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Abstract  

Internal auditing affects internal and external stakeholders. Two stakeholders that are especially 

affected are management and the external audit. In order for the internal audit to provide desired 

effects, objectivity is important. Therefore, it is important that the internal audit is not affected by the 

management’s goals and incentives. A high quality internal audit contributes to the external audit, as it 

can use the internal audit’s work. This leads to our interest in investigating how the internal audit 

cooperates with management and external audit, but also the role of internal audit. 

 

The purpose of the study is to investigate how the internal audit cooperates with management and the 

external audit based on the internal auditor and management perspectives. By creating an 

understanding of the cooperation between them, an understanding of the internal audits role can be 

created. 

 

The study has a deductive approach with inductive elements. Various factors have been identified 

based on previous research on the role of internal audit, as well as Stakeholder theory and Agency 

theory. In order to understand these factors, a qualitative study based on semi-structured interviews 

was carried out. 

 

The conclusion of this study is that internal auditors and management communicate continuously. 

They strive to work towards the same goals to improve the company. The internal audit cooperates 

with the external audit when external audit is conducted, but that the external audit uses the work. The 

role of the internal audit involves keeping the company within the framework of internal and legal 

requirements. The internal auditing also contributes to efficient operations. 

  

Keywords 
Internal audit, role, cooperation, management, external audit 
 

 



 
 

Sammanfattning 
Författare 
Joel Berg och Julia Bremberg 
 
Titel 
Internrevisionens roll - 
En studie om hur den interna revisionen samverkar med företagsledningen och externrevision  
 
Handledare 
Jennifer Emsfors 
 
Medbedömare 
Pernilla Broberg 
 
Examinator 

Sven-Olof Yrjö Collin 
 
Sammanfattning 
Internrevisionen påverkar interna och externa intressenter till företaget. Två intressenter som bland 

annat påverkas är företagsledningen och externrevisionen. För att internrevisionen ska ge önskad 

effekt är det viktigt att den håller sig objektiv gentemot företaget. Därför är det viktigt att 

internrevisionen inte påverkas av företagsledningens mål och incitament. Internrevision av hög kvalité 

kan bidra till externrevisionen, eftersom externrevisionen kan använda sig av internrevisionens arbete 

vid granskningen av företaget. Detta väcker vårt intresse för att utforska hur internrevisionen 

samverkar med företagsledningen och externrevision, samt vad internrevisionens roll är i företaget. 

 

Syftet med studien är att utifrån internrevisionens och företagsledningens perspektiv utforska hur 

internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision. Genom att studera hur de 

samverkar kan en förståelse för internrevisionens roll i företaget skapas. 

 

Studien har en deduktiv ansats med inslag av induktion. Med utgångspunkt från tidigare forskning 

kring internrevisionens roll, samt intressent- och agentteorin, har olika faktorer som påverkar 

internrevisionens samverkan med företagsledningen och externrevision identifierats. För att skapa 

förståelse kring faktorerna utförs en kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade intervjuer. 

 

Slutsatsen av studien är att internrevisorn och företagsledningen arbetar nära varandra och 

kommunicerar kontinuerligt. De strävar efter att arbeta mot samma mål för att tillsammans förbättra 

företagets verksamhet. Internrevisionens samverkan med externrevisionen visar att de har mest 

kontakt när den externa revisionen utförs, men att externrevisionen använder sig av internrevisionens 

arbete. Slutsatsen visar också att internrevisionens roll innebär att hålla företaget inom ramarna för 

interna och juridiska krav, samt att internrevisionen bidrar till en effektiv verksamhet. 
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1. Inledning 

För att få en förståelse av studiens ämne kommer bakgrunden följt av problematiseringen 

presenteras. Det kommer att leda till att frågeställning och syfte formuleras. Avslutningsvis 

presenteras studiens disposition.  

 

1.1 Bakgrund  

Företag behöver ha revision för att intressenterna ska känna sig trygga med informationen 

som företaget lämnar. Revisionen bidrar till att säkerställa kvalitén på företagets information, 

vilket leder till att intressenterna känner sig tryggare. Det finns många olika typer av 

revisioner och en av dem är internrevision. Internrevision kan inte ersätta externrevisionen 

eftersom det är en annan typ av revision. Däremot är det vanligt att intern- och externrevision 

samarbetar (FAR, 2006) 

  

Under 2003 undersökte Leung, Cooper och Perera (2011) samarbetet mellan 

företagsstyrningsfrågor och internrevision bland annat inom, Europeiska Unionen (EU). 

Resultatet av studien visar att det inte finns någon anmärkningsbar skillnad mellan 

företagsstyrningsfrågor och internt revisionsarbete inom EU (Leung, Cooper, & Perera, 

2011). 

 

Internrevisionens roll består av att ge råd om styrning, intern kontroll, riskhantering samt 

granska företagsstyrningen. Den går också att beskriva som styrelsens förlängda arm. Detta 

kan ställas i relation till externrevision, som granskar bolagets externa finansiella 

rapportering. Granskningen gör externrevisionen med hjälp av revisionsberättelsen, samt 

granskar den verkställande direktören, styrelsens förvaltning och vinstdisposition utifrån 

styrelsens förslag (Olsson, 2014). 

  

Det finns en internationell standard som externrevisorer måste följa. På engelska benämns 

denna International Standards on Auditing (ISA) och innehåller både regler och vägledning 

för externrevisorer. Däremot går Sveriges rikes lag före ISA:s regler, ifall de påtalar olika 

saker (Carrington, 2014). Regler för internrevisorer inom förvaltningsmyndigheter benämns i 

lagen om internrevisionsförordning (2006:1228). Enligt 2§ är det obligatoriskt för 

myndigheter att ha internrevision. Enligt 7§ ska dessutom internrevisorn inom myndigheter 

följa både god internrevisorssed och god internrevisionssed (SFS, 2006:1228). 
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The Institute of Internal Auditors (IIA) är en myndighet som bidrar med standarder och 

riktlinjer inom internt revisionsarbete. IIA har utvecklat ett ramverk som bistår internrevisorer 

med arbetsmetoder. Arbetsmetoderna ska underlätta för företagsledningen att lita på 

internrevisorer vid interna projekt och identifiering av problem (Fountain, 2016). IIA 

beskriver internrevisorn som en objektiv, oberoende och rådgivare person som ska bistå 

företaget med ökat värde och förbättringar. Leung et al. (2011) kritiserar IIA, genom att påstå 

att det inte finns något väsentligt sammanhang mellan IIA och de mest prioriterade 

arbetsuppgifterna. Exempel på det är intern rådgivning, affärsstrategisk riskbedömning och 

systemsäkerhet, eftersom dessa arbetsuppgifter troligen skulle blivit utförda utan IIA:s 

standarder (Leung, Cooper, & Perera, 2011). I Sverige finns Internrevisorernas Förening 

(IRF) vilket företräder IIA i Sverige. IRF erbjuder internrevisorerna utbildning i form av 

kurser, vilket bidrar till att de flesta internrevisorerna har samma utbildning som auktoriserade 

revisorer (FAR, 2006).  

  

Efter den globala finanskrisen 2008 har företag börjat arbeta mer med system inom 

riskhantering och försöker reducera risker som finns inom företaget. Det gör i sin tur att 

internrevisionens roll vuxit inom företaget (Florin, 2015). Även Leung et al. (2011) påpekar 

att internrevision har fått en allt mer betydande roll för företaget efter de senaste årens 

finansiella skandaler med revisorer inblandade. Internrevision är också ämnad att förhindra 

och granska riskerna inom den finansiella rapporteringen. Intresset för internrevisionens roll 

har dock diskuterats av forskare under de senaste 35 åren. Cooper och Craig gjorde den första 

kända studien av internrevisionens roll år 1983. Internrevisionens roll har dock förändrats 

med tiden. Från början fokuserade internrevisionen mer på att granska andras arbete medan 

idag lägger de även tid på konsultuppdrag (Leung, Cooper, & Perera, 2011). 

 

Det är viktigt att företag effektiviserar produktionen, lyssnar på kunderna och andra 

intressenter för att inte försvinna från marknaden. En viktig roll som internrevisionen har är 

att granska ledningssystemets funktionalitet genom att företagets mål uppfylls och att hela 

företaget arbetar mot samma mål. Internrevisorer ska också vara medvetna om avvikelser och 

förändringar inom företaget (Wahlman, 2014). Företagens upplysningskrav och medvetenhet 

har ökat, vilket i sin tur bidragit till att efterfrågan om intern säkerhet och kontroll också ökat 

(Soh & Martinov-Bennie, 2011).  

 



  Berg & Bremberg 

10 
 

1.2 Problematisering  

Internrevision har de senare åren blivit en allt vanligare och viktigare roll inom 

företagsstyrning. Det beror på att internrevisionens roll expanderat inom företag, samt att dess 

arbetsfokus har förändrats på grund av nya regelverk, exempelvis Sarbanes-Oxley Act. 

Internrevisionen antas också bidra med större värde för företag än den tidigare gjort, eftersom 

den idag används för att förbättra affärssystem och effektivisera verksamheten (Soh & 

Martinov-Bennie, 2011).  

  

Internrevisionen är en profession som bidrar till att kontrollera och förbättra företagets 

processer genom bedömning av riskhantering, interna kontroller och styrning. Dess uppgift är 

att bidra med tre huvudsakliga funktioner: försäkran, konsultation och hållbarhet. I korthet 

kan dessa funktioner beskrivas som att internrevisionen, på ett objektivt sätt, ska identifiera 

och bedöma risker samt väsentligheter inom företaget. Dock är det viktigt att notera att 

internrevisionens rekommendationer inte är obligatoriska, utan de ska snarare ses som 

rådgivande gentemot företaget (Ruse & Susmanschi Badea, 2015).  

  

Internrevisionens roll är inte helt fri i sitt arbetsutförande inom företaget. Förutom företagets 

interna krav finns det ett internationellt ramverk som styr de interna revisionsfunktionerna. 

Ramverket har tagits fram av IIA som är internrevisionens överordnade världen över. Deras 

ramverk benämns som International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing och har syftet att bistå internrevisorer världen över med hur interna 

revisionsfunktioner ska utföras på ett professionellt sätt. Det syftar också till att informera 

internrevisorerna om deras ansvar och hur arbetet kan förbättras (Burnaby & Hass, 2011).  

  

Internrevisionens roll och arbetsuppgifter kan ses utifrån ett substitut- eller 

komplementperspektiv i förhållande till externrevision. Internrevision som substitut innebär 

att om internrevisionen är av god kvalité förlitar sig externrevisorn på det interna 

revisionsarbetet, och använder sig av det vid granskningen av företaget. Det leder till att 

externrevisorn inte behöver göra arbete som redan har utförts av internrevisorn. Därmed blir 

det externa revisionsarbetet inte lika omfattande, vilket gör att revisionsarvodet blir lägre för 

det granskade företaget (Axén, 2017). Utifrån det andra perspektivet, 

komplementperspektivet, antas revisionsarvodet öka i linje med att kvalitén på 

internrevisionen ökar. Anledningen till det är att företagsledningen i det granskade företaget 

investerar i fler interna kontroller för att öka sitt rykte, vilket leder till att det externa 
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revisionsarbetet blir mer omfattande och tidskrävande (Zain, Zaman, & Mohamed, 2015). De 

två perspektiven får oss att fundera över om internrevisionen kan bidra med något 

kostnadsvärde för företaget i förhållande till externt revisionsarvode. Även vad som krävs av 

internrevisionen för att externrevisionen ska använda sig av den är en betydande faktor att 

belysa. 

  

Internrevisionens uppdrag tillsätts av företagets styrelse. Styrelsen företräder företagets ägare 

och bär ansvaret för hur företaget styrs. De sätter även upp mål som företaget ska uppnå och 

ansvarar för att de uppnås (Chambers & Odar, 2015). Johl, Johl, Subramaniam och Cooper 

(2013) fann i sin undersökning att internrevision skapar stark företagsstyrning vid den 

finansiella rapporteringsprocessen, om den samverkar med styrelsen. Det styrker 

internrevisionens betydande roll. Företagets operationella processer har också stor betydelse i 

det interna revisionsarbetet (Chambers & Odar, 2015).  

 

Styrelsen betraktas som den ledande mekanismen inom företagets styrning och till den finns 

en tillsatt revisionskommitté. Revisionskommitténs uppdrag innebär att se över företagets 

finansiella rapportering och interna kontroller. IIA beskriver revisionskommittén på följande 

sätt (Kral, 2013 s. 3):  

A department, division, team of consultants, or other practitioner(s) that provides 

independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve 

an organization’s operations. The internal audit activity helps an organization accomplish its 

objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 

effectiveness of governance, risk management and control processes. 

  

Internrevisionen fungerar som revisionskommitténs öron och ögon ute på företaget. 

Tillsammans samverkar revisionskommittén och internrevisionen för att, exempelvis, skydda 

investerare och öka företagets finansiella insyn (Khelil, Hussainey, & Noubbigh, 2016). För 

att internrevisionen ska anses som stark och tillförlitlig krävs det att den är objektiv och att 

internrevisorn ständigt rapporterar sina iakttagelser till revisionskommittén (Kral, 2013). 

Khelil, Hussainey och Noubbigh (2016) säger att kontinuerlig samverkan mellan 

revisionskommittén och internrevision ger de interna revisorerna mod att ta upp känsliga 

frågor med företagsledningen. Internrevisorerna kan ibland känna en viss press från 

företagsledningen vid diskussion kring känsliga frågor som rör företaget. Denna slutsats 

grundar Khelil et al. (2016) på att stödet från revisionskommittén skapar en form av säkerhet 
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hos internrevisorerna. Dock arbetar både internrevisionen och företagsledningen nära 

verksamheten. Det borde tyda på att de har kontinuerlig kommunikation för att gemensamt ta 

beslut om vad som behöver göras för att förbättra verksamheten. Enligt Smith (2005) leder 

kontinuerlig kommunikation mellan internrevisionen och företagsledningen till att risker inom 

företaget enklare kan hanteras samt elimineras. Det leder också till att verksamheten förbättras 

(Khelil, Hussainey, & Noubbigh, 2016).  

  

Bristen på kommunikation leder till att företagets förväntningar på internrevisionen blir 

felaktiga och att företaget får en felaktig bild av syftet med internrevisionen. I det fallet blir 

internrevisionen snarare ett hinder i verksamheten. Det eftersom företagsledningen anser att 

internrevisionens iakttagelser och förslag till förbättring står i vägen för den löpande 

verksamheten (Sarens & De Beelde, 2006).   

  

Trots att internrevisionen i huvudsak ska rapporteras till revisionskommittén förekommer det 

ibland att vissa iakttagelser rapporteras direkt till företagsledningen. Eftersom 

internrevisionen är en del i organisationen är det ett dilemma att kunna hålla den självständig, 

objektiv och bortse från företagsledningens incitament och påverkan av den (Fountain, 2016). 

Företagsledningen har oftast direkt insyn i det interna revisionsarbetet eftersom de bär 

ansvaret för de processer som internrevisionen granskar (Alic & Rusjan, 2011). 

Internrevisionen ska endast upplysa företagsledningen om riskerna inom dessa processer och 

inte tala om för företagsledningen hur deras arbete ska utföras (Soh & Martinov-Bennie, 

2011). Vad tar de upp med varandra i så fall, och på vilket sätt kommunicerar de? 

Internrevisionen ska hållas objektiv för att granskningen av processerna ska leda till 

förbättring och inte påverkas av företagsledningens incitament för resultatstyrning. Det bör 

dock inte innebära att företagsledningen ska undvikas eftersom de bär ansvaret för de interna 

processerna.  

  

Hur fungerar då samverkandet mellan internrevisionen och företagsledningen? Enligt agent-

perspektivet innebär internrevisionens funktion att förebygga informationsasymmetri inom 

företaget. Genom att internrevisionen rapporterar sina iakttagelser till både företagsledningen 

och styrelsen blir båda parter medvetna om vad som sker i företaget (Zaman & Sarens, 2013). 

Förr ansågs internrevisionen förråda företagsledningen genom att rapportera felaktigheter i 

processer, som berörde företagsledningen, direkt till styrelsen eller revisionskommittén. Det 

medförde att riskerna som uppmärksammades av internrevisionen inte rapporterades till 
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revisionskommittén, vilket gjorde att informationsasymmetri skapades i företaget. 

Internrevisorerna upplevde personliga hot från företagsledningen om de inte rapporterade till 

företagsledningen först (Chambers & Odar, 2015). Dock, som nämnts tidigare, bär 

företagsledningen ansvaret för de interna processerna, vilket borde innebära att 

företagsledningen behöver hållas informerade om problem som internrevisionen 

uppmärksammar. 

  

Hur ser det ut idag? Eftersom tidigare forskning påvisar både fördelar och nackdelar kring att 

internrevisionen samverkar med företagsledningen avser studien att utforska hur de samverkar 

i praktiken. Studien avser också att utforska på vilket sätt, och hur mycket, internrevisionen 

samverkar med externrevisionen. Det för att skapa förståelse om internrevision skapar 

effektivare externrevision, som kan leda till reducerade revisionskostnader för företaget. 

Genom att utgå från dessa två av internrevisionens intressenter kan ett utökat perspektiv av 

internrevisionens roll skapas. 

  

Utifrån denna problemdiskussion formuleras frågeställningen och syftet nedan. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur samverkar internrevision med företagsledningen och externrevision? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för internrevisionens roll genom att utforska hur 

internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision.  

 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet har bakgrunden för studien presenterats, följt av problematiseringen, 

frågeställningen och syftet med uppsatsen. Det andra och kommande kapitlet, vetenskaplig 

metod, berör studiens forskningsfilosofi, forskningsstrategi, teoretiskt perspektiv och avslutas 

med studiens forskningsmetod. Tredje kapitlet beskriver den teoretiska referensramen. Där 

kommer studiens teorier presenteras, samt en förklaring till varför dessa teorier valts. Kapitlet 

avslutas med studiens analysmodell. Det fjärde kapitlet, empirisk metod, börjar med en 

genomgång av litteratursökningen. Därefter presenteras datainsamlingsmetod och hur den 

genomförs. En genomgång av hur intervjuguiden är uppbyggd kommer beskrivas, och kapitlet 
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avslutas med en beskrivning av hur informationen bearbetats. Det femte kapitlet, empiri, 

innehåller en sammanfattning av respektive intervju med respondenterna. Det kommer även 

ges en företagsbeskrivning om företagen som deltagit i studien. I det sjätte kapitlet presenteras 

studiens analys. Där kommer skillnader och likheter mellan företagen att presenteras uppdelat 

i företagsledning och internrevision. Därefter analyseras empirin utifrån studiens 

analysmodell. I slutet av kapitlet kommer en ny modell presenteras utifrån vad studien 

kommit fram till. Det avlutade och sista kapitlet presenteras slutsatsen för studien. Slutsatsen 

är indelad i internrevisionens samverkan och dess roll. Studiens teoretiska och sociala bidrag 

presenteras, följt av egna reflektioner och begränsningar. Slutsatsen avslutas med förslag till 

framtida forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsfilosofi och forskningsstrategi. Det följs av en 

presentation av studiens teoretiska perspektiv och forskningsmetod för att visa hur empirin 

kommer tas fram.  

