi att parterna kan ta 

del av varandras information och eftersträva en effektivare granskningsprocess, men 

externrevisorn måste alltid göra en självständig bedömning av det reviderade företagets 

finansiella rapportering och årsredovisning. Vi har i studien vidare funnit att om 

internrevisionen har möjlighet att ta del av externrevisionens resultat och reflektioner kan de 

ta hänsyn till dessa i sin planering och granskning, som pågår i större utsträckning under hela 

året. Det torde leda till att risker kan reduceras och möjligen elimineras till dess att 

externrevisorn utför en ny granskning vilket även det bör skapa en effektivare revision.  

 

Som påvisats i studien har internrevisionen en djupare kunskap om verksamheten än en 

externrevisor, vilket gör att externrevisionen kan dra fördel av internrevisionens utförda 

arbete i ett samarbete. Det har i undersökningen framkommit att det i en sådan situation är 

viktigt att finna alternativa vägar att tillgå för att externrevisorn ändå ska erhålla denna 

kunskap vilken krävs i den externa granskningen. Genom en kontinuerlig och fungerande 
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dialog tillsammans med internrevisionen kan lärdomar från dessa tas emot. Det torde dock 

även i ett sådant fall vara viktigt för externrevisorn att erhålla ett oberoende perspektiv 

avseende hur verksamheten fungerar. Internrevisionens syn på verksamheten kan tänkas skilja 

sig från omvärldens då de utgör en del av organisationen.    

 

 Hur arbetar interna revisorer för att bibehålla objektivitet och oberoende, hur 

påverkar det samarbetet med den externa revisorn? I vilken grad vågar den externa 

revisorn förlita sig på det underlag interna revisorer presenterar? 

 

I vår studie kan viktiga faktorer som påverkar oberoendet skönjas. Det har framkommit att 

oberoendeproblematiken är ständigt aktuell, vidare kan den aldrig helt elimineras. I 

undersökningen går att urskilja att det måste finnas en kontinuerlig diskussion kring 

oberoendet för att det ska fungera. Som kan utläsas i empirin finns i bolagen utvecklade 

metoder för att säkerställa en hög grad av oberoende. Genom att kontinuerligt diskutera 

oberoendeaspekten, införa särskilda självgranskningsprocesser och hålla interna utbildningar 

kan en hög grad av oberoende aktualiseras. Den organisatoriska placeringen har vidare visat 

sig vara betydelsefull för att internrevisionen ska kunna behålla sitt oberoende. I 

undersökningen har framkommit att internrevisionen bör vara placerad som en självständig 

funktion och inte direkt under ledningen för att uppnå en hög grad av oberoende.  

 

I studien har vi funnit att externrevisionen gör ett ställningstagande utifrån flertalet aspekter 

däri oberoendet inkluderat. Med utgångspunkt i bedömningen kan sedan fastställas i hur stor 

utsträckning internrevisionens arbete kan användas. Internrevision kan aldrig vara helt 

oberoende vilket gör att deras arbete vanligen inte kan användas direkt i den externa 

granskningen. I undersökningen har dock framkommit att om internrevisionens arbete 

uppfyller den standard till vilken externrevisionen skulle utfört sitt arbete så kan arbetet 

användas. Utifrån det kan slutsatsen dras att samarbetet är beroende av i vilken mån 

internrevisionen kan anses vara oberoende.  

