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Förord 

Intentionen med denna studie är att beskriva och skapa en modell för vilka faktorer som 

påverkar revisorns roll och som därmed utgör en viktig del i koordinationen mellan intern- och 

externrevisorer då vi har uppmärksammat att det inte finns mycket skrivet om koordinationen 

utifrån en extern synvinkel. Det finns en hel del skrivet om samverkan och då främst uppsatser 

där intervjuer har genomförts och därför ville vi skapa en uppsats som grundar sig på en 

enkätundersökning för att på så sätt kunna bidra med något nytt. Vi fastnade för ämnet då vi har 

varit i kontakt med det tidigare och ville visa upp en ny synvinkel av koordinationen. 

Magisteruppsatsen är skriven vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna under vårterminen år 2011. 

Vi vill tacka revisorerna från KPMG, Ernst & Young och Deloitte som har ställt upp och besvarat 

våra frågor och därmed gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. 

Vi vill även tacka de grupper vid Mälardalens Högskola som kontinuerligt har opponerat på vår 

uppsats och kommit med synpunkter.  

Till sist vill vi tacka vår handledare Esbjörn Segelod som har bidragit med synpunkter och 

vägledning under uppsatsens gång. 

 

Eskilstuna 8 juni 2011 

 

 

 

--------------------------  -------------------------- 

Denise Lundh    Jenny Pettersson
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Svensk titel: Intern och extern revision – En studie om vad intern och extern revision 

innebär samt faktorer som påverkar koordinationen mellan revisorerna  

Utgivningsår:  2011 

Författare:  Denise Lundh & Jenny Pettersson  

Handledare:  Esbjörn Segelod  

Examinator: Cecilia Lindh 

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva och skapa en modell för vilka faktorer 

som påverkar revisorns roll och som därmed utgör en viktig del i 

koordinationen mellan intern- och externrevisorer. Bakgrunden till denna 

studie grundar sig på att det hela tiden sker förändrade spelregler vilket 

har påverkat utvecklingen av intern- och externrevision. Även 

revisionsskandaler har påverkat utvecklingen och det har blivit viktigare 

med en god intern kontroll.  

Uppsatsen bygger på en enkätundersökning som har skickats till 

auktoriserade revisorer där de har fått besvara frågorna utifrån deras 

kunskaper och erfarenheter.  

Studien redogör för vad intern och extern revision innebär, vilka faktorer 

som påverkar koordinationen mellan revisorerna samt skillnader och 

likheter.   

Det finns fyra olika roller som en externrevisor kan ha och den vanligaste, 

utöver lagstadgad revision är att ge fristående rådgivning. Faktorer som 

påverkar koordinationen mellan revisorer är främst internrevisionens 

storlek, kunskap och erfarenhet, komplexitet, kommunikation, oberoende 

samt personkemi. Genom att revisorerna använder sig av en delad relation 

undviks dubbelarbete och en effektiv revision skapas. Den största 

skillnaden mellan revisorerna är att internrevisorn är anställd i företaget 

och fokuserar på operationella frågeställningar medan externrevisorn är 

anställd på uppdrag av bolagsstämman och fokuserar på den finansiella 

rapporteringen. Den största likheten är att båda revisorerna ska säkerställa 

företagets finansiella information.        

Nyckelord: Internrevision, externrevisor, internrevisor, intern kontroll, COSO, 

samverkan mellan intern- och externrevisorer. 
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English title:  Internal and external auditing – A study of what internal and external audit 

means and factors affecting the coordination between the auditors 

Publication year:  2011  

Authors:  Denise Lundh & Jenny Pettersson  

Supervisor: Esbjörn Segelod 

Examiner: Cecilia Lindh 

Abstract: This paper aims to describe and create a model of the factors that affect the 

auditor's role which forms an important part of the coordination between 

internal and external auditors. The background to this study is based on 

frequently changing rules which has influenced the development of internal 

and external audit. Auditing scandals have affected the development and it 

has become more important with a good internal control.  

 The essay is based on a survey sent to certified public auditors where they 

have been answering questions based on their knowledge and experience. 

 The study describes what internal and external audit means, which factors 

that affect the coordination between the auditors and the differences and 

similarities. 

 There are four different roles that an external auditor may have and the 

most common, in addition to statutory audits, is independent advice. 

Factors affecting the coordination between auditors are mainly knowledge 

and experience, size of internal auditing, complexity, communication, 

independence and personal chemistry. By making use of a shared 

relationship the auditors avoid duplication of effort and an effective audit is 

created. The main difference between the auditors is that the internal 

auditor is employed in the company and focuses on operational issues 

while the external auditor is employed on behalf of the General Meeting 

and focuses on financial reporting. The biggest similarity is that both the 

auditors should ensure the company's financial information. 

Keywords: Internal auditing, external auditing, internal auditor, internal control, COSO, 

the interaction between internal and external auditors.
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1. Inledning 

Ingen har kunnat undgå uppmärksamheten kring de så kallade redovisningsskandalerna. 

Förtroendet för näringslivet har fått sig en törn och debatten har varit intensiv. 

Revisorsrollen och frågor om oberoende hör till de områden som varit i fokus. Det spelar 

ingen roll att skandalerna i många fall inträffat långt från Sverige. Kapitalmarknaden är 

global och behovet av harmonisering gör att förändringar av regelsystem till följd av 

fallissemang sprids snabbt. På ett antal områden står vi därför inför förändrade spelregler. 

(Dan Brännström, Generalsekreterare i FAR) 

1.1 Bakgrund 

Begreppet intern kontroll har använts länge inom redovisning och revision. Rätt hanterad 

kan intern kontroll vara till stor nytta och stöd för verksamheten till exempel genom: (FAR, 

2006, s. 45) 

 Effektivare processer. 

 Bättre information till och därmed större förtroende från företagets intressenter. 

 Undvikande av kostsamma fel.  

Vad menas då med intern styrning och kontroll? Begreppet internal control betyder i första hand 

intern styrning och därefter intern kontroll (Tunbjörk, & Wikland, 2009) samt utgör en del av 

den interna revisionen (Precht, 2006). God intern styrning och kontroll är ett hjälpmedel för 

organisationen att nå sina mål, följa lagar och regler, vara effektivt och ha en bra styrförmåga. En 

annan viktig tanke är att intern kontroll och styrning är nära kopplat till riskhantering, vilket i 

sin tur ökar företagets säkerhet. När det gäller lagar och regler för intern styrning och kontroll 

är det framför allt Aktiebolagslagen, ABL, och Bolagskoden, Koden, som är framträdande. 

(Tunbjörk, & Wikland, 2009) 

Intern kontroll bistår företaget med att utnyttja sina resurser väl, skydda sina tillgångar, ge en 

tillförlitlig finansiell rapportering och följa lagar och regler. Intern kontroll skiljer sig från olika 

företag samt olika delar av samma företag. Det kan bland annat ha att göra med företagets 

verksamhet och storlek, graden av IT-stöd, företagets potential att utöva personlig kontroll samt 

företagets geografiska spridning. (FAR, 2006, s. 46)  

Intern kontroll är en process, ett integrerat medel för att nå vissa mål och är inte ett mål i sig. 

Kontrollen drivs inte enbart av regelverk och anvisningar utan även av människor på olika 

nivåer i en organisation. Den interna kontrollen kan inte uppfylla någon absolut trygghet men 

däremot förväntas den ge en rimlig säkerhet när det gäller måluppfyllelsen. I oktober år 2005 

lanserades en remissversion av COSO - Guidance for Smaller Public Companies Reporting on 

Internal Control over Financial Reporting om kostnadseffektiv implementering och utvärdering 

av intern kontroll. De senaste åren har kraven på intern kontroll förstärkts bland annat genom 

de så kallade revisionsskandalerna. (Ibid., s. 46-47) 

Det ställs allt högre krav på organisationer från år till år vilket påverkar alla delar i en 

organisation. Kraven är allt från att leverera till lägsta möjliga kostnad samt följa ägarnas och 

ledningens mål, vilket även gäller internrevisionen. Uteblivna vinster på icke gjorda affärer är 

nästan omöjliga att mäta och på samma sätt är det med effekterna av risker som en organisation 

inte drabbas av som en direkt effekt av internrevisionens riskfokuserade arbete. Det finns en 

svårmätbar men betydelsefull del av internrevisionens mervärde för organisationen. Dagens 
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revision styrs av en riskanalys där syftet är att identifiera var de största riskerna finns. Det är 

internrevisionen som utvärderar riskerna och rekommenderar förbättringar för att 

organisationen ska kunna bemöta riskerna mer effektivt. Internrevisionen handlar också om att 

leverera ett mervärde, förbättringsförslag omfattande de operativa processerna i sig likväl som 

hur processerna hanteras. (Internrevisorerna1) 

1.2 Problemformulering 

Do it now, do it right and do it better (Jeffrey Skilling, CEO i Enron).  

Alla institutioner behöver sunda och effektiva system för Corporate Governance, CG, för att 

fungera effektivt. Därför är den interna kontrollen den absolut viktigaste processen för att kunna 

leverera korrekta räkenskaper och det möjliggör för företag att kontrollera alla processer och på 

så sätt minimera riskerna för fel. Att institutioner även förr i tiden hade behov av någon form av 

intern kontroll är England under åren 1095-1453 ett bra exempel på. För att jämföra den tiden 

med hur den interna kontrollen ser ut idag kan det först och främst betonas att auktorisationen 

var betydligt mer förekommande där kungen hade makten i nedåtstigande led där omgivningen 

kunde välja att antingen följa eller inte följa. Nu präglas miljön av att istället försöka följa och 

förklara den interna kontrollen och styrningen. (Jones, 2008) Eftersom den interna kontrollen 

har fått en stor betydelse har det även påverkat den interna och externa revisionen. Vi har 

därför valt att studera intern- och externrevisorernas roller för att kunna se hur dessa 

samverkar men även för att skapa en större förståelse för den interna och externa revisionen.   

 Vad innebär intern och extern revision och vilken roll har revisorerna? 

Internrevision har blivit allt vanligare då intresset för bolagsstyrningsfrågor och styrelsens 

ansvar för den interna kontrollen har ökat den senaste tiden (Halling, 2010). Intern- och 

externrevisionsprofessionen har genomgått stora förändringar för att kunna möta nya krav och 

förväntningar från aktieägare, styrelse och ledningar samt andra intressenter (FAR1). Ökad 

samverkan mellan intern- och externrevisorer ska ge högre kvalitet i revisionen och högre 

kostnadseffektivitet för att bidra till ett ökat värdeskapande (Halling, 2010). Företagsstyrningen 

har under de senaste åren fått en ökad uppmärksamhet i litteratur om redovisning och revision. 

Det har publicerats flera rapporter om kontroll och bolagsstyrning samt att COSO har tagit fram 

en modell för den interna kontrollen och styrningen. (Colbert, 2002, s. 147) Bolagskoden och 

intern kontroll har haft stor påverkan när det kommer till den interna och externa revisionen 

och vi har därför valt att i denna uppsatts studera vad det finns för faktorer som påverkar 

koordinationen mellan den interna och externa revisionen. Detta för att vi sedan ska kunna 

presentera en modell för hur den interna och externa revisionen kan koordineras för att uppnå 

en effektiv revision. 

 Vad finns det för påverkande faktorer när det gäller koordinationen mellan den interna 

och externa revisorn? 

 Hur kan den interna och externa revisorn koordinera med varandra för att skapa en 

effektiv revision avseende den finansiella rapporteringen? 

Risker har alltid funnits i organisationers interna kontroll, men de har med tiden expanderat. 

Däremot handlar de i stort sätt om samma sak, det vill säga om att undvika bedrägeri i den 

finansiella rapporteringen. Kommunikationen var förr mer personlig och direkt men med 

dagens teknologi har detta utvecklats till telefon- och internetbaserade lösningar, men personlig 

kontakt är fortfarande aktuellt. Alla tillsynsaktiviteter som finns i dagens företag var även 
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aktuella förr i tiden, dock var observationer och bekräftelser viktigare förr medan beräkningar 

står i fokus idag. Teknologin står för den största förändringen i intern kontroll och styrning av 

företag mellan de olika tidsepokerna. (Jones, 2008) 

I juni år 2010 klubbades regeringens förslag om frivillig revision för de minsta aktiebolagen och 

trädde i kraft den 1 november samma år med övergångsregler för att få marknaden att fungera. 

Revisionsplikten har endast funnits i 30 år och kan beskrivas som att ”det allmännas intresse 

drev fram revisionsplikten och företagens intresse avskaffade den”. År 1983 infördes plikten för 

samtliga bolag och det handlade då om att minska utrymmet för fusk och fel. Det som drev fram 

slopandet var de små företagens intressen som ett led i att underlätta för de allra minsta 

företagen. Revisionsplikten styrs av EU:s fjärde direktiv och sätter taket för vilka gränsvärden 

som medlemsländerna får tillämpa. För bolag i Sverige som uppfyller mer än ett av de tre 

kraven; nettoomsättning på 3 miljoner, balansomslutning på 1,5 miljoner och har tre anställda, 

krävs lagstadgad revision. I det ursprungliga förslaget var gränsvärdena betydligt högre. Att 

revisionsplikten avskaffas är en EU-anpassning, en regellättnad för företagen och dessutom en 

samhällsekonomisk effektivisering. Kostnaden för revision kan med andra ord ibland överstiga 

nyttan, framför allt i mindre bolag. (Lennartsson, 2010) 

Kommunikationen och den teknologiska utvecklingen har bidragit till stora förändringar när det 

gäller intern kontroll och styrning. Eftersom den interna kontrollen och styrningen är ett viktigt 

begrepp när det gäller den interna och externa revisionen kommer det att utgöra en del av 

denna uppsats. För att bidra till en bättre förståelse för hur intern- och externrevisorns roll ser 

ut och hur de kan samverka med varandra ställer vi oss även frågan: 

 Hur arbetar den interna och externa revisorn och vad finns det för skillnader respektive 

likheter? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa en modell för vilka faktorer som påverkar 

revisorns roll och som därmed utgör en viktig del i koordinationen mellan intern- och 

externrevisorer.  

1.4 Avgränsningar 

I denna studie studeras koordinationen mellan intern- och externrevisorn endast utifrån den 

externa revisorns synvinkel och vi kan därför inte uttala oss om hur internrevisorn ser på 

koordinationen. Studien visar inte några statistiska slutsatser utifrån revisorernas utbredning, 

revisionsbolag och antal yrkesverksamma år eftersom vi inte har kunnat urskilja något 

utmärkande kring detta.  
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1.5 Disposition  

I inledningen har vi redogjort för bakgrunden till 

uppsatsen, problemformuleringen som har lett fram till 

våra frågeställningar och syfte samt avgränsningar och 

uppsatsens fortsatta disposition. 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för vilken metod 

vi har använt oss av i uppsatsen, hur vi har gått tillväga 

samt källkritik. 

 

I referensramen kommer vi att redogöra för den teori som 

ligger till grund för uppsatsens studie. Vi kommer att ta 

upp begreppen bolagsstyrning, intern styrning och 

kontroll, revisorns roll, intern och extern revision samt 

hur revisorerna samverkar. 

 

Under empirin kommer en mindre enkätundersökning att 

presenteras där vi redogör för informationen som våra 

frågor inbringat utifrån våra frågeställningar. 

 

I analyskapitlet kommer vi att analysera vår empiri och 

teori för att ta fram en modell med de faktorer som 

påverkar revisorernas koordination.  

 

I diskussionskapitlet kommer vi att diskutera hur vi 

tycker att arbetat har förflutit samt redogöra för våra egna 

reflektioner och slutsatser. Här kommer vi även att 

redovisa en sammanfattande modell genom den slutsats 

som vi har dragit av innehållet i uppsatsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Disposition  

Not: Egen bearbetning 
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2. Metod 

2.1 Val av ämne 

Vi har under en tidigare kurs kommit i kontakt med CG och intern kontroll samt berört intern 

och extern revision och kände att det fanns ett intresse av att vilja veta mer, vilket ledde oss in 

på koordinationen mellan revisorerna. Till en början var vi inriktade på att göra intervjuer och 

enbart skriva om samverkan mellan intern- och externrevisorn. Men under 

uppstartningsprocessen kände vi att vi ville få ut mer av uppsatsen än att göra ett mindre 

konstaterande och vi började fundera kring revisorns roll och vilka faktorer som påverkar denna 

roll och därmed bidrar till koordinationen mellan revisorerna. Vi bestämde oss då för att vi 

skulle skicka ut en enkät för att på så sätt få ett bredare underlag för vår studie. Då det visade sig 

svårt att få enkäten besvarad valde vi, i brist på tid, att istället skicka personliga mail till 

auktoriserade revisorer. Detta visade sig generera fler svar och vi valde därför att vinkla studien 

utifrån externrevisorernas synvinkel. Då vi har varit i kontakt med ämnet tidigare i vår 

utbildning kände vi att det fanns ett intresse och att vi ville veta mer om hur koordinationen går 

till då det inte har skrivits mycket om detta ännu. Det har blivit ett ökat intresse av 

internrevision de senare åren vilket medförde att ämnet kändes aktuellt men också det faktum 

att vi tror att det finns en lucka som behöver fyllas, många vet om att det finns en intern- och 

externrevisor men vi tror att det finns brister när de kommer till att de besitter olika roller.  