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med studien är att skapa förståelse för internrevisionens roll. För att skapa denna 

förståelse undersöks hur internrevision samverkar med intressenter som anses vara viktiga för 

företaget och internrevisionen. De intressenter som valts ut är företagsledningen och 

externrevision. 

  

Eftersom studien är baserad på att skapa förståelse för internrevisionens roll, snarare än att 

förklara varför rollen ser ut som den gör, är denna studie av hermeneutisk natur. Hermeneutik 

innebär att söka förståelse för mänskliga beteenden och utreda varför människor beter sig som 

de gör. Motsatsen till hermeneutik kallas för positivism. Ett positivistiskt synsätt innebär att 

förklaringar till varför saker förhåller sig på ett visst sätt eftersöks (Bryman & Bell, 2015). 

Eftersom studien försöker skapa en övergripande förståelse för ett visst fenomen är den 

hermeneutiska forskningsfilosofin lämplig. Den ger också utrymme för tolkning av empirisk 

data, vilket den positivistiska forskningsfilosofin inte gör (Bryman, 2011).  

 

2.2 Forskningsstrategi 

I studien används övergripande teorier samt insamlad empiri för att besvara frågeställningen. 

Forskningsstrategin för studien har en deduktiv karaktär med inslag av induktion. Deduktion 

utgår ifrån teori och används för att fastslå, snarare än att förklara, ett visst 

forskningsfenomen. Motsatsen till deduktion kallas för induktion. En induktiv ansats innebär 

att empiri samlas in från flera enskilda fall för att generera en generell förståelse (Alvesson & 

Sköldberg, 2007).  

  

I studien används teorier som utgångspunkt för att generera ett perspektiv för hur 

internrevisionens samverkan med företagsledningen och externrevision fungerar. Utifrån 

perspektivet som skapats används den induktiva ansatsen för att, utifrån den insamlade 

empirin, skapa förståelse för internrevisionens roll. 
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2.3 Teoretiskt perspektiv 

Teorierna som har valts ut behandlar företags intressenter, samverkan mellan internrevision 

och företagsledning, samt olika perspektiv på hur internrevision och externrevision 

samverkar. Dessa teorier är övergripande, snarare än koncentrerade teorier, det vill säga 

teorier som kan användas inom olika forskningsområden inom företagsekonomi. Teorierna 

som valts ut är intressentteorin (Stakeholder theory), agentteori (Agency theory) och 

internrevision som substitut eller komplement till externrevision. Med hjälp av teorierna 

skapas en analysmodell för att kunna analysera empirin i förhållande till frågeställningen och 

syftet.  

 

2.4 Forskningsmetod 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod. Empirin som samlas in utgår ifrån 

respondenternas perspektiv på internrevision. Utifrån respondenternas perspektiv tolkas den 

insamlade empirin för att generera förståelse för internrevisionens samverkan med 

företagsledningen och externrevision (Alvesson & Sköldberg, 2007). Att använda en 

kvalitativ forskningsmetod ger ett bredare perspektiv av det utforskade ämnet, jämfört med 

kvantitativ forskning där fokus istället ligger på att kvantifiera data. I en kvalitativ studie finns 

möjligheten att utveckla sina tankar och funderingar kring ämnet. Det medför att uppsatsens 

material kan tolkas ur flera olika synvinklar och generera ytterligare förståelse för 

forskningsfenomenet (Bryman, 2011).  

 

Studiens forskningsdesign är explorativ eftersom studien behandlar ett mindre utforskat 

område och syftar till att skapa förståelse för forskningsfenomenet. Utifrån denna typ av 

forskningsdesign kan hypoteser skapas för att sedan testas (Bryman & Bell, 2015). Därför 

kommer avsnittet framtida forskning innefatta hypoteser som, förslagsvis, kan undersökas i 

framtiden för att generera förståelse kring internrevisionens roll och samverkandet med 

företagsledningen och externrevision.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning som sedan analysmodellen bygger 

på. Först redogörs för internrevisionens funktion. Därefter presenteras huvudsakliga teorier 

följt av internrevision som substitut eller komplement samt regelverk och interna krav. 

Kapitlet avslutas med redogörelse för analysmodellen.  

 

3.1 Internrevisionens funktion 

Internrevisionens roll innehar uppgifter om att ge råd om intern kontroll, men även 

riskhantering (Olsson, 2014). Intern kontroll stödjer företaget i olika former, exempelvis 

genom att se till att lagar och regler följs, att företaget har en trovärdig finansiell rapportering 

och att företagets resurser används på ett effektivt och korrekt sätt. Genom att företaget 

använder sig av intern kontroll är det trovärdigt att målen på företaget uppfylls, eftersom 

interna kontroller ständigt kontrollerar den operationella verksamheten. Den interna 

kontrollen har ökat under de senaste åren eftersom skandaler inom företagsekonomi uppstått 

(FAR, 2006). Ett förhållande som finns inom företaget är principal-agent-förhållandet. Det 

går att beskriva att internrevision är en styrningsmekanism mellan principal och agent för att 

företaget ska kunna styras på ett effektivt sätt (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2005). 

Internrevisionens roll har blivit allt viktigare eftersom den interna kontrollens betydelse inom 

företag har ökat efter de senaste årens skandaler (Burnaby & Hass, 2011).  

  

Risker är något som finns i alla företag vilket gör det viktigt att hela tiden identifiera dessa för 

att underlätta för företaget att nå de önskvärda målen. Inom företaget finns det både externa 

och interna risker. Exempel på en extern risk är finansiella risker. En finansiell risk kan vara 

risker som rör låntagning eller likviditetsrisk. De interna riskerna kan vara redovisningsrisk, 

vilket innebär att kalkyler och budget inte är tillförlitliga vilket kan leda till felaktiga beslut 

(Haglund, Sturesson, & Svensson, 2005). Inom internrevision ingår exempelvis att identifiera, 

analysera och bedöma risker som kan tänkas påverka företaget (Ruse & Susmanschi Badea, 

2015). Leung et al. (2011) påpekar att internrevision också är rådgivande och fokuserar på 

frågor som rör strategiska risker. Internrevisionens roll har också blivit en allt viktigare del av 

den operationella verksamheten (Leung, Cooper, & Perera, 2011). Det innebär att med hjälp 

av internrevision kan företaget motverka risker som uppstår, vilket leder till att företagets mål 

enklare uppnås.  
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3.1.1 Förväntningar på intern revision 

I företagets dagliga verksamhet samverkar internrevision tillsammans med företagsledningen. 

Trots kommunikationen dem emellan det kan det uppstå ett förväntningsgap hos 

företagsledningen. Det har sin grund i att företagsledningen inte är insatt i vad 

internrevisionen gör eller vad den bidrar med för värde till företaget. I brist på förståelse hos 

företagsledningen kan internrevisionen ses som ett hinder, vilket leder till att de interna 

revisionsfunktionerna påverkas negativt (Sarens & De Beelde, 2006).  

  

Företagsledningens förväntningar på internrevisionen består av att den på ett självständigt och 

objektivt sätt ska försäkra effektiviteten på företagets interna processer och kontroller. Den 

ska även, enligt företagsledningen, bistå med utveckling av interna processer och kontroller, 

samt delta i utvecklingen av företagets styrningssystem (Sarens & De Beelde, 2006). 

  

Företagsledningens förväntningar på internrevisionen är en betydande faktor för de interna 

revisionsfunktionerna. Genom att internrevisionen tar hänsyn till och inkluderar företagets 

förväntningar i dess arbetsutförande står företagsledningen bakom internrevisionens förslag 

till förbättringar (Sarens & De Beelde, 2006). Det konceptet går dock Lenz, Sarens och Hoos 

(2017) emot och menar att om internrevisionen ständigt utförs utefter företagsledningens 

förväntningar blir internrevisionen missvisande. Författarna grundar det på att i praktiken 

varierar förväntningarna, vilket leder till att kraven för internrevisionen minskar och att 

företagsledningen nöjer sig med mindre omfattande internrevision.   

 

3.1.2 Objektivitet 

För att behålla god kvalité på internrevisionen är det viktigt att den utförs på ett objektivt sätt 

och inte påverkas av företagsledningens mål och incitament. Det för att internrevisionen ska 

bidra med effektiv bolagsstyrning och för att externrevisorer ska kunna förlita sig på 

internrevisionen vid utförandet av externrevision (Rose, Rose, & Norman, 2013). Rose, Rose 

och Norman. (2013) säger också att press från företagsledningen minskar objektiviteten av 

internrevisionen, eftersom internrevisorer gärna vill tillfredsställa företagsledningens 

incitament för att utvinna kompensation för sitt arbete. Omar och Stewart (2015) styrker 

också det. De diskuterar att internrevisorns objektivitet hänför sig till ersättningar som är 

incitamentbaserade, samt företagets resultat. Incitamentbaserade ersättningar används som 

motivation för internrevisorer till att utföra sitt arbete för att företaget ska kunna visa bästa 

möjliga resultat. Det innebär ett hot mot internrevisionens objektivitet av och dess roll i 
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företaget, eftersom fokus istället blir att gynna företagets resultat istället för att behålla hög 

intern revisionskvalité (Omar & Stewart, 2015).  

 

3.1.3 Kommunikation  

För att internrevisionen ska lyckas är det viktigt att kunna kommunicera både skriftligt och 

muntligt, men även kunna lyssna. Internrevisionen behöver exempelvis kunna kommunicera 

med granskare, medarbetare och företagsledning. När internrevisionen vänder sig till 

företagsledningen är det viktigt att vara tydlig och övertygande vid behov av förändringar 

(Smith, 2005). 

  

Samverkan mellan revisionskommittén och internrevision gör det enklare för internrevisionen 

att diskutera känsliga frågor med företagsledningen (Khelil, Hussainey, & Noubbigh, 2016). 

Det påpekar även Smith (2005) och menar att om internrevisionen har bra verbala 

kommunikationsförmåga kommer det bidra till att hantera och eliminera risker (Smith, 2005).  

 

Då internrevision och företagsledningen arbetar nära varandra anser Khelil et al. (2016)  att 

det innebär förbättring av verksamheten. Smith (2005) påpekar att kommunikationen mellan 

internrevision och företagsledning är viktigt. Internrevisionen kan ta del av mycket kunskap 

genom att ha kontakt med företagsledningen. Om företagsledningen och styrelsen väljer att 

lyssna på internrevisionens förslag kommer det leda till effektivare kommunikation. Det är 

även viktigt att internrevisionen lyssnar på företagsledningen för att förstå deras mål. Det är 

även viktigt att företagsledningen inte inför begränsningar för internrevisionens arbete 

(Khelil, Hussainey, & Noubbigh, 2016). Varför det är viktigt att kunna kommunicera som 

internrevisor är för att de använder sig av kommunikation i de flesta situationer. Genom att 

internrevisionen kommunicerar på ett välgrundat sätt kommer detta hjälpa företaget på 

marknad. Kommunikationen mellan internrevisionen och företagsledningen hjälper företaget i 

dess arbete. Internrevision har ofta kontakt med företagsledningen och det går att beskriva 

internrevisionen som företagsledningens högra arm (Smith, 2005). 

 

3.2 Intressentteorin 

Intressentteorin har varit delaktig vid skapandet av socialt ansvar inom företag och affärsetik 

(Berman & Johnson-Cramer, 2016). En intressent för företaget är en grupp, individ eller 

organisation som har en utbytesrelation med företaget. Intressenterna är beroende av att 

företaget får behoven uppfyllda och företaget är beroende av att intressenterna är villiga att 
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engagera sig i verksamheten. Intressenternas medverkan i företaget leder till färre avbrott 

inom verksamheten eftersom de får tillräcklig insyn för att inte komma med invändningar 

(Bruzelius & Skärvad, 2011).  

  

Internrevisorns intressenter kan vara interna, exempelvis arbetsgivare och anställa, eller 

externa som exempelvis kunder, tillsynsmyndigheter och investerare (Chambers, 2013). Det 

är av betydelse att samverkan mellan internrevisionen och företagsledningen görs, vilket 

studeras av revisionsutskottet. Studerandet bidrar med kontroll om företagsstyrningen 

fungerar samt med förstärkt samverkan mellan internrevision och revisionskommittén. 

Förutom det kontrollerar revisionsutskottet även relationen mellan internrevision, 

företagsledningen och externrevision. Det visar på att internrevisionens intressenter också är 

företagsledningen, externrevisionen och revisionskommittén (Khelil, Hussainey, & Noubbigh, 

2016). Denna studie fokuserar på företagsledningen och externrevisionen.  

 

Abuazza, Mihret, James och Best (2014) och Khelil et al. (2016) nämner att 

företagsledningen och externrevisionen är intressenter till internrevisionen. Förutom dessa 

intressenter nämns även styrelse och företagets anställda som intressenter. Internrevisionens 

intressenter visar på att internrevisionen har en bidragande roll i företagets förbättring av 

verksamhetens effektivitet och riskhantering. Rollen som internrevisionen idag har innebär 

granskning och att bidra med förbättringar till verksamhetens processer inom risker, kontroll 

och styrning (Abuazza, Mihret, James, & Best, 2014)  

  

Studiens fokus är att utforska företagsledningens och externrevisionens samverkan med 

internrevisionen, eftersom de är betydelsefulla intressenter för den. Företagsledningen är 

betydelsefull eftersom den är involverad i företagets dagliga verksamhet. Det innebär att de 

vill ha ersättning i form av lön från företaget för sitt arbete. Företagsledningen ser också till 

att övriga intressenters krav blir uppfyllda (Bruzelius & Skärvad, 2011). Externrevisionen är 

en intresseväckande intressent eftersom internrevisionen är betydelsefull i externrevisionens 

arbete. Intern- och externrevisorns arbete kan innehålla samma arbetsuppgifter, vilket gör det 

intressant att studera om externrevisionen använder sig av internrevisionens arbete för att 

bidra med effektivare granskning (Olsson, 2014).  

 

Intressentteorin bistår med problemlösningar som rör värdeskapande, handel, frågor om 

ansvar, etik och hållbarhet samt problem som påverkar ledningens tankesätt (Berman & 
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Johnson-Cramer, 2016). Intressentteorin är användbar i studien eftersom fokus är att utforska 

internrevisionens roll i förhållande intressenterna företagsledning och externrevision. Med 

hjälp av det kan studien bidra med en bättre inblick i hur relationsnätet mellan 

internrevisionen, företagsledning och externrevisorn fungerar, samt ge en förståelse hur 

företaget arbetar tillsammans med sina intressenter.  

 

Kritik som riktats mot intressentteorin behandlar om det går att anse intressentteorin som en 

teori. Det är en fundering som flera forskare har, det finns olika svar och tankar kring teorin. 

En del anser att det inte finns någon tydlig definition av teorin och därmed går det inte att 

påstå att intressentteorin är en teori. En annan idé är att se intressentteorin som ett ramverk, 

som andra teorier kan använda sig av (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 2010).  

  

Det finns en del teorier och modeller som har en anknytning till intressentteorin. Ett exempel 

på det är agentteorin, vilken också benämns principal-agentteorin. Den behandlar förhållandet 

mellan principal och agent (Bruzelius & Skärvad, 2011). Denna teori kommer att beskrivas 

närmare nedanför och är den andra övergripande teorin som denna studie bygger på. 

 

3.3 Agentteorin 

Det grundläggande perspektivet för agentteorin är att den som delegerar arbete (principalen) 

och den som utför arbetet (agenten) har olika målsättningar. Detta skapar en konflikt som 

leder till att principalen inte kan förlita sig på att agenten agerar i enlighet med principalens 

intressen (Eisenhardt, 1989). Inom företagsekonomi anses företagets ägare vara principal och 

företagsledningen agent (Ross, 1973). 

 

Det huvudsakliga problemet som agentteorin beskriver är att det föreligger 

informationsasymmetri mellan principalen och agenten (Verstegen, 2001). 

Informationsasymmetrin beskrivs som att agenten, i sin roll som chef, innehar mer 

information om företaget än vad principalen har. Teorin antar att agenten är 

nyttomaximerande och därmed utnyttjar informationsasymmetrin till sin egen fördel och 

skapar något som kallas för moral hazard (Verstegen, 2001). Det innebär att agenten inte 

lever upp till de krav som principalen ställer. På grund av informationsasymmetrin blir det 

svårt för principalen att upptäcka moral hazard eftersom principalen endast har tillgång till 

indirekt information från företaget (Eisenhardt, 1989). 
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För att lösa problemet med informationsasymmetri och för att förhindra att moral hazard 

uppkommer kan principalen använda sig av två alternativ. Det första alternativet är att införa 

olika typer av informationssystem för att kunna se hur väl agenten skött sitt arbete. Exempel 

på sådana informationssystem kan vara budgeteringssystem och rapporteringsförfaranden. Det 

andra alternativet är att genom, så kallade sociala kontrakt, komma överens med agenten om 

vilka mål som eftersträvas. I retur, om agenten lyckas följa upp dessa mål, blir agenten 

belönad. Syftet med denna kontraktbaserade lösning är att agenten ska agera enhetligt utifrån 

principalens mål, samt att risken förs över från principalen till agenten (Eisenhardt, 1989). 

 

Internrevision skiljer sig från företag till företag beroende på olika faktorer. De faktorer som 

påverkar de interna revisionsfunktionerna beror på företagets etiska värderingar, risker och 

interna kontroller (Lenz, Sarens, & D´Silva, 2014). Adams (1994) säger att även ägarnas och 

företagsledningens olika målsättningar påverkar de interna revisionsfunktionerna. 

