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Förord 
 
Denna magisteruppsats gällande internrevisorns hantering av rollkonflikter har skrivits under 10 
veckors tid vid avdelningen för Redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet. Vi vill 
inleda med ett stort tack till de respondenter som ställt upp på intervjuer. Utan deras bidrag 
hade vi inte haft möjligheten att genomföra denna studie. Vidare vill vi tacka vår handledare, 
som med många värdefulla råd och ett stort engagemang varit ett stöd under arbetets gång och 
underlättat genomförandet av undersökningen. Slutligen vill vi även tacka de opponenter som 
bidragit till en intressant resa som slutligen resulterat i sammanställningen av denna studie. 
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Sammanfattning 
 
Som en följd av ekonomiska kriser de senaste åren har intresset för internrevision vuxit. 
Internrevisorn har dels en försäkrande och dels en konsulterande roll som till viss del har 
motstridiga intressen, vilket leder till att rollkonflikter mellan dessa två roller uppstår. Det finns 
ett behov att belysa hur dessa rollkonflikter hanteras av internrevisorn samt vilka 
situationsfaktorer som påverkar denna hantering. Undersökningens syfte är därför att beskriva 
hur internrevisorer upplever och hanterar rollkonflikter och identifiera olika situationsfaktorer 
som påverkar denna hantering. Undersökningen syftar även till att presentera en modell som 
förklarar de viktigaste situationsfaktorerna. Efter att en litteraturstudie genomförts framställdes 
en teoretisk referensram för att skapa en relevant grund för undersökningen. Därefter gjordes 
metodval som ansågs lämpliga för att genomföra den empiriska datainsamlingen. Det empiriska 
materialet samlades in från internrevisorer arbetandes vid stora svenska företag noterade på 
stockholmsbörsens OMX Large Cap-lista genom semistrukturerade telefonintervjuer. Efter 
genomförd analys av det insamlade empiriska materialet visar undersökningens resultat hur 
internrevisorer hanterar rollkonflikten mellan den försäkrande rollen och den konsulterande 
rollen samt vilka situationsfaktorer som främst påverkar denna hantering. Hantering sker främst 
genom strikta rolldefinitioner som ofta resulterar i att internrevisorn i första hand utför 
försäkrande arbete. Några av de främsta situationsfaktorer som påverkar internrevisorns 
rollkonfliktshantering visade sig vara de regelmässiga förutsättningarna, internrevisorns 
samarbete med styrelse och styrare samt mottagarens förväntningar. 
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Abstract 
 
As a result of recent years of economic crises the interest for internal auditing has grown. The 
internal auditor has both an assuring and a consulting role, which to some extent has 
conflicting interests. This leads to role conflicts between these two roles arising. A need exists 
to illustrate how the internal auditor handles these role conflicts, and which factors affects this 
handling. Therefore, the purpose of this study is to describe how the internal auditor 
experiences and handles role conflicts and to identify factors that affect this handling. The study 
also has the purpose to present a model that compiles important factors. After literature studies 
were carried out a theoretical framework was made to create a relevant basis for the study. 
Thereafter methodology choices that were deemed appropriate to carry out the empirical data 
collection were made. The empirical material was collected from internal auditors working in 
large Swedish companies listed on the Stockholm stock exchange OMX Large Cap list by 
semi-structured telephone interviews. The completion of the analysis of the collected empirical 
material shows how internal auditors handle the role conflicts between the assuring role and 
the consulting role and what the main factors affecting the handling of these conflicts are. 
Handling is done primarily by strict role definitions that often result in the internal auditor 
primarily performing assurance services. Some of the key situational factors that influence the 
internal auditor's role in conflict handling emerged as the regulatory environment, the internal 
auditors cooperation with management and the recipient's expectations. 
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1. Problemdiskussion 
 
Enron, Worldcom och Skandia är internationella storbolag som alla drabbades av större 
ekonomiska skandaler inom ledningsgrupperna i inledningen av 2000-talet (Skinner & Spira, 
2003). Som ett resultat av bland annat dessa skandaler har intresset för corporate governance 
ökat (Rezaee, Olibe & Minmier, 2003; Van Peursem, 2005). Med corporate governance avses 
enligt Spencer Pickett (2004) hur en organisation styrs och kontrolleras, hur effektivitet uppnås 
och hur risk hanteras, vilket även Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) anser. Bara i 
USA uppgår den årliga kostnaden för bedrägerier till över 400 000 miljarder dollar (Hillison, 
Pacini & Sinason, 1999). Sett ur ett internationellt perspektiv har ett flertal nationer lagstadgat 
att noterade bolag ska ha en enhet som ansvarar för de interna kontrollerna, att corporate 
governance efterföljs. Den amerikanska Sarbanes-Oxley Act (Myers & Ziegenfuss, 2006), den 
brittiska The Turnbull Report (Zaman, 2001) och även Sveriges Svensk kod för bolagsstyrning 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008) är alla exempel på lagstadgade riktlinjer gällande 
noterade bolags corporate governance. 
 