2.2 Val av metod 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och skapa en modell för vilka faktorer som påverkar 

revisorns roll och som därmed utgör en viktig del i koordinationen mellan intern- och 

externrevisorer. Detta gör att den kvantitativa metoden föll sig naturligt, vilket innebär att 

studiens information kan mätas eller värderas numeriskt genom att använda matematiska 

modeller eller enkäter (Björklund, & Paulsson, 2003). Då det i denna studie har ställts öppna 

frågor, intervjufrågor, i en mailenkät skapas en djupare förståelse vilket gör att även den 

kvalitativa metoden förekommer. Studien bygger med andra ord på en kvantitativ och kvalitativ 

metod.  

Vi började uppsatsskrivandet med att samla in information för att sätta oss in i ämnet och skapa 

en bättre förståelse för vad som har gjorts tidigare och vad som inte gjorts. När den delen var 

genomförd valde vi att utföra en mindre enkätundersökning för att undersöka om det fanns 

någon koppling till det som vi hade läst oss till, vi använde oss därför av tillvägagångssättet 

deduktion vilket innebär att utgå från en teoretisk bakgrund och på så vis kunna göra 

förutsägelser om empirin vilket sedan styrks med insamlad fakta (Björklund, & Paulsson, 2003).  

För att vi skulle hinna genomföra studien på bästa sätt valde vi att avgränsa oss till att studera 

vilken roll intern- och externrevisorn har och vad det finns för påverkande faktorer som avgör 

hur revisorerna koordinerar med varandra. Anledningen till att vi gjorde detta val var för att vi 

vid informationssökningen såg att det inte fanns mycket skrivet om denna infallsvinkel. För att 

kunna ta reda på detta valde vi att göra en mindre enkätundersökning med kortfattade, 

intervjuliknande frågor som skickades via personliga mail. Vi sökte personer som arbetat med 

revision under en längre tid och som hade en bred kunskap och vände oss därför till 

auktoriserade revisorer på tre stora revisionsbolag; Ernst & Young, KPMG och Deloitte. Detta val 

gjorde även att det var lättare för oss att få tag i mailuppgifter. Då frågorna var öppet utformade 

bestämde vi oss för att det skulle bli för omfattande att redovisa både intern- och 

externrevisorns synvinkel av koordinationen och vi valde att endast studera externrevisorns syn 
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på koordinationen. När vi kände oss insatta i ämnet och hade skrivit vår referensram utformade 

vi 14 frågor som grundar sig på uppsatsens syfte och frågeställningar. Hur referensramen är 

kopplad till enkätfrågorna illustreras i tabell 1. Vi började med två inledande frågor där de fick 

beskriva hur länge de hade arbetat som externrevisor, vilken roll samt arbetsuppgifter de 

besitter. De 12 efterföljande frågorna hade kopplingar till samverkan och påverkande faktorer. 

När det var dags att sammanställa svaren valde vi att dela in frågorna efter våra fyra 

frågeställningar, intervjufråga 1 och 2 till frågeställning 1, intervjufråga 7, 8 och 9 till 

frågeställning 2, intervjufråga 3, 4, 5, 6, 11 och 14 till frågeställning 3 samt intervjufråga 10, 12 

och 13 till frågeställning 4, se tabell 2. Detta för att det skulle bli lättare för oss och för läsaren att 

hänga med.  Intervjufrågorna finns i bilaga 1.  

Tabell 1: Referensramens koppling till enkätfrågorna 

Referensram Enkätfråga 

3.1 Bolagsstyrning 9 

3.1.1 Sarbanes-Oxley Act 9 

3.1.2 Svensk kod för bolagsstyrning 9 

3.2 Intern kontroll & COSO 8 & 9 

3.3 Intern och extern revision 10, 12, 13 & 14 

3.3.1 Intern- och externrevisorn roll 2, 10, 12 & 13 

3.4 Skillnader och samverkan mellan intern och extern revision 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13 & 14 
Not: Egen bearbetning 

 

Tabell 2: Frågeställningarnas koppling till enkätfrågorna 

Frågeställning Enkätfråga 

Vad innebär intern och extern revision och vilken roll har 
revisorerna? 

1 & 2 

Vad finns det för påverkande faktorer när det gäller koordinationen 
mellan den interna och externa revisionen? 

7, 8 & 9 

Hur kan den interna och externa revisorn koordinera med varandra 
för att skapa en effektiv revision avseende den finansiella 
rapporteringen? 

3-6, 11 & 14 

Hur arbetar den interna och externa revisorn och vad finns det för 
skillnader respektive likheter? 

10, 12 & 13 

Not: Egen bearbetning 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Det finns två typer av datainsamlingsmetoder, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den 

information som samlas in, vilket i vårt fall motsvarar en enkätundersökning och sekundärdata 

är den information som finns tillgänglig, det vill säga material från vår litteraturstudie. 

(Wiedersheim-Paul, & Eriksson, 1991) 

2.3.1 Insamling av sekundärdata 

Uppsatsen inleddes med en genomgång av befintlig litteratur som var relevant till uppsatsens 

syfte. För att sätta oss in i ämnet studerade vi tidigare forskning, artiklar i ämnet, internet och 

tidigare erfarenheter från våra studier inom ekonomi. Vi granskade även tidigare uppsatser för 

att få inspiration och idéer. Litteratursökningen gjordes via Mälardalens Högskolas 

Högskolebibliotek och Stadsbiblioteket i Eskilstuna.  Vi använde oss främst av databasen FAR 
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SRS Komplett och sökmotorn LibHub. Exempel på sökord var; internrevision, externrevisor, 

internrevisor, intern kontroll, COSO och samverkan mellan intern- och externrevisor.  

2.3.2 Insamling av primärdata och urval av respondenter 

I vår undersökning valde vi att använda oss av primärdata i form av en mindre 

enkätundersökning via mail. Det första vi gjorde var att upprätta 14 frågor och för att komma 

fram till vilka frågor vi skulle ställa utgick vi från vår referensram, syfte, frågeställningar samt att 

vi studerade tidigare uppsatser där intervjuer genomfördes inom vårt ämne. När vi utformade 

frågorna valde vi att utgå från studiens frågeställningar och formulerade frågor som skulle vara 

lätta att besvara för att på så vis undvika missuppfattningar och för att öka antalet svar. Vi valde 

att styra undersökningen genom att vända oss till auktoriserade revisorer på KPMG, Ernst & 

Young och Deloitte, där vi via Revisorsnämnden, RN, kunde söka efter auktoriserade revisorer 

på respektive företag. Anledningen till varför vi valde att vända oss till auktoriserade revisorer 

var att vi ville att respondenterna skulle besitta en viss kompetens och erfarenhet för att vi 

skulle få användning av deras svar. Innan vi genomförde undersökningen skickades ett mail till 

en auktoriserad revisor för att kontrollera att frågorna gick att besvara utan att det uppstod 

otydligheter och därefter valde vi slumpvis ut 550 revisorer på de tre företagen som vi skickade 

enkäten till via personliga mail. Enkätmailen skickades till totalt 550 revisorer under tre 

tillfällen, 5, 6 och 9 maj år 2011 där respondenterna hade en vecka på sig att svara. Det 

skickades ingen påminnelse till respondenterna. Av dessa fick vi tillbaka 65 svar varav, 25 

användbara, 40 ej användbara och ett totalt bortfall på 485. De användbara svaren är de vilka 

empirin grundar sig på och vid sammanställningen av dessa utgick vi från våra frågeställningar 

och kategoriserade upp alla 14 frågor under respektive frågeställning. För att se enkätens frågor 

gå till bilaga 1. De 40 svaren som inte var användbara berodde på att frågorna var ofullständigt 

besvarade, det kan vara att revisorn inte arbetade eller hade kontakt med internrevisorn, att de 

inte besatt tillräckligt med kunskap inom det område våra frågor berörde och valde att inte 

besvara enkäten på grund av det, att de inte ville delta eller att de tyvärr inte hade tid att 

besvara enkäten. 

De tillfrågade respondenterna som besvarade frågorna har varit externrevisorer i 10-40 år men 

majoriteten har arbetat i 20 år och uppåt, se figur 2. Alla respondenterna är i grunden 

auktoriserade revisorer och en har tidigare erfarenheter av att arbeta som skatterevisor. De 25 

respondenterna arbetar på tre av de största revisionsbolagen där 15 av dessa arbetar på KPMG, 

5 stycken på Ernst & Young och 5 stycken på Deloitte, se figur 4.  Figur 3 redogör för var i landet 

respondenterna arbetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medel: 24,56 Median: 24 
Figur 2: Antal yrkesverksamma år 

Not: Egen bearbetning 
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Figur 3: Städer 

Not: Egen bearbetning 

 

 

 

 

2.3.3 Analysering av data 

När informationsinsamlingen var avklarad och referensramen var sammanställd kunde vi bilda 

oss en bättre uppfattning om vad vi ville studera och formulerade därmed syftet samt 

frågeställningarna. Utifrån referensramen skapade vi oss en uppfattning om revisorernas 

koordination och vad det finns för påverkande faktorer. Detta gjorde att vi genomförde en 

enkätundersökning för att testa om det skulle generera samma svar. När empirikapitlet var 

sammanställt kunde vi analysera vårt resultat och jämföra med de slutsatser som vi hade dragit 

utifrån referensramen. För att tydliggöra detta i våra slutsatser har vi valt att först redogöra för 

de slutsatser som vi kom fram till utifrån referensramen och sedan de slutsatser vi kom fram till 

utifrån empirin. Under egna reflektioner diskuterar vi huruvida dessa slutsatser stämmer 

överens med varandra. 

2.4 Bortfallsanalys 

Av 550 utskickade mailenkäter till auktoriserade revisorer på KPMG, Ernst & Young och Deloitte 

fick vi tillbaka ett totalt antal svar på 65. Detta innebar ett bortfall på 485 stycken, se figur 6. 

Detta bortfall kan bero på flera tänkbara anledningar där några har angett att de inte har eller 

har haft någon relation med internrevisorn eller att de inte hade någon erfarenhet av ett nära 

samarbete. Några var dessutom på tjänsteresa, pensionerade eller vill inte delta i 

undersökningen. Av dessa 65 svar använde vi 25 stycken som kunde uppfylla uppsatsens syfte, 

se figur 5. Att 40 svar inte användes i uppsatsen beror på, som nämndes ovan, att svaren var 

ofullständiga, att endast någon eller ingen fråga var besvarad. Ett skäl till att svarsfrekvensen 

inte var hög kan beror på att externrevisorn inte har kontakt med internrevisorn och därför 

ansåg respondenterna inte enkäten som aktuell för de och besvarade den inte.  

I och med att vi till en början valde att göra en traditionell enkätundersökning som gav en dålig 

svarsfrekvens blev vår andra plan att skicka personliga mail till auktoriserade revisorer i 

Sverige. Den ursprungliga enkäten skickades också till auktoriserade revisorers mail men vände 

sig även till mindre revisionsbolag. Då vi skickade dessa personligen till var och en av 

revisorerna och då det inte framgick direkt att det var en undersökning gav det en högre 

svarsfrekvens och med varierande svar då frågorna var helt öppna. Det gjorde att vi kunde 

Figur 4: Företagsutbredning 

Not: Egen bearbetning 
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använda oss av svaren för att kunna dra sanningsenliga slutsatser. Denna svarsfrekvens 

motsvaras av 11,8 % och visar det totala antalet svar medan 25 av dessa kunde användas vilket 

ger en total användbar svarsfrekvens på 4,5 %. Genom att göra enkäten så pass öppen fick våra 

respondenter svara i enlighet efter deras erfarenhet och kompetens som vi sedan kunde koppla 

till frågeställningarna och syftet med studien. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Källkritik 

När det gäller insamling av data är det viktigt med ett kritiskt förhållningssätt för att kunna 

undersöka och försäkra validitet, relevans och reliabilitet i källorna, då det är omöjligt att vara 

helt opartisk i en undersökning. Ibland kan det vara svårt att bedöma sanningshalten i en källa 

men om flera oberoende källor återger samma information ökar trovärdigheten. (Lundahl, & 

Skärvad, 1999) 

Vid insamling av vår referensram valde vi att använda böcker och artiklar som varit mest 

aktuella, då revision är ett ämne som ständigt förändras på grund av nya lagar och regler. Det 

förekommer även äldre källor då vi ansett att detta har varit relevant för undersökningen. Vi har 

försökt att inte styra vår uppsats genom att använda flera perspektiv. Däremot har vi påverkat 

valet av frågor för att de ska passa uppsatsens syfte men frågorna i sig är relativt öppna. Trots 

att frågorna var öppna fick vi en bra svarsfrekvens med varierande svar och det fanns även en 

tydlig koppling mellan våra 25 respondenter som därmed gör att vi anser att svaren är 

trovärdiga och tillförlitliga. Internetkällor hör till källor som inte är de mest tillförlitliga men där 

vi har valt att använda oss av internetkällor har vi sett till att visa vilken organisation som har 

sammanställt informationen och tydligt visat informationens aktualitet. 

 

 

 

 

 

Figur 6: Besvarade enkäter 

Not: Egen bearbetning 
Figur 5: Antal använda enkätsvar 

Not: Egen bearbetning 
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3. Referensram 

För att uppsatsens syfte ska kunna genomföras, att beskriva och skapa en modell för vilka 

faktorer som påverkar revisorns roll och som därmed utgör en viktig del i koordinationen 

mellan intern- och externrevisorer, kommer vi i detta avsnitt att redogöra för begrepp och 

teorier som är relevanta. När det gäller intern och extern revision är det viktigt att känna till 

intern styrning och kontroll. Därför kommer vi att ta upp två viktiga regleringar för intern 

kontroll; ABL och Koden. Vi kommer även att redogöra för COSO-modellen då det är en väl 

igenkänd modell för intern kontroll. För att kunna skapa en förståelse och uppvisa en modell 

beträffande koordinationen mellan den interna och externa revisionen kommer vi att redogöra 

för vad intern respektive extern revision innebär, vilka roller de besitter samt likheter och 

skillnader.   

3.1 Bolagsstyrning  

Begreppet CG, i Sverige kallat bolagsstyrning, innefattar procedurer som etableras av 

representanter för verksamhetens huvudmän eller ägare för att skapa en överblick över 

ledningens risk- och kontrollprocesser. För att skapa en effektiv CG krävs fyra hörnstenar; 

revisionsutskottet, bolagsledningen, externrevisionen och internrevisionen. Vid ett bra 

samarbete mellan dessa men med bibehållet oberoende kommer det att stödja en stark intern 

kontroll, hög etik, effektiv övervakning och riskhantering, skydd för verksamhetens 

investeringar samt korrekt rapportering.  För att kunna göra bra affärer är det helt enkelt 

nödvändigt med en god CG. (Internrevisorerna1)    

3.1.1 Sarbanes-Oxley Act 

Utvecklingen av den moderna bolagsstyrningen inleddes i USA i början av 1980-talet. Det 

började med att några stora börsnoterade företags styrelser och företagsledningar hade agerat i 

strid mot ägarnas intresse, vilket lade grunden för att särskilda riktlinjer infördes, CG, om hur 

bolagen bör styras. I USA finns det tvingande regler för de stora amerikanska börserna men 

däremot finns det inga koder för bolagsstyrning. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning1) 

Skandalerna Enron och WorldCom under 2000-talet tvingade fram en lag som omfattar svenska 

företag noterade på den amerikanska börsen. Denna lag kallad ”Sarbanes-Oxley Act”, SOX, 

innebär inte bara en rapporteringsplikt för bolagen angående den interna kontrollen utan också 

straffsanktioner för de som ansvarar över bolagen och avger en felaktig finansiell rapportering. 

Syftet med denna reglering är att skydda ägarna genom en bättre noggrannhet och tillförlitlighet 

i bolagens redovisning. (Internrevisorerna1) 

3.1.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

Den svenska bolagsstyrningen regleras av skrivna regler och praxis där aktiebolagslagen, ABL, 

och Koden samt regelverk av noteringskrav och noteringsavtal är de främsta regelverken. 

Aktiemarknadsnämndens uttalande om vad som är god sed på den svenska marknaden bör 

också nämnas som ett viktigt regelverk. Koden kompletterar ABL genom att ställa högre krav på 

vissa områden men det går att avvika från dessa om det i ett enskilt fall skulle leda till en bättre 

bolagsstyrning. Utifrån ABL framgår det att det finns tre beslutsorgan i ett bolag, nämligen 

bolagsstämma, styrelse och VD. Det framgår även att det ska finnas ett kontrollerande organ, en 

revisor, som utses av bolagsstämman. De fyra organen illustreras i figur 7 Bolagsstyrning.  