Internrevisionen kan ses som ett hjälpmedel för att minska informationsasymmetrin mellan 

ägare och företagsledningen på ett kostnadseffektivt sätt (Zaman & Sarens, 2013). 

Exempelvis ser principalen (ägare) internrevisionen som en utgift som används för att deras 

ekonomiska intressen i företaget ska skyddas, medan agenten (företagsledningen) ser det som 

en relevant kostnad för att uppfylla principalens krav på ansvarighet. Principal-

agentförhållandet är också en avgränsande faktor som påverkar internrevisionen, eftersom 

företagen har olika synpunkter om hur mycket utgifter som ska läggas på internrevision. Med 

detta sagt kan internrevisionen fungera som en mellanhand för att minska 

informationsasymmetrin mellan principal och agent beroende på hur pass villigt företaget är 

att motverka informationsasymmetri (Adams, 1994).  

  

Lenz, Sarens och D´Silva (2014) nämner att om internrevisionen möter företagsledningens 

och styrelsens krav kan effektiv internrevision skapas. För att informationsasymmetrin ska 

reduceras behöver internrevisionen kontinuerligt kommunicera information uppåt i 

organisationen, det vill säga till revisionskommittén och styrelsen, samt till företagsledningen. 

Kommunikationen däremellan bidrar till förbättrad kvalité av företagets finansiella 

rapportering och styrningsprocesser (Zaman & Sarens, 2013). Med det sagt kan 

internrevisionen beskrivas som en viktig funktion när det kommer till att reducera 

informationsasymmetrin som uppstår mellan principal och agent.  
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Även om agentteorin anses som en realistisk och empiriskt användbar teori (Eisenhardt, 1989) 

finns det också kritik som talar emot teorin. Den främsta kritik som riktas mot agentteorin är 

att den är trångsynt och att det endast är få saker som kan undersökas med hjälp av principal-

agentförhållandet. Kritikerna menar att fler förhållanden och perspektiv behövs tas in i teorin 

för att den ska bli mer helhetlig och ge en rättvisare bild (Eisenhardt, 1989). Adams (1994) 

nämner att agentteorin inte anses förklara varför internrevisionen används i företag, men att 

den kan användas för att analysera internrevisionen och dess funktioner.  

 

3.4 Intern revision som substitut och komplement 

Internrevision som substitut och komplement är främst förankrat i förhållande till företagets 

revisionskostnader. I forskningen kring detta ämne förs diskussionen om internrevision av 

hög kvalité minskar eller ökar det externt revisionsarvode. Forskningen har kommit fram till 

varierande resultat (Axen, 2017; Zain, Zaman, & Mohamed, 2015; Hay, Knechel, & Ling, 

2008; Singh & Newby, 2010; Felix, Gramling, & Maletta, 2001) vilket gör substitut- och 

komplementperspektivet intressant att ta med i denna studie. Det för att generera ytterligare 

bevis om den interna revisionen skapar värde för företaget utifrån ett kostnadsperspektiv. 

 

Axén (2017) fann i sin undersökning att företag som inte offentliggör information om sina 

interna revisionsfunktioner oftast betalar högre revisionsarvode till externrevisorer. Samtidigt 

påpekar författaren att det inte finns någon konkret skillnad i revisionsarvodet hos de företag 

som offentliggör information om sina interna revisionsfunktioner. Grunden för detta, enligt 

författaren, är att de företag som offentliggör denna sorts information, exempelvis till sina 

aktieägare, visar på att deras internrevision håller hög kvalité. Genom att upprätthålla hög 

kvalité på de interna revisionsfunktionerna minskar omfattningen av det externt 

revisionsarbete eftersom de interna kontrollerna inte behöver granskas två gånger. På så vis 

påverkas inte externa revisionskostnader negativt och internrevisionen kan ses som ett 

substitut till externrevisionen (Axén, 2017).   

 

Slutsatsen om att internrevision ses som ett substitut till externrevision har också dragits av 

Felix, Gramling och Maletta (2001). I deras undersökning enkäter ut till chefer på 

internrevisionsavdelningar och till offentliga redovisningspartners. Även publik information 

samlades in för att komplettera enkäternas svar. Analysen av resultaten indikerade att höga 

arbetsinsatser från den internrevisionen minskade företagets externa revisionsarvode. Likt 

Axén (2017) fann de också i sin analys att det finns ett positivt samband mellan kvalitén på 
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internrevisionen och externa revisionskostnader. Detta visar på att det är lönsamt för företag 

att investera i internrevision eftersom det minskar kostnaden för externrevision (Felix, 

Gramling, & Maletta, 2001). 

 

Motsatsen till internrevision som substitut är internrevision som komplement. 

Komplementperspektivet innebär att externt revisionsarvode blir högre i linje med ökad 

användning och kvalité av internrevision (Hay, Knechel, & Ling, 2008; Singh & Newby, 

2010). Hay Knechel och Ling (2008) diskuterar att substitut-perspektivet hade fungerat om 

det endast varit en intressent som styrt företaget. Eftersom det oftast är flera intressenter som 

är involverade i företaget, exempelvis aktieägare och revisionskommittéer, visar det på att 

komplementperspektivet är mer relevant. Det eftersom revisionsarvodet inte blir lägre med 

hjälp av internrevision om det finns flera intressenter. Exempelvis om en intressent har 

mycket makt över företagets styrning är det troligt att de andra intressenterna vill att 

externrevisorn ska kontrollera de interna kontrollerna. Detta för att försäkra sig om att 

företaget enbart inte styrs av en makthavare (Hay, Knechel, & Ling, 2008). Singh och Newby 

(2010) fann också stöd för komplementperspektivet. I sin undersökning utgick de från 

offentlig tillgänglig data och drog slutsatsen att externa revisionskostnader ökar i samband 

med högre användning och kvalité av internrevision. Det förklarades av utvecklingen 

internrevisionens roll på företaget, vilket antyder på att intern- och externrevision samverkar i 

större utsträckning (Singh & Newby, 2010). 

  

Avslutningsvis går det att säga att dessa två perspektiv är intressanta och relevanta att ha med 

i studien om internrevisorns roll. Tidigare forskning bidrar med varierande resultat om vilket 

perspektiv som stämmer bäst in på internrevisionens bidrag till externrevisionen. Det gör det 

intressant att titta på vilka faktorer som ligger till grund för att internrevisionen ses som 

substitut eller komplement i denna studie, samt vilken roll internrevisionen innehar i 

förhållande till externrevisionen.  

 

3.4.1 Intern revisionskvalité  

En studie av Felix et al. (2001) visar att internt revisionsarbete har en betydande roll i 

externrevisionen. God kvalité på internrevisionen är en viktig bidragande faktor i externt 

revisionsarbete. Kvalitén på internrevisionsavdelningen har en betydande roll i hur stor 

utsträckning externrevisorn använder internrevisionens arbete. För externrevisionen är det 

också viktigt att känna tillförlitlighet till internrevisionen. Kompetens, objektivitet och 
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arbetslivserfarenheter är tre faktorer hos internrevisionen som påverkar externrevisionens 

tillförlighet (Suwaidan & Qasim, 2010). 

 

Företagsledningens kvalitetsbeslut kan granskas genom att revisionsutskottet kräver in 

uppgifter från intern- eller externrevisionen. För att revisionsutskottet ska använda sig av 

externrevisorns kunskaper behöver dialogen mellan dem vara regelbunden, öppen och 

uppriktig (Vasile & Mitran, 2016).  

 

3.5 Regelverk och interna krav 

För att internrevision ska generera bästa möjliga fördelar för företaget, och skydda det mot 

risker och andra olagligheter, finns det ramverk och lagar som internrevisionen är skyldig att 

följa (Burnaby & Hass, 2011). IIA har konstruerat ett ramverk kallat International Standards 

for the Professional Practice of Internal Auditing. Ramverket fyller funktionen att bistå 

internrevisorer världen över med riktlinjer om hur de ska bidra med värde till företag genom 

sitt arbetsutförande (Fountain, 2016). Genom att vägleda internrevisorer i hur de ska förbättra 

sitt arbetsutförande, hur de kan mäta sina prestationer, samt om vilka deras ansvarsområden 

är, bidrar ramverket också till utvecklingen av de interna revisionsfunktionerna (Burnaby & 

Hass, 2011).  

  

För privata bolag i Sverige finns inga lagar som behandlar internrevision. Istället finns det 

riktlinjer i den Svenska koden för bolagsstyrning. De etiska koderna är främst riktade till 

noterade bolag, men även onoterade bolag är tillåtna att använda sig av dessa koder. Enligt 

den Svenska koden för bolagsstyrning är internrevision inte obligatoriskt för svenska företag. 

Dock, om företaget inte redan använder sig av internrevision, ska företagets styrelse årligen 

utvärdera om internrevision är nödvändigt att tillämpas (Swedish Corporate Governance 

Board, 2017). 

  

Till skillnad från regelverken är det möjligt att företaget har certifikat som måste 

upprätthållas. För att upprätthålla certifikatens krav används internrevisionen som hjälpmedel 

för att bibehålla kvalitén som krävs, genom att granska företagets processer. Det ger 

företagsledningen insyn i vad som behöver förbättras i verksamheten för att företaget ska 

kunna utvecklas och bibehålla sin standard (Alic & Rusjan, 2011).  
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3.6 Modellutveckling 

Som tidigare nämnts utgår studien från internrevisionens roll i företaget. Fokus är att utforska 

hur samverkan ser ut med företagsledning och externrevision utifrån internrevisionens 

synvinkel. De två intressenterna, företagsledning och externrevision, påverkar 

internrevisionen inom företaget och är delaktiga i hur företaget styrs. Studiens syfte är att 

skapa förståelse för internrevisionens roll genom att utforka hur internrevisionen samverkar 

med företagsledningen och externrevision.  

 

Modellen som har tagits fram bygger på att internrevision anses vara ett hjälpmedel för att 

minska informationsasymmetri, samt att internrevision bidrar till en mer kostnadseffektiv och 

effektivare externrevision. De två huvudsakliga intressenterna som internrevision förhåller sig 

till i denna uppsats är företagsledning och externrevision. I modell 3.1 finns underliggande 

faktorer som antas påverka internrevisionens samverkan med företagsledning och 

externrevision. I förhållande till företagsledningen finns tre identifierade faktorer som antas 

utgöra beståndsdelar i hur internrevisionen samverkar med företagsledningen. De 

underliggande faktorerna är förväntningar på internrevision, internrevisionens objektivitet, 

samt kommunikation mellan internrevision och företagsledning. I förhållande till 

externrevisionen är de underliggande perspektiven internrevision som substitut eller 

komplement till externrevisionen, samt intern revisionskvalité.  

  

Förväntningar har syftet att spegla vad företagsledningen anser om internrevision generellt, 

samt för att studera om företagsledningen vet vad internrevision innebär och hur det fungerar. 

Genom att analysera det perspektivet kan möjligen en förståelse för företagsledningens syn på 

internrevision skapas. Objektivitet behandlar internrevisionens arbetsutförande och hur 

internrevisionen, genom sitt oberoende, arbetar för ständig förbättring av verksamheten. 

Kommunikation behandlar hur internrevision kommunicerar med företagsledningen. Denna 

underliggande faktor finns även med för att studera om internrevision och företagsledningen 

tar hjälp av varandra för att uppnå bästa möjliga resultat av internrevisionen. Genom dessa tre 

underliggande faktorer kan en förståelse om internrevisionen motverkar 

informationsasymmetri skapas.  

  

I förhållande till externrevision används två underliggande perspektiv för att skapa en 

förståelse om hur internrevision och externrevision samverkar. Internrevision som substitut 

eller komplement används som ett kostnadsperspektiv. Beroende på om internrevisionen anses 
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som ett substitut eller komplement inom företag bidrar internrevisionen med antingen högre 

eller lägre externa revisionskostnader. Kostnaderna för externrevision kopplas också till 

kvalitén på internrevisionen. Därför är även intern revisionskvalité relevant att ha med i 

modellen.  

  

Interna krav finns med i modellen för att skapa en förståelse kring hur internrevisionen 

förhåller sig till ISO-krav och andra certifieringar som finns i företaget. Det kan också vara så 

att företaget har någon form av intern reglering som påverkar internrevisionen. Beroende på 

företagets certifieringar och interna reglering kan internrevisionen påverkas eller bli 

begränsad i sitt arbetsutförande.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figur 3.1 Analysmodell 

  

I modellen är det två intressenter kopplat till internrevision som undersöks, det vill säga 

företagsledning och externrevision. Företagsledningen finns med i analysmodellen eftersom 

de är delaktiga i företagets dagliga verksamhet och för att de arbetar nära internrevisionen. 

Externrevision finns med eftersom både internrevision och externrevision gör granskningar i 

företaget. Därför studeras om intern- och externrevision har ett nära samarbete med varandra 

och om internrevisionen kan bidra med något till externt revisionsarbetet.  

  

Förväntningar Objektivitet Kommunikation 

Substitut/komplement 

Interna krav 

Intern revisionskvalité 
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Modellen illustrerar internrevisionens roll och hur den samverkar med företagsledningen. 

Internrevisionens samverkan med företagsledningen och externrevision är illustrerad av 

riktningen på pilarna, det vill säga på vilka sätt internrevisionen samverkar med 

företagsledningen, externrevision och förhåller sig till interna krav. Pilen från förväntningar 

till internrevision visar att företagsledningen har förväntningar på internrevisionen och dess 

arbetsutförande. Pilarna från kommunikation ut till företagsledning och internrevision visar att 

internrevisionen bidrar med information till företagsledningen, samt att företagsledningen 

bidrar med information till internrevisionen. Den tredje pil-riktningen från objektivitet till 

företagsledning syftar till att visa att internrevisionen ska utföras på ett objektivt sätt gentemot 

företagsledningen. Till sist visar pilarna från substitut/komplement och kvalité, till 

externrevision, på vilket sätt internrevisionen påverkar externrevisionen. Interna krav visar att 

internrevision har vissa riktlinjer att förhålla sig till vid sitt arbetsutförande. Internrevisionens 

roll är illustrerat av de mindre boxarna i modell 3.1. Begreppen som definierats illustrerar vad 

som påverkar internrevisionens roll i förhållande till företagsledning och externrevision.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras hur litteraturen framtagits för att skapa förståelse om hur 

teorierna tagits fram. Därefter förklaras hur empirin samlats in. Avslutningsvis presenteras 

intervjuguidernas upplägg följt av hur empirin bearbetats.  

 

4.1 Litteratursökning  

Litteraturen som samlades in hämtades främst från Högskolan Kristianstads biblioteks 

elektroniska databas, databasen från Lunds Universitet samt ett working paper som 

författaren, Axén (2017), själv bifogade. Litteraturen som användes i den teoretiska 

referensramen bestod främst av vetenskapliga artiklar. Fraserna och sökorden som användes 

för att få fram relevant litteratur har varit på engelska. Fraser som internal audit, agency 

theory och stakeholder theory, samt sökord som substitute, complementary, management och 

external audit användes främst. De vetenskapliga artiklarna bidrog med en ytterligare 

förståelse för hur internrevisionens roll fungerade, samt relationen mellan internrevision, 

företagsledningen och externrevision. Artiklarna var både äldre och nyare. Förutom 

vetenskapliga artiklar användes böcker som litteratur. Böcker fyllde funktionen att stärka 

teorierna och gav en tydlig förklaring till varför de var lämpliga att använda i denna studie. 

  

4.2 Datainsamlingsmetod  

Metoden för studien har varit av kvalitativ karaktär. Denna forskningsmetod användes för att 

generera förståelse över forskningsfenomenet. Insamlingsmetoden för denna uppsats bestod 

av intervjuer. Studien har byggt på primärdata eftersom intervjuerna endast var till för att 

besvara frågeställningen för denna studie. Ett urval har gjorts då det funnits begränsning av 

resurser. Det är viktigt med ett bra urval för att få in den empiri som är intressant och 

användbar i studien (Alvehus, 2013). Hur insamlingen av empirisk data och urvalet 

genomfördes beskrivs tydligare nedan.   

 

4.2.1 Intervju 

Intervjuer vid kvalitativ forskning anses vara en relevant datainsamlingsmetod eftersom det 

har som syfte att besvara komplexa frågor, samt för att tydligare uppfatta respondentens 

åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2016). Alvehus (2013) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som en av de vanligaste intervjumetoderna. I denna studie 

genomfördes personliga intervjuer av semistrukturerad karaktär. Denna insamlingsmetod 
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valdes eftersom det underlättade att få fram information som eftersöktes genom att ha en 

förberedd intervjuguide med öppna frågor. Personliga intervjuer var lämpligt eftersom de är 

enkla att kontrollera, men även för att respondenten skulle få chansen att tala fritt och 

utveckla sina tankar och idéer. Forskaren har möjlighet att se till att respondenten håller sig 

till ämnet genom att kunna avbryta för att gå vidare till nästa fråga, samt att möjligheten till 

att ställa följdfrågor finns (Denscombe, 2016). Det är viktigt att forskaren är aktiv under hela 

intervjun. Genom att vara en god lyssnare och ställa följdfrågor till respondenten ökar 

sannolikheten för att respondentens svar blir mer konkreta (Alvehus, 2013).  

 

Då studien var av explorativ karaktär bestod intervjuguiderna av ett tjugotal frågor med 

tillhörande följdfrågor. Följdfrågor användes löpande för att komplettera respondenternas 

svar, vilket bidrog till att skapa generaliserbarhet kring internrevisionens roll. Frågorna som 

ställdes var inte ämnade att gå in på djupet. De var istället ämnade att behandla ett tema i taget 

på ett övergripande sätt. Intervjupersonerna fick prata fritt om varje fråga, men under 

kontrollerande förhållanden, vilket innebar att intervjuaren ställde mycket följdfrågor och gick 

vidare till nästa fråga när denne ansåg att tillräcklig information angetts. Intervjuerna varade i 

genomsnitt 30 minuter.  

  

Totalt genomfördes åtta intervjuer med fyra internrevisorer och tre med representanter från 

företagsledningen på fem olika företag. Den åttonde respondenten som intervjuades satt med i 

regionledningen. Dessa respondenter valdes ut eftersom de ansågs kunna bidra med relevant 

information, samt återge sitt perspektiv av internrevisionens roll. Styrelsen och 

revisionskommittén i företagen intervjuades inte eftersom det var internrevisionens 

samverkan med företagsledningen och externrevision som stod i fokus. Det hade även blivit 

för komplicerat att intervjua styrelsemedlemmar och ägare. Styrelsemedlemmarna är svåra att 

få tag på och ägarna äger oftast bara en liten del i företaget. Det hade medfört att många ägare 

från varje företag hade behövts intervjuas för att empirin skulle blivit tillräckligt tillförlitlig.  