Till följd av att corporate governance och de nya lagarna och riktlinjerna uppmärksammats i 
allt högre utsträckning faller det sig naturligt att även internrevision har fått en mer 
framträdande roll inom noterade bolag (Van Peursem, 2005). Internrevision ska enligt Institute 
of Internal Auditors (2009), Ahmad och Taylor (2009) och Adams (1994) på ett oberoende 
och objektivt sätt försäkra och konsultera i ett företag för att säkerställa företagets 
måluppfyllnad. De arbetsuppgifter som internrevisorn utför kan delas in i två distinkta roller, en 
försäkrande roll och en konsulterande roll enligt Bou-Raad (2000), Nagy och Cenker (2002) 
och Skinner och Spira (2003). Burns, Greenspan och Hartwell (1994) lyfter även fram vikten 
av att internrevision bibehåller en hög auktoritet och objektivitet gällande både den 
konsulterande och den försäkrande rollen. 
 
En roll definieras av Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) och Lindvall (2009) 
som de förväntningar och ansvar som föreställs av en aktör, medan Burns och Baldvinsdottir 
(2005) definierar begreppet som något som måste tolkas utifrån sammanhanget och är 
komplext samt trögföränderligt. När en roll ska analyseras menar Lindvall (2009) vidare att det 
är viktigt att åtskilja jaget (I), mig (Me) och övriga aktörer (The generalized others). För 
internrevisorn är det av större vikt att se till Lindvalls mig-del, då denna innebär de roller som 
aktörer kan ikläda sig i sociala sammanhang, exempelvis olika yrkesroller, med betoning på 
vikten av de förväntningar och det ansvar som aktörerna har och ställs inför. 
 
Internrevisorns roll som försäkrare beskrivs av både Bou-Raad (2000) och Van Peursem (2004) 
som en utvärdering, där internrevisorn ständigt bidrar till mer utvecklade interna kontroller 
och bättre styrning genom att utvärdera de redan befintliga interna kontrollerna och 
styrningens effekter med ett oberoende förhållningssätt. Van Peursem (2004) och Chambers 
(2006) menar att internrevisorns försäkrande roll även består av att kontrollera styrelsens arbete 
med hantering av risk, då det är de som är ytterst ansvariga för denna. Hass, Abdolmohammadi 
och Burnaby (2006) menar att dessa interna kontroller kan bestå av finansiell revision, revision 
av effektivitet samt revision av informationsflödet inom organisationen. Vidare menar Van 
Peursem (2004) att enheten för internrevision, i rollen som försäkrare, ansvarar för övervakning 
på grund av sin höga position inom organisationen. Dock är enheten en stabsenhet utan 
formell beslutsauktoritet som får informell auktoritet på grund av sin närhet till styrelsen (ibid.). 
Skinner och Spira (2003) menar att övervakningsansvaret som den försäkrande rollen har kan 
ses som polisiär och som ett resultat av ledningens misstro, då internrevisorer traditionellt 
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främst använts för att övervaka hur väl de anställda följt de av ledningen uppsatta processerna 
för intern kontroll. 
 
Internrevisorns andra roll, den konsulterande, utgår enligt Bou-Raad (2000) från 
organisationens affärsmål. Bou-Raad menar att internrevisorns konsulterande tjänster hjälper 
enheter att hantera risk på ett bättre sätt genom att identifiera problem och föreslå lösningar på 
dessa, vilket gör att arbetet till stor del sker proaktivt. Även Goodwin-Stewart och Kent (2006) 
och Sarens och De Beelde (2006) betonar internrevisorns roll som konsult inom riskhantering. 
Enligt Hass, Abdolmohammadi och Burnaby (2006) består internrevisorns konsulterande 
tjänster dessutom av personalutbildning, rådgivning gällande nya styrsystem, framställande av 
nya policies och förbättrande av de kvalitetssäkrande rutinerna. Även Van Peursem (2004, 
2005) anser att internrevision handlar om att skapa mervärde för organisationen genom att 
verka som rådgivande konsult till styrarna. 
 