(Kollegiet för svensk bolagstyrning2)  
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3.2 Intern kontroll och COSO 

Definitionen av intern kontroll från COSO har fått ett stort internationellt genombrott och lyder: 

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: (FAR, 2006, s. 46)  

 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.  

 Tillförlitlig finansiell rapportering.  

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO, är en privat 

organisation som är engagerade i att förbättra kvaliteten i finansiell rapportering genom 

affärsmässig etik, effektiv intern kontroll och bolagsstyrning (Gupta, & Thomson, 2006, s. 33). 

Detta gör de genom att utveckla omfattande modeller och riktlinjer. COSO-modellen är en 

integrerad modell som identifierar alla komponenter i den interna kontrollen och styrningen. 

(COSO1) Den består av fem olika delar, nämligen kontrollmiljö, riskanalys, information och 

kommunikation, tillsyn och kontrollaktiviteter (Jones, 2008). Modellen ger dock inte en så pass 

detaljerad vägledning som skulle kunna behövas för att ledningen ska kunna följa den vid 

bedömning av företagets Internal Controls over Financial Reporting, ICoFR. Därför är COSO-

modellen en modell för intern kontroll och inte någon form av vägledning som visar 

bedömningen av ICoFR:s effektivitet. (COSO2)  

Av modellens fem komponenter är kontrollmiljön den grundläggande delen där de andra 

opererar i. Där är ledarstil, integritet, etiska värden, organisationsstruktur, införande av 

kontroll, befogenhet och ansvar nyckelord. Riskbedömning sker genom att ledningen klart och 

tydligt definierar målen för finansiell rapportering för att identifiera och hantera risker. Även 

risker för väsentliga fel i rapporteringen som beror på bedrägeri behandlas. (Jones, M., 2008) 

Figur 7: Bolagsstyrning  

Kollegiet för svensk bolagsstyrning2 

http://www.bolagsstyrning.se1/
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Det är viktigt att generera säkerhet för att undgå risker vilket i sin tur innebär att en analys av 

alla tänkbara risker ska göras för att fastställa händelser som utgör hot mot att målen med 

processen inte uppnås. Sannolikheten att en viss händelse inträffar och hur allvarligt det i 

sådana fall skulle kunna bli gäller att ta reda på. Ett viktigt ställningstagande att ta del av är om 

en risk ska accepteras, begränsas, delas eller elimineras. Utifrån riskanalysen bör riktlinjer 

utarbetas för att säkerställa att företaget arbetar mot samma mål. Detta ska naturligtvis följas 

upp och bedömas och här beaktas den interna revisionen. (Förordning 2007:603) 

Information om intern styrning och kontroll identifieras och kommunikation skapar förståelse i 

den interna kontrollen och frågor som handlar om finansiella rapporteringsmål delges till 

externa intressenter. Uppföljningar och utvärderingar hjälper ledningen att avgöra om den 

interna kontrollen och styrningen fungerar och finns det brister kan det identifieras och 

åtgärdas i tid. (COSO1) Information och kommunikation innefattar processer i den periodiska 

rapporteringen och identifierar, tillvaratar, bearbetar och registrerar alla transaktioner. 

Informationen bör vara relevant för att driva ett företag effektivt både internt och externt. 

(Jones, 2008, s. 1054) Kommunikationen mellan berörda parter sker både skriftligt och muntligt. 

Tillsyn involverar förvaltnings- och tillsynsverksamheten inklusive intern revision. Övervakning 

och kontroll är ofta en form av upptäckt snarare än en förebyggande åtgärd och inkluderar 

inspektion, observation, undersökning, beräkningsmodeller och analys. Kontrollaktiviteter är de 

dagliga operativa kontrollerna som möjliggör att ett företags mål uppnås och inkluderar adekvat 

dokumentation, uppdelning av olika uppgifter, oberoende prestandakontroller och att fysiskt 

skydda tillgångarna. De är utvecklade med hänsyn tagen till dess kostnader och möjlighet att 

reducera risker med att målen inte uppnås och därför är riktlinjer och rutiner viktiga aktiviteter 

för att få en tillförlitlig rapportering (COSO2). COSO-modellens komponenter beskrivs i Figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: COSO-modellen 

Not: COSO2 
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Om ett företag har försäkrat sig om att vissa interna kontroller fungerar som de ska, de har 

regelbunden tillsyn och att dessa kontroller inte förändras kan företaget använda färre resurser 

vid genomförande av nya kontroller. Det är viktigt att reducera tid och kostnader för intern 

kontroll i finansiell rapportering. (Avellanet, 2009, s.3) Att dokumentera processer och 

kontroller på rätt sätt har ett stort värde eftersom att det inte kräver lika stort underhåll för att 

bekräfta och uppdatera kvaliteten i dokumentationen. Att identifiera och dokumentera 

kontrollerna är ett första steg i processen för att skapa en bra förståelse för hur viktiga 

affärsprocesser initieras, bearbetas och registreras och slutligen presenteras i de finansiella 

rapporterna. Det gäller att ha rutiner för att säkerställa att kontrollerna är effektiva. (Lynford, 

2008) 

Tillsynen drivs av två huvudsakliga faktorer nämligen ett företags storlek och dess komplexitet. 

Ju större företag desto vanligare är det att tillsynspraxis är standardiserade, automatiserade och 

används till liknande verksamheter. Små företag kan sakna förmågan att formellt utveckla denna 

tillsynspraxis men har fördelen med att ledarskapet bedrivs närmare kontrollerna och därmed 

riskerna och kan då direkt se till de interna kontrollsystemen. (Avellanet, 2009, s.11) 

Intern kontroll kan ha olika betydelser vilket kan resultera i förvirring i förväntningar hos de 

olika parterna. Men det kan förklaras som att få en definition av en organisations mål och ge 

standarder om hur dessa kontroller kan förbättras. Det är en process för att nå effektivitet och 

tillförlitlighet i finansiell rapportering. Organisationer har på senare tid börjat investera i 

kvalitet i interna kontrollsystem, främst på grund av att bra internkontroll tyder på en bra 

verksamhet och hjälper på så sätt till att försäkra intressenter om att information i form av 

finansiella rapporter är tillförlitliga. Modellen ska hjälpa företag att nå deras mål och de fem 

komponenter som den består av för att minimera riskerna med att inte nå målen. 

Kontrollaktiviteter är tidskrävande och måste årligen testas eftersom tillsyn kan hjälpa till att 

effektivisera processerna, vilket är en viktig komponent i den interna kontrollen.  (COSO2) 

Kontroller som inte granskas tenderar att försämras över tiden och för att undvika det kan 

tillsyn implementeras för att hjälpa till att försäkra att den interna kontrollen fortsätter att 

fungera effektivt. När tillsynen fungerar som den ska får företaget stora fördelar eftersom att det 

blir lättare att identifiera och rätta till eventuella kontrollproblem och producera tillförlitlig 

information för beslutsfattande. Detta kan leda till reducerade kostnader relaterade till 

rapporteringen av intern kontroll eftersom problem identifieras proaktivt istället för reaktivt. 

(Ibid.) 

3.3 Intern och extern revision  

En internrevisor arbetar i företaget och har stor kunskap om rutiner och processer medan en 

externrevisor inte har samma kunskap om företaget utan bidrar med andra erfarenheter 

(Halling, 2010).  

Practice Advisories, PA, kräver att internrevisorer delar med sig av observationer och 

rekommendationer till de som ansvarar för tillsynen, till exempel styrelsen. International 

Standards on Auditing, ISA, framhåller att externrevisorer har ett ansvar att delge vissa problem 

som uppstår under den finansiella revisionens redogörelse med de personer som ansvarar för 

styrningen av företaget. En fråga som uppstår är om ledningen behöver ta emot information från 

två olika revisorer? En annan är om kommunikationen från en revisor kompletterar eller om 

den ger fullständig insikt från den andra revisorn? Eller leder rapporteringen från de två 

revisorerna endast till dubbelarbete och samma information? (Colbert, 2002, s. 147) 
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Alla företag är unika och måste därför granskas utifrån sina förhållanden. Grunden för en 

användbar planering av revisionen är god kunskap om själva företaget. Varje revision börjar 

därför med en informationsinsamling. Revisorn samlar då in, analyserar och bedömer 

information under det här skedet av revisionsprocessen.  I och med det här lär revisorn känna 

interna och externa förhållanden som till exempel bransch, marknad och konkurrenssituation, 

kunder och försäljning, leverantörer och inköp, produktion, tjänster och produkter, miljökrav 

och finansiell situation. I informationsinsamlingen ingår både riskbedömningar och jämförelser 

med motsvarande uppgifter för föregående år, budget, prognoser och branschuppgifter. En väl 

genomförd informationsinsamling ger revisorn ett gott underlag för att planera granskningen så 

att den koncentreras till de områden där risken för väsentliga fel är störst. (FAR, 2006, s. 33) 

3.3.1 Intern- & externrevisorns roll 

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. 

(Internrevisorerna2)  

Internrevisionens roll är att leverera tjänster till verksamheten med integritet och objektivitet, 

vilket säkerställer att rekommendationer och slutsatser är grundade på en neutral och 

opåverkad bedömning. Internrevisionen utgör därför en funktion som verksamheten alltid ska 

kunna lita på. (Internrevisorerna1)    

En internrevisor arbetar på direkta uppdrag från styrelsen och har ansvar för att utvärdera och 

lämna förslag till förbättringar av organisationens processer för styrning och ledning, kontroll 

och riskhantering. Internrevisorn ska rapportera informationen till den nivå i organisationen 

som gör det möjligt att fullfölja ansvaret, oftast till den verkställande ledningen och styrelsen. 

Internrevisorns arbete ska utövas enligt god internrevisorssed och internrevisionssed. 

Vägledning hämtas från internationella riktlinjer för yrkesmässig internrevision och riktlinjer 

för yrkesetiska koder som ges ut av Institute of Internal Auditors, IIA. (FAR1, 2010, s. 5) 

Revisionen ska verkställas med kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet samt omfattas av 

kvalitetssäkring. Program för kvalitetssäkring är utformade för att internrevisionen ska kunna 

tillföra värde och förbättra verksamheten samt för att kunna följa riktlinjer och yrkesetiska 

koder. Det finns två sätt som internrevisionen kan genomföras på där det första innebär en 

intern funktion med anställd personal och det andra är outsourcing, en extern leverantör av 

internrevisionstjänster. (Ibid.)  

Extern revision är periodisk revision som utförs av oberoende revisorer vars syfte är att 

avgöra om räkenskaper är korrekta och fullständiga, är upprättade enligt lagar och 

rekommendationer och ger en rättvisande bild av ett företags finansiella position och 

resultat. (Business dictionary) 

En externrevisor kan uppträda i olika roller där den mest centrala rollen är att utföra 

revisionsverksamhet i revisorslagens mening. Det innebär att revisorn granskar förvaltningen 

och den ekonomiska informationen i ett företag och lämnar en rapport om den granskningen. 

Revisorn kan även utföra fristående rådgivning och styrs då av vad uppdragsgivaren kan 

behöva, dock måste all rådgivning ske med god sed och får inte innebära att revisorn riskerar sin 

självständighet och opartiskhet. I alla sammanhang måste revisorn iaktta de grundläggande 
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yrkesetiska reglerna som säger att yrkesutövandet alltid måste ske med integritet och 

objektivitet och får inte främja orätt. Revisorn kan dessutom fungera som ett bollplank och en 

stödfunktion för både stora och små företag. (FAR, 2006, s. 125) 

3.4  Skillnader och samverkan mellan intern och extern revision  

Intern styrning och kontroll har blivit allt viktigare och det är därför viktigt för externrevisorer 

och internrevisorer att: (Tunbjörk, & Wikland, 2009) 

 känna till vad intern styrning och kontroll är  

 veta vilka standarder som finns inom området 

 vara orienterad om lagar, förordningar och riktlinjer som finns samt  

 veta vilka roller och uppgifter som speciellt externrevisorer och internrevisorer kan eller 

bör känna till inom området.  

Det finns ett behov från styrelsen att hela området intern styrning och kontroll är granskat och 

kan tillgodoses från den interna revisionens kompletterande arbete. Det finns en önskan från 

styrelsen att intern och externrevisorerna kompletterar varandra och skapar en form av 

samverkan. (Ibid.) 

Några ledord för god samverkan är regelbunden kommunikation och öppenhet genom hela 

revisionsprocessen, god planering och framförhållning, förståelse för respektive parts mål och 

behov i revisionsprocessen samt dokumentation av ömsesidiga åtaganden i respektive 

revisionsplan (FAR1).  

Arbetsfördelningen mellan intern- och externrevisorer kan i praktiken se olika ut. Det finns 

områden med behov att samordna mellan de olika revisorsinsatserna. Ett av dessa områden är 

analys och bedömning av organisationens risker och riskhantering. Externrevisorn har som 

främsta uppgift att betrakta revisionsrisken, vilket innebär risken att revisorn gör felaktiga 

uttalanden i revisionsberättelsen. Eftersom externrevisionen inriktar sig mot granskning av 

bokslut, redovisning och finansiella risker innebär det dock en risk att samtliga viktiga affärs- 

och verksamhetsrisker i organisationen inte upptäcks i externrevisionens arbete. Internrevisorn 

inriktar däremot sin granskning mot de delar av den interna styrningen och kontrollen som inte 

i första hand omfattas av externrevisionens uppdrag. Internrevisorns arbete blir därför i första 

hand att göra en bedömning av riskerna för att organisationens mål inte kommer att uppnås. 

(Tunbjörk, & Wikland, 2009) 

Även om de båda revisorerna är oberoende av den verksamhet som revideras är den interna en 

del av organisationen och har fortlöpande uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Tvärtom är externrevisorn oberoende av organisationen och ger ett årligt yttrande på de 

finansiella rapporterna. Arbetet i dessa två bör samordnas för att nå optimal effekt eftersom de 

har gemensamma intressen när det gäller effektiviteten i de interna finansiella rapporternas 

kontroller. De ska båda två följa etiska koder och professionella normer som fastställs i deras 

respektive branschorganisationer. Det finns däremot stora skillnader i relationen till 

organisationen. De interna är en del av organisationen och deras mål bestäms av styrelsen och 

ledningen. De externa däremot är inte en del av organisationen men är engagerade i den. Deras 

mål sätts i lagar och regler och den främsta kunden är ägaren. Den interna revisionen är 

omfattande då de tjänar organisationen genom att hjälpa den att uppfylla sina mål och förbättra 

verksamheten genom riskhantering, intern kontroll och styrningsprocesser. Deras fokus ligger 
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på framtida händelser som en följd av deras fortlöpande översyn och utvärdering av kontroller 

och processer och för att förebygga bedrägerier. (Internrevisorerna5) 

För externrevisorn är den viktigaste uppgiften att ge oberoende uttalanden om organisationens 

bokslut. Deras tillvägagångssätt är av historisk karaktär eftersom de ska bedöma att uttalanden 

stämmer överens med god redovisningssed. Intern- och externrevisorerna bör regelbundet 

sammanträda för att diskutera gemensamma intressen för att dra nytta av kompletterande 

kunskaper, kompetens och perspektiv för att få ökad förståelse för varandras arbetsomfattning 

och metoder. De bör diskutera revisionens omfattning och schemaläggning för att minimera 

uppsägningar, ge tillgång till rapporter, program och arbetsdokument och gemensamt bedöma 

riskområden. För att fullgöra tillsynsansvaret bör styrelsen kräva samordning av dessa två för 

att öka resultat och effektivitet. (Ibid.) 

Vid granskning av större företag måste externrevisorn oftast förlita sig på tillförlitligheten i 

utvalda processer som kan relateras till bestämda balans- och resultatposter i den finansiella 

rapporteringen. Därför är även bedömningar av vissa processrelaterade risker intressanta för 

externrevisorn. Både intern- och externrevisionen bör granska samt utvärdera innehållet i 

sammanställningarna av risker för att på så sätt säkerställa att samtliga viktiga risker har 

observerats och att bedömningarna kan vara pålitliga. Men revisorernas granskning bör även 

omfatta en genomgång av organisationens processer och rutiner för att identifiera, bedöma och 

hantera risker i organisationen. När det gäller internrevisionen kan denna granskning utgöra ett 

av de första stegen i planeringsprocessen i anknytning till att årets revisionsplan framställs. 