  

Intervjuerna spelades in och kompletterades med anteckningar. Det medförde att viktiga 

aspekter, såsom exakta svar och kroppsspråk, inte uteblev. Genom att inte göra intervjuerna 

ensam underlättade det att få en bättre helhetsbild då svaren kunde tolkas olika, samt 

diskuteras. Alvehus (2013) nämner att inspelning av intervjuer kan leda till att respondenten 

blir försiktigare och tillbakadragen med sina svar. Däremot, om intervjun endast antecknas, 

finns risken att viktig information förgås, eller att det som antecknats inte stämmer överens 
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med vad som sagts (Alvehus, 2013). Det är lämpligt att både spela in och anteckna intervjuer 

för att kunna komplettera respondenternas svar med hur de beter sig under intervjun. Som 

nämnts tidigare gjordes båda delarna för att ingen viktig empiri skulle förgås.  

  

En viktig aspekt som tagits hänsyn till vid intervjuerna var intervjuareffekten. Med detta 

menas att respondenten uppfattar intervjuaren på olika sätt och kan därigenom förvränga sina 

svar utifrån sina personliga uppfattningar. Intervjuareffekten kan härledas till intervjuarens 

personliga identitet, självpresentation och personliga engagemang (Denscombe, 2016).  

 

4.2.2 Urval  
Totalt genomfördes det åtta personliga intervjuer, fyra med internrevisorer och fyra med 

företagsledningen. Ett urval med yrkesgrupper med relevanta kunskaper och erfarenheter 

behövdes för att införskaffa tillförlitlig empiri (Ahrne & Svensson, 2015). Urvalet gjordes för 

att skapa förståelse för internrevisionens roll. Internrevisorn är en bra bidragande respondent 

för att skapa förståelse för internrevisionens roll. Även företagsledningen är en bra respondent 

eftersom de arbetar nära internrevisionen och har en ledande roll inom företaget. Då det inte 

har funnits tillräckliga resurser, det vill säga tid och pengar, genomfördes personliga 

intervjuer med företag i närområdet, Blekinge och Skåne. Det innebar att ett 

bekvämlighetsurval utfördes. Ett bekvämlighetsurval innebär att empiri samlas in från 

lättillgängliga forskningssubjekt vid begränsning av resurser (Denscombe, 2009).  

  

De företag som studien skulle behandla var aktiebolag inom sektorn med tillverkande företag, 

vilket gjorde att urvalet begränsades. Därför kontaktades VFU-samarbetspartnern och 

personliga kontakter för att ta reda på vilka företag i närområdet, med rätt yrkesgrupper, som 

kunde vara intresserade av att delta i studien. Därefter kontaktades företagen via telefon för att 

bli tillfrågade om de var villiga och hade möjlighet att delta i studien.  

 

Externrevisionen hade en betydande roll i studien men någon externrevisor intervjuades inte. 

Datainsamlingen angående externrevisionens perspektiv på samverkan utfördes istället utefter 

internrevisorernas och företagsledningens perspektiv på externrevisionen. Det kan leda till 

snedvriden information och att externrevisorer inte ser samverkan på det sätt studien visar. 

Beslutet att inte intervjua externrevisorer togs eftersom tiden inte räckte till. Exempelvis fanns 
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inte externrevisorer tillgängliga på företagen som deltog i studien. Att intervjua 

externrevisorer hade krävt fler åtgärder, vilket hade gjort studien mer tidskrävande.  

 

 

4.3 Operationalisering  

Två olika intervjuguider upprättades som förberedelse till intervjuerna. En intervjuguide inför 

intervjun med internrevisorn (Bilaga 1) och en för intervjun med företagsledningen (Bilaga 2). 

Intervjuguiderna användes som riktlinjer för de centrala frågorna som ställdes under 

intervjuerna. De centrala frågorna kompletterades av följdfrågor som uppkom, beroende på 

hur respondenterna svarade på de centrala frågorna. Innan intervjuerna med företagen 

utfördes en pilotintervju med en respondent från företagsledningen på ett offentligt företag, 

samt en internrevisor på ett annat offentligt företag. På det viset testades intervjuguidernas 

styrkor och svagheter och om respondenterna förstod frågorna. Pilotintervjuerna medförde att 

några av frågorna från de båda bilagorna omformulerades för att göra dem tydligare, samt att 

tiden för intervjuerna blev testade. Denscombe (2016) påpekar att det är bra att vara medveten 

om längden på intervjun om respondenten frågar. Detta styrker varför en pilotintervju bör 

genomföras innan de riktiga intervjuerna genomförs.  

 

Bilaga 1, som riktar sig till intervjuerna med internrevisorerna, delades in i två olika 

kategorier, företaget och intressenter. Utifrån kategorierna bildades tre stycken teman som är 

samma som i analysmodellen, det vill säga internrevision, företagsledning och externrevision. 

Denna struktur användes för att intervjuerna skulle generera empiri om internrevisionens roll 

på företaget, samt samverkan med företagets interna intressenter, det vill säga 

företagsledningen och externrevision. Intervjun innehöll både frågor om vad respondenterna 

själva ansåg eller tyckte, samt frågor som berörde företagets perspektiv på frågorna. 

Intervjuguiden som riktades till företagsledningen (Bilaga 2) byggdes upp på samma sätt som 

intervjuguiden till internrevisorerna. Under intervjuerna med företagsledningen ställdes frågor 

som behandlade deras perspektiv på internrevision och hur de ansåg att internrevision 

samverkar med dem och externrevision. Den första kategorin, internrevision på företaget, 

innehöll frågor som skulle skapa förståelse angående hur företagsledningen ser på internt 

revisionsarbete. Den andra kategorin berörde frågor om hur företagsledningen kommunicerar 

och samverkar med internrevisorn, samt frågor om hur företagsledningen ser på samverkan 

mellan intern- och externrevision.  
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Valet att intervjua både internrevisorer och representanter från företagsledningen gjordes för 

att få två olika perspektiv på de internrevisionens samverkan och roll. Genom att få svar från 

två olika perspektiv genererades fler infallsvinklar som beaktades i analysen av 

internrevisionens roll och dess samverkan med företagsledningen och externrevision. Det 

medförde att en bild om respondenternas liknande och skiljande uppfattningar kring 

samverkan och roll kunde skapas.  

 

4.4 Informationsbearbetning  

Efter att intervjuerna genomförts utfördes en genomgång av varje enskild intervju. Det 

gjordes genom att transkribera intervjuerna, samt att komplettera transkriberingarna med 

anteckningar om hur respondenterna betedde sig. Transkriberingarna skickades sedan till 

respondenterna för en extra kontroll av transkriberingen och för att få den godkänd av 

respondenterna. För att analysen skulle få en bra struktur och vara genomarbetad kodades 

resultatet. Kodningen bestod av relevanta intervjufrågor för att besvara studiens syfte. 

Kodningen utfördes genom att ta ut de mest relevanta delarna i svaret på frågorna som sedan 

sammanfattades till en kod. Koden fick sedan en kategori som hjälpte till att ge en förståelse 

om vilken del i modell 3.1 frågan besvarat. Kategorierna som användes var förväntningar, 

objektivitet, kommunikation, substitut, komplement, intern revisionskvalité samt interna krav. 

Avslutningsvis fick varje kategori ett tema utifrån modell 3.1 för att dela in svaren antingen 

internrevisionens roll eller samverkan. Denscombe (2016) påvisar att analysen av empirin inte 

kan bli helt objektiv, eftersom forskare har egna värderingar och erfarenheter som påverkar 

hur analysen utförs. 

 

Utöver att analysera empirin utifrån analysmodellen utfördes också en jämförelse mellan 

respondenternas svar inom respektive yrkesgrupp, det vill säga mellan representanter från 

företagsledningen och mellan internrevisorer. Eftersom studien inte är av jämförande karaktär 

var det inte aktuellt att göra direkta jämförelser mellan yrkesgrupperna. Analysen av likheter 

och skillnader gjordes genom att identifiera huvudsakliga underliggande perspektiv som gick 

att urskilja under intervjuerna, exempelvis internrevisorns objektivitet och förväntningar på 

internrevision. Därefter analyserades om respektive yrkesgrupp ansåg lika eller olika saker 

kring det underliggande perspektivet. Resultatet av denna analys infördes sedan i två tabeller, 

en som illustrerade internrevisorernas likheter och skillnader och en som illustrerade 

företagsledningens likheter och skillnader. Genom att redogöra för yrkesgruppernas liknande 
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och skiljande svar kunde ytterligare generaliserbarhet av studien påvisas, eftersom 

internrevisionens roll och samverkan skiljer sig åt till viss del på respektive företag.  

 

Forskningsstrategin har inslag av induktivt karaktär av två anledningar. Den första är att 

empirin samlas in från flera enskilda fall. Den andra är att studien skapar generell förståelse 

kring forskningsobjektet (Alvesson & Sköldberg, 2007). Då inte alla företag studerats, utan 

endast ett urval av aktiebolag, ger detta en generell förståelse för internrevisorns roll och 

samverkan med företagsledningen och externrevision. Det gör att det inte endast är teorin, 

som är i fokus. Teorin är utgångspunkten för att sedan med hjälp av de personliga intervjuerna 

dra generella slutsatser och skapa förståelse för internrevisorns roll och samverkan med 

externrevisionen och företagsledningen. Forskningsstrategin är av deduktiv karaktär med 

inslag av induktion, eftersom fokus är på teorin. I slutsatsen syns den induktiva delen genom 

att en generalisering görs för yrkesgruppernas liknade och skiljande svar. De induktiva 

karaktärsdragen belyses genom att studien bidrar med generella resultat som ligger till grund 

för framtida forskning. 

 

4.4.1 Anonymitet  

I denna studie anonymiserades intervjupersonerna, men inte vilka företag de arbetar på. 

Intervjupersonernas anonymitet förespråkades av etiska skäl, samt att de inte skulle känna sig 

uthängda (Ahrne & Svensson, 2015). Beslutet att inte anonymisera företagen togs för att 

belysa vilken företagssektor studien gjordes på.  
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras en kort beskrivning av företagen respondenterna arbetar på. 

Bakgrundsbeskrivningen av varje företag har blivit godkänt av respektive respondent på 

företaget. Efter respektive företagsbeskrivning presenteras en sammanställning av 

intervjun/intervjuerna med företagets respondenter.  

 

5.1 Sammanställning av respondenter 

Tabell 5.1: Sammanställning av intervjuerna med respondenterna 

Respondent Företag Tid Datum Intervju underlag 

Företagsledning A (Volvo) 23 minuter 2017-04-28 Bandinspelning 

Internrevisor A (Volvo) 40 minuter 2017-04-28 Bandinspelning 

Regionledning B (Södra Skog) 38 minuter 2017-05-08 Bandinspelning 

Internrevisor C (Lindab) 35 minuter 2017-05-02 Bandinspelning 

Företagsledning D (Starka) 21 minuter 2017-05-09 Bandinspelning 

Internrevisor D (Starka) 28 minuter 2017-05-03 Bandinspelning 

Företagsledning E (TitanX) 33 minuter 2017-05-04 Bandinspelning 

Internrevisor E (TitanX)  38 minuter 2017-05-04 Bandinspelning 

 

Tabellen visar övergripande vilken respondent som tillhör vilken yrkeskategori samt längden 

på intervjun och när den utfördes.  

 

5.2 Bakgrundsbeskrivning av Volvo Cars (företag A) 

Volvo Cars startade i Göteborg 1927 och deras första bil såldes på marknad samma år. Idag 

har företaget sitt ägarsäte i Kina. De tillverkar sina bilar i Sverige, Kina och Belgien och 

tillverkar bilmodellerna kombi, sedan, SUV och sportkombibilar. Volvo Cars kallar sin policy 

för Code of Conduct och används som hjälpmedel för att kontrollera om verksamheten sköts 

på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Företaget anser att hela företaget, dess underleverantörer och 

konsulter ska följa policyn (Volvo Cars, 2015D). 

  

Kina hade under 2015 den största försäljningen med 16,2% av den totala försäljningen, och 

Sverige kom på en andra plats med en försäljning på 14,2% av den totala försäljningen. År 
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2015 hade Sverige i genomsnitt 17 806 anställda och totalt hade Volvo Cars i genomsnitt 28 

485 anställda på företagets fabriker runt om i världen (Volvo Cars, 2015D). 

  

Volvo Cars kärnvärderingar består av säkerhet, kvalitet och miljöomsorg (Volvo Cars, 

2017A). Volvo Cars hållbarhet är bland annat relaterad till att deras anställda är i fokus och att 

företaget värnar om dem (Volvo Cars, 2017B). Dock är det inte endast medarbetarna utan 

även de som brukar bilen är viktiga i företagets arbete. Detta syns genom hur Volvo Cars 

arbetar med mål inom trygghet och säkerhet för människor. En del i Volvo Cars arbete med 

säkerhet visas i deras utveckling av säkerhetsbältet. Företaget introducerade trepunktsbältet 

1959, som idag har räddat cirka en miljon människor. Säkerhetsbältet är en del av bilen som 

företaget än idag arbetar med att utveckla och förbättra. Idag har de ett säkerhetsbälte som 

drar åt redan när bilen känner ett hot bakifrån (Volvo Cars, 2017C).  

 

5.2.1 Företagsledning på Volvo Cars 

På Volvo Cars är företagsledning A ansvarig för sammansättningen i produktionen och 

arbetar med att leda och fördela arbetet i produktionen. Företagsledning A har arbetat på 

företaget sedan 2000 och har haft olika arbetsuppgifter. Företagsledningen har ett ansvar att 

skapa en positiv bild av internrevisionen, samt att förmedla vikten av internrevision till övriga 

medarbetare, menar företagsledning A.  

  

Företagsledning A menar att internrevision är ett bra hjälpmedel för att identifiera avvikelser 

och hitta förbättringsmöjligheter. Internrevisorn ska också god kännedom om verksamheten, 

trots att denne inte är direkt involverad i verksamheten. Företagsledning A:s syn på 

internrevision har blivit påverkad av att företagsledning A har själv reviderat och blivit 

reviderad. Företagsledning A säger att det är viktigt att få hela företaget att förstå vad 

internrevision innebär, och att ingen ska tycka att internrevision kan liknas med en 

revisionspolis. Internrevision ska ha en coachande roll som ska hjälpa företaget att förbättras 

och utvecklas påpekar företagsledning A. Företagsledning A nämner att det inte är simpelt att 

eliminera synsättet om att internrevisorn är en person som kontrollerar de anställdas arbete. 

Det går sammanfattningsvis att säga att internrevisionen är delaktig i företaget genom att den 

ger företagsledningen en sorts temperaturmätning på om systemen fungerar. 

 

Internrevisorn och företagsledning A arbetar ihop kontinuerligt, då de har en agenda som 

sträcker sig över hela året. Företagsledningen förväntar sig att internrevisorn utför sitt arbete 
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seriöst, visar upp konkret fakta, men framförallt att de arbetar coachande mot företaget, enligt 

företagsledning A. Det finns ingen specifik process som företagsledning A anser att 

internrevisorn ska kontrollera, utan det är helheten som är viktig, då alla delar inom företaget 

måste fungera. Företagsledning A tycker att företagsledningen ska ha samarbeta med 

internrevisionen och att det ska vara en del av den löpande verksamheten. Genom att göra 

internrevision till en naturligt integrerad del i företaget kommer anställda inte uppleva den 

som en poliskontroll, utan som vilken process som helst, påpekar företagsledning A. 

  

Företagsledning A har kontinuerlig kontakt med internrevisorn och externrevisorn under årets 

gång, och anser att bra samarbete mellan intern- och externrevisionen är viktigt. 

Internrevisorns input är viktig för företaget, däremot är det ingen mening att externrevisorn 

reviderar samma delar som företaget själv har identifierat, påpekar företagsledning A. Genom 

ett bra samarbete leder det till att externrevisorn kan revidera andra delar, vilket är önskvärt 

av företagsledning A. Däremot anser företagsledning A att samarbetet mellan intern- och 

externrevisorn inte kommer påverka företagets revisionskostnader. Företagsledning A menar 

att om externrevisorn känner trygghet till internrevisionen kan antalet externa revisionsdagar 

minska. Förlusten blir större om externrevisorn finner samma fel som internrevisorn redan 

identifierat, menar företagsledning A. 

 

5.2.2 Internrevision på Volvo Cars 

Internrevisor A har arbetat med internrevision i cirka fyra till fem år inom Volvo Cars 

produktionssystem. Internrevisor A arbetade tidigare med andra arbetsuppgifter inom 

förbättring, utveckling och logistik inom Volvo Cars verksamhet. Idag arbetar internrevisor A 

som audit-koordinator vid intern- och externrevision, samtidigt som denne innehar 

befattningen Master Black Belt.  

  

Internrevisor A anser att internrevisionen används för att verksamheten ständigt ska 

förbättras. Det grundar sig i att kunna behålla de marknadsandelar företaget har för att inte 

konkurrenter ska gå om dem. För att Volvo Cars ska kunna sälja bilar över hela världen krävs 

det vissa certifikat. Internrevisor A menar också att internrevisionen används för att behålla 

kvalitén som krävs för att uppnå de standarder som certifikaten kräver. Volvo Cars 

internrevision styrs först och främst från centralsätet i Göteborg. Där finns det tre till fyra 

personer som ska täcka internrevisionen hos alla Volvo Cars fabriker runt om i världen. Det 

utförs utifrån ett revisionsschema där varje enskild fabrik har internrevision under tre till fyra 
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dagar under två omgångar per år. Enligt internrevisor A tittar internrevisorerna på 

återkommande avvikelser för att hitta eventuella systemfel. De fungerar också som en coach 

åt de ansvariga för systemet där avvikelsen identifierats. Med det menar internrevisor A att 

internrevisorn ska granska att standarder följs, men också upplysa de ansvariga om varför 

standarderna finns.  

  

Enligt internrevisor A är företagets förväntningar på internrevisionen att de kontrollerar att 

företaget lever upp till det system som de själva konstruerat. Bland annat kräver företaget att 

internrevisorn ska ha bra koll på certifieringar för att enklare kunna avgöra om företaget lever 

upp till dem eller inte. Vad gäller lagkrav säger internrevisor A att det finns experter på 

företaget som hjälper till vid behov vad gäller osäkerheter kring lagkraven.  