Enligt Goodwin (2004), Mihret och Woldeyohannis (2008), Nagy och Cenker (2002) och 
Sarens och De Beelde (2006) rör sig internrevisorns yrkesroll ständigt från en försäkrande roll 
till en mer konsulterande roll. Samtidigt menar Hillison, Pacini och Sinason (1999) att det är 
viktigt att inte glömma bort internrevisorns försäkrande roll bland annat på grund av de stora 
kostnader som anställdas bedrägliga beteende kan medföra. Bedrägeri definieras av författarna 
(ibid.) som en avsiktlig handling av en eller flera individer inom ledning, anställda eller tredje 
part som resulterar i en finansiell skada eller förlust för organisationen. 
 
Vilken roll som internrevisorn ikläder sig är enligt Burns & Baldvinsdottir (2005) 
situationsberoende, vilket innebär att situationsfaktorer måste tas hänsyn till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas (Anthony & Govindarajan, 2007; Hatch, 2002). Dessa situationsfaktorer 
grupperas i företagsspecifika faktorer, faktorer från styrare och faktorer från mottagare. 
Företagsspecifika faktorer utgörs av övergripande företagsvariabler som till exempel 
företagsstorlek och bransch (Goodwin-Stewart och Kent, 2006). Faktorer från styrare utgörs 
enligt Nagy och Cenker (2002) av de företagsinterna faktorer som internrevisorns överordnade 
styr över, så som önskemål och nyckeltal, medan faktorer från mottagare enligt Van Peursem 
(2004) innehåller de faktorer som mottagarna av internrevisionen styr över, exempelvis 
återkoppling och förväntningar. 
 
På grund av internrevisorns olika roller kan enligt Ahmad och Taylor (2009) rollkonflikter 
uppstå. Lindvall (2009) och Buchanan och Huczynski (1997) menar att rollkonflikter uppstår 
när aktören själv eller av andra inte anses passa in i den tilldelade rollen. Dessa rollkonflikter 
uppstår ofta vid omstruktureringar eller när etablerade yrkesroller förändras. Både Van Peursem 
(2004) och Adams (1994) nämner konkreta exempel på detta då de menar att internrevisorer 
inte gärna går emot sina arbetsgivare. Förändringen av yrkesrollen från en mer försäkrande roll 
till en mer konsulterande roll har enligt Adams (1994) lett till att internrevisorer känner sig 
tvungna att leverera positiva besked och därför drar sig för att redovisa eventuella brister och 
andra negativa besked. Van Peursem (2004) lyfter även fram att förtroendeproblem kan uppstå 
när internrevisorn övervakar och samtidigt ger råd till styrare inom en organisation. Kahn, 
Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) menar att rollkonflikter kan grunda sig i den 
underliggande tvetydighet som internrevisorn kan uppleva på grund av bristfällig eller felaktig 
information. 
 
Ovanstående problemdiskussion leder till det valda undersökningsområdet, internrevisorn. 
Internrevisorn kan ikläda sig dels en försäkrande roll och dels en konsulterande roll och den här 
undersökningen fokuserar på den rollkonflikt som kan uppstå mellan dessa roller, hur dessa 
konflikter hanteras och upplevs av internrevisorn och hur olika faktorer påverkar detta. 
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Hur påverkar olika situationsfaktorer internrevisorns hantering av de rollkonflikter som uppstår 
mellan den försäkrande rollen och den konsulterande rollen inom bolag noterade på 
stockholmsbörsens OMX Large Cap? 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att: 

• Beskriva hur internrevisorn upplever och hanterar rollkonflikter som uppstår mellan 
den försäkrande rollen och den konsulterande rollen 

• Identifiera olika situationsfaktorer som påverkar internrevisorns hantering av 
rollkonflikter 

• Utforma en modell som kan förklara vilka de viktigaste situationsfaktorerna för 
internrevisorns hantering av rollkonflikten mellan den konsulterande rollen och den 
försäkrande rollen är 

 
 



Kapitel 2: Metod 

 4 

2. Metod 
Det här kapitlet beskriver hur undersökningen genomfördes genom att presentera valda 
metoder och motiveringar till dessa val, med hjälp av metodernas styrkor och svagheter. 
Kapitlet beskriver även hur intervjuerna genomfördes. 
 