Internrevisionens målsättning bör vara att kunna förlita sig på verksamhetens egna 

riskanalyser. Om det är realistiskt på kort eller lång sikt skiftar från organisation till 

organisation men det kan ge möjligheter till effektivitetsvinster samt öka medvetandet om och 

förståelsen för risker och riskhantering i verksamheten. Internrevisorn kan till en början vara 

mycket aktiv i utarbetandet av verksamhetens riskanalys, men för att förbli en trovärdig och 

objektiv granskare måste internrevisorn sedan lämna över ansvaret till verksamhetens ledning 

och deras funktioner för intern styrning och kontroll samt riskhantering. (Tunbjörk, & Wikland, 

2009) 

Intern- och externrevisionens granskning av verksamhetens risker kommer att spegla 

organisationens samlade risker i två dimensioner, se figur 9. Den externa revisionens 

bedömning av risker består i första hand av felaktiga värderingar av enskilda poster samt övrig 

information i den finansiella rapporteringen. Den interna revisionens bedömning av risker 

består däremot av processrelaterade risker kopplade till verksamhetens mål. När det gäller 

riskanalyser beskrivs vanligen organisationens risker i två olika dimensioner och det kan därför 

vara bra att presentera organisationens risker i två matriser.  (Ibid.) 

 

 

Figur 9: Två dimensioner 

Not: Balans nr 10, 2009 
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Internrevisorn är anställd i företaget och kan aldrig fylla en externrevisors plats utan är ett 

hjälpmedel för företagsledningen att kontrollera företagets verksamhet och effektivitet. En 

internrevisor kan ha en självständig ställning inom en organisation och därmed arbeta på ett 

opartiskt sätt. Det är vanligt med ett nära samarbete mellan intern- och externrevisorer och 

externrevisorn kan utnyttja på eget ansvar den granskning som genomförts av internrevisorn. 

(FAR, 2006, s.15) 

Ett effektivt samspel kräver ett bra förhållande mellan styrelsen, ledningen och intern- och 

externrevisorn. Den kritiska aspekten bland dessa relationer är samspelet mellan intern- och 

externrevisorn. Med en effektiv kommunikation mellan dessa går det att minska dubbelarbete 

och förbättra servicen till ledningen samt revisionskommittén. Det finns flera avgörande 

faktorer när det gäller vilken typ av relation revisorerna ska ha. Några faktorer är 

internrevisionens storlek, strategisk plan, befogenheter och företagsledningens önskan om att få 

revisorerna att samarbeta. Det finns blandade åsikter hos Chief Audit Executive, CAE, om hur 

nära intern- och externrevisorn bör arbeta, det kan vara allt från en armlängds avstånd till att ha 

en pågående och nära arbetsrelation. Uttalanden från bland annat SOX tyder på att ett närmare 

förhållande mellan revisorerna är aktuellt och innebär att båda revisorerna rapporterar till 

revisionsutskottet i styrelsen och har därmed förvaltningen som en av sina främsta kunder 

vilket skapar tänkbara överlappningar i omfattningen, tillvägagångssätt och rapportering. 

(Richards, 2003)  

Vilken relation som bäst passar en organisation varierar beroende på bland annat tid och 

resurser, däremot är det viktigt att grunden utgörs av objektivitet och oberoende. Det finns 

enligt Richard (2003) fyra olika kategorier på hur relationen mellan intern- och externrevisorn 

kan se ut: (Ibid.) 

1. Ingen relation – Internrevisionen har inga pågående arbetsförhållanden med 

externrevisorerna eftersom deras arbete är olika och separata. Den interna revisionens 

stadgar förväntar sig inte att internrevisorn ska stödja externrevisorn. 

När omfattningen på den interna revisionsavdelningen fordrar hundra procent hängivenhet av 

resurser för att kunna uppfylla ledningens förväntningar kan det vara lämpligt att intern- och 

externrevisorn inte har något samarbete. Externrevisorerna och internrevisionsavdelningen kan 

koordinera på ett informellt sätt, genom informationsutbyte och möten, men fokus hos de två 

grupperna är inte koordinerade och ingen av parterna erbjuder direkt stöd till den andra. 

Fördelen med denna typ av samarbete kan ses hos internrevisionen, vilket endast fokuserar på 

företagets behov utan att behöva informera externrevisorn löpande. Externrevisionen 

koncentrerar sig däremot på säkerställandet av att den finansiella revisionen är riktig samt på 

översiktlig finansiell rådgivning av nya redovisningsuttalanden för företagsledningen och 

revisionskommittén. Det finns alltså en klar skillnad i arbete mellan intern- och externrevisorn. 

Denna typ av relation var populär i USA åren innan införandet av SOX. (Ibid.) 

2. Kostnads-/ nyttorelation – Det arbete som utförs av internrevisionsavdelningen baseras 

på en investerings avkastning av de timmar som ägnas åt externrevisorn. Arbetet ger 

viss hänsyn för att minska avgifterna från externrevisorn och internrevisorerna ska göra 

vissa föreskrivna arbeten som definieras av externrevisorn. 

Internrevisorn engagerar sig i delande, stödjande eller koordinerande aktiviteter tillsammans 

med externrevisorn, vilket för med sig ett ökat värde för organisationen. I denna typ av 
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samarbete fokuserar parterna på att koordinationen är lönsam för verksamheten. 

Internrevisionen samtalar med företagsledningen angående specifika uppgifter som de kan 

verkställa för externrevisorerna, vilket i slutänden ger fördelar till företaget. Internrevisionens 

avdelning som utför denna typ av samarbete är resultat- och lönsamhetsfokuserade. Nackdelen 

med kostnads-/nyttorelationen är att det är svårt att beräkna värdet som samarbetet skapar, det 

vill säga till exempel hur information och nätverk som internrevisionen utvecklar och som 

externrevisorerna drar nytta av bör värderas. (Ibid.) 

3. Delad relation – Intern- och externrevisorerna skapar en fungerande relation för att 

maximera användningen av resurser. Planer för den interna revisorns arbetsbelastning 

samordnas och resultaten av internrevisorns arbete delas.  

Internrevisorernas nära samarbete med externrevisorerna är för att försäkra sig om att 

informationen som erhålls av den ena parten även kommer den andra parten tillhanda, vilket 

tillåter denne att lägga till informationen i sin planering. Vanlig information som oftast delges 

den andra parten är revisionsplaner, program och rapporter. Den delade relationen möjliggör 

för internrevisionens fortsatta arbete att utveckla sin årliga revisionsplanering oberoende av 

externrevisorerna men tillåter däremot möjligheten för båda parter att ta del vad den andra 

partens planering innehåller. I denna typ av samarbete är internrevisorn medveten om vilka 

områden som ska ses över, vilket tillvägagångssätt som ska följas och vilka resultat som ska nås. 

Externrevisorn är i sin tur medveten om vad internrevisionsavdelningen granskar samt 

resultaten av deras arbete. I denna typ av relation är oberoende hos båda parter upprätthållet 

även om koordinationen av arbetsprestationerna kan bli lidande på grund av avsaknaden av en 

långtgående planering. (Ibid.) 

4. Kompanjonskap – Intern- och externrevisorerna har ett yrkesmässigt samarbete som 

främjar planering av granskningsarbetet för att riskbedömningar, revisionstekniker och 

information från tidigare revisioner ska kunna användas och kundrelationer ska 

hanteras inom företaget. 

Pågående kommunikation och planeringsinsatser är naturliga inslag i detta samarbete. Alla 

uppdrag som är av gemensamt intresse planeras och utförs som en gemensam ansträngning 

trots att det endast är en av parterna som faktiskt utför arbetet. Målet är att säkerställa att 

synergieffekterna från koordinationen överskuggar de underliggande skillnaderna i arbetets 

omfattning och fokus. Fördelarna med denna typ av relation är att kommunikationen av 

tillämpningsområdet, genomförandet och resultatet av den interna och externa revisionens 

insatser koordineras bättre. (Ibid.) 



   19 

 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer respondenternas svar på mailenkäten att redogöras och vi har valt att 

utgå från våra fyra frågeställningar som nämns i kapitel 1 vilket anknyts till rubrikerna 4.1–4.4 i 

nedan nämnd ordning;  

 Vad innebär intern och extern revision och vilken roll har revisorerna? 

 Vad finns det för påverkande faktorer när det gäller koordinationen mellan den interna 

och externa revisorn? 

 Hur kan den interna och externa revisorn koordinera med varandra för att skapa en 

effektiv revision avseende den finansiella rapporteringen? 

 Hur arbetar den interna och externa revisorn och vad finns det för skillnader respektive 

likheter?  

Vi har valt att redovisa svaren i en löpande text eftersom frågorna har varit öppna och all text 

grundar sig på respondenternas svar på mailenkäten. Texten berör 25 respondenter som alla är 

auktoriserade revisorer på tre av de största revisionsbolagen; KPMG, Ernst & Young samt 

Deloitte.  

4.1 Innebörden av intern och extern revision samt revisorns roll 

Respondenterna anser gemensamt att externrevisorns uppdrag är tydligt definierat i 

lagstiftningen medan internrevisionens uppdrag bestäms av företagets styrelse. 

Externrevisionen ska ge underlag för att kunna lämna ett externt uttalande om vilken kvalitet 

som bolagets information håller och det är alltid externrevisionen som bär det fulla ansvaret 

mot omvärlden. Huvudmålen för externrevisionen är att granska om balans- och resultaträkning 

kan fastställas, att vinstdispositionen kan genomföras och om styrelsen kan ges ansvarsfrihet. 

Externrevisorn säkerställer att siffrorna i den finansiella rapporteringen ger en rättvisande bild 

av verksamheten. Vid utförandet måste externrevisorn vara helt självständig och opartisk. 

Internrevisionen däremot fokuserar på rutiner och kontroller och har ett mer omfattande 

uppdrag vilket innebär att efterlevnad av bolagets egna regler, policies och instruktioner följs. 

Skillnaderna mellan revisorerna är att internrevisionens uppdrag ofta till mycket stor del kan 

styras helt av företaget självt och dess ledning medan externrevisorn alltid har fått uppdraget av 

ägaren. Det finns vissa likheter mellan revisorerna när det kommer till arbets- och angreppssätt 

i utförandet och i grunden handlar det för båda parter om riskbedömningar, planering, val av 

metoder, genomförande, analys och att dra slutsatser. Båda syftar till att förbättra den interna 

kontrollen och styrningen inom bolaget och därigenom säkerställa god ekonomisk utveckling för 

företaget i framtiden.  

Arbetsuppgifterna varierar i och med att externrevisorn arbetar med olika typer av företag. 

Utöver lagstadgad revision består arbetsuppgifterna av; rådgivning angående 

redovisningsfrågor, skatter, juridik, företagsöverlåtelser, förvärv, investeringar, övrig 

rådgivning, revision och utredningar, regelverksfrågor och konsultationer. Extern revision av 

förvaltning, räkenskaper, bokslut och årsredovisning är även de centrala arbetsuppgifter.  

De roller som respondenterna har, som externrevisor, är kundansvarig och påskrivande revisor i 

ägarledda bolag, innehavare, uppdragsledare eller uppdragsansvarig, vilket innebär att planera 

uppdrag, ha kontrakt med klienten, fungera som ett bollplank och som mentor för yngre 

medarbetare. Det finns även respondenter som arbetar med mindre företag och egna kunder. En 
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respondent har en omfattande roll och arbetar som påskrivande revisor i börsnoterade bolag 

med internationell verksamhet, bolag ägda av Private equity bolag, privatkapitalbolag, samt 

bolag med en internationell ägare, oftast noterat i utlandet. En respondent är certifierad 

kommunal yrkesrevisor och majoriteten är påskrivande revisorer eller revisionsledare.  

Respondenterna arbetar med små, medelstora, stora och börsnoterade företag, främst i Sverige. 

Vanligast är dock stora företag men även internationella företag förekommer. En av 

respondenterna är kundansvarig för cirka 150 externa klienter och en är huvudansvarig revisor 

på stora företag i den finansiella sektorn, det vill säga inom bank, försäkring och fondbolag. Flera 

respondenter har rollen som manager, operationellt den som styr revisionen ute hos klienten 

och rapporterar till senior manager och partner. Framträdande roller och arbetsuppgifter är att 

handleda samt bolla svåra redovisnings- och revisionsfrågor med klienten. Flera revisorer har 

titeln senior manager varav en respondent besitter en omfattande kompetens med fokus på 

medelstora och stora, noterade eller internationella bolag. Respondenterna är valda revisorer i 

ett antal företag med övergripande ansvar, beslutsfattare avseende tillämpningsfrågor och 

bedömningar samt affärsansvarig i uppdrag. 

4.2 Faktorer som påverkar koordinationen mellan intern- och externrevisorn 

Koordinationen mellan intern- och externrevisorn påverkas av många faktorer och enligt 

respondenterna är bakgrund, kunskap, komplexitet och företagets storlek viktiga faktorer att ta 

hänsyn till. Dessutom är regelverket kring oberoendet, huruvida internrevisorn supportar 

externrevisorn i dennes arbete, hur bred kontakt som de vill ha med varandra och inriktningen 

på internrevisionen viktiga att beakta. Det gäller att externrevisorn är tydlig och att han lägger 

upp granskningsinsatser på ett sätt att det blir lätt att förstå och utvärdera resultat och 

slutsatser och vilken eventuell påverkan som det kan tänkas ha på den finansiella 

rapporteringen.  

Internrevisorerna arbetar utifrån styrelsens uppdrag medan externrevisorerna väljs av 

årsstämman och detta påverkar därmed oberoendet i externrevisorns arbete. Vissa 

internrevisorer används mest för bolagens interna syften medan andra utför arbete som 

externrevisorn kan ha nytta av. Hur stort och komplext ett företag är är en viktig faktor med 

tanke på hur stor bemanning, kunskap och erfarenhet de har. Om en internrevisor tidigare har 

arbetat på något av de Big-Four bolagen, Deloitte, Ernst och Young, KPMG eller PWC, spelar även 

det in då dessa har erfarenhet av att arbeta nära externrevisorn. God personkemi är 

grundläggande för hur revisorerna koordinerar, vilket även det kan variera från person till 

person och vilket företag de arbetar på. Kontakten mellan revisorerna beror dessutom på hur 

mycket kontakt de egentligen vill ha med varandra. I utlandsägda koncerner lever oftast 

internrevisionen sitt egna liv och varierar hierarkiskt medan den lokala internrevisorn inte 

verkar vara lika intressant i koncerner. Internrevisionens inriktning har oftast olika teman, till 

exempel effektivitet, säkerhet, miljö och ekonomi. Det är när de tittar på bokslut och 

ekonomistyrning som det är intressant för externrevisorerna att ha ett bra samarbete. 

Kunskapsnivåer på medarbetare i internrevisionen varierar avsevärt beroende på intentioner 

från företaget och vilka resurser som finns och detta är lika för både intern- och externrevisorn. 

Internrevisionen har en egen agenda som kan vara svår att påverka i större omfattning som 

externrevisorerna skulle vilja och behöva för att följa dokumentationskrav av intern kontroll. 

Alla revisorer är dock eniga i att kompetensen hos internrevisionen är mycket viktig för att ett 

förtroendefullt samarbete skall kunna utvecklas. Av figur 10 framgår det vilka faktorer som har 
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Figur 10: Påverkande faktorer 

Not: Egen bearbetning 

störst påverkan på koordinationen mellan intern- och externrevisorn. Här är alltså kompetens, 

inriktning på internrevisionen, personkemi och resurser de största faktorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den interna kontrollens utveckling har påverkat relationen mellan revisorerna i olika avseenden 

och respondenterna har delade meningar om detta. Revisorernas arbetssätt har förändrats 

något genom åren men det har snarare berott på revisorsnämndens ökade krav. Komplexiteten 

har medfört att en avancerad och kompetent internrevision, i ett bra samarbete med 

externrevisionen, allt oftare kan vara en bra tillgång vilket i synnerhet visar sig i den finansiella 

verksamheten där arbetsvolymerna är så pass höga att externrevisionen av kostnadsskäl inte 

kan utföra lika omfattande genomgångar. Internrevisionen har till viss del ändrat fokus vilket 

innebär att det finns ökade förutsättningar för ett bra samarbete. Internrevisionen har överlag 

blivit successivt mer professionell och det är vanligare idag att samarbetet sker mer organiserat 

och de har oftare ett djupare samarbete än tidigare. Det finns en större efterfrågan och förväntan 

att externrevisorn ska förlita sig mer på internrevisionens arbete. Även om externrevisorn till en 

viss del förlitar sig på internrevisionens arbete är den valde revisorn ensam ansvarig för 

revisionsuttalandet.  

Enligt de nya ISA-reglerna ökar ansvaret för huvudrevisorn också i samband med 

koncernrevisioner där andra revisorer gör granskningen av till exempel utländska dotterbolag. 