  

Vad gäller svårighet i att vara objektiv som internrevisor tycker internrevisor A att det ibland 

kan vara svårt att hålla sig objektiv. Det grundar internrevisor A på att denne är väl insatt i 

företagets processer, vilket gör att viss granskning blir överflödig eftersom internrevisorn 

redan känner till felet. Det kan också vara så att felet som eftersöks redan är känt, vilket leder 

till att granskningen blir för nitisk, eftersom strävan att hitta felet ökar. Vad gäller 

objektiviteten i förhållande till personliga förhållanden upplever inte internrevisor A några 

större problem i att vara objektiv. Dock upplever internrevisor A att längre ner i 

organisationen kan internrevision upplevas som något jobbigt, medan högre upp i 

organisationen anses internrevisionen vara en bra hjälp i företagets styrningsfunktion.  

  

I internrevisionens samverkan med företagsledningen säger internrevisor A att mycket 

planering ingår. På Volvo Cars har de en revisionsplan som utgår ifrån vad externrevisorerna 

kommer att revidera. Utifrån revisionsplanen förväntas internrevisorn utföra sina 

granskningar på ett objektivt sätt. Internrevisor A säger också att företagsledningen är de som 

utser vilka som är ansvariga för de processer där avvikelser identifierats.  

  

På Volvo Cars arbetar intern- och externrevisorerna tillsammans, enligt internrevisor A. 

Internrevisionen fungerar som en input till externrevisionen, men det är externrevisorerna som 

har sista ordet om vad de vill granska och vad de känner att de inte behöver granska. Utifrån 

kostnadsperspektivet påverkar inte samverkan mellan intern- och externrevision företagets 

revisionskostnader. Däremot säger internrevisor A att eftersom internrevisionen sköts centralt 
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behöver inte externrevisorerna åka till alla enheter vid granskning, vilket leder till att färre 

revisionsdagar krävs.  

 

5.3 Bakgrundsbeskrivning av Södra (företag B) 

Södra är en stor internationell koncern inom skogsindustrin. Med sina 50 000 skogsägare är 

Södra Sveriges största skogsägarförening. Södras produktion består främst av pappersmassa 

och trävaror, men också förnybar energi, konstruktionsmaterial och textilmassa utvunnet ur 

skogsmaterial (Södra, 2017C). Södra startades år 1938 genom bildandet av Sydöstra Sveriges 

Skogsägareföreningars Förbund. Åren 1959, 1962 och 1972 invigdes Södras första 

massafabriker i Mönsterås, Mörrum och Värö. I samband med det växte organisationen 

internationellt. Efter en ekonomisk kris på 70-talet gick staten in 1979 och förvärvade 40 % i 

Södra, men sedan 1985 ägs Södra återigen av medlemmarna i organisationen. Varje medlem i 

Södra har, oavsett investeringskapital eller mängd skog, en röst (Södra, 2017A).  

  

Hela Södras koncern består idag av tre olika affärsområden: Skog, Wood och Cell. Södra 

Skog köper in och levererar skogsråvaror samtidigt som de sköter plantering, skogsvård och 

avverkning ute på medlemsskogar. På Södra Wood produceras trävaror och 

interiörträprodukter från Södra Woods egna sågverk och hyvlerier. Södra Cell arbetar med 

massatillverkning som, exempelvis, textilmassa för klädtillverkning. Cell-avdelningen bistår 

även omvärlden med biobränsle, grön el och fjärrvärme (Södra, 2017C) .  

  

De centrala värdegrunderna i Södra är värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. 

Värdegrunderna representerar Södras företagskultur och vad som är deras kärna i varumärket 

Södra har även två stycken olika policys: uppförandekod och leverantörskod. Deras 

uppförandekod behandlar affärsprinciper, hälsa, säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, 

miljö och hållbarhet. De använder sig även av whistleblowing för att säkerställa att koderna 

följs. Leverantörskoden berör Södras leverantörer och underleverantörer. Koden behandlar 

affärsprinciper, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljö (Södra, 2017B)  

 

5.3.1 Regionledning på Södra Skog 

På Södra Skog intervjuades en person från regionledningen. Anledningen till det är att 

företagsledningen sitter på annan ort och det fanns inte tid att genomföra en intervju med 

dem. På Södra Skog har regionledning B befattningen controller på region Syd, som är en av 

tre regioner inom affärsområdet Skog. Regionledning B arbetar dels med administration och 
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dels med månadsbokslut och rapportering av regionens månatliga resultat. Regionledning B 

har arbetat på företaget i ett år och har inte haft några andra befattningar på företaget tidigare. 

 

Internrevision innebär stöd och vägledning för att företaget ska göra rätt, samt hjälpa till att 

justera verksamheten innan det har gått för långt, enligt regionledning B. Det är helt enkelt 

viktigt, enligt regionledning B, att företaget ser internrevisionen som en hjälp för företaget 

och inte någon som vill sätta dit dem.  Internrevisionen är delaktig i företaget genom att hjälpa 

till att upptäcka fel och se vad som behövs mätas. Däremot tycker regionledning B att 

internrevisionen kan bli bättre på att vara proaktivt och låta företaget förstå vad som ligger 

bakom felen. Regionledning B:s förväntningar på internrevisorn är att denne ska vara påläst, 

kunnig och inte koppla allt till teorier, utan koppla internrevisionen till verkligheten. Det är 

viktigt att internrevisorn hjälper företaget, enligt regionledning B.  

 

Processer som rör kontraktering, vem som har mandat, fullmakt eller befogenhet/behörighet 

bör kontrolleras specifikt av internrevisorn, enligt regionledning B. Ett bra samarbete mellan 

internrevisorn och företagsledningen innebär att de har en bra plan och struktur, men det är 

viktigt att inte glömma bort att vara flexibel i sitt arbete, påstår regionledning B. 

Regionledning B tycker att företagsledningen har det slutgiltiga ansvaret i revisionsarbetet. 

Företagsledningen är ansvarig för att arbetet ska fungera. Förutom marknaden kan även 

kunder och leverantörer påverka internt revisionsarbete enligt regionledning B. Regionledning 

B har inte någon kontakt med intern- eller externrevisorn eftersom regionledning B arbetar 

långt ner i koncernen. 

 

Internrevisionen bidrar, enligt regionledning B, med förarbeten till externrevisorn för att 

denne inte ska behöva göra grundarbete vid den externa granskningen. Ett gott samarbete 

mellan intern- och externrevision kan påverka revisionskostnaderna positivt, om 

externrevisorn nöjer sig och inte kontrollerar samma saker igen, enligt regionledning B.   

 

5.4 Bakgrundsbeskrivning av Lindab Sverige AB (företag C) 

Lindab Sverige AB ingår i koncernen Lindab International AB. Företaget startade i Lidhult år 

1956 som en liten tunnplåtsverkstad. År 1959 flyttade det till Grevie, strax utanför Båstad, 

och registrerades då som företag. Idag finns Lindab International AB på 125 platser i 31 olika 

länder och är registrerat som noterat bolag på Stockholmsbörsen (Lindab, 2017A).  
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Lindabs produktområden består av ventilation, byggkomponenter och buildings-Lindabhallen. 

Inom ventilationsområdet erbjuder Lindab systemlösningar för inomhusklimat och 

ventilation. Ventilationsprodukterna inriktar sig till ventilationsinstallatörer samt 

ventilationsindustrin. Produkterna består exempelvis av kanalsystem, tekniska 

ventilationsprodukter, maskinutrustning som används vid tillverkning av cirkulära 

kanalsystem samt programvaror för ventilation och inomhusklimat. Byggkomponenterna 

består av system och komponenter av stål som främst riktar sig till plåtslagare, 

byggnadsentreprenörer och konsumenter. Lindabhallen innebär tillverkning och 

marknadsföring av monteringsfärdiga stålbyggnadssystem samt IT-program. Genom 

stålbyggnadssystemet och IT-programmen utgörs konceptet att på ett effektivt sätt kunna 

bygga enplansbyggnader för industri och lager (Lindab, 2017A). 

  

Lindabs kärnvärden utgörs av kundens framgång, jordnärhet samt ordning och reda. Genom 

sina kärnvärden vill Lindab förenkla byggandet för sina kunder, behålla långvariga relationer, 

samt känna stolthet över företaget (Lindab, 2017B). Lindabs hållbarhetsarbete syftar till att 

skapa energieffektivitet, för att minska resursförbrukningen, och skapa trygghet för de 

människor som berörs av Lindab. Deras hållbarhetsstrategi har bidragit till minskade 

arbetsrelaterade olyckor och bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Strategin har även bidragit 

till utvecklade produkter som minskar miljöpåverkan hos Lindabs kunder (Lindab, 2017C).  

 

5.4.1 Internrevision på Lindab Sverige AB  

Internrevisor C har arbetat på Lindab Sverige AB i snart 2 år och började som kreditansvarig 

på företaget. Internrevisor C har två olika arbetsuppgifter och tycker det är viktigt att hitta en 

bra balans mellan dessa. Den ena arbetsuppgiften består av att följa regler, manualer samt att 

löpande uppdatera och förbättra verksamheten. Det går att sammanfatta denna arbetsdel som 

en kontroll- och redovisningsroll. Den andra arbetsuppgiften innefattar analysering och 

prognostisering av marknaden. 

  

Internrevision är till för att säkerställa att företaget följer juridiska krav, finansiella riktlinjer 

och policys, enligt internrevisor C. Det är även dessa krav som företaget ställer på 

internrevisionen. Genom att följa dessa förväntningar och krav kommer det hjälpa företaget 

att vara medvetet om de är på banan eller inte. Lindab Sveriges begränsningar, enligt 

internrevisor C, angående internrevision är att de har en beslutskedja som de ska följa. 

Internrevisor C anser att företaget arbetar löpande med internrevision och väljer ut områden 
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som den ska fördjupa sig i. Enligt internrevisor C har företaget stora förväntningar på 

internrevisionen som innebär att företaget vill att internrevisionen ska vara en trygghet som 

innefattar hela företaget, att internrevisorn är villig att driva vidare ämnen och titta på olika 

synfallsvinklar. Detta leder till att internrevisor C anser att det är viktigt med internrevision 

inom företaget eftersom det skapar trygghet och säkerhet. Internrevisor C anser att vara 

objektiv gentemot företaget är en utmaning, men menar att det är en del av arbetet. Däremot 

är det viktigt att säga nej i de lägen det behövs för att syftet med rollen inte ska försvinna, 

enligt internrevisor C. 

 

Förutom trygghet och säkerhet skapar internrevision ordning och reda på företaget, enligt 

internrevisor C. Internrevisor C tror att företaget tycker att internrevision ibland kan vara 

påfrestande. Det kan bero på att de inte har en helhetsbild av internrevision. Det kan också 

bero på att internrevisor C inte är ute på hela företaget lika mycket som det behövs för att hela 

företaget ska får en bättre helhetsbild. Företaget får ta del av internrevision när det är något 

felaktigt och då anser de att det inte är så trevligt, enligt internrevisor C. 

 

Internrevisorn och företagsledningen arbetar ihop, säger internrevisor C eftersom om en filial 

råkar ut för en större avvikelse blir även företagsledningen informerad. Enligt internrevisor C 

har företagsledningen förväntningar att internrevisorn ska skapa trygghet och att 

informationen kommer fram till rätt person. Internrevisor C anser att företagsledningen kan 

påverka internrevisionens arbete genom att sätta riktlinjer och agendor om vilka ämnen som 

ska prioriteras.   

 

Internrevision bidrar till externrevisionen om den är väl utförd, enligt internrevisor C. Det 

leder till att företaget inte får anmärkningar från externrevisorn eftersom internrevisorn redan 

har upptäckt problemet. Däremot påverkar inte ett bra samarbete mellan internrevisionen och 

externrevisionen företagets revisionskostnader då det har förhandlats fram centrala avtal om 

revisionsarvodet. Internrevisor C tycker ändå att internrevision är viktigt då den inte kan bli 

ersatt av externrevisionen.  

 

5.5 Bakgrundsbeskrivning av Starka (företag D) 

Yngve Persson grundade år 1930 det privatägda företaget som från början hette Kristianstad 

Cementgjuteri AB. Det var först 2006 som företaget bytte namn till Starka. Företaget säljer 

och tillverkar prefabricerade betongprodukter för anläggnings- och byggverksamhet, som 
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exempelvis markbeläggning, VA-system, betongelement och fabriksbetong. Efter alla år i 

branschen har företaget än idag samma ledord som Yngve Persson hade vid starten: ”skapa 

kvalitetsprodukter” (Starka, u.å C). Idag finns Starka i Kristianstad, Strängnäs, Södra Sandby, 

Arboga, Tyringe och Ängelholm (Starka, u.å A). Starka har återförsäljare runt om i hela 

Sverige som säljer mur- och markprodukter (Starka, u.å D). 

 

Starka vill att hela företaget ska bli miljöcertifierade. Certifikatet gäller utveckling, 

konstruktion, försäljning och tillverkning av prefabricerade betongprodukter. Ett steg mot 

miljöcertifikatet är att de idag är ISO 14001:2004-certifierade. Starka är delaktiga i 

Light2CAT som arbetar för att framställa ljuskänsliga material som kan används i 

cementprodukter. Med hjälp av Light2CAT kan företaget skapa offentliga infrastrukturer och 

byggnader som bidrar till att minska luftföroreningar både inomhus och utomhus (Starka, u.å 

B). 

 

5.5.1 Företagsledning på Starka  

Företagsledning D arbetar som ekonomichef på dotterbolaget Starka Betongindustrier KB 

sedan ett år tillbaka. Företagsledning D sitter även med i ledningsgruppen och är 

ekonomiansvarig för hela koncernen. Totalt har företagsledning D arbetat på Starka i nio år 

och innan denne tog över rollen som ekonomichef var företagsledning D redovisningsansvarig 

för hela koncernen.  

  

Företagsledning D:s syn på internrevision är att den är användbar när företaget behöver 

struktureras upp samt att det skapar ordning och reda. Dock har företagsledning D inte mycket 

erfarenhet på området, men menar att sedan internrevisionen började användas i företaget har 

det märkts tydligt att strukturen blivit bättre. Företagsledning D anser internrevisionen som en 

delaktig funktion i företaget, och eftersom företaget har en platt organisationsstruktur och en 

familjär anda kan alla hjälpa till med att förbättra verksamheten utefter internrevisionen. 

Företagsledning D menar också på att tydlighet är en viktig beståndsdel i internrevisionen för 

att strukturera och förbättra företaget. Företagsledning D trycker också på att ledningens 

stöttning av internrevisionen är viktig för att den ska fungera på bästa sätt och för att det som 

internrevisionen identifierar ska åtgärdas. 

  

Vad gäller kontakten mellan företagsledning D och internrevisorn består den till största del av 

statistiska rapporter via mail varje vecka. Under vissa perioder när de vistas på samma ort 
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händer det att de utbyter information muntligen, vilket företagsledning D önskar skulle ske 

oftare. Företagsledning D vill även att internrevisorn ska delta i månatliga möten med 

företagsledningen för att kunna föra en dialog kring de avvikelser och problem som 

internrevisionen identifierat. Att träffas oftare för genomgångar av internrevisionen gör att 

företagsledningen får en helhetsbild av internrevisionen i organisationen, och inte bara över 

de delar som respektive ledningsgruppsmedlem är ansvarig för, menar företagsledning D.  

  

Internrevisionen bidrar till externrevisionen enligt företagsledning D. Genom att förarbete har 

gjorts av internrevisionen inför externrevisionen kan den externa granskningen utföras på ett 

smidigare sätt. Företagsledning D anser också att det leder till lägre revisionskostnader.  

 

5.5.2 Internrevision på Starka  

Internrevisor D har arbetat på Starka sedan 1986 och har sedan dess haft diverse chefsroller, 

samt varit VD för bolaget. Sedan ett år tillbaka arbetar internrevisor D med internrevision på 

Starka, men för tillfället består arbetsuppgifterna av att skapa processer för alla bolag inom 

Starka-koncernen. Internrevisionen på Starka används främst för att skapa ordning och reda i 

organisationen. Enligt internrevisor D bidrar ordning och reda till lönsamhet i längden för 

företaget. Internrevisionen som internrevisor D utför riktas bland annat till 

produktionsprocessen, miljö och arbetsmiljö.  

  

Företagets förväntningar på internrevisionen består av att ordning och reda ska upprätthållas, 

enligt internrevisor D. Internrevisionen ska också titta på stora, övergripande processer. Även 

de standardkrav som krävs för att företaget ska behålla sina certifikat är viktiga beståndsdelar 

som internrevisionen ska sätta sig in i och granska. Internrevisor D säger att om denne står för 

vad standarden innebär upplever denne inte sin objektivitet som hotad, men menar också att 

det är chefen som har sista ordet om vad som ska granskas i företaget. Vad gäller övriga 

medarbetares syn på internrevision anser internrevisor D att den kan upplevas som besvärlig 

för dem. Medarbetarna tror att det är de som blir granskade, när det i själva verket är 

processen de ansvarar för som blir granskad. Dock tror internrevisor D att medarbetarna är 

medvetna om att internrevision tillför värde för företaget och att den behövs för att stärka 

företaget.  

  

Internrevisor D arbetar inte tillsammans med företagsledningen men säger att de ständigt är 

informerade om utförandet och om det finns avvikelser som behöver åtgärdas. Dock arbetar 
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de tillsammans med att utveckla nya processer i företaget. Internrevisor D betonar att 

företagsledningens stöd är en viktig beståndsdel vid hantering av interna processer. Denne 

menar att utan företagsledningens och chefernas stöd blir det svårt att implementera 

förändringar. Om chefen inte samtycker med internrevisorn kommer inte de anställda i 

produktionen vara villiga att förändra verksamheten eftersom de lyder företagsledningens och 

chefers order.  

  

I förhållande till externrevision anser internrevisor D att internrevision av hög kvalité leder till 

att externrevisorerna inte behöver revidera småsaker i de olika processerna. Istället kan de 

fokusera på övergripande saker och helheten i processerna. Däremot tycker inte internrevisor 

D att en bra utförd internrevision leder till lägre externa revisionskostnader för företaget. 