2.1 Synsätt 
 
Eftersom undersökningen studerar dels internrevisorer och deras uppfattning och hantering av 
sina roller, konflikter mellan dessa och de bakomliggande situationsfaktorerna återfinns analyser 
av rollkonfliktshanteringen i centrum, tillsammans med internrevisorernas personliga 
reflektioner och åsikter. Detta stämmer överens med dels den beskrivning Arbnor och Bjerke 
(1994) ger av det analytiska synsättet och dels med Lundahl och Skärvads (1999) och Arbnor 
och Bjerkes (1994) beskrivning av aktörssynsättet. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) utgår det 
analytiska synsättet från befintlig, analytisk teori och söker ett samband mellan orsak och 
verkan, vilket överensstämmer väl med undersökningens utgångsläge som till stor del 
grundades på tidigare analytisk forskning. Då undersökningens syfte består av att undersöka hur 
internrevisorer hanterar rollkonflikter utifrån olika situationsfaktorer har undersökningen ett 
analytiskt synsätt, vilket även visas genom de telefonintervjuer som genomfördes då dessa inte 
gav möjligheten att uppfatta de intervjuades reaktioner eller observera deras verklighet. Med 
ett aktörssynsätt finns ingen absolut sanning, utan verkligheten är en social konstruktion skapad 
av aktörernas värderingar, föreställningar och intressen tillsammans med intervjuarnas 
uppfattning och tolkning av dessa (Lundahl & Skärvad, 1999; Arbnor & Bjerke, 1994). Då 
undersökningens syfte delvis består av att undersöka olika situationsfaktorers relevans ur 
internrevisorns perspektiv har studien även inslag av aktörssynsättet eftersom det utgår från 
individnivå och aktörernas uppfattningar av den verklighet som de agerar i (ibid.). 
 

2.2 Litteratursökning 
 
Denscombe (2006) rekommenderar att undersökningar inleds med att genomföra en 
litteraturöversikt för att skapa en bild av tidigare forskning inom området, identifiera de 
huvudsakliga problemområdena och därmed de hål undersökningen avser fylla. 
Litteratursökningen inleddes med sökningar via Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska 
universitet och dess databaser för vetenskapliga artiklar, Emerald och EBSCO. Litteratur söktes 
även via sökmotorn LUCIA. De sökord som användes presenteras nedan: 
 

• Management 
• Assurance 
• Internal Control 
• Internal Auditing 
• Role 
• Fraud risk 
• Risk management 
• Business continuity 

• Supervision 
• Role conflict 
• Role ambiguity 
• Value Added 
• Corporate governance 
• Role theory 
• Audit committee 

 
Sökningarna genomfördes under tidsperioden 2:a november till 3:e december 2009 och 
sökorden användes både var för sig och i kombinationer med varandra. Även de svenska 
översättningarna av orden användes. Förslag på relevant litteratur mottogs också från 
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handledaren och kedjesökningar genomfördes med utgångspunkt i tidigare funna relevanta 
artiklars referenslistor. Under litteratursökningarna konstaterades att den vetenskapliga 
tidskriften Managerial Auditing Journal innehöll mycket relevant information, vilket gav 
upphov till en mer grundlig granskning av denna tidskrift och dess artiklar via Emerald’s 
databas. Detta litteratursökningssätt stämmer väl överens med vad Svenning (2000) beskriver 
som ett av lättaste och bästa sätten att hitta relevant litteratur. 
 

2.3 Strategi 
 
Då undersökningen utgått från teoretiska referensramar för att sedan undersöka hur dessa 
teorier uppfattades och tolkades av aktörerna i empirin så har, enligt Johansson Lindfors (1993), 
undersökningen ett deduktivt angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet visar sig i 
undersökningen genom att internrevisorns roller som försäkrare och som konsult samt de 
situationsfaktorer som påverkar dessa identifierats i teorin, för att sedan empiriskt undersöka 
hur internrevisorn hanterar konflikter mellan dessa roller beroende på situationsfaktorerna. 
 
Valet att använda sig av fallstudier motiverades med en önskan om att få en förståelse för och 
förklara hur och varför internrevisorer agerar och tänker som de gör i situationer där 
rollkonflikter uppstår genom att undersöka flera aktörers uppfattning gällande rollkonflikter. 
Enligt Yin (2007) är därmed fallstudier en lämplig strategi för att angripa dessa frågor. Svenning 
(2000) menar att det bästa sättet för att komma en organisation eller aktör nära är att använda 
sig av fallstudier, vilket ytterligare stödjer valet att använda sådana. Det som enligt Johannessen 
och Tufte (2003) är karakteristiskt för fallstudier är ett tydligt avgränsat fall, vad som inte ingår i 
detta fall samt en detaljerad beskrivning av fallet. Det viktiga är att undersökaren får fram det 
som är väsentligt och säreget från fallet (ibid.). I undersökningen har enbart internrevisorer och 
deras uppfattningar undersökts, vilket också blir fallens avgränsningar. Då undersökningen 
samlar data från ett flertal olika fall kan den enligt Yin (2007) klassas som en flerfallsstudie. 
Detta innebär att problemet undersöktes inom olika fallstudieobjekt (ibid.). 
 