Ett större fokus läggs på intern kontroll och detta är en avgörande fråga för 

företagsledningarnas möjligheter att styra och förvalta sitt företag. I de fall det inte finns någon 

internrevisionsavdelning i företaget förlitar sig företagsledningen på externrevisorns arbete och 

det är bra att den interna kontrollen har tydliggjorts. Internrevisionen kan då lägga ner mer tid 

och följa verksamheten mer på daglig basis. Arbetet kan dock inte bli heltäckande eftersom de 

arbetar utifrån riskbedömningar och granskar de flöden som de bedömer innebär störst risk i 

revisionen. Den interna kontrollens utveckling innebär endast större medvetenhet om 

företagsledningens ansvar men detta ansvar har i stort sett inte förändrats över tid. Förr i tiden 

utvecklades internrevisorn till en controller vars fokus var mer operativt och affärsmässigt än 
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strikt intern kontroll. Annars anser en minoritet av revisorerna att den interna kontrollens 

utveckling inte har haft någon större påverkan på koordinationen mellan revisorerna. Det finns 

helt klart ökade förutsättningar för ett bra samarbete. Det ligger i båda revisorernas intressen 

att internkontrollen ständigt förbättras. I figur 11 ser vi att en majoritet anser att utvecklingen 

av den interna kontrollen har påverkat koordinationen. De revisorer som inte gav sin åsikt var 

inte insatta i utvecklingen och en mindre del av revisorerna kunde inte antyda att det enbart var 

den interna kontrollen som har haft en påverkan på koordinationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolagsstyrningen har enligt respondenterna haft olika påverkan på den interna kontrollen, både 

positivt och negativt. En del ansåg att det i stort sett enbart påverkar noterade företag och att 

SOX var den största faktorn. Frågorna har möjligen fått något större fokus nu men den interna 

kontrollen har inte påverkats i någon större utsträckning. I Sverige används inte SOX som kräver 

granskning av att de interna kontrollerna fungerar och tillåter relativt få avvikelser varför de 

inte har fått samma genomgång av processer, systematisering och optimering av interna 

kontroller. Generellt fungerar dock intern kontroll i svenska bolag bra. I många fall har den 

interna kontrollen funnits där i någon form. Det som koden och SOX har bidragit med är att den 

interna kontrollens olika funktioner i större utsträckning har blivit formaliserad och 

dokumenterad.  

Påverkan är påtaglig genom den uppmärksamhet som har fästs vid bolagsstyrning men däremot 

utformas inte alltid saker och ting exakt i enlighet med dessa regelverk, vilket är mycket positivt 

då regelverken, i synnerhet det amerikanska, tenderar att svälla ut och formaliseras så att det 

uppstår en ytterligare komplexitet och framför allt väsentliga merkostnader. Tidigare fanns det 

en god intern kontroll men i och med nya regelverk har kraven på att dokumentera och även 

testa den interna kontrollen ökat. Företagsledningar har blivit uppmärksammade på sitt ansvar 

och vilka följder detta kan få för företagsledning och styrelse. Bolagen har tvingats att tänka 

igenom risker på ett mer grundligt sätt och för att förhindra felaktigheter, medvetna eller 

omedvetna, och då har fler nyckelkontroller satts in. Ledningen måste också själv testa att dessa 

fungerar och måste dokumenteras på ett grundligt sätt.   

Figur 11: Den interna kontrollens påverkan på revisorernas koordination. 

Not: Egen bearbetning 
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Det framgår av figur 12 att en majoritet anser att bolagsstyrningen har haft en påverkan på den 

interna kontrollen, dock i olika stor omfattning. Det var inga av de tillfrågade som ansåg att 

bolagsstyrningen inte hade haft någon påverkan vilket därmed inte finns med som ett alternativ 

i figuren. Däremot ansåg en del att de inte kunde uttala sig om denna påverkan då de saknade 

erfarenhet och kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Intern- och externrevisorns koordination för att skapa en effektiv revision 

Samarbetet mellan intern- och externrevisorn ser väldigt olika ut och kan därmed utgöras av 

nära och mindre nära samarbeten. Respondenterna samarbetar främst genom utbyte av 

information vilket kan utgöras av; gemensamma diskussioner kring planering och granskning, 

avrapporteringar samt kunskapsutbyte vid planering och genomförande. Externrevisorn tar 

även del av internrevisionens rapporter vilket främst gäller bolag med utländskt ägande där 

internrevisionen gör sina nedslag utan att den externa revisionen känner till det i förväg. Inom 

landstinget där externrevisorn anlitas för särskilda granskningsprojekt, som initieras av 

landstingets politiskt valda revisorer, har externrevisorn ett mer nära samarbete med 

internrevisorerna i form av löpande kunskapsutbyte vid planering och genomförande. Formen 

för samverkan varierar men externrevisorn är alltid ansvarig för det arbete som läggs ut på 

internrevisionen. Ett nära samarbete är vanligt på större uppdrag och består av samordnings- 

och avstämningsmöten där externrevisorn tar del av planerings- och granskningspromemorior. 

Det framgår av respondenterna att den avgörande faktorn för huruvida de har ett nära 

samarbete eller inte beror på vilken typ av bolag det handlar om, men där det finns en 

internrevisor försöker de att planera revisionen tillsammans med internrevisorerna.  

En anledning till att samarbetet med internrevisorer varierar enormt beror på storleken på 

internrevisionsavdelningen och dess huvudsakliga arbetsuppgifter. Vissa bolag har ingen 

internrevisor medan andra bolag har flera. Finns det en internrevision hos klienten efterfrågar 

externrevisorn deras rapporter vilket gör att det inte uppstår något nära samarbete utan endast 

ett informationsutbyte. Om uppdragen ser olika ut och den interna och externa revisionen 

därmed skiljer sig åt uppstår det inget samarbete alls, däremot om uppdragen ser lika ut sker 

det ett mer intimt arbete mellan den interna och externa revisionen. Samarbetet sträcker sig 

från helt separata spår till delgivande av planering, konkret arbetsfördelning, beaktande av 

rapportering och resultat såväl i planering som vid bedömningar och slutsatser.  

Figur 12: Bolagsstyrningens påverkan på den interna kontrollen 

Not: Egen bearbetning 
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Ett nära samarbete gäller framför allt i större företag där kontakten med internrevisorn ofta 

innebär ett utbyte av information som till exempel vid riskanalyser, revisionsinriktningar, 

granskningsrapporter och iakttagelser. Det framgår även av en respondent att de inte förlitar sig 

på internrevisorns arbete men att de utbyter rapporter med varandra. En respondent påpekar 

att det i dennes uppdrag sällan förekommer en internrevisor men att vid reviderandet av en 

stiftelse kommer han i kontakt med förtroendevalda revisorer. Det framkommer även att 

externrevisorerna försöker dra lärdom och nytta av internrevisorernas arbete med intern 

kontroll i företaget. En av respondenterna samarbetar med internrevisionen på ett uppdrag som 

revisor i en fristående Sparbank. Där gör internrevisionen större delen av sifferrevisionen och 

rapporterar av sina synpunkter till externrevisorn och revisorerna träffas två gånger per år för 

att diskutera revisionen. Externrevisorn granskar också enskilda poster i bankens balans- och 

resultaträkning och träffar i detta fall även VD:n och ordföranden i banken två gånger om året 

men även telefonsamtal förekommer om några frågor behöver diskuteras löpande under året.  

För majoriteten av respondenterna innebär ett nära samarbete att de har ett par möten om året i 

de bolag som har internrevision. Majoriteten av respondenterna har enbart några få företag eller 

ett företag där en internrevisor finns engagerad. Exempel på företag är mindre banker, 

landsting, noterade och onoterade bolag, ägarledda företag, internationella företag, privatägda 

tillväxtföretag, försäkringsbolag samt svenska dotterbolag i internationella koncerner. I figur 13 

visas revisorernas sammanfattande svar på frågan om revisorernas arbete sammanfaller mer 

idag än vad den har gjort tidigare. Det framkommer att det är flest som anser att 

arbetsuppgifterna sammanfaller mer idag, en mindre del anser att det inte gör det och den 

resterande delen kunde inte uttala sig om den frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakten mellan intern- och externrevisorn sker genom personliga möten, telefon och mail. Det 

varierar utifrån uppdrag och företag, framför allt när det gäller formen och frekvensen i arbetet. 

Ibland sker kontakten fortlöpande, ibland endast vid avrapporteringen eller i samband med 

planerande möten under året. Det kan handla om ett höst- och vårmöte tillsammans med 

företagsledningen, internrevisorn och styrelsens ordförande och utöver det en löpande kontakt 

via telefon. Vissa externrevisorer har ingen kontakt utan det går via klienten. På vissa uppdrag 

sköts kontakten via mail varannan månad och möten en gång i kvartalet medan andra uppdrag 

har kontakt i form av inbokade möten kvartalsvis och därutöver är externrevisorn involverad i 

Figur 13: Sammanfaller arbetsuppgifterna mer idag? 

Not: Egen bearbetning 
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internrevisionens planeringsfas, vilket innebär att vara delaktiga i att planera upp de 

granskningsinsatser som ska genomföra under året. Här följer några exempel på kontakt som 

respondenterna har förmedlat; 

 4-5 gånger per år oftast i samband med avrapportering till koncernledningen. 

 Möten 1-2 gånger per år och mailkorrespondens. 

 Möten två gånger per år där revisionen diskuterar samt träffar VD:n och ordföranden två 

gånger per år. 

 Förtroendevalda revisorer gör en självständig revision som externrevisorn tar del av om 

det finns användning i den externa revisionen och som behöver anmärkas. 

 Vid ett nära samarbete sker möten 5-6 gånger om året, därutöver annan form av 

korrespondens. 

 Det beror på hur ett förekommande samarbete ser ut och kontakten varierar, i 

extremfallet ingen kontakt alls till ett flertal årliga möten. 

 Personlig kontakt under en femårsperiod. I övrigt får externrevisorn information via 

klienten om rapporter som internrevisorn har lämnat. 

 Ungefär en gång per månad och i samband med granskning av den interna kontrollen 

och bokslut cirka en gång per vecka. 

 Personliga möten, telefon och e-mail där det tas del av internrevisorers promemorior. 

När det gäller relationen mellan intern- och externrevisorn, i nuläget, framkommer det av 

majoriteten att de har ett professionellt samarbete, respekt för varandras åtaganden och 

ansvarsområden, öppet kunskaps- och informationsutbyte, kontakt i samband med revisionen, 

goda relationer oavsett arbetsform samt en öppen och förtroendefull relation. Det framkommer 

även från en av respondenterna att intern- och externrevisorn arbetar för samma revisionsbyrå 

men träffas endast i samband med uppdragsmöten. En respondent framhåller att relationen 

borde vara bättre medan flera framhåller att relationen är bra. Relationen mellan intern- och 

externrevisorn beskrivs som sporadiskt av en respondent. Samarbetet varierar mellan olika 

uppdrag, vid en del uppdrag förekommer inget direkt samarbete avseende utförandet av olika 

revisioner utan det är mer i vissa specifika fall som externrevisorn kan dra nytta av 

internrevisionens arbete. Vid en del uppdrag förekommer avtal om att externrevisorn i vissa fall 

ska använda sig av och dra nytta av det arbete som internrevisionen gör för att externrevisorn 

inte ska göra lika mycket. Det framkommer av respondenterna att relationen oftast är bra och 

att det sker en löpande kontakt. 

Det finns delade meningar om hur en optimal relation mellan intern- och externrevisorn kan se 

ut. Här är några exempel på vad respondenterna har sagt; 

 Externrevisorn ska kunna dra nytta av internrevisorns granskning av den interna 

kontrollen. 

 En öppenhet mellan intern- och externrevisorn.  

 Avrapportering av gjorda granskningar, vilkas slutsatser jag som externrevisorn kan dra 

nytta av för mitt arbete.  
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 Externrevisorn bör i vart fall få information om kommande granskningsprojekt som 

utförs av internrevisionen. Liksom av granskningens utfall. 

 Samarbete där respektives relativa fördelar kan användas. 

 Internrevisionen utför visst arbete som externrevisorn kan ta del av och förlita sig på. På 

så sätt undviks visst dubbelarbete.  

 Internrevisorerna gör en stor del av granskningen för att verifiera att de interna 

kontrollerna fungerar som de ska och att förvaltningen fungerar.  

 Att externrevisorn till fullo kan planera de insatser som internrevisorn skall utföra och 

att externrevisorn kan förlita sig på internrevisorns arbete.  

 Revisionsplanen diskuteras och fastställs efter överenskommelse, vilket revisionen 

sedan följer. Om något oförutsett dyker upp kan planen behöva ändras.  

 Uttalade arbetsfördelningar i de fall internrevisionens arbete ska beaktas, i övrigt kan 

externrevisorn anpassa sig efter de förutsättningar som finns i enskilda fall. Det viktiga 

är att det inte finns förväntningar som inte är förankrade.  

 En relation där information delas och har ett gemensamt mål att förbättra den interna 

kontrollen och den finansiella rapporteringen i bolaget.  

 Ömsesidig informationsgivning är A och O. Avrapportering om respektive parts arbete. 

 Tydlig uppdelning av arbetsuppgifter och effektiv avrapportering samt effektiv 

uppföljning. 

 Internrevisorn utför granskning innan externrevisorn granskar. Externrevisorn får ta del 

av internrevisorns rapportering. Externrevisorn kan få en hint om riskområden men 

måste ändå göra en självständig granskning och dra en egen slutsats av eventuella 

brister. 

 Internrevisionen granskar främst intern kontroll och speciella projekt medan 

externrevisorn granskar bokslut. 

 Öppen kommunikation. Dock inte alltid som externrevisorn kan förlita sig på 

internrevisorernas arbete. 

När det gäller hur samarbetet mellan intern- och externrevisorn skulle kunna bli effektivare 

finns det olika åsikter. Vissa menar att det fungerar bra medan andra framhäver att det alltid kan 

bli bättre vilket beror på situationen. Här listas några förslag på hur samarbetet skulle kunna bli 

effektivare; 

 Fokus på att arbeta sida vid sida, vid bland annat planeringsfasen. 

 Undvika dubbla arbetsmoment. 

 Beror på internrevisionen inriktning. 

 Avstämda riskbedömningar, överenskommet sätt att dokumentera och rapportera. 

 Redogöra för vad som revideras och vilka förväntningar som parterna har. 
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 Internrevision har en egen agenda som kan vara svårt att påverka i den grad 

externrevisorn skulle vilja och behöva för sina dokumentationskrav av intern kontroll.  

 Revisionsplanen diskuteras och fastställs efter att revisorerna är överens, vilket 

revisionen sedan följer, dock kan planen behöva ändras om något oförutsett dyker upp. 

 Ett fullt öppet och ömsesidigt informationsutbyte är inte alltid möjligt på grund av 

tystnadsplikten men informationsutbyte och effektiv arbetsfördelning kan alltid 

utvecklas. 

 Samarbetet är generellt sett gott, men det är klart att mer samordning och mer kontakt 

leder till ett effektivare samarbete. 

 Ökat fokus på den finansiella rapporteringen bland internrevisorer. 

 Intern- och externrevisorn borde få en mer samarbetande relation och göra 

gemensamma planeringar årsvis. 

 Lagändring. 

 Det varierar beroende på kompetens och internrevisionens ställning i bolaget. När det 

inte fungerar effektivt beror det oftast på bristande kompetens och att internrevisorn är 

för hårt styrd av till exempel VD:n. 

 Genom att målsättningen med samarbetet är tydligt. 

Det finns flera olika sätt att se på oberoendet i en relation och mängder av sätt att säkerställa det 

på. Externrevisorn måste göra egna bedömningar och granskningsinsatser för att försäkra sig 

om att internrevisorn har gjort rätt bedömningar. Revisorsnämnden har tidigare påpekat i 

mindre finansiella företag att externrevisorn inte kan förlita sig på internrevisorns granskning 

av årsbokslut utan bör själva utföra den i större utsträckning än vad som tidigare skedde.  

Oberoendet i en relation är känsligt och säkerställs genom skilda revisionsteam. Flera av 

respondenterna upplever inte oberoendet som något problem då de har olika agendor, ingen 

eller väldigt få kontakter utanför vanliga arbetsmöten. Oberoendet upplevs inte som något hot 

men internrevisionen är en del av den granskande organisationen och externrevisorn måste 

pröva sitt oberoende gentemot denna på samma sätt som de gör mot övriga delarna i 

organisationen. 

Externrevisorerna måste vara opartiska och självständiga i deras ställningstaganden. 

Standarden ISA 610 följer den externa revisorn för att utvärdera i vilken utsträckning som de 

kan förlita sig på internrevisorernas arbete. I denna standard ingår det att bedöma 

internrevisionens självständighet och opartiskhet. Det finns enligt en respondent inget reellt 

beroende mellan intern- och externrevision. I vissa sällsynta och specifika situationer kan 

internrevisionen ha en inverkan på den affärsmässiga relationen men detta är inget som i 

realiteten skiljer sig åt mellan affärsmässig relation gentemot andra funktionärer i ett företag. 

Eftersom att externrevisorer delvis fokuserar på olika områden är det sällan ett problem, men 

det finns tydliga regelverk för hur mycket och på vilket sätt de kan förlita sig på 

internrevisorernas arbete. I de fall den externa revisorn väljer att förlita sig på internrevisionens 

arbete har detta beslut föregåtts av en prövning av internrevisorernas kompetens och 

oberoende gentemot företagsledningen. Det sker helt enkelt en bedömning från fall till fall. På 

samma sätt som externrevisorn dokumenterar övriga relationer i förhållande till kundens 
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personal åtgärdas vänskapsband, släktband mellan externrevisorn och företagets personal. 