Istället menar internrevisor D att externrevisorerna reviderar andra saker istället.  

 

5.6 Bakgrundsbeskrivning av TitanX (företag E) 

TitanX Engine Cooling har 800 anställda och finns över hela världen (Titanx, u.å A). JW 

Thorsell startade företaget 1895 i Linköping, därefter startade en workshop i Jamestown 1914 

och slutligen etablerades Mjällby-fabriken 1953. Det var först 1979 som all tre delar av 

företaget, Linköping, Jamestown och Mjällby, fick samma ägare. Innan var företaget en del av 

Valeo, men efter 2008 skapades TitanX då även avdelningen som tillverkade tunga 

motorkylare försvann. Företaget har sedan dess expanderat (Titanx, u.å B).  

 

Företagets huvudkontor finns idag i Göteborg och de har tillverknings- och utvecklingsställen 

på orterna Mjällby och Linköping i Sverige och Jamestown i USA. De har 

tillverkningsanläggningar i Jaguariuna i Brasilien, Saltillo i Mexico och Kunshan i Kina. 

Polen har en anläggning i Krakow där varor till eftermarknaden packas. TitanX levererar 

drivaggregatskylningslösningar globalt till kommersiella fordon (Titanx, u.å A). 

 

TitanX arbetar för att deras medarbetares yrkeskunskap ska utvecklas genom att medarbetarna 

får ta del av information, medel och coachning som i sin tur gör det enklare att ta beslut i 

vardagen. Företaget anser att säkerhet för de anställda och underleverantörer är viktigt. 

TitanX arbetar för att arbetsmiljön bland de anställda ska bli säkrare och för att noll olycksfall 

ska inträffa. Genom att TitanX inriktar sig på kommersiella fordon och erbjuder 

värmeväxlare, samt genom att delta i ingenjörsprojekt gör det att de skapar ett värde för sina 

kunder. Förutom det arbetar TitanX med att reagera snabbt och smidigt när det gäller 
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kundernas behov. Genom att arbeta med kvalitet, leverans och kostnader förbättras företagets 

hantering av kundernas behov (Titanx, u.å A). 

  

5.6.1 Företagsledning på TitanX  

Företagsledning E är kvalitetschef på TitanX i Mjällby och arbetar omfattande med företagets 

totala kvalité som rör kunder, produktion och processer. Företagsledning E är också ansvarig 

för en enhet som ligger i Brasilien. Totalt har företagsledning E arbetat på företaget i 38 år 

och sitter även med i företagsledningen. Synen på internrevision ändrades när företagsledning 

E började arbeta som kvalitetschef. Från att se internrevisionen som något jobbigt har 

företagsledning E skapat förståelsen att internrevisionen är viktig för att säkra processer, 

produktion och kunder. Företagsledning E menar också att genom internrevision kan 

förbättringar inom företaget uppnås. Utan internrevision hade företaget ådragit sig onödiga 

kostnader och tappat kunder, vilket skulle leda till ett dåligt resultat för företaget, menar 

företagsledning E.  

  

Förväntningarna som företagsledning E har på internrevision är att det ska utföras på ett 

korrekt sätt, men också att den ska respekteras av övriga medarbetare på företaget. Annars 

kommer företaget att misslyckas, menar företagsledning E. Det kan få konsekvenserna att 

risken för olyckor ökar samt att kvalitén på produkterna inte håller samma mått som de kunde 

gjort om inte internrevisionen tillämpas på ett korrekt sätt. Företagsledning E trycker också på 

att internrevisionen är extra viktig vid nya projekt. Om företaget inte uppfyller de krav som 

krävs av kunderna kan det leda till att verksamheten står stilla i flera år.  

  

Företagsledning E har daglig kontakt med företagets internrevisorer. De har bland annat 

dagliga möten utefter en agenda där, exempelvis, om vissa avvikelser har blivit åtgärdade 

diskuteras. Företagsledning E säger att under mötena diskuteras inte i huvudsak hur processer 

och produktion fortlöper, det är snarare rena revisionsfrågor som diskuteras. Vad gäller 

företagsledningens delaktighet i det interna revisionsarbetet menar företagsledning E att det är 

viktigt att företagsledningen är informerad om vilka avvikelser som finns. Dock ska inte 

företagsledningen styra och ställa i det interna revisionsarbetet, eftersom en toppstyrd 

internrevision gör att de som egentligen ska utföra internrevisionen blir bortkopplade.  

  

Företagsledning E har inte mycket kontakt med externrevisorn. Denna kontakt sker endast när 

externrevisorn gör besök hos företaget. Företagsledning E är delaktig i uppstartsmötet för 
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externrevisionen och går med dem ute i produktionsanläggningen. Dock är företagsledning E 

alltid informerad om externrevisionens anmärkningar och synpunkter. Vad gäller 

internrevisionens bidrag till externrevisionen menar företagsledning E att en god utförd 

internrevision kan ge försmak på vad externrevisorerna kommer att anmärka på. Dock tror 

inte företagsledning E att företagets revisionskostnader minskar med hjälp av 

internrevisionen, men att den kan göra att ett återbesök av externrevisorerna kan förebyggas. 

Det förhindrar att företaget behöver betala extra revisionsarvode om ett återbesök uteblir.  

 

5.6.2 Internrevision på TitanX  

Internrevisor E har arbetat på TitanX i sammanlagt sju år, och med internrevision sedan 

ungefär ett år tillbaka. Tidigare har internrevisor E arbetat med SQA på inköpsavdelningen 

och produktionskvalité på TitanX. Idag arbetar internrevisor E som Quality System Manager 

som är en övergripande roll för företagets kvalitetssystem. För att TitanX ska kunna bibehålla 

sina certifikat måste de göra internrevision, enligt internrevisor E. De har även internrevision 

för att kunna bedöma till vilken grad arbetet som skall göras utförs. Internrevisor E påpekar 

att budgeten inte får påverka i hur stor utsträckning företaget gör internrevision, men att 

omfattningen av internrevisionen påverkar om det går bra eller dåligt för företaget.  

 

De processer som internrevisor E anser är viktigare att kontrollera är de som är drabbade av 

problem, exempelvis där det skett större miljöutsläpp eller många fel-flaggningar mot kunder. 

Internrevisor E tycker att företaget inte har några förväntningar, utan de ser snarare 

internrevision som ett problem och en belastning, trots att det är en möjlighet till förbättring. 

TitanX har krav på att internrevisor E ska göra internrevision utefter kravbilden som deras 

certifikat och kunder kräver. Däremot kan företaget i sig inte ställa några krav på 

internrevisionen, enligt internrevisor E. Genom att ha internrevision ska det hjälpa företaget 

att bli effektivare, menar internrevisor E.  

 

Att vara objektiv gentemot företaget är svårt eftersom internrevisor E vill vara lojal mot 

företaget och inte sätta företaget i en svår sits. Företagsledningen kan inte påverka 

internrevisionens arbete förutom att de kan säga vilka problem företaget har, samt önska att 

internrevisor E ska kontrollera vissa processer. Internrevisor E tycker definitivt att 

internrevisionen bidrar med något till externrevisionen. Genom att internrevisorn kan 

upptäcka problem som företaget har behöver externrevisorn inte påpeka samma problem. 

Däremot påverkas inte revisionskostnaderna av samarbetet, enligt internrevisor E. 
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Externrevisorn har förutbestämda timmar på företaget oavsett hur väl internrevisionen har 

genomförts.  
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån likheter och skillnader som har identifierats, samt 

utifrån internrevisionens roll och dess samverkan med företagsledningen och 

externrevisionen. Internrevisionens roll och samverkan analyseras med hjälp av 

analysmodellen. Avslutningsvis presenteras en utvecklad analysmodell.  

 

6.1 Likheter och skillnader 

Det har identifierats både likheter och skillnader mellan respondenterna. Likheterna och 

skillnaderna delas in i internrevision och företagsledning för att jämföra respondenterna i 

respektive yrkesgrupp. En likhet innebär att majoriteten av respondenterna i yrkesgruppen 

anser, eller syftar, på samma sak kring ett underliggande perspektiv. En skillnad är tvärtom, 

det vill säga att majoriteten av respondenterna anser, eller syftar, på olika saker kring ett 

underliggande perspektiv.  

 

De underliggande perspektiv som har identifierats under intervjuerna med internrevisorerna 

finns illustrerade i tabell 6.1. Perspektiven baseras på internrevisorernas åsikter och tankar 

kring internrevisionens roll på företaget och hur internrevisionen samverkar med 

företagsledningen och externrevision. Med andra ord kan det beskrivas som internrevisorernas 

syn på hur internrevisionen fungerar praktiskt, vad intressenterna har för förväntningar på 

internrevisionen samt vad internrevisionen bidrar med till företaget och externrevisionen.  

Samma sak gäller de underliggande perspektiv som identifierats vid intervjuerna med 

representanter från företagsledningen, vilket finns illustrerat i tabell 6.2. De perspektiven 

baseras på företagsledningens syn på internrevisionens praktiska funktion, vad 

företagsledningen har för förväntningar på internrevisionen samt vad företagsledningen anser 

att internrevisionen bidrar med till företaget och externrevisionen. 

 

6.1.1 Internrevision - Likheter 

Internrevisorerna som intervjuats på företagen har många liknande åsikter angående 

internrevisionens roll och dess samverkan med företagsledningen och externrevision. 

Respondenterna nämner att internrevisionen finns på företaget främst för att säkra att 

företaget lever upp till de standarder och lagkrav som krävs. Internrevisor A menar 

exempelvis att internrevisionen finns för att verksamheten ständigt ska förbättras, samt att 

kvalitén på produktionen lever upp till kraven som ställs. Internrevisor E påpekar också att 
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företaget måste ha internrevision för möta kraven som certifikaten kräver. Det styrks av Alic 

och Rusjan (2011), som menar att om internrevisionen möter kraven kan företagsledningen 

använda sig av den informationen för att förbättra företagets verksamhet.  

  

Vad gäller företagets förväntningar på internrevisionen svarar respondenterna att företaget 

förväntar sig att internrevisionen ska följa riktlinjerna och kraven som företaget ställer. De ska 

också utföra internrevisionen på ett sätt som ger en helhetsbild över hur verksamheten 

fungerar, samt ge svar på var eventuella brister i verksamheten finns. Internrevisor D säger 

exempelvis att företaget inte vill att internrevisionen ska gå in och peta i smådelar, utan de ska 

ge övergripande feedback på vad som kan förbättras. Det liknas med vad Sarens och De 

Beelde (2006) säger om att internrevisionen ska delta i att utveckla verksamheten och 

styrningssystem.  

  

Respondenterna är eniga vad gäller internrevisionens objektivitet. Samtliga trycker på vikten 

av att hålla internrevisionen objektiv från företagsledningens incitament, men ibland känner 

de svårighet i att vara objektiv. Internrevisor A menar att om internrevisorn har allt för bra 

kännedom om verksamheten leder det till att vissa saker inte granskas, eftersom svaret som 

eftersöks redan är känt av internrevisorn. Internrevisor E säger att objektiviteten är svår att 

bibehålla eftersom lojaliteten mot företaget känns hotad om internrevisionen identifierar något 

som företaget inte anser önskvärt. Rose et al. (2013) menar att pressen från företagsledningen 

är ett hot mot internrevisionens objektivitet. Det kan jämföras med internrevisor E:s svar. 

Internrevisor E menar att företagsledningen kan hota internrevisorn med att denne visar 

illojalitet om internrevisorn och företagsledningen har olika åsikter.  

  

Respondenterna samverkar med företagsledningen genom att de har kontinuerlig kontakt med 

dem. De nämner att företagsledningen deltar när revisionsplanen upprättas, samt att 

företagsledningen önskar att internrevisionen granskar specifika processer. Internrevisor D 

påpekar också vikten av att företagsledningen stöttar internt revisionsarbete för att 

internrevisionen ska ge lyckad effekt i verksamheten. Informationen som framkommer av 

svaren liknas med vad tidigare forskning säger om att internrevisionen fungerar som en 

mellanhand mellan principal och agent. Lenz et al. (2014) säger att internrevisionen 

kontinuerligt ska rapportera information uppåt i organisationen, exempelvis till 

företagsledningen, för att minska informationsasymmetri. Står företagsledningen bakom 
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internrevisionens rekommendationer bidrar internrevisionen till effektivare och förbättrad 

bolagsstyrning.  

  

Respondenterna är eniga om att internrevisionen bidrar till externrevisionen. Enligt 

respondenterna behöver externrevisionen inte granska de processer som internrevisionen 

redan granskat, förutsatt att de anser att internrevisionen är av hög kvalité. Dock tror inte 

respondenterna att samarbetet mellan intern- och externrevision påverkar företagens 

revisionskostnader på något sätt. Exempelvis säger internrevisor C att företaget har centrala 

avtal med den externa revisionsbyrån, där antalet revisionsdagar och revisionsarvode är 

bestämt i förväg. Det styrks även av internrevisor E som menar att externrevisorn utför sin 

granskning under hela den förutbestämda tiden. Axéns (2017) och Singh och Newbys (2010) 

teorier om internrevision som substitut och komplement till externrevisionen stöds inte av 

respondenterna. Internrevisorerna anser inte att internrevisionen påverkar företagets 

revisionskostnader, utan de istället är oförändrade.  

 

6.1.2 Internrevision - Skillnader 

Trots att respondenterna samtycker om deras roll på företaget, och hur de samverkar med 

företagsledningen och externrevision, finns det också skillnader i vad de anser. Det kan bero 

på vilket företag de arbetar på, hur länge de arbetat med internrevision samt tidigare 

erfarenheter. Exempelvis säger internrevisor C att internrevisionen inte prioriterar specifika 

processer vid granskningen, utan ska istället fokusera på verksamhetens helhet. Internrevisor 

D tycker att internrevisionen ska fokusera på processer som berör produktion, miljö och 

arbetsmiljö.  

  

Internrevisor D menar att internrevisionen inte medför negativa konsekvenser, men både 

internrevisor C och internrevisor E menar att internrevisionen kan medföra negativa 

konsekvenser. Internrevisor C säger att om internrevisionen utförs felaktigt medför det 

negativa konsekvenser för företaget. Enligt Soh och Martinov-Bennie (2011) bidrar 

internrevision av hög kvalité till att förbättra och effektivisera verksamheten. Med det sagt 

kan dåligt utförd internrevision leda till motsatsen, det vill säga att internrevisionen kommer 

fram till fel slutsatser. Det leder till att företagets styrs åt fel riktning. Internrevisor E ser det 

ur ett annat perspektiv och menar att internrevisionen skapar stress och arbetsbelastning för 

övriga anställda på företaget.  
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Vad gäller företagsledningens förväntningar på internrevisionen har skillnader mellan 

respondenterna identifierats. Internrevisor A säger att företagsledningens förväntningar på 

internrevisionen är att den ska vara objektiv. Denna aspekt är viktig att påpeka eftersom det 

går emot tidigare forskning. Rose et al. (2013) samt Omar och Stuart (2015) säger att 

företagsledningen försöker påverka internrevisionens objektivitet för att få igenom egna 

incitament. Internrevisor C säger att förväntningarna består av att följa riktlinjer, policys och 

juridiska aspekter. Det håller även internrevisor E med om, men trycker också på att 

företagsledningen förväntar sig att kundernas krav ska vara i fokus i internrevisionen. 

Internrevisor D anser att företagsledningens förväntningar är att ständigt förbättra 

verksamheten och processerna för att bidra med lönsamhet till företaget.  

  

Respondenterna har olika åsikter om hur internrevisionen samverkar med externrevisionen. 

Internrevisor A säger att internrevisorn endast är i kontakt med externrevisorn vid utförandet 

av externrevision. Det motsägs av internrevisor C som påpekar att internrevisorn har löpande 

kontakt med externrevisorn under året. Det anser också internrevisor E, men menar att 

kontakten dem emellan sker mest vid utförandet av externrevisionen. Till skillnad från de 

andra respondenterna säger internrevisor D att denne knappt har någon kontakt med 

externrevisorn alls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Berg & Bremberg 

53 
 

6.1.3 Sammanfattande tabell – internrevision 

 
Tabell 6.1: Internrevisorernas likheter och skillnader angående internrevision 

Internrevisor Likheter Skillnader 

Företagets generella förväntningar på 
internrevision 

X  

Objektivitet  X  

Samverkan med företagsledning X  

Internrevision bidrag till externrevision X  

Fokus på specifika processer   X 

Internrevision kan bidra till negativa 
konsekvenser  

 X 

Förväntningar på internrevision  X 

Samverkan med externrevision   X 

 
 
6.1.4 Företagsledning - Likheter 

Alla respondenter som representerar företagsledningen anser att internrevision bidrar till 

företaget. Respondenterna ger liknande svar, eftersom alla anser att internrevisionen ska 

hjälpa företagsledningen, men även hela företaget, med utveckling av verksamheten. 

Exempelvis tycker företagsledning D att internrevisionen ska vara tydlig och klargöra 

struktur, samt att företagsledningen ska stötta internt revisionsarbete. Regionledning B anser 

att internrevisionen bidrar med styrning, vägledning och stöd till företaget, samt att 

internrevisionen ska koppla arbetet till verkligheten.  Olsson (2014) skriver att internrevisorn 

ska ge råd om riskhantering, styrning samt att granska företagsstyrningen. Det liknas med 

regionledning B:s tankar som tydligt påpekar att internrevision är en styrningsmekanism i 

företaget. 

  

Företagets tankar om internrevision är liknande för respondenterna som deltagit i studien. 

Både företagsledning A och regionledning B nämner att internrevisorn inte är någon 

revisionspolis som ska kontrollera företaget, och som företagsledning A säger är det viktigt att 

hela företaget förstår det. Företagsledning E berättar att synen på internrevision har påverkats 

genom att denne kommit till insikt hur fort företaget fallerar utan internrevision. Utan 
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internrevision riskerar företaget ökade kostnader, och produktionsfel som drabbar kunderna. 

Innan tyckte respondent företagsledning E att internrevision kunde vara besvärligt, men nu ser 

företagsledning E det som ett sätt att säkra processerna och produktionen. Även Burnaby och 

Hass (2011) påpekar att internrevision har fått en viktigare roll inom företaget under de 

senaste åren. 