Enligt Johannessen och Tufte (2003) finns det två extremer rörande vilken sorts data som 
samlas in, kvalitativ och kvantitativ. Eftersom undersökningen studerade aktörers uppfattningar 
gällande rollkonflikter och hanteringen av dessa föll sig valet att samla in främst kvalitativa data 
mer naturligt, då dessa uppfattningar kan vara svåra att samla in i kvantitativ form. Vid 
kvalitativa datainsamlingar kan det slutliga urvalet av respondenter mindre till antalet eftersom 
mer djupgående data samlas in från varje respondent (ibid.). 
 

2.4 Val av fal l studieobjekt 
 
Undersökningen utfördes på sex stora bolag noterade på stockholmsbörsens OMX Large Cap-
lista. Bolagen var ABB, AstraZeneca, Husqvarna, NCC, Nordea samt Swedbank. Då noterade 
bolag har större krav på sig rörande internrevision ansågs sådana bolag vara lämpliga att 
genomföra undersökningen på. Urvalet påbörjades då det konstaterades att noterade bolag i 
Sverige ska följa svensk kod för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008). 
Därefter studerades stockholmsbörsens OMX Large Cap-lista för att hitta lämpliga bolag att 
genomföra undersökningen på. Bolagens hemsidor granskades för att undersöka huruvida 
bolagen i fråga hade intern internrevision. De bolag som hade sådan kontaktades sedan via e-
post med en intresseförfrågan, vilket också gav en bekräftelse på att bolagen verkligen hade 
intern internrevision då informationen på hemsidorna i vissa fall kunde vara bristfällig. 
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Telefonkontakt togs sedan med de intresserade bolagen och tid för intervjuer bokades. 
Sammanlagt kontaktades 32 företags internrevisorer, varav 6 ställde upp på intervjuer. Bortfallet 
förklaras genom dels en bristfällig svarsfrekvens och dels genom en brist på tid hos potentiella 
respondenter. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Vid granskning av Yin’s (2007) sammanställning av datainsamlingsmetoder fastslogs intervju 
som den mest lämpade primära datainsamlingsmetoden. Eftersom undersökningen 
genomfördes under en begränsad tidsperiod ansågs det viktigt att fokusera på det aktuella 
problemet, vilket enligt Yin intervjuer lämpar sig väl för. Yin menar vidare att intervjuer ofta 
ger en djupare insikt i hur de intervjuade upplever kopplingar och samband. Syftet med 
intervjuerna var att samla data kring dels internrevisorernas personliga erfarenheter samt att 
samla speciell data som endast internrevisorer i den givna miljön besitter, vilket ytterligare 
stärkte valet av datainsamlingsmetod enligt både Denscombe (2006) och Johansson Lindfors 
(1993). 
 
Johannessen och Tufte (2003) menar att det finns två extrempunkter inom intervjuer, 
strukturerade och ostrukturerade, där strukturerade intervjuer utgår från en fast uppsättning 
frågor med en bestämd inbördes följd medan ostrukturerade intervjuer utgår från ett ämne och 
därmed får prägeln av ett samtal. Då undersökningens data samlades in med hjälp av en 
intervjuguide med öppna frågor utan direkt inbördes ordning klassas intervjun som ett 
mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad, semistrukturerad (ibid.). En semistrukturerad 
intervju främjar enligt Denscombe (2006) mer utvecklade svar från de intervjuade samtidigt 
som den behåller delar av en strukturerad intervjus säkerhet då det finns en intervjuguide att 
falla tillbaka på. Enligt Häger (2001) leder öppna frågor även till personligare och mer 
dramatiska svar som är mer lämpade för citat. 
 