Detta åtgärdas på olika sätt och i värsta fall får de anställda inte deltaga i revisionen.  

Beträffande de yrkesmässiga banden mellan externrevisorn och internrevisionens personal är 

denna relation alltid oberoende och externrevisorn granskar deras arbete kritiskt innan de 

bedömer att de kan använda sig av deras slutsatser och bedömningar. Externrevisorn står inte i 

beroendeställning gentemot internrevisionsavdelningen eftersom de är valda av bolagsstämman 

i bolaget. Externrevisorn måste arbete utifrån att de ska kunna lämna ett självständigt uttalande. 

En respondent framhåller att han inte direkt har någon nära relation med internrevisorn i de 

bolag han kommit i kontakt med som har internrevisor, utan träffas endast på mötena. 

Internrevisorn är anställd av bolaget, men det är inte externrevisorn, därför blir det rent 

professionella möten och de ser inga oberoendeproblem. Intern- och externrevisorns scope är 

helt olika, och internrevisorn lägger sig inte i hur eller vad externrevisorn granskar och vice 

versa. Oberoendet prövas löpande efter fastställda rutiner och strikta regler. Genom att se till att 

relationen alltid hålls professionell går det att säkerställa oberoendet men också genom att följa 

regler och vid behov förklara för kunden vad som faktiskt gäller. Respondenterna upplever inte 

oberoendet som något problem då det tas om hand av rotationsregler, det är ingen skillnad mot 

relationerna med personalen på ekonomiavdelningen. Oftast inget problem då internrevisionen 

inte har några operativa ledningsfunktioner eller är involverad i företagets finansiella 

rapportering. I figur 14 ser vi att en klar majoritet framhåller att det finns ett nära samarbete 

med internrevisorn utifrån externrevisorns synvinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Skillnader respektive likheter i revisorernas arbete 

Internrevisorn arbetar på styrelsens uppdrag medan externrevisorn arbetar på ägarnas 

uppdrag. Internrevisorn arbetar mycket mer utifrån de krav och kriterier som ställs på en 

ordinär revision och det varierar från företag till företag. Externrevisorns uppdrag är tydligt 

definierat i lagstiftningen medan internrevisionens uppdrag bestäms av företagets styrelse. I 

vissa fall har de inget samarbete alls eftersom uppdragen ser olika ut medan de i andra uppdrag 

arbetar intimt tillsammans eftersom uppdraget ser lika ut. Även om externrevisorerna till viss 

del förlitar sig på interrevisionens arbete är den valde revisorn ensam ansvarig för 

revisionsuttalandet. Enligt de nya ISA-reglerna ökar ansvaret för huvudrevisorn också i 

samband med koncernrevisioner där andra revisorer gör granskningen av till exempel 

Figur 14: Nära samarbete med internrevisorn 

Not: Egen bearbetning 
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utländska dotterbolag. Internrevisionen har till viss del ändrat fokus, vilket innebär att det finns 

ökade förutsättningar för ett bra samarbete. Omfattning och inriktning på internrevisionens 

arbete sammanfaller mer idag än vad de har gjort tidigare då det inte enbart är områdena utan 

den totala omfattningen som har ökat och i synnerhet avseende på den finansiella 

verksamheten.  

Internrevisionen är allra viktigast i finansiell verksamhet genom att den kan hantera 

arbetsvolymer som är orealistiska för externrevisionen. Företagsledningarna är mer medvetna 

om den interna kontrollens betydelse och vikten av att verkligen kunna visa att god intern 

kontroll finns och att denna testas och här utnyttjar företagsledningarna både intern- och 

externrevisorerna på ett mer konstruktivt sätt idag. Det finns en större efterfrågan och 

förväntan att externrevisorer ska förlita sig mer på internrevisionens arbete. Ett antal av 

respondenterna anser att arbetsuppgifterna inte sammanfaller mer idag än vad det har gjort 

tidigare. Förutom att internrevisionsavdelningarna har fått ett tydligare mandat från 

företagsledningen att upptäcka brister i den interna kontrollen. Tidigare hade de ett mandat som 

gränsade mellan internrevision och controllerfunktion. I större företag är dessa ansvarsområden 

numera i huvudsak uppdelade på olika personer. Externrevisionen har inget specifikt uppdrag 

att uttala sig om hur väl den interna kontrollen fungerar utan deras genomgång av intern 

kontroll sker för att avgöra hur stor tillit system och processer kan ges alternativt den 

substansgranskning som måste göras. Internrevisorerna har fått ett lite bredare fokusområde 

som mer går mot vissa frågor som även ligger inom externrevisorernas område. Det gör att det 

sammanfaller mer idag främst som en följd av införandet av Svensk Kod för Bolagsstyrning. 

Internrevisionen är nästan enbart inriktad mot granskningen av intern kontroll även om det 

finns variation även där. Internrevisionen fokuserar på rutiner och kontroller medan 

externrevisionen säkerställer att siffrorna ger en rättvisande bild av verksamheten. 

Internrevisorn sysslar inte med redovisningsfrågor enligt International Financial Reporting 

Standards, IFRS, utan det är ovanligt.  Internrevisorn har ett mer omfattande uppdrag vilket 

innebär att efterlevnad av bolagets egna regler, policies och instruktioner följs. Externrevisionen 

granskar enbart utifrån lagstiftningens och bolagsordningens synvinkel. Huvudmålen för 

externrevisionen är att granska om balans- och resultaträkning kan fastställas, att 

vinstdispositionen genomföras och om styrelsen kan ges ansvarsfrihet. Något liknande finns inte 

för internrevisionen. Externrevisorn är helt självständig och opartisk. 

Internrevisorer är mest verksamma på större, noterade företag, och offentlig verksamhet. 

Internrevisorn arbetar mer med den interna kontrollen och administrativa system. Det gör även 

externrevisorn till viss del men externrevisorn arbetar mer med räkenskapsrevision än 

vad internrevisorn gör. Många respondenter ansåg att oberoendet är den största skillnaden. Få 

internrevisionsavdelningar fokuserar på finansiell redovisning och är principiellt ett redskap för 

styrelsen. Externrevisionen har som uppgift att granska styrelsen. Internrevisorn är anställd och 

var tidigare ofta på ett steg i en karriärstege. Vilken inriktning de har på arbetet spelar även det 

in i skillnaderna mellan revisorerna. Internrevisorerna har oftast mycket mer tid att borra ner 

sig i detaljer.  

Inriktningen i internrevisionen har i många bolag även ett fokus på den operationella 

verksamheten. Det formella ansvaret i revisorernas roller är fundamentalt åtskiljande. Det är 

alltid externrevisionen som bär det fulla ansvaret gentemot omvärlden och detta är helt 

avgörande. Internrevisorerna tenderar att fokusera mer på operationella frågeställningar, 
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externrevisionen på den finansiella rapporteringen. Även om det naturligtvis finns 

beröringspunkter mellan de. Den externa revisionen ska ge underlag för att kunna lämna ett 

externt uttalande om vilken kvalitet som bolagets information håller. Större fokus läggs på 

intern kontroll och detta är en avgörande fråga för företagsledningarnas möjligheter att styra 

och förvalta sitt företag. I de fall det inte finns någon internrevisionsavdelning i företaget förlitar 

sig företagsledningen på externrevisorns arbete. Arbetet kan dock inte bli heltäckande eftersom 

de arbetar utifrån riskbedömningar och granskar de flöden som de bedömer innebär störst risk i 

revisionen. Internrevisorerna har ofta inte lika stort fokus på vad eventuella brister skulle kunna 

leda till för fel i de finansiella rapporterna. 

Det finns vissa likheter där det första är att arbets- och angreppssätten är rätt lika, även om 

internkontrollgranskningen har blivit mindre inom externrevisionen på senare år och 

granskning av intern kontroll, även om internrevisorerna kan lägga mer tid på detta och göra det 

mer detaljerat under en längre tid. Planeringen, riskbedömningen, metod och utförande kan 

vara likformiga i viss mån då båda granskar bolagets interna kontroller. Internrevisionen har 

utvecklats mot samma arbetsformer som externrevisorn. Grundregelverket är det samma, det 

vill säga att alla brukar grunda sig på COSO, de flesta internrevisorer idag rekryteras från 

externrevisorer. Endast ett fåtal bolag har internrevisorer av den gamla skolan. Båda har ett 

gemensamt intresse av en fungerande intern kontroll. Internrevisorerna tittar på vissa delar i 

bokslut som externrevisorerna också gör. I grunden handlar det för båda parter om 

riskbedömningar, planering, val av metoder, genomförande, analys och slutsatser. Skillnaden är 

att internrevisionens uppdrag ofta till mycket stor del kan styras helt av företaget självt och dess 

ledning, medan externrevisorn alltid har ägarens uppdrag och rapporterar också för användning 

av omvärlden. Båda syftar till att förbättra den interna kontrollen och styrningen inom bolaget 

och därigenom säkerställa god ekonomisk utveckling för företaget i framtiden. De har som syfte 

att vara ett stöd till bolaget som visar på var det fungerar och var det finns möjligheter till 

förbättringar. De ska även konstatera kvaliteten i den interna kontrollen och föreslå åtgärder i 

de fall brister upptäcks och säkerställa att årsredovisningen är så korrekt som möjligt.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi även här att använda oss av samma upplägg som under empirikapitlet, 

det vill säga rubrikerna 5.1–5.4 kopplas till frågeställningarna som nämns i kapitel 1 och under 

inledningen i empirikapitlet. Där det inte nämns var i referensramen informationen kommer 

från är den hämtad från avsnittet 3.4 som behandlar koordinationen mellan intern- och 

externrevisorerna. 

5.1 Innebörden av intern och extern revision samt revisorns roll 

Utifrån referensramen (3.3.1) framkommer det att det finns fyra typer av roller, lagstadgad 

revision, fristående rådgivning, iaktta yrkesregler och fungera som ett bollplank. 

Respondenterna i uppsatsen har fått beskriva sin roll med egna ord vilket har gett oss ett 

varierat svar men det finns ändå en tydlig koppling till att det rör sig om dessa fyra typer av 

roller även om respondenterna själva inte har använt samma ord. Det som berörs mycket av 

respondenterna är den fristående rådgivningen där det främst handlar om skattekonsultationer 

och revisionsnära rådgivning. 

Respondenterna har även fått beskriva sina arbetsuppgifter vilket har visat sig att det finns en 

otrolig bredd på vad en externrevisor faktiskt arbetar med. Att de ska utgå från revisionslagar 

känns självklart men det handlar om betydligt mer. Som det framkommer av respondenterna är 

den delen självklar men de arbetar med betydligt mer än bara den lagstadgade revisionen, det är 

allt från rådgivning angående redovisningsfrågor, skatter, juridik, företagsförvärv och 

investeringar. Det känns inte konstigt att majoriteten av respondenterna har arbetat i mer än 20 

år då de behöver besitta en bred kunskap. Det framkommer även av respondenterna att 

externrevisorn ska fungera som ett bollplank och som mentor för yngre medarbetare.  

När det gäller frågan om externrevisorns roll, fråga 2 bilaga 1, valde vi att väva ihop både roll 

och arbetsuppgifter då de hänger samman med varandra. Detta kan dock påverka svaret då en 

del respondenter kan tolka revisorsrollen olika. Några kanske tolkar det som vilken roll de har 

på ett uppdrag, eller att rollen utgör de arbetsuppgifter som de utför och en del kanske tolkar 

frågan utifrån att det finns olika typer av roller som nämndes i referensramen och tidigare i 

detta avsnitt. Det har gjort att svaren har blivit blandade men det har ändå varit tydliga och bra 

svar för att vi ska kunna sortera upp de efter egna slutsatser. Roller som respondenterna kan ha 

på de olika uppdragen är bland annat kundansvarig och påskrivande revisor. När det gäller 

rollen utifrån arbetsuppgifter är det kontakt med klienter, arbete med olika typer av företag, 

räkenskaper och bokslut. Utifrån dessa arbetsuppgifter och där de använt sig av de fyra olika 

rollerna har vi kunnat kategorisera de. En respondent som beskriver sin roll genom att tala om 

att han arbetar med kontakt med klienterna och med konsultationer går att koppla till rollen 

som fristående rådgivning samt fungera som ett bollplank. Det har även gått att urskilja att när 

externrevisorns roller varierar beror det på vilken typ av uppdrag och företag som de arbetar 

med.  

När det handlar om granskning av större företag måste externrevisorn oftast förlita sig på 

tillförlitligheten i förlopp som kopplas till vissa balans- och resultatposter i den finansiella 

rapporteringen. Detta gör att processrelaterade risker är intressanta för externrevisorn. Det 

gäller att både intern- och externrevisorn granskar samt utvärderar riskerna som framkommit. 

Som det framkommer av respondenterna är det vanligast med ett samarbete mellan revisorerna 

på större företag då internrevisorn är mer vanligt förekommande där. Det ställer även högre 
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krav på den interna kontrollen och gör att det blir viktigare för externrevisorn att kunna ta del 

av internrevisorns arbete. Detta eftersom tid och resurser är begränsade men självklart måste 

externrevisorn göra sin kontroll då de är ytterst ansvariga, att ta del av rapporter och 

internrevisorns arbete underlättar dock externrevisorns arbete. Mindre företag kräver inte lika 

mycket samverkan även om det underlättar med ett nära samarbete även där.   

5.2 Faktorer som påverkar koordinationen mellan intern- och externrevisorn 

Det är viktigt för både intern- och externrevisorn att känna till vad intern kontroll och styrning 

innebär, veta vilka standarder som finns inom området, vara orienterad om lagar, förordningar 

och riktlinjer samt veta vilka roller de två revisorerna bör ha. Att ha en regelbunden 

kommunikation och öppenhet är en förutsättning genom hela revisionsprocessen. Planering, 

framförhållning, en förståelse för respektive parts mål och behov samt dokumentation av 

ömsesidiga åtaganden i respektive revisionsplan är även det faktorer som påverkar hur 

revisorerna koordinerar med varandra. 

Det krävs ett bra förhållande mellan styrelsen, ledningen, intern- och externrevisorn för att nå 

en effektiv samverkan. Kommunikationen bör vara effektiv för att minska dubbelarbete och 

dessutom förbättra servicen till ledningen. Faktorer som har en avgörande roll huruvida vilken 

koordination revisorerna har är revisionens storlek, strategisk plan, befogenheter och 

företagsledningens önskan om att få revisorerna att samarbeta. Hur nära revisorerna bör arbeta 

finns det blandade åsikter om och varierar från en armlängds avstånd till att ha en pågående och 

nära koordination. Uttalanden från SOX tyder dock på att en närmare samverkan blir mer och 

mer aktuell.  

Respondenter anser att det finns många faktorer som påverkar revisorernas koordination och 

de mest framträdande är liksom teorin företagets storlek och komplexitet, kunskap, 

erfarenheter och oberoendet. Huruvida internrevisorn supportar externrevisorn i arbetet och 

hur ofta de vill ha kontakt med varandra har även det en påverkande roll. Det är viktigt att 

beakta inriktningen på revisionen för att de över huvud taget ska kunna samverka. Det är inte 

alltid det behövs mer än ett årligt möte om det är ett mindre företag. Om det är ett mindre 

företag kan det även vara så att en internrevisor saknas då det inte är lika vanligt som det är i 

större bolag och framför allt i koncerner.  

I och med att det ständigt sker förändringar då nya regleringar tillkommer, kraven blir hårdare 

och konkurrensen ökar är det viktigt att kompetensen i båda revisionerna finns för att skapa ett 

förtroendefullt samarbete och dessutom för att bibehålla ett befintligt samarbete. 

Internrevisionen har successivt blivit mer professionell och det är vanligare idag att samarbetet 

sker mer organiserat och de har oftare ett djupare samarbete än tidigare. Trots detta är det dock 

externrevisorn som är ensam ansvarig för revisionsuttalandet och då krävs tillit till 

internrevisorn i det samarbetet som finns. Den interna kontrollen påverkar revisorerna i den 

bemärkelsen att en större medvetenhet om företagsledningens ansvar har uppmärksammats 

och det innebär i sin tur att det finns ökade förutsättningar för ett bra samarbete. Det ligger i 

båda revisorernas intressen att internkontrollen förbättras. Många respondenter anser dock att 

det inte finns några större faktorer som har påverkat koordinationen men att den interna 

kontrollen fungerar bättre. SOX och Koden har bidragit till att den interna kontrollens funktioner 

i större utsträckning har formaliserats och blivit dokumenterad. Påverkan är påtaglig genom den 

uppmärksamhet som har fästs vid bolagsstyrning men däremot utformas inte alltid saker och 

ting exakt i enlighet med dessa regelverk vilket är mycket positivt då regelverken tenderar att 
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formaliseras att det uppstår en ytterligare komplexitet och framför allt väsentliga merkostnader. 