 

Internrevisorn och företagsledningen har daglig kontakt med varandra, nämner 

företagsledning A, företagsledning D och företagsledning E. Däremot sker kontakten på olika 

sätt mellan internrevision och företagsledningen. Enligt företagsledning A och 

företagsledning E har internrevisorn och företagsledningen möten tillsammans, medan 

företagsledning D säger att de kommunicerar oftast via mail och träffas ibland för att ha 

dragningar ihop. Något som är viktigt enligt företagsledning D är att det inte ska finns murar 

mellan internrevisionen och företaget, utan att ett gott samarbete ska eftersträvas. Via 

kommunikation med öppna medarbetare blir det enklare för företaget att ta del av information 

enligt företagsledning D. Eftersom internrevisionen och företagsledningen arbetar nära 

varandra anser Khelil et al. (2016) att det bör innebära att de kommunicerar kontinuerligt för 

att kunna ta beslut om att förbättra verksamheten. Studien styrker detta eftersom företagen 

visar på att kommunikation är viktigt, speciellt för att ta del av information och att 

företagsledningen gärna har ännu mer kontakt med internrevisorn än de har idag. 

 

De fyra respondenterna tycker alla att det finns andra intressenter, förutom företagsledningen, 

som har en betydande roll i internt revisionsarbete. Företagsledning D tycker att alla inom 

företaget är internrevisionens intressenter. Hela företaget ska hjälpas åt att slutföra arbetet, 

och för att det ska blir bra behöver alla vara delaktiga. Även företagsledning E påpekar att alla 

inom företaget är intressenter till internrevisionen. Företagsledning E nämner att det finns 

både externa och interna intressenter. De interna intressenterna är, som även företagsledning 

D nämner, hela företaget. Allt från de som arbetar i produktionen till operatörer. 

Företagsledning E säger att ”en revision träffar ju egentligen allihop ju”. Citatet antyder att 

internrevisionen berör alla på företaget. Förutom interna intressenter nämns även externa 

intressenter, exempelvis kunder. Det är inte endast företagsledning E som nämner att 

kunderna är intressenter till internrevisorn. Även företagsledning B säger att kunderna är en 

viktig intressent för internrevisionen. Enligt företagsledning B kan internrevisionen utveckla 

arbetssätt och arbetsmetoder som bidrar till att företaget upptäcker och minimerar risker som 

påverkar kunder och leverantörer. Det innebär att externa intressenter, kunder och 
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leverantörer, har ett betydande inflytande i internrevisionens arbete. Intressenter, enligt 

företagsledning A, är de inom företaget som sitter på en högre position, exempelvis styrelsen. 

Genom att intressenterna är delaktiga i företagets arbete leder det till att de inte har några 

anmärkningar på företaget, enligt Bruzelius och Skärvad (2011).  

 

6.1.5 Företagsledning - Skillnader 

Internrevisionens funktion varierar i företagen utifrån respondenternas svar. Företagsledning 

D tycker att det är viktigt att alla, inklusive internrevisorn, ska känna sig delaktiga i företaget 

och att de tillsammans skapar ordning och reda på företaget. Regionledning B anser att 

internrevision bidrar med lika mycket som alla andra administrationer på företaget. 

Regionledning B nämner också att internrevision är delaktig i företaget då de har kontroll 

över vad som behöver mätas och vad företaget behöver fokusera på. Företagsledning A anser 

att internrevisionen hjälper företaget genom att förbättra verksamheten, identifiera avvikelser 

och ge företagsledningen input. Företagsledning E anser att internrevisionen är ett sätt att 

garantera processer och produktion för företagets kunder. Det är viktigt att ha internrevision 

för att företagets resultat inte ska försämras och kostnaderna öka. Ruse och Susmanschi Badea 

(2015) säger att internrevisionens roll innebär att identifiera, bedöma och analysera risker. 

 Det bekräftar även företagsledning A, annars är det ingen annan respondent som nämner 

något liknande. 

  

En skillnad mellan representanterna från företagsledningen är uppfattningen att 

revisionskostnader minskar eller ökar när intern- och externrevisionen samarbetar. 

Företagsledning A anser att revisionskostnaderna inte påverkas vid samarbete mellan intern- 

och externrevision. Företagsledning A tror att företaget känner sig tryggt när intern- och 

externrevision samarbetar. De resterande respondenterna tror att revisionskostnaderna kan 

påverkas. Företagsledning E nämner exempelvis att de fasta kostnaderna inte påverkas. 

Däremot kan företaget slippa återbesök av externrevisionen, vilket är kostsamt. Både 

företagsledning D och regionledning B säger att revisionskostnaderna minskar om 

internrevisorn gör ett bra förberedande arbete till externrevisionen, vilket leder till att 

externrevisionen inte behöver göra grundarbetet. Det är även något som Felix et al. (2001) 

nämner i sin studie. De visar på att det finns ett positivt samband mellan kvalitén på 

internrevision och externa revisionskostnader, som i sin tur gör det lönt för företaget att ha 

internrevision.   
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Alla respondenter har förväntningar på internrevisionen, däremot olika förväntningar. 

Företagsledning A förväntar sig att internrevisionen gör ett seriöst arbete, tar upp konkret 

information och arbetar coachande. Det är även viktigt att hela företaget har förståelse för att 

internrevisionen inte är en revisionspolis som riktar sin kontroll mot enskilda personer. Även 

regionledning B nämner att internrevisionen inte är en revisionspolis som ska undersöka 

företaget. Regionledning B förväntar sig att internrevisionen är påläst, kunnig och hjälper 

företaget att koppla problem och avvikelser till verkligheten. Företagsledning E tar inte upp 

sina egna förväntningar utan påpekar att cheferna på företaget förväntar sig att 

internrevisionen gör ett godkänt och fungerade arbete. Även Sarens och De Beelde (2006) 

nämner att om företagsledningen inte har förståelse om vad internrevisionen gör anses det 

som ett hinder. Det kan liknas med att internrevisionen ses som en revisionspolis, enligt 

företagsledning A och regionledning B. Det som företagsledningen förväntar sig enligt Sarens 

och De Beelde (2006) är exempelvis att den är självständig, objektiv och utvecklar företagets 

styrningssystem.  

 

6.1.6 Sammanfattande tabell - företagsledning  

Tabell 6.2: Företagsledningens likheter och skillnader angående internrevision 

 
Företagsledningen Likheter Skillnader 

Företagsledningens förväntningar på 
internrevision 

X  

Syn på internrevisionen X  

Samverkan med internrevision X  

Övriga intressenter X  

Internrevisions funktion  X 

Samverkan med externrevision  X 

Företagets generella förväntningar på 
internrevision 

 X 
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6.2 Samverkan 

För att skapa förståelse för hur internrevisionen samverkar med företagsledningen och 

externrevisionen görs nedan en analys om hur samverkan fungerar mellan dem. Analysen 

utförs utifrån analysmodellen.  

 

6.2.1 Förväntningar 

Enligt Sarens och De Beelde (2006) har företagsledningen förväntningar på internrevisionen. 

Däremot nämner författarna inget om att internrevisionen har förväntningar på 

företagsledningen. Studien antyder på att företagsledningen förväntningar sig att 

internrevisionen, exempelvis, är coachande, en styrningsfunktion samt stöd för företaget. Hela 

företaget har förväntningar på internrevisionen, exempelvis att de ska följa riktlinjer, policys 

och juridiska aspekter. Något som framkommer av några respondenter är att övriga 

medarbetare ser internrevisionen som en belastning. Medarbetarna ser internrevisorn som en 

revisionspolis som kontrollerar enskilda personer. Medarbetarnas inställning leder till att 

internrevisionen har förväntningar på företagsledningen, eftersom företagsledningens tankar 

om internrevision speglar företagets förväntningar. 

 

6.2.2  Objektivitet 

Rose et al. (2013) säger att företagsledningen förväntningar sig att internrevisionen är 

objektiv i sitt arbete för att bidra till externrevisionen. Denna förväntning från 

företagsledningen har bekräftats i studien, alltså att internrevisionen ska vara objektiv mot 

företagsledningen. Internrevisionens utmaning är att bibehålla objektiviteten gentemot hela 

företaget. Det är inte bara företagsledningen som förväntar sig det av internrevisionen. 

Studien visar att ett bra internt revisionsarbete bidrar till externrevisionen, vilket bekräftas av 

Rose et al. (2013).  

 

6.2.3 Kommunikation 

Smith (2005) påpekar att internrevisionen ska kommunicera med medarbetare, granskare och 

företagsledningen. Det är framförallt viktigt att internrevisionen och företagsledningen har 

god kontakt. Studien visar att internrevisionen och företagsledningen kommunicerar i princip 

dagligen. Både internrevisorn och företagsledningen tar initiativ till kommunikation. Studien 

antyder också att större företag som inte har en internrevisor sittandes på alla avdelningar är 

kommunikationen mellan regionsledningen och internrevisorn mindre. Bortsett från 
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företagsledningen antyder studien att internrevisionen även kommunicerar med 

externrevisionen. Denna kontakt sker oftast strax före, under eller strax efter externrevisionen 

utförts. Graden av kommunikation beror på antalet avvikelser företaget har. Om det uppstår 

någon risk eller något problem på företaget ska internrevisorn, enligt företagsledningen, först 

och främst vända sig till dem som är berörda. För att underlätta kontakten inom företaget är 

det viktigt att medarbetare är öppna, för att hela företaget ska få ta del av informationen.  

 

6.2.4 Substitut/komplement 

Felix et al. (2001) säger att det finns ett positivt samband mellan internrevisionens kvalité och 

externrevisionen, vilket innebär att internrevisionen anses som ett substitut. Hay et al. (2008) 

säger att internrevisionen anses som ett substitut om det endast finns en intressent till 

företaget. Detta resonemang innebär att Hay et al. (2008) anser att internrevisionen är ett 

komplement till externrevisionen. Både tidigare forskning och studien kommer fram till olika 

resultat. Respondenterna anser inte att internrevisionen är ett substitut eller komplement till 

externrevisionen. Däremot finns det samband som tyder på substitut-perspektivet, eftersom 

revisionskostnaderna är oförändrade.  

 

6.2.5 Intern revisionskvalité 

Qasim och Said Suwaidan (2010) säger att god intern revisionskvalité är en viktig faktor för 

att externrevisionen ska kunna använda sig av internrevisionens arbete. Studien visar också att 

internrevisionens kvalité är betydande för att externrevisionen ska kunna använda det som 

underlag. Om externrevisionen tar del av internrevisionens arbete kommer kvalitén på 

externrevisionen bli bättre, eftersom externrevision slipper göra det grundläggande arbetet 

eller titta på det som internrevisionen åtgärdat. Kvalitén på internrevisionen är också viktig 

för hela företaget. Om internrevisionens arbete är av dålig kvalité påverkar det 

externrevisionen, vilket påverkar hela företaget negativt. Kvalité är viktigt för hela företaget, 

och om alla är delaktiga och har förtroende för varandra leder det till ordning och reda. 

 

6.2.6 Interna krav 

För att internrevision ska generera fördelar till företaget är det viktigt att internrevisionen 

följer ramverk och lagar som företaget är skyldigt att följa (Burnaby & Hass, 2011). 

Respondenterna håller med och säger att internrevision krävs för att företagen ska behålla sina 

certifikat. Certifikaten bidrar till att lyckas på dagens marknad, vilket gör det viktigt för 

företaget att ha koll på kraven som ställs. Kravet på att ha internrevision berör hela företaget. 
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Företagen hade troligen haft internrevision även om det inte funnits ett krav på det för att 

behålla certifikaten. Anledning är att internrevision hjälper företaget att kontrollera om lagar 

och standarder följs. Företagsledningen har inte tillåtelse att ha några krav på internrevisionen 

förutom att de ska följa certifikatens kravbilder.  

 

6.3 Rollen 

För att skapa en förståelse om hur internrevisionens roll ser ut i förhållande till 

företagsledningen och externrevision görs en analys av internrevisionens roll. Som 

utgångspunkt används analysmodellen med relevant teori och kopplas ihop med 

respondenternas svar.  

 

6.3.1 Förväntningar  

Om företaget och företagsledningen inte är tillräckligt insatta i det interna revisionsarbetet, 

och inte har en förståelse för vad det innebär, uppstår det ett förväntningsgap i förhållande till 

internrevisionen (Sarens & De Beelde, 2006). Respondenterna antyder att företaget inte har en 

helhetsbild av vad internrevisionen innebär. Om företaget och företagsledningen inte har en 

helhetsbild av internrevisionen kan det ses som en belastning för företaget, menar 

respondenterna. Internrevisionens roll ur denna synpunkt bekräftar tidigare forskning utifrån 

respondenternas svar. Respondenterna påpekar dock att sedan internrevisionens roll blivit mer 

uppmärksammad har företaget blivit mer insatt i den, vilket antyder att synen på 

internrevision förbättrats.  

  

Enligt tidigare forskning anses företagets förväntningar av internrevisionen och dess roll bestå 

av att utveckla interna processer och kontroller för att förbättra och säkerställa företagets 

effektivitet. Det ska utföras på ett objektivt sätt för att internrevisionen inte ska påverkas av 

företagets incitament (Sarens & De Beelde, 2006). Dessa förväntningar bekräftas också av 

respondenterna. De lägger också till att internrevisionens roll består av att bistå företaget med 

juridiska aspekter och kundkrav. Genom att beakta dessa beståndsdelar i det interna 

revisionsarbetet säkerställer internrevisionen att företaget följer kraven.  

  

Vad gäller företagsledningens krav, och internrevisionens incitament att följa dem, visar 

tidigare forskning på varierande resultat. Sarens och De Beelde (2006) säger att om 

internrevisionen följer företagsledningens krav står företagsledningen bakom 

internrevisionens synpunkter och förslag till förbättringar. Det säger Lenz et al. (2017) emot 
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och syftar på att internrevisionen blir missvisande om internrevisionen tar hänsyn till alla 

företagsledningens krav. Respondenterna håller med Sarens och De Beelde (2006) och tycker 

att internrevisionen ger företaget mer om företagsledningen står bakom den. De menar också 

att cheferna för de olika processerna tar till sig det internrevisionen säger om 

företagsledningen arbetar mot samma mål som internrevisionen.  

 

6.3.2 Objektivitet 

Internrevisionens roll ska vara objektiv för att kunna bidra med effektiv bolagsstyrning till 

företaget. Objektiviteten kan dock bli hotad av att företagsledningen försöker påverka det 

interna revisionsarbetet, genom att internrevisionen utförs enbart för att gynna företagets 

resultat (Rose, Rose & Norman, 2013; Omar & Stewart, 2015). Respondenterna säger att det 

ibland är svårt att hålla internrevisionen objektiv. De syftar framför allt på två faktorer som 

påverkar objektiviteten. Den ena faktorn är om internrevisorn arbetat länge på företaget och 

känner väl till medarbetarna och hur verksamheten fungerar. I det fallet kan internrevisionen 

bli påverkad, eftersom internrevisorn redan vet vad verksamhetens problem består av. 

Respondenterna menar att det är en fördel att göra internrevision på andra orter inom 

företaget, än den de själva sitter på. Den andra faktorn är att internrevisorn vill vara lojal mot 

företaget. Det kan beskrivas som en krock mellan lojaliteten mot företaget och objektiviteten. 

Internrevisionen bidrar med förbättringar till företaget, men upplevs ibland som en negativ 

tillrättavisning av företagets verksamhet.  

 

6.3.3 Kommunikation 

Enligt Khelil et al. (2016) borde kontinuerlig kommunikation mellan företagsledning och 

internrevision leda till att företagets verksamhet förbättras. Enligt respondenterna är det 

viktigt att internrevisorerna är insatta i företagets verksamhet och att de kontinuerligt 

kommunicerar sina upptäckter till företagsledningen. Genom att internrevisionen kontinuerligt 

kommunicerar sina upptäckter till företagsledningen, får företagsledningen information om 

vad som behöver förändras i verksamheten. Det kan leda till att företaget åtgärdar problemen 

tidigt och därmed förhindrar att företaget påverkas av bristerna. Det är också viktigt att 

internrevisionen och företagsledningen arbetar mot samma mål, enligt respondenterna. För att 

det ska ske säger respondenterna att internrevisorn behöver medverka på möten med 

företagsledningen för att de ska komma överens om vilka mål som eftersträvas.  
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6.3.4 Substitut/komplement 

Enligt tidigare forskning kan internrevisionen påverka företagets revisionskostnader. Enligt 

respondenterna blir inte revisionskostnaderna högre beroende på graden av den interna 

revisionskvalitén. Den enda faktorn som gör att revisionskostnaderna ökar är om 

internrevisionen är för dåligt utförd och ett återbesök av externrevisionen krävs. Det liknas 

med Singh och Newbys (2010) studie som förespråkar komplement-perspektivet. Dock 

uppfylls inte kraven för att internrevisionen ska ses som ett komplement eftersom 

revisionskostnaderna ökar endast vid eventuella återbesök.  

  

En del respondenter anser att revisionskostnaderna blir lägre om internrevisionen är av hög 

kvalité. De respondenter som anser att kostnaderna blir lägre sitter i företagsledningen. 

Respondenterna som arbetar med internrevision anser inte att kostnaderna varken blir högre 

eller lägre. Det beror på att kostnaderna för externrevisionen styrs av centrala avtal som 

företaget tecknat med den externa revisionsbyrån. Det liknar substitut-perspektivet eftersom 

kostnaderna minskar eller är oförändrade (Axén, 2017).  

 

6.3.5 Intern revisionskvalité 

Enligt tidigare forskning kan externrevision använda sig av företagets internrevision. 

Beroende på kvalitétsgraden av internrevisionen använder externrevisionen det interna 

revisionsarbetet (Felix, Gramling, & Maletta, 2001). Respondenternas svar visar på att 

internrevision bidrar till externrevisionen på olika sätt. Med det menar respondenterna att det 

krävs extra ansträngning av externrevisorerna, eftersom de behöver sätta sig in i 

internrevisionen och kan därmed utföra en mer rättvisande granskning av företaget. 

Ytterligare en faktor som internrevisionen bidrar med i förhållande till externrevisionen är att 

internrevision kan användas som varningssignal om vad externrevisionen kommer att granska.  

 

6.3.6 Interna krav 

Enligt Alic och Rusjan (2011) används internrevision för att säkerställa att de krav som krävs 

av företagets certifieringar levs upp. Från respondenterna har det framkommit att 

internrevision också är ett kriterium för att företaget ska kunna behålla vissa certifieringar. 