 

Undersökningen visar att de externa respondenterna har bra erfarenheter av att samarbeta med 

internrevisorer. Det har i studien framgått att internrevisioner anses professionella och 

kompetenta samt att de följer regelverk som påminner om externrevisionens vilket gör att 

externrevisionen förlitar sig på deras material i större utsträckning. Certifiering kan även vara 

ett bra sätt att ytterligare framföra ett tillförlitligt material. I vår studie har vi funnit att 

respondenterna inom internrevision inte lägger större vikt vid certifiering. Vidare har 

framkommit att respondenterna inom externrevision gärna ser att en certifiering finns då det 

ger en indikation av att de är seriösa i sitt utövande. Tänkbart är att certifiering av 

internrevisorer kommer att få större betydelse med tiden, särskilt vid införandet av en 

reviderad ISA 610. Det då kraven avseende bedömningen av internrevisionens material då 

kommer att skärpas ytterligare.  
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6.2 Slutlig diskussion 

Under uppsatsens gång har vi erhållit en djupare kunskap och förståelse för interna respektive 

externa revisorers roll och relation till varandra. Vid inledningen av uppsatsprocessen var vår 

uppfattning att oberoendeproblematiken skulle vara betydligt mer påtaglig och påverka 

samarbetet i högre grad. Det har senare visat sig att det finns ett aktivt arbete med och en hög 

medvetenhet om problemet, respondenterna har framfört att de i sina bolag har utvecklade 

processer för hur oberoendeaspekten ska hanteras. Oberoendeproblematiken är emellertid 

ständigt aktuell och som tidigare påvisats kan den aldrig helt elimineras. Tänkbart är 

emellertid att problematiken är desto mer framträdande i mindre företag där internrevisionen 

vanligen är mindre utvecklad. 

 

I undersökningen har vi upplevt olika grad av samarbete mellan interna och externa revisorer. 

Det har dock visat sig att samarbetet vanligen inte är så omfattande som vi från början 

förväntade oss. Vår uppfattning var till en början att parterna tog tillvara på varandra i stor 

utsträckning, möjligen genom gemensamt arbete, för att undvika dubbelarbete. Istället har det 

visat sig att externrevisionen endast i vissa fall tar del av internrevisionens material, men att 

det sällan är något som används direkt i den externa granskningen.  

 

Slutligen tror vi att internrevisorers arbete kommer att användas i större utsträckning inom 

kort.  Det då företag satsar stora resurser på att utveckla sådana funktioner och därmed vill att 

de ska användas i så stor mån som möjligt i syfte att skapa en effektivare granskning där 

kostnaderna för externrevisionen kan reduceras. Vi ser dock svårigheten i att använda 

internrevisionens arbete direkt i den externa granskningen, det då internrevisionen alltid är en 

del av det reviderade företaget. Vidare måste i slutändan externrevisorn göra en självständig 

oberoende bedömning även om ett nära samarbete finns.   

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

I undersökningen har det framkommit att det inom kort utkommer en reviderad version av 

ISA 610. Ambitionen med den är att internrevisionens arbete ska kunna användas i större 

utsträckning, vilket även gör att reglerna kring bedömningen av deras arbete kommer att 

skärpas. Därmed kan det vara av intresse att utföra en fortsatt undersökning efter införandet 

av denna och se på hur samarbetet och bedömningen av internrevisorns material förändrats.   
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

 

Koppling till 

referensram 

 

Internrevision 

 

Externrevision 

 

 

 

 

Allmänna frågor 

- Vilken är din position i 

företaget? 

- Hur länge har du arbetat 

som intern revisor? 

- Vilken bakgrund har du, 

erfarenheter, utbildning? 

- Har du tidigare arbetat i 

företaget men inte med 

internrevision? 

 

- Hur länge har du arbetat 

som extern revisor? 

- Vilken bakgrund har du, 

erfarenheter, utbildning? 

- Hur stort ansvarsområde har 

du? 

 

 

Respondentens 

arbetsuppgifter 

 

Internrevisorns oberoende 

- Vad är din arbetsuppgift 

inom internrevisionen? 

- Vem ger dig direktiv? Får 

du uppdrag/direktiv från er 

externa revisor? 

- Vilka lagar, regler och 

rekommendationer styr ditt 

arbete? 

- Granskar avdelningen eget 

utfört arbete? 

- Vilka är dina 

arbetsuppgifter? 

- Hur nära är ditt samarbete 

till interna revisorer? 