Bolagen har tvingats att tänka igenom risker på ett mer grundligt sätt för att förhindra 

felaktigheter, medvetna eller omedvetna, och då har fler nyckelkontroller deponerats. 

5.3 Intern- och externrevisorns koordination för att skapa en effektiv revision 

Som det framgår under referensramen (3.3) är alla företag unika och granskas därför utifrån 

sina unika förhållanden. För en användbar planering av revisionen är det bra att ha en god 

kunskap om själva företaget. Informationsinsamlandet kan därför se olika ut och variera i 

omfattning och därefter ska informationen analyseras och bedömas. 

I referensramen framkommer det att det finns en önskan från styrelsen att externrevisorerna 

och internrevisorerna ska komplettera varandra, skapa en form av koordination. Intern- och 

externrevisorn bör regelbundet sammanträda för att diskutera gemensamma intressen för att 

dra nytta av kompletterande kunskaper, kompetens och perspektiv för att på så sätt få en ökad 

förståelse för varandras arbetsomfattning och metoder. Det som bör diskuteras är revisionens 

omfattning och schemaläggning för att i sin tur kunna minimera uppsägningar, ge tillgång till 

rapporter, program och arbetsdokument och gemensamt bedöma riskområden. Styrelsen bör 

kräva samordning av revisorerna för att fullgöra tillsynsansvaret och därmed öka resultat och 

effektivitet. När vi granskar svaren från respondenterna framkommer att det överlag finns ett 

nära samarbete men att detta samarbete ser olika ut beroende på form och frekvens.  

I referensramen framgår det att även om båda revisorerna är oberoende av den verksamhet som 

revideras är den interna en del av organisationen och har en fortlöpande uppföljning och 

utvärdering av verksamheten. Tvärtom är externrevisorn oberoende av organisationen och ger 

ett årligt yttrande på de finansiella rapporterna. För att uppnå en optimal effekt bör revisorernas 

arbete samordnas eftersom de har gemensamma intressen när det gäller effektiviteten i 

kontrollen av de interna finansiella rapporterna. Både intern- och externrevisorn ska följa etiska 

koder och professionella normer som fastställs i deras respektive branschorganisationer 

däremot skiljer de sig åt när det gäller relationen till organisationen.  

Granskar vi svaren från frågorna om en optimal relation och ett effektivare samarbete, fråga 6 & 

11 i bilaga 1, framgår det tydligt att relationen mellan intern- och externrevisorn alltid kan bli 

bättre. Det handlar om att revisorerna ska komplettera varandra bättre genom att sköta 

planeringar tillsammans, tydliga arbetsfördelningar, utbyte av information och kunskap, att helt 

enkelt skapa en bättre koordination där arbetet blir effektivare och där dubbelarbete undviks. 

Men det gäller även att det finns en bra öppenhet mellan revisorerna där de kan dra nytta av 

varandra men framför allt om att externrevisorn till fulla ska kunna förlita sig på internrevisorns 

arbete. I och med att koordinationen ser olika ut mellan respondenterna påverkar det också de 

svar som de angivit, de som redan har ett bra informations- och kunskapsutbyte strävar efter 

andra saker som kan förbättras. Även om samarbetet överlag är bra går det alltid att genom mer 

samordning och mer kontakt skapa ett ännu mer effektivt samarbete. Ibland kan det vara svårt 

att upprätthålla ett fullt öppet och ömsesidigt informationsutbyte på grund av tystnadsplikt men 

det går alltid att utveckla informationsutbytet och arbetsfördelningen för att bli effektivare.  

I referensramen redogörs det för några ledord som är viktiga när det gäller en god samverkan. 

Dessa ledord är regelbunden kommunikation och öppenhet genom hela revisionsprocessen, god 

planering och framförhållning, förståelse för respektive parts mål och behov i 

revisionsprocessen samt dokumentation av ömsesidiga åtaganden i respektive revisionsplan. 

Respondenterna använder sig av dessa ledord när de beskriver sin samverkan och relation till 
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internrevisorn. De respondenter som har en nära relation visar sig i att de har en regelbunden 

kontakt med möten allt från 1-6 gånger om året. Samarbetet utgörs även av professionalitet, 

respekt för varandras åtaganden och ansvarsområden, öppet kunskaps- och informationsutbyte, 

och förtroendefull kontakt i samband med revisionen. Det går därför tydligt att se att de ledord 

som framkommer är viktiga för en god samverkan, i vår referensram, också är de ledord som 

respondenterna framhåller som viktiga och nödvändiga för en fungerande koordination. 

I referensramen presenteras det att arbetsfördelningen mellan intern- och externrevisorn i 

praktiken kan se olika ut. Det finns områden med större behöv än andra att samordnas som till 

exempel analys och bedömning av organisationens risker och riskhantering. Externrevisorns 

främsta uppgift är att betrakta revisionsrisken, risken att revisorn gör felaktiga uttalanden i 

revisionsberättelsen. Externrevisorn fokuserar på granskning av bokslut, redovisning och 

finansiella risker, det vill säga den finansiella revisionen. Det framkommer bland 

respondenterna att arbetsfördelningen kan bli tydligare för att på så vis skapa en effektivare 

koordination. Det gäller att intern- och externrevisorn är medvetna om vad den andra gör och 

inte gör. För att kunna undvika dubbelarbete är det därför viktigt att tydligt redogöra för hur 

arbetsfördelningen mellan de två revisorerna ska se ut. Det framkommer även att 

externrevisorn fokuserar på den finansiella revisionen medan internrevisorn fokuserar på 

operationella frågeställningar.  

Det framkommer av referensramen att externrevisorns viktigaste uppgift är att ge oberoende 

uttalanden om organisationens bokslut. Deras tillvägagångssätt är av historisk karaktär 

eftersom de ska bedöma att uttalanden stämmer överens med god redovisningssed. Vi ställde 

oss därför frågan om hur externrevisorn ser på oberoendet och hur de gör för att säkerställa 

den, fråga 14 bilaga 1. Det framkom tydligt att respondenterna inte såg oberoendet som något 

problem, eftersom externrevisorn måste vara opartisk och självständig i sina ställningstaganden. 

Vi fick även reda på att de skiljer på ett nära samarbete och en nära relation. Externrevisorn kan 

alltså ha ett nära samarbete med internrevisorn genom utbyte av information och kunskap samt 

möten ett par gånger om året utan att de har en nära relation. För externrevisorn är en nära 

relation något helt annat. Relationen hålls professionell och de träffas endast på mötena. Det 

finns tydliga regelverk som externrevisorn kan ta hjälp av för att säkerställa oberoendet, ett 

exempel är ISA 610 som externrevisorn följer för att utvärdera i vilken utsträckning som de kan 

förlita sig på internrevisorns arbete, det vill säga en bedömning av internrevisionens 

självständighet och opartiskhet. En annan anledning till att oberoendet inte upplevs som ett 

problem är att externrevisorn gör samma bedömning av relationen med internrevisorn som 

med vilken relation som helst, det vill säga alla relationer till företagets och kundens personal. 

Det finns helt enkelt fastställda rutiner för hur oberoendet ska säkerställas. Då externrevisorn är 

vald av bolagsstämman i bolaget står de inte i beroendeställning mot 

internrevisionsavdelningen men också det faktum att externrevisorn fokuserar på andra 

områden gör att de kan förbli oberoende.    

Som det framgick i referensramen är det vanligt med ett nära samarbete mellan intern- och 

externrevisorer och externrevisorn kan på eget ansvar utnyttja den granskning som genomförts 

av internrevisorn. Detta är något som även framkommer av respondenterna, det behöver inte 

alltid vara ett nära samarbete men oftast är det så. Däremot finns det delade uppfattningar om 

vad ett nära samarbete är då det kan vara svårt att säga säkert att ett nära samarbete är 

vanligast. I denna studie föreföll det att ett nära samarbete är vanligast förekommande och med 
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ett nära samarbete innebär det kontakt några gånger per år, därutöver mail och telefonkontakt 

och delning av information i form av att externrevisorn tar del av internrevisorns rapporter.  

För att uppnå ett effektivt samspel krävs ett bra förhållande mellan styrelsen, ledningen, intern-

och externrevisorn. Av dessa är samspelet mellan intern- och externrevisorn den kritiska 

aspekten. Med en effektiv kommunikation mellan dessa går det att minska dubbelarbete och 

förbättra servicen till ledningen samt revisionskommittén. Det finns några avgörande faktorer 

när det gäller vilken typ av relation revisorerna ska ha. Avgörande faktorer är främst 

internrevisionens storlek, strategisk plan, befogenheter och företagsledningens önskan om att få 

revisorerna att samarbeta. Det finns delade meningar om hur nära relationen mellan intern- och 

externrevisorn bör vara. Som det framgår i referensramen finns det fyra olika kategorier på hur 

relationen mellan revisorerna kan se ut. Vilken som passar bäst beror på bland annat tid och 

resurser, däremot är det viktigt att grunden utgörs av objektivitet och oberoende. 

Majoriteten av respondenterna är överens om att relationen varierar beroende på typ av företag. 

Det finns inget klart svar på hur en relation bör vara utan det finns alltid fördelar och nackdelar 

med den relation som existerar. Det framkommer att relationen alltid kan bli bättre och att en 

optimal relation består av att externrevisorn ska kunna dra nytta av internrevisorn, att den finns 

en öppenhet mellan revisorerna, delad information, samarbete där parternas fördelar kan 

användas, gemensam planering och att externrevisorn kan förlita sig på internrevisorns arbete. 

En kombination av kostnads-/nyttorelation, delad relation och kompanjonskap vore en optimal 

relation, det finns fördelar från alla dessa som respondenterna föredrar. En delad relation är 

ändå den typ av relation som känns vanligast förekommande, det vill säga att intern- och 

externrevisorerna skapar en fungerande relation för att maximera användningen av resurser. 

Planer för internrevisorns arbetsbelastning samordnas och resultaten av internrevisorns arbete 

delas. I nuläget använder sig respondenterna av relationen som kallas ingen relation, arbetena 

är separata och det sker endast koordination på ett informellt sätt, informationsutbyte och 

möten. Vilken relation som passar bäst beror helt enkelt på hur situationen ser ut, det finns 

fördelar med alla fyra relationerna och det är även något som syns utifrån respondenternas svar. 

Det är därför svårt att säga att en typ av relation är den bästa, men utifrån de typer av relationer 

som respondenterna verkar ha vore den delade relationen bäst och vi får uppfattningen av att 

det i dagsläget är ingen relation som är vanligast.  

5.4 Skillnader respektive likheter i revisorernas arbete 

Arbetsfördelningen mellan intern- och externrevisorer kan i praktiken variera och det finns 

områden med behov att samordna mellan de olika revisorsinsatserna. Här är det största 

området analys och bedömning av företagets risker och hur dessa risker hanteras.  

Externrevisorns uppgift är att betrakta revisionsrisken och då externrevisionen inriktar sig mot 

granskning av bokslut, redovisning och finansiella risker finns det dock en risk att viktiga affärs- 

och verksamhetsrisker i företaget inte upptäcks. Internrevisorn inriktar däremot sin granskning 

mot de delar av den interna styrningen och kontrollen som inte i första hand omfattas av 

externrevisionens uppdrag. Internrevisorns arbete blir därför i första hand att göra en 

bedömning av riskerna för att organisationens mål inte kommer att uppnås.  

Revisorerna är oberoende av verksamheten de reviderar även om den interna är en del av 

företaget och har fortlöpande uppföljning och utvärdering av verksamheten. Externrevisorn är 

helt oberoende av företaget och ger ett årligt yttrande av de finansiella rapporterna. För att nå 

den optimala effekten bör de samordnas eftersom de har gemensamma intressen av att uppbära 
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en effektivitet i de interna finansiella rapporternas kontroller. Lagar och regleringar ska följas av 

båda revisorerna men det finns skillnader mellan dessa varav den största är relationen till 

företaget. De interna är en del av organisationen och deras mål bestäms av styrelsen och 

ledningen. De externa däremot är inte en del av organisationen men är engagerade i den vars 

mål sätts i lagar och regler.  Internrevisionen är omfattande då de hjälper företaget att uppfylla 

sina mål och förbättra verksamheten genom riskhantering, intern kontroll och 

styrningsprocesser. Fokus ligger därmed på framtida händelser som en följd av deras 

fortlöpande översyn och utvärdering av kontroller och processer och för att förebygga 

bedrägerier. För externrevisorn är den viktigaste uppgiften att ge oberoende uttalanden om 

organisationens finansiella rapportering Deras tillvägagångssätt är av historisk karaktär 

eftersom de ska bedöma att uttalanden stämmer överens med god redovisningssed. Här 

kommer en koordinationspoäng då de bör sammanträda för att diskutera gemensamma 

intressen för att i sin tur dra nytta av kompletterande kunskaper, kompetens och perspektiv för 

att få ökad förståelse för varandras arbetsomfattning och metoder. Revisionens omfattning bör 

diskuteras och riskområden bör gemensamt bedömas och för att fullgöra tillsynsansvaret bör 

styrelsen kräva samordning av revisorerna för att öka resultat och effektivitet i 

revisionsprocessen.  

Tillförlitligheten i processer som kan relateras till bestämda balans- och resultatposter i den 

finansiella rapporteringen måste vara hög för att externrevisorn ska kunna göra en korrekt 

bedömning av framför allt stora företag. Här är därför bedömningar av processrelaterade risker 

intressanta för revisorn att ta del av.  Både den externa och den interna revisionen bör granska 

samt utvärdera innehållet i sammanställningarna av risker för att på så sätt säkerställa att 

samtliga viktiga risker har observerats och att bedömningarna kan vara pålitliga. Den interna 

revisionens mål bör vara att kunna förlita sig på verksamhetens egna riskanalyser. Om det är 

realistiskt på kort eller lång sikt skiftar mellan företagen men det kan ge möjligheter till 

effektivitetsvinster och en ökad medvetenhet om och förståelsen för risker och riskhantering i 

verksamheten. Internrevisorn kan till en början vara mycket aktiv i utarbetandet av 

verksamhetens riskanalys, men för att förbli en trovärdig och objektiv granskare måste 

internrevisorn sedan lämna över ansvaret till verksamhetens ledning och deras funktioner för 

intern styrning och kontroll samt riskhantering.  

Enligt respondenterna arbetar internrevisorn på styrelsens uppdrag medan externrevisorn 

arbetar på ägarnas uppdrag. Likaså är externrevisorns uppdrag tydligt definierat i lagstiftningen 

medan internrevisorns uppdrag bestäms av företagets styrelse. Omfattning och inriktning på 

internrevisionens arbete sammanfaller mer idag än vad det har gjort tidigare då det inte enbart 

är områdena utan att den totala omfattningen som har ökat och i synnerhet avseende på den 

finansiella verksamheten. Internrevisionen är allra viktigast i finansiell verksamhet genom att 

den kan hantera arbetsvolymer som är orealistiska för den externa revisionen. 

Företagsledningarna är mer medvetna om den interna kontrollens betydelse och vikten av att 

verkligen kunna visa att god intern kontroll finns och att denna testas och här utnyttjar 

företagsledningarna både intern- och externrevisorerna på ett mer konstruktivt sätt idag. Ett 

antal av respondenterna ansåg att arbetsuppgifterna inte sammanfaller mer idag än vad det har 

gjort tidigare. Internrevisorerna har fått ett lite bredare fokusområde som mer går mot vissa 

frågor som även ligger inom externrevisorernas område. Det gör att det sammanfaller mer idag 

främst som en följd av införandet av Svensk Kod för Bolagsstyrning.  
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Internrevisionen är nästan enbart inriktad mot granskningen av intern kontroll även om det 

finns variation även där. Internrevisionen fokuserar på rutiner och kontroller medan 

externrevisionen säkerställer att siffrorna ger en rättvisande bild av verksamheten. 

Internrevisorn har ett mer omfattande uppdrag vilket innebär att efterlevnad av bolagets egna 

regler, policies och instruktioner följs. Externrevisionen granskar enbart utifrån lagstiftningens 

och bolagsordningens synvinkel. Huvudmålen för externrevisionen är att granska om balans- 

och resultaträkning kan fastställas, att vinstdispositionen genomföras och om styrelsen kan ges 

ansvarsfrihet. Något liknande finns inte för internrevisionen. Externrevisorn är helt självständig 

och opartisk. Inriktningen i internrevisionen har i många bolag även ett fokus på den 

operationella verksamheten. Det formella ansvaret i revisorernas roller är fundamentalt 

åtskiljande. Det är alltid externrevisionen som bär det fulla ansvaret gentemot omvärlden och 

detta är helt avgörande. Internrevisorerna tenderar att fokusera mer på operationella 

frågeställningar, externrevisionen på den finansiella rapporteringen. Externrevisionen ska ge 

underlag för att kunna lämna ett externt uttalande om vilken kvalitet som bolagets information 

håller.   