Det har också framkommit under intervjuerna att internrevisorn behöver ha tillräcklig med 

kunskap om företagets certifieringar för att kunna dra slutsatser om företaget lever upp till 

kraven eller inte. Andra interna krav kopplat till internrevision, som belysts av 

respondenterna, är bland annat juridiska krav, policys, säkerhetskrav samt miljö- och 
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arbetsmiljökrav. Internrevisionens uppgift är, enligt respondenterna, att kontrollera att 

företaget följer dessa krav.  

 

6.4 Utvecklad analysmodell 

Analysmodellen visar på olika faktorer som påverkar internrevisionens roll, samt dess 

samverkan med företagsledningen och externrevision. För att göra modellen tydligare och ge 

internrevisionens roll och samverkan en rättvisare bild, utifrån empirin, har ytterligare två 

faktorer lagts till i modellen. Faktorerna som lagts till är övriga intressenter och trygghet.    

  

Förutom företagsledningen och externrevision har internrevisionen andra intressenter som 

påverkar arbetet och som de kommunicerar med. De externa intressenterna, exempelvis 

kunder, moderbolag och leverantörer, samverkar med internrevisionen genom att de påverkar 

arbetet och hjälper till att minimera risker. Det finns även interna intressenter, exempelvis 

samordnare och arbetsledning, som påverkar internrevisionens arbete eftersom de arbetar med 

de processer som internrevisionen granskar. 

  

Trygghet för företaget är något som flera av respondenterna förklarar att internrevision bidrar 

till. En av respondenterna liknar internrevisionen med “en stark backlinje” som utgör 

ryggraden i företaget. Med denna liknelse tyder det på att internrevisionens roll har utvecklats 

och blivit en betydande och stark beståndsdel i företaget. Internrevisionen är inte bara en 

kompletterande del i företaget, utan har tagit steget till att bli en viktig funktion för företags 

överlevnad.   

  

Studien antyder att intern revisionskvalité och substitut-/komplementperspektivet har ett 

samband med varandra i förhållande till externrevision. Beroende på företagets interna 

revisionskvalité påverkas utfallet av företagets externa granskning.  
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Figur 6.1 Utvecklad analysmodell 
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7. Slutsats  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser om internrevisionens samverkan och roll. 

Därefter presenteras studiens bidrag, egna reflektioner och begränsningar för studien. 

Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning för att bidra med nya förslag till vad 

som kan studeras i framtiden. 

 

7.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att skapa förståelse för internrevisionens roll genom att belysa hur 

internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision. För att få svar på 

frågorna om vilken roll internrevisionen har och dess samverkan med företagsledningen och 

externrevisionen, har intervjuer genomförts. Intervjufrågorna har delats in i öppna och djupa 

frågor som berör internrevisionen och två av dess intressenter, det vill säga företagsledningen 

och externrevision. Slutsatsen av studien är att internrevisionen har en betydande roll på 

företaget. Internrevisionen kontrollerar företagets krav, samverkar med företagsledningen och 

externrevisionen, samt att de samverkar med andra på företaget. 

  

Analysen visade att analysmodellen inte var komplett. Två nya underliggande perspektiv, 

övriga intressenter och trygghet, var relevanta för analysmodellen. Det bidrog med att 

analysmodellen utökades med dessa två underliggande perspektiv.  

 

7.1.1 Samverkan 

Internrevisionen samverkar i stor del med hela företaget, men även med företagets externa 

intressenter. Internrevisorn har inte daglig kontakt med alla intressenter, utan de blir istället 

påverkade av vad intressenterna tycker och vill att företaget ska göra. Företagsledningen 

förväntar sig att internrevisionen är coachande samt att det är en styrningsmekanism och ett 

stöd för hela företaget. Det betyder att företagsledningens representanter har förväntningar på 

internrevisionen. De förväntar sig också att internrevisionen följer riktlinjer och lagkrav. 

Objektivitet är också en förväntning företagsledningen har på internrevisionen, vilket 

motsäger tidigare forskning. Däremot är det svårt för internrevision att vara objektiv gentemot 

företaget. För att internrevisionen ska göra ett bra arbete är det viktigt att företagsledningen 

har en positiv syn på arbetet, eftersom företagsledningens syn på internrevision påverkar hela 

företaget. Internrevisionen har daglig kontakt med företagsledningen och det är viktigt för 

kvalitén på arbetet att de har god kontakt med varandra.  
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Det är viktigt för hela företaget att god kontakt behålls mellan alla medarbetare och att de är 

öppna för kommunikation. Smith (2005) nämner att det är viktigt att internrevisionen 

kommunicerar, och då framförallt har god kommunikation med företagsledningen. Intern- och 

externrevisionen har kontakt med varandra, oftast strax före, under och strax efter 

revisionsperioden. 

Studien visar inte på en klar bild om internrevisionen är ett substitut eller komplement till 

externrevisionen, vilket liknas med tidigare forskning (Felix, Gramling & Maletta, 2001: Hay, 

Knechel & Ling 2008). Något som påverkar om internrevision kan ses som ett substitut eller 

komplement är hur god den interna revisionskvalitén är. Kvalité är däremot inte viktigt endast 

mellan intern- och externrevisionen, utan även för hela företaget.  

För att företaget ska få behålla sina certifikat krävs det att de har internrevision på företaget. 

Certifikat är viktigt för att företaget ska lyckas på marknaden och för att inneha kontroll på 

kraven som marknaden ställer.  

 

7.1.2 Roll  

Internrevisionens roll har blivit allt mer uppmärksammad. Det har gjort att företaget är mer 

insatta i internrevisionen och att dess syn på den har förändrats positivt. Respondenterna 

tycker ändå att företaget inte har helhetsbilden av internrevisionen. Sarens och De Beelde 

(2006) säger att internrevisionens roll består av att utveckla och kontrollera interna processer, 

säkerställa företagets effektivitet samt att utföra arbetet på ett objektivt sätt. Internrevisionens 

roll består också av att kontrollera juridiska aspekter och kundkrav åt företaget. Denna slutsats 

innebär att respondenterna och forskningen har ett liknande resonemang om vilka 

arbetsuppgifter internrevisionen ska utföra på företaget.  

  

För att internrevisionen ska kunna bidra till företaget på bästa sätt är det viktigt att 

företagsledningen stöttar internrevisionens arbete. Som tidigare nämnts är det en förväntning 

att internrevisionen ska vara objektiv i sin roll för att kunna bidra med en effektivare 

verksamhet. Att vara objektiv mot företaget är inte enkelt för internrevisionen, eftersom 

internrevisionen vill vara lojal mot företaget och sin arbetsplats.  

Inom internrevisionens roll är kommunikation en viktig beståndsdel. Det är viktigt att 

internrevisionen och företagsledningen har kontakt med varandra, eftersom internrevisionen 

ska kunna kommunicera sina upptäckter till företagsledningen. Denna kontakt hjälper 



  Berg & Bremberg 

66 
 

företaget att få kontroll på vad som behöver granskas, samt få kontroll på verksamheten. Det 

är också viktigt att internrevisionen och företagsledningen arbetar mot samma mål. Det 

antyder att internrevisionen bidrar till att reducera informationsasymmetri i företaget. 

  

Det finns delade åsikter angående internrevisionens påverkan på företagets 

revisionskostnader. Det som framgick av respondenterna, till skillnad från tidigare forskning, 

var att företagets revisionskostnader är oförändrade trots hög kvalité på internrevisionen. 

Internrevision är ett måste för att företaget ska kunna behålla sina certifikat, enligt Alic och 

Rusjan (2011). Det har bekräftats av respondenterna, vilket antyder att internrevisionens roll 

innebär att vägleda företaget för att behålla certifikaten. Slutsatsen är att internrevisionen har 

en betydande och stark roll i företaget.  

 

7.2 Studiens bidrag 

Studiens bidrag består av både teoretiskt och socialt bidrag, vilket presenteras här nedan. 

Teoretiskt bidrag behandlar hur studien bidragit till forskningen om internrevision och socialt 

bidrag behandlar hur studien bidragit till samhällets och företagens syn på internrevision.  

 

7.2.1 Teoretisk bidrag  

Studien har bidragit till en bredare förståelse för hur internrevisionens roll ser ut samt skapat 

en förståelse om hur viktig internrevision är för företaget. Tidigare forskning visar på att 

internrevisionen tillför mest till företaget när den hålls objektiv (Kral, 2013). Det antyds även 

av studien. Tidigare forskning säger att företagsledningen försöker påverka internrevisionen 

till sin egen fördel (Khelil, Hussainey och Noubbigh, 2016: Fountain, 2016). Av studien 

framkommer motsatsen eftersom internrevision och företagsledningen samverkar mot 

gemensamma mål och förbättra verksamheten. Internrevisionens roll består, i denna aspekt, 

av att stödja företagsledningen i att utveckla och effektivisera företagets processer. Den bidrar 

också med att minska informationsasymmetrin i företaget eftersom internrevisionen 

kontinuerligt rapporterar information och avvikelser, likt vad Zaman och Sarens (2013) säger. 

  

Tidigare forskning påstår att internrevisionen antingen är ett substitut eller komplement till 

externrevisionen (Axén, 2017: Zain, Zaman, & Mohamed, 2015). Slutsatsen av studien 

antyder på inget av dessa perspektiv. Studien visar dock på att intern revisionskvalité påverkar 

vad externrevisionen granskar i företaget likt med Felix et al. (2006) och Qasim och Said 

Suwaidans (2010) forskning.   
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Studien har bidragit med en förståelse att det inte bara är företagsledningen som har krav på 

internrevisionen, vilket Sarens och De Beelde (2006) nämner. Studien har bidragit med att 

internrevisionens roll också består av att ha kontroll över juridiska aspekter och kundkrav. 

Tidigare forskning har visat på att internrevision har en viktig kommunikativ roll inom 

företaget (Smith, 2005). Det är däremot inte endast internrevisionen som ska kommunicera 

med företaget, utan medarbetarna behöver vara öppna och bidra med information, antyder 

studien.  

 

7.2.2 Socialt bidrag 

Eftersom studien syftar till att ge en övergripande och bättre förståelse för internrevisionens 

roll på företaget genererar studien också ett socialt bidrag. Internrevision har inte varit 

utforskat i samma utsträckning som externrevision, vilket antyder att innebörden av 

internrevision inte framkommit i lika hög grad. Studien visar på att internrevisionen är en 

viktig funktion som bidrar med förbättring och säkerhet, trots att det föreligger ett 

förväntningsgap inom företaget. Internrevisionen är därför en funktion som bör 

uppmärksammas i företagsvärlden, eftersom dess betydelse gynnar både interna, men också 

externa intressenter.  

 

7.3. Egna reflektioner och begränsningar 

Empirin som samlats in består av intervjuer som kan göra att analysen inte blir helt objektiv, 

eftersom forskarens egna tankar och reflektioner kan påverka resultatet. Då forskaren kan 

påverka resultatet innebär det att någon annan kan tolka materialet annorlunda. Intervjuer kan 

också leda till att respondenterna tolkar frågorna fel.  

  

Respondentens svar speglar inte hela företagets tankar, vilket kan göra det svårt att få en 

helhetsbild av företagets perspektiv, när endast en eller två personer från företaget blir 

intervjuade. Det är inget som säger att hela företaget tycker samma sak. Därmed uppkommer 

risken att studien visat på ett snedvridet resultat. Respondenterna kan påverka sina svar 

eftersom de kan välja att säga det som låter bra eller hur de vill att företaget ska speglas. 

Resultatet av studien kan också bli snedvridet då externrevisionens perspektiv, som har en 

betydande roll i studien, inte har tagits hänsyn till. Intressenterna till internrevisionen i studien 

är företagsledningen och externrevisionen, som även är betydande i analysmodellen. Studiens 

resultat kan därmed bli påverkat eftersom båda intressenterna inte ingår i urvalet. 
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Externrevisionens perspektiv och åsikter saknas, därmed visar inte studien hur de ser på 

samverkan med internrevisionen och företagsledningen. 

  

Studien kan påverkas av att två av respondenterna har andra befattningar än vad som var tänkt 

att utforska. Den ena respondenten satt inte med i företagsledningen, utan i regionsledningen. 

Det kan leda till att svaren inte blir helt liknande resterande respondenters svar från 

företagsledningen. Den andra respondenten arbetar med internrevision, men satt även med i 

företagsledningen. Det kan göra att respondenten såg perspektiven från två synvinklar och att 

kontakten mellan internrevisionen och företagsledningen inte blev lik resterande 

respondenters svar. Dessa aspekter har tagits hänsyn till i resultatet och analysen. Därmed 

finns det inget som antyder på att dessa respondenter har påverkat studien på ett negativt sätt. 

 

7.4 Förslag på framtida forskning 

Eftersom det inte finns mycket forskning om internrevision är det många perspektiv som kan 

vara intressanta att studera. För att ge en ännu bredare förståelse över internrevisionens roll på 

företaget kan framtida forskning fokusera på vad övriga medarbetare anser om internrevision. 

Det kan bidra med ett annat perspektiv på internrevisionens roll. I det fallet kan denna studies 

resultat användas för att bidra med vad internrevisionen och företagsledningen tror att 

medarbetarna tycker om internrevision. När det gäller internrevisionens samverkan kan andra 

intressenters perspektiv på internrevisionen undersökas. Den studien kan bidra med en bättre 

förståelse om internrevision är viktig för hela företaget och vad företaget vet om 

internrevision. Dessa förslag kan också undersökas kvantitativt genom att formulera och testa 

hypoteser. Förslag på två sådana ges här nedan. 

 

1. Arbetsledningen på ett företag anser att internrevisorn är en börda.  

2. Internrevisionen samverkar kontinuerligt med företagets revisionskommitté.  
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Bilaga 1 Intervjuguide - Internrevisor 
Företaget 

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 Får vi nämna företagets namn i vår uppsats? Får vi göra en kort beskrivning av företaget i 

uppsatsen?  

 Hur länge har du arbetat med intern revision? 

 Har du haft några andra befattningar på företaget tidigare? Varför bytte du inriktning? 

 Kan du berätta kort om ditt arbetsutförande på företaget?  

 Hur ofta utför du intern revision på företaget?  

 Gör du intern revision på andra företag också? I så fall hur många? Lägger du ner lika 

mycket tid på alla företag? 

 Varför har ni intern revision på ert företag? 

 I hur stor utsträckning har ni intern revision? Vilka faktorer beror detta på? (Ex. storlek, 

budget)? 

 Hur ser den interna revisionens funktion ut på ert företag? Finns det några processer som 

är viktigare än andra? 

 Förklara vilka förväntningar du tror företaget har på den interna revisionen? Varför?  

 Finns det några krav företaget har som du måste följa? Vilka?  

 Upplever du svårighet i att vara objektiv? I så fall, varför och på vilket sätt? 

 Hur delaktig anser du att intern revisorn är i företagets arbete? Går det att se den interna 

revisionen som en kompletterande roll inom företaget? 

 Varför är den interna revisionen viktig för företaget? Bidrar den till något värdeskapande? 

 Vad tror du andra på företaget tycker om intern revision? 

 Finns det några nackdelar med att ha intern revision på företaget? 

 

Intressenterna - företagsledningen och extern revisorn  

 Förklara hur du anser att arbetet mellan internrevision och företagsledning fungerar inom 

företaget? Arbetar ni var för sig eller tillsammans?  

 Anser du att företagsledningen har förväntningar på dig som intern revisor? Vilka 

förväntningar har de?  

 Anser du att företagsledningen har en påverkan på det interna revisionsarbetet? I så fall på 

vilket sätt? 
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 Bidrar den interna revisionen med något till den externa revisionen?  Vad och på vilket 

sätt? 

 Vilken data tar den externa revisionen del av? 

 Anser du att samarbete mellan intern och extern revision påverkar företagets 

revisionskostnader? Varför? 

 Hur mycket kontakt har du med företagets externa revisor? Arbetar ni ihop kontinuerligt 

under året eller har ni mest kontakt under en viss period?  

 Finns det vissa intressenter vars inflytande prioriteras i ditt arbete? 

- Varför prioriteras dessa?  

- Hjälper och underlättar dessa intressenter dig mer i ditt arbete? 

- Vänder du dig först till dem? 

 Finns det något du vill komplettera intervjun med innan vi avslutar den?  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Berg & Bremberg 

75 
 

Bilaga 2 Intervjuguide - Företagsledning 

Internrevision  

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 Får vi nämna företagets namn i vår uppsats? Får vi göra en kort beskrivning av företaget i 

uppsatsen?  

 Vilken arbetsuppgifter har du på företaget? Hur länge har du arbetat på företaget?  

 Har du haft några andra befattningar på företaget tidigare? I så fall, varför bytte du 

inriktning?  

 Vad har du för generell syn på internrevision?  

 Vad är det som påverkar din syn på internrevision? 

 På vilket sätt anser du att internrevision är delaktigt i företaget? Varför/varför inte? 

 Har du förväntningar på internrevisionen? Varför/varför inte? Vilka är dessa förväntningar 

i så fall?  

 Är det några specifika processer som du anser att internrevisionen ska undersöka mer 

specifikt? 

 Vid ökad risk kring en process, anser du att internrevisorn ska rapportera detta till dig 

först? Varför/varför inte?  

 Vilka risker tycker du att den interna revisionen ska lägga mest fokus på? Exempelvis, 

operationella eller finansiella? 

 Hur mycket kontakt har du med företagets internrevisor? Arbetar ni ihop under hela året 

eller har ni mest kontakt under en viss period?  

 

Intressenterna - företagsledning och extern revisorn  

 Hur arbetar och kommunicerar företagsledningen med intern revision? Arbetar ni ihop 

eller självständigt?   

 Förklara hur du tycker att samarbetet mellan intern revision och företagsledningen ska se 

ut?  

 Vilket ansvar tycker du att företagsledningen har i det interna revisionsarbetet? Varför? 

 Anser du att intern revisorn är en del i företagsledningens arbete? Varför/varför inte?  

 Förklara vilka intressenter, förutom företagsledningen, du tycker är betydande i den 

interna revisionens arbete? Varför? 

 Vem av intern- eller externrevisorn har du mest kontakt med under arbetets gång? varför? 
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 Upplever du att den interna revisionen bidrar med något till det externa revisionsarbetet? 

Varför/varför inte? 

 Anser du att samarbete mellan intern och extern revision påverkar företagets 

revisionskostnader? Varför? 

 Finns det något du vill komplettera intervjun med innan vi avslutar den?  

 