 

 

 

 

 

 

Intern respektive extern 

revision 

 

Internrevisorns oberoende 

 

 

 

 

 

- Hur stor är er avdelning för 

internrevision? 

- Vilken placering har 

internrevisionen i företaget, 

vilka rapporterar de 

huvudsakligen till? 

- Hur arbetar ni för att 

bibehålla oberoende, 

objektivitet och integritet? 

Hur genomsyrar yrkesetiken 

ert arbete? 

- Varför har ert företag valt att 

ha en internrevision? Hur 

har det gynnat er? 

- Vilka är era viktigaste 

arbetsuppgifter? 

- Utförs riskbedömningar 

tillsammans med 

ledning/chef? 

 

- Hur många verksamma 

revisorer arbetar inom ert 

företag? 

- Hur många av dessa 

samarbetar med interna 

revisorer? 

- Vilka är era uppdragsgivare? 

Vad för slags företag är det 

ni granskar? 

 



56 

 

 

 

Intern kontroll och 

bolagsstyrning 

 

- Sker arbete utifrån COSO 

och i så fall, hur fungerar 

det? 

- Ger ni råd kring den interna 

kontrollen och hur tas dessa 

emot? 

- Hur kontrollerar/säkerställer 

du att den interna kontrollen 

fungerar, vilka områden 

granskas och hur väljs dessa 

ut? 

- Efter införandet av SOX och 

svensk kod för 

bolagsstyrning har 

betydelsen ökat för intern 

kontroll, är detta något ni 

märkt av betydligt i ert 

arbete som revisor? 

- Hur kontrollerar och 

säkerställer ni att den interna 

kontrollen i det granskade 

företaget fungerar 

tillfredsställande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samspelet mellan interna 

och externa revisorer 

 

Internrevisorns oberoende 

 

 

 

- Hur nära samarbete har ni 

till externa revisorer? Hur 

ofta har ni kontakt mer er 

externa revisor? 

- Finns något avtal för hur ni 

ska samarbeta med er 

externa revisor? 

- Känner ni att den 

kommunikation ni har med 

den externa revisorn är 

tillräcklig eller önskas ett 

närmare samarbete? 

- Hur sker 

arbetsfördelningen? 

- Hur skiljer sig era 

arbetsuppgifter? 

- Ser några negativa effekter 

av att samarbeta med er 

externa revisor? 

Dubbelarbete? 

- Hur känner ni er bemötta av 

er externrevisor, attityden 

gentemot ert arbete? 

- Används det arbetet ni utför 

i stor utsträckning av externa 

revisorer? 

- Har ni tillgång till den 

externa revisorns 

information och hur sker 

detta informationsutbyte? 

- Har ni avtal med era 

uppdragsgivare avseende 

hur nära samarbetet ska vara 

med internrevisionen i det 

granskade företaget? 

- Hur nära samarbete har er 

revisionsbyrå till interna 

revisorer? Hur kontinuerlig 

är er kontakt med interna 

revisorer? 

- Hur sker 

arbetsfördelningen? 

- Har ni stor nytta av att 

samarbeta med interna 

revisorer vid granskningar? 

Kan de ge en tydligare bild 

av företaget? 

- Hur känner ni er bemötta av 

interna revisorer? 

- Känner ni att den 

kommunikation ni har med 

interna revisorer är 

tillräcklig eller önskas ett 

närmare samarbete? 

- Hur stor del av de interna 

revisorernas arbete används 

i den externa granskningen? 

Är denna information 

lättillgänglig? 

- Hur gör ni bedömningen om 

ni kan lita på det material de 

interna revisorerna lägger 

fram? Internrevisionens 

befattning, vilka de 

rapporterar till, om de har 

några prestationsbaserade 

ersättningar eller att de är 

certifierade? 

- Vad är er åsikt kring en 

certifiering av interna 

revisorer, skulle det förändra 

er syn på dessa? 

Källa: Egen bearbetning. Intervjufrågor till interna och externa revisorer 