Det finns vissa likheter där det första är att arbets- och angreppssätten är rätt lika, även om 

internkontrollgranskningen har blivit mindre inom externrevisionen på senare år. Planeringen, 

riskbedömningen, metod och utförande kan vara likformiga i viss mån då båda granskar 

bolagets interna kontroller. I grunden handlar det för båda parter om riskbedömningar, 

planering, val av metoder, genomförande, analys och slutsatser. Grundregelverket är det samma, 

det vill säga att alla brukar grunda sig på COSO, de flesta internrevisorer idag rekryteras från 

externrevisorer. Skillnaden är att internrevisionens uppdrag ofta till mycket stor del kan styras 

helt av företaget självt och dess ledning, medan externrevisorn alltid har ägarens uppdrag och 

rapporterar också för användning av omvärlden. Båda syftar till att förbättra den interna 

kontrollen och styrningen inom bolaget och därigenom säkerställa god ekonomisk utveckling för 

företaget i framtiden.  

I figur 15 illustreras koordinationen mellan intern- och externrevisorn och vilka de arbetar för. 

Bilden är en utveckling av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, se figur 7 i avsnitt 3.1.2, och det 

som tillkommer är samverkan och att vi har specificerat revisorerna. Internrevisorn är anställd 

av styrelsen och arbetar i företaget medan externrevisorn arbetar utanför företaget åt ägaren. 

För att få ett effektivt samarbete krävs det att det finns en tydlighet för hur detta samarbete ska 

se ut. En modell vilket både intern- och externrevisorn kan följa för att båda parterna ska veta 

vad som gäller. I dagsläget är det otydligt hur ett bra samarbete ska vara och båda parterna har 

sina uppfattningar. Det framgår från externrevisorns synvinkel att det alltid kan bli ett bättre 

samarbete och då främst genom tydligare arbetsfördelningar. När det framgår vilken typ av 

samarbete som passar revisorerna bäst är det viktigt att det finns tydliga ramar för vad 

samarbetet går ut på och vilken roll de båda revisorerna ska ha.    



   38 

 

 

 

 

 

Figur 15: Intern- och externrevisorns koordination 

Not: Kollegiet för svenskbolagsstyrning2, Egen bearbetning 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Diskussion och slutsats utifrån referensramen  

Då det hela tiden sker förändrade spelregler inom revisionen har det påverkat utvecklingen av 

intern- och externrevisionen. Påträffade revisionsskandaler har lett fram till utvecklingen av 

intern kontroll och styrning vilket i sin tur har lett fram till två framträdande regleringar, ABL 

och Koden. Eftersom att det ställs högre krav på en organisation från år till år påverkar det delar 

av organisationen som intern- och externrevisionen. Det finns fyra typer av roller som en 

externrevisor kan ha, nämligen att ge lagstadgad revision, fristående rådgivning, iaktta 

yrkesetiska regler och fungera som ett bollplank. Det har visat sig vara viktigt att ha en 

fungerande CG för att ett företag ska kunna fungera effektivt och därför har den interna 

kontrollen blivit den viktigaste processen. Den interna kontrollen har utvecklats genom att det 

förr fanns en högre makt där det handlade om att följa eller inte följa, idag utgörs det snarare av 

att följa och förklara den interna kontrollen. Även kommunikationen har förändrats från att förr 

ha varit mer personlig till att idag vara mer telefon- och internetbaserad. Ökningen av 

bolagsstyrningsfrågor har gjort att internrevisionen har blivit vanligare. Båda revisorerna ska 

säkerställa företagets finansiella information. Externrevisorn fokuserar på den finansiella 

rapporteringen och internrevisorn på operationella frågeställningar. Fyra typer av relationer 

finns etablerade; ingen relation, kostnads-/nyttorelation, delad relation och kompanjonskap. 

Faktorer som påverkar val av relation är internrevisionens storlek, strategisk plan, befogenhet 

och styrelsens önskan om samverkan mellan revisorerna. 

6.2 Diskussion och slutsatser utifrån enkätundersökningen 

När det gäller revisorns roll finns det fyra utmärkande kategorier, den mest självklara är den 

lagstadgade revisionen och ses som självklar medan det utöver den är den fristående revisionen 

som är störst och känns viktigast för externrevisorns kunder. Det framgår även tydligt att 

relationstypen ingen relation är vanlig när det kommer till förhållandet mellan intern- och 

externrevisorn. Det handlar alltså enbart om ett informationsutbyte, möten och mottagande av 

en del finansiella rapporter.  

En optimal relation utgörs däremot av relationstypen delad relation och detta beror främst på 

viljan och en önskan om att intern- och externrevisorn ska kunna maximera användningen av 

resurser. Planering för internrevisorns arbetsfördelning samordnas och att externrevisorn kan 

ta del av resultaten som internrevisorns arbete genererar är en del i den delade relationen. 

Externrevisorns arbetsuppgifter har visat sig väldigt varierande och detta beror på vilken typ av 

företag det handlar om. Men framträdande arbetsuppgifter inom fristående rådgivning är 

skattekonsultationer och revisionsnära rådgivning.  

Avgörande faktorer på varför samarbetet mellan revisorerna varierar är storleken på 

internrevisionsavdelningen och dess huvudsakliga uppgift. Det har även visat sig vanligt att 

externrevisorn har ett eller några få företag med intern revision. När det gäller kontakten mellan 

revisorerna sker den genom ett par möten per år och utöver det är det mail och telefon som 

gäller. Det förekommer dock att externrevisorn inte har någon kontakt med internrevisorn utan 

att den kontakten sköts helt och hållet mellan klienten. Det som avgör kontakten och samarbetet 

är form och frekvens i arbetet. Samarbetet utgörs av en professionell relation där båda parterna 

respekterar den andres åtaganden samt kunskaps- och informationsutbyte.  
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Oberoendet mellan intern- och externrevisorn utgör inget problem då det inte finns en nära 

relation och då det finns tydliga regler som externrevisorn ska följa. Det finns ingen skillnad på 

denna relation utan behandlas lika som vilken affärsmässig relation som helst. Hur ett 

samarbete kan bli effektivare beror mycket på situationen, dock kan den alltid bli bättre och då 

främst genom att intern- och externrevisorn fokuserar på att arbeta sida vid sida och därmed 

dela på informationen och göra gemensamma planeringar och arbetsfördelning. Det handlar helt 

enkelt om att dra nytta av internrevisorn och ha en öppenhet i kommunikationen.  

Det går tydligt att dra slutsatsen att externrevisorerna skiljer mellan begreppen nära relation 

och nära samarbete. Externrevisorn har oftast ett nära samarbete med internrevisorn men 

däremot har de inte en nära relation. Detta framgick tydligt utifrån att vi studerade svaren från 

fråga 3 om de hade ett nära samarbete och fråga 14 om hur revisorerna såg på oberoendet.  

Det finns ett antal framträdande faktorer som påverkar intern- och externrevisorns 

koordination i revisionsprocessen. Här är kompetens, inriktning på internrevisionen, 

personkemi och resurser de största faktorerna. Om personkemin är bra sker kontakt relativt 

frekvent och ett närmare samarbete kan vara aktuellt. Det gäller att de känner till varandras 

roller och att de sköter revisionen på ett affärsmässigt sätt genom att visa tillit och förståelse för 

varandra. Att säkerställa oberoendet kommer här in som en viktig faktor som påverkar hur pass 

nära revisorerna samverkar. Eftersom att internrevisorn arbetar på styrelsens uppdrag och 

externrevisorn på ägarnas finns det en skillnad i hur arbetsuppgifterna ser ut. Deras 

gemensamma nämnare ligger dock i intresset att säkerställa finansiell information, skillnaden är 

ansvaret då externrevisorn ska bekräfta uppgifterna.  

I figur 16 illustreras modellen som vi har tagit fram utifrån studiens syfte och visar vilka faktorer 

som påverkar koordinationen mellan revisorerna. Den ursprungliga bilden, som kommer från 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, består av ägare, bolagsstämma, styrelse, VD och revisor, se 

figur 7 i avsnitt 3.1.2. Vi har här utvecklat den och tagit fram påverkande faktorer som avgör 

relationstypen och som påverkar koordinationen mellan revisorerna. Modellen beskriver hur 

intern- och externrevisorn samarbetar med varandra samt vad som avgör valet av relation. Det 

finns fyra centrala faktorer; internrevisionens storlek, strategisk plan, befogenhet samt 

styrelsens önskan om en samverkan när det gäller val av relation. Det finns fyra relationer som 

alla består av viktiga faktorer och fokuserar på olika saker. Ingen relation fokuserar på ett 

informellt informationsutbyte och möten medan kostnads-/nyttorelationen fokuserar på 

lönsamhet och engagerande i delande, stödjande eller koordinerande aktiviteter. Den delade 

relationen fokuserar på en pågående kommunikation och planeringsinsatser samt ett 

yrkesmässigt samarbete. Kompanjonskap fokuserar däremot på att maximera 

resursanvändningen genom en tydlig arbetsfördelning, tillvägagångssätt och resultat. Det finns 

även allmänna faktorer som har en påverkande effekt huruvida samarbetet är optimalt. Dessa 

påverkande faktorer är internrevisionens storlek och komplexitet, kunskap, erfarenhet, 

kommunikation, personkemi och oberoende. Det finns även två bakomliggande faktorer som har 

haft stor påverkan på hur koordinationen mellan revisorerna har utvecklats; intern kontroll och 

bolagsstyrning. Som modellen visar hänger allt samman och utgör därför ett kretslopp över hur 

revisorerna bör upprätthålla en hållbar koordination. Finns det ingen etablerad relation är det 

de påverkande faktorerna som avgör relationsvalet men om det däremot redan finns en 

etablerad relation är det relationen som styr och påverkar vilka faktorer som är viktiga. Detta 

illustreras i figur 16 där det framgår att normalfallet är att följa figuren utifrån faktorer som 

påverkar koordinationen, det vill säga nummer 1 uppe till vänster, men om det finns en 
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etablerad relation kan figuren avläsas utifrån de fyra kategorier av relationer, det vill säga 

nummer 2 nere till höger. Figuren utläses alltid medsols det är bara utgångspunkten som 

varierar.  Det finns för- och nackdelar med de fyra relationstyperna och det viktigaste är därför 

inte valet av relation utan att båda parterna är medvetna om vad den aktuella relationen innebär 

och därmed tar tillvara på denna relation och på så vis skapar sin egna optimala koordination. 

 

Figur 16: Faktorer som påverkar koordinationen 

Not: Kollegiet för svensk bolagsstyrning2, Egen bearbetning 



42 

 

6.3 Egna reflektioner 

Överlag har vi sett en tydlig koppling mellan teori och empiri även om det är lite mer komplext i 

verkligheten. Allting hänger samman på ett eller annat sätt och det är något som vi har försökt 

att redovisa i modellen som presenterades i figur 16 i 6.2 här ovan. Det går tydligt att se utifrån 

referensramen och undersökningen att intern kontroll och bolagsstyrning har haft en stor 

påverkan när det kommer till koordinationen mellan intern- och externrevisorn. Det 

framkommer att det finns både för- och nackdelar med valet av relation och det viktigaste är 

därför inte valet utan att den befintliga relationen utnyttjas maximalt vilket innebär att båda 

revisorerna måste vara insatta i vad relationen innebär samt redogöra för vilken roll och 

arbetsfördelning som de har.  

Något som vi har uppmärksammat när vi har arbetat med denna uppsats är att internrevisionen 

inte är lika vanlig som externrevisionen men också det faktum att det inte finns lika många 

internrevisorer längre. Internrevision och internrevisorer finns mest i större företag med en 

omfattande intern kontroll. Vi har även lagt märke till att den externa revisorn skiljer på ett nära 

samarbete och en nära relation vilket är två likartade begrepp som upplevs betyda samma sak. I 

denna studie har det visat sig att en externrevisor kan ha ett nära samarbete med internrevisorn 

utan att det uppstår en nära relation som påverkar oberoendet. 

Frågor som har uppstått i arbetet är om ledningen behöver ta emot information från två olika 

revisorer? En annan är om kommunikationen från en revisor kompletterar eller om den ger 

fullständig insikt från den andra revisorn? Eller leder rapporteringen från de två revisorerna 

endast till dubbelarbete och samma information? Vi ska här försöka svara på dessa frågor 

utifrån vår egen uppfattning. Att ledningen behöver ta emot information från båda revisorerna 

är en självklarhet då deras arbetsuppgifter inte helt sammanfaller, däremot kan det finnas viss 

information som sammanfaller mellan revisorerna och då skulle det räcka för revisorn att 

enbart ta emot information från den ena revisorn. När det gäller kommunikationen från den ena 

revisorn till den andra kompletterar de varandra om det finns ett fungerande samarbete mellan 

revisorerna, finns det däremot ett icke fungerande samarbete kommer det leda till onödigt 

dubbelarbete. Om det inte finns ett fungerande samarbete är risken att det leder till 

dubbelarbete och samma information relativt stor. Fungerar samarbetet bra mellan revisorerna 

kan de dra nytta av varandras kunskap och information genom att dela på varandras rapporter 

om det arbete som de har utfört. Lyckas revisorerna få till ett sådant samarbete blir revisionen 

effektivare och kostnaderna minskar. 

Under arbetets gång visade det sig fungera bättre att vända oss till revisorerna med personliga 

mail än att skicka en traditionell enkät och det gav oss ett bra underlag då frågorna var öppna 

och blev därmed mer förklarade än vad en traditionell enkät blir. Det medförde att vi kunde nöja 

oss med färre svar än vad som hade behövts vid en traditionell enkätundersökning. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Då denna studie grundar sig på koordinationen utifrån externrevisorns synvinkel lämnar det en 

utmärkt möjlighet till att i fortsatta studier studera koordinationen utifrån den interna revisorns 

synvinkel. Finns det likheter och skillnader som går att jämföra?  

En annan idé skulle kunna vara att studera svenska företag som är börsnoterade i USA eftersom 

det framgår av våra respondenter att SOX har haft en större påverkan än vad Koden har haft på 

den interna kontrollen. Hur ser denna påverkan ut och vad har det bidragit till? 



43 

 

Det vi har fått erfara av denna studie är att internrevisorer inte är lika vanligt längre och därför 

skulle ett tredje alternativ till fortsatta studier kunna vara att ta reda på varför det är så. Finns 

det några avgörande faktorer eller är det bara en slump? Är det endast begränsat till en viss typ 

av företag? 
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Bilaga 1 Mailenkät till externrevisorer 

Hej! Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som läser till civilekonomer. Vi skriver vår 

magisteruppsats om extern och intern revision och skulle behöva er hjälp. Uppsatsens syfte är 

att beskriva och skapa en modell för vilka faktorer som påverkar revisorns roll och som därmed 

utgör en viktig del i koordinationen mellan intern- och externrevisorer. Som en del i 

uppsatsskrivandet behöver vi samla in era synpunkter och erfarenheter för att kunna genomföra 

detta arbete. Vi har sammanställt ett antal frågor som vi hoppas ni vill hjälpa oss att besvara. 

Frågorna går att besvara relativt snabbt och kortfattat direkt i mailet. Självklart kommer ni att 

förbli anonyma i undersökningen. Vi är tacksamma för svar inom en vecka. 

Tack på förhand! 

1. Hur länge har ni arbetat som externrevisor?  

2. Beskriv dina arbetsuppgifter och vilken roll du har som externrevisor. 

3. Har ni ett nära samarbete med internrevisorn i er revision och hur ser samarbetet ut? 

4. Hur ofta har ni kontakt med internrevisorn? Hur ser den kontakten ut? (Personliga 

möten, telefon, mail) 

5. Vilken typ av relation har ni till internrevisorn i nuläget?  

6. Hur kan en optimal relation se ut? 

7. Vad finns det för påverkande faktorer som avgör hur samarbetet ser ut? 

8. Anser ni att den interna kontrollens utveckling har påverkat relationen mellan den 

interna och externa revisorn och på vilket sätt? 

9. Hur stor påverkan har bolagsstyrningen (t.ex. Svensk Kod för Bolagsstyrning och 

Sarbanes Oxley Act) haft på den interna kontrollen?  

10. Anser ni att arbetsuppgifterna mellan den interna och externa revisionen sammanfaller 

mer idag än vad de har gjort tidigare? Vad skulle det kunna bero på? 

11. Hur anser ni att ett samarbete skulle kunna bli mer effektivt? 

12. Vilken/vilka skillnader är störst mellan den interna och externa revisionen anser ni? 

13. Vilken/vilka likheter finns mellan den interna och externa revisionen enligt er? 

14. Hur ser ni på oberoendet i er relation (speciellt om relationen är nära) och vad gör ni för 

att säkerställa den? 

Tack för din medverkan!  

När vi har mottagit ert svar kommer ni att få en bekräftelse för att ni ska kunna ta del av 

uppsatsen när den är färdigställd om så önskas. 

2011-05-09 Eskilstuna 

Denise Lundh  Jenny Pettersson  

 