För att genomföra de semistrukturerade intervjuerna valdes datainsamlingsmetoden 
telefonintervju. Denscombe (2003) menar att en fördel med intervjuer är att den relativa 
enkelheten att kontrollera intervjun när det som i detta fall endast är en person som är 
respondent och därmed endast är en person som intervjuarna kontrollerar. Denscombe menar 
vidare att telefonintervjuer ger ärliga och uppriktiga svar från respondenterna. Den 
intervjuguide som användes utformades med en strävan mot att undvika långa frågor, frågor 
med negativ ton, negationer, förutfattade frågor samt frågor som kan anses vara ledande. Detta 
är något som Patel och Davidsson (2003) rekommenderar intervjuarna att undvika vid 
utformningen av en intervjuguide. Vidare menar de att en intervjuguide bör inledas och 
avslutas neutralt, för att placera de frågor som rör undersökningens syfte mellan dessa frågor, 
något som tagits hänsyn till när intervjuguiden utformades (ibid.). 
 

2.6 Intervjuernas genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes via högtalartelefon i ett konferensrum på Luleå tekniska universitet 
för att möjliggöra båda intervjuarnas deltagande samt för att minimera externa 
störningsmoment. Intervjuerna spelades även in för att minimera bortfall, vilket även var 
motivet till de anteckningar som togs av båda intervjuarna under intervjuerna. De intervjuade 
hade i förväg fått intervjumaterial i form av en intervjuguide (bilaga 2) utformad för den 
intervjuade för att låta dem bekanta sig med frågorna och förbereda svar i lugn och ro. Detta 
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medförde även att eventuella oklarheter kring någon av frågorna kunde klaras upp innan 
intervjun startades. Intervjuarna hade även en för dem utformad intervjuguide (bilaga 1) i form 
av en checklista med faktorer som skulle diskuteras under intervjun. Detta för att säkerställa att 
alla områden som skulle behandlas verkligen diskuterades. De båda intervjuguiderna medförde, 
som planerat, att intervjuerna blev semistrukturerade då den inbördes frågeföljden i huvudsak 
efterföljdes och följdfrågor ställdes även där så var nödvändigt. 
 
Alla respondenter jobbade vid intervjutillfället med internrevision inom de valda företagen, 5 
av 6 har ekonomisk utbildning medan den sjätte respondenten var internrekryterad. Samtliga 
har en god insyn i företagets processer. Respondenterna har jobbat med internrevision i mellan 
1 och 20 år, två var chefer för respektive företags internationella internrevisionsavdelningar. 
Samtliga respondenter har erfarenhet från andra positioner, både inom nuvarande och tidigare 
företag. 
 

2.7 Metodproblem 
 
Med tanke på undersökningens karaktär, med data baserat på aktörernas upplevelser och 
intervjuarnas tolkning av dessa, är det svårt att med säkerhet kunna återskapa den med ett 
likvärdigt resultat, så kallad tillförlitlighet, då betydande faktorer ständigt förändras 
(Denscombe, 2006). För att öka undersökningens tillförlitlighet och möjliggöra att samma 
resultat ska kunna finnas vid en liknande undersökning finns intervjuerna beskrivna, 
intervjuguiderna bifogade (bilaga 1-2) och urvalet av företag beskrivet, vilket enligt Yin (2007) 
är en viktig aspekt för att öka undersökningens tillförlitlighet. Att delge respondenterna 
intervjuguiden i förväg kan medföra mindre spontana svar då de i förväg kan förbereda sig 
(ibid.) Detta ansågs dock nödvändigt för att respondenterna skulle kunna sätta sig in i 
problemet och dess komplexitet grundligare. 
 
Validitet innebär enligt Yin (2007) i den utsträckning som undersökningen kan generaliseras 
och anses gälla för liknande situationer i liknande miljöer. Undersökningens validitet har ökats 
genom att avgränsa den teoretiska referensram som använts till att återspegla undersökningens 
syfte. Eftersom de intervjuade i undersökningen är insatta och kunniga inom området och även 
arbetar med internrevision inom sina respektive företag ökade undersökningens validitet 
ytterligare. Något som däremot kan anses ha minskat undersökningens validitet var valet att 
endast intervjua internrevisorer och därmed bara få deras perspektiv av verkligheten, men då 
detta val överensstämmer med undersökningens syfte anses det inte påverka validiteten i någon 
större utsträckning (ibid.). Ytterligare en faktor som kan ha minskat undersökningens validitet 
är den påverkan som intervjuarna kan ha haft på respondenterna under intervjutillfällena 
(ibid.). Detta är något som har uppmärksammats och samtidigt eftersträvats då intervjuguiden 
utformats för att utsätta den intervjuade för olika i förväg beskrivna situationer. 
 
Personliga intervjuer är enligt Denscombe (2003) den vanligaste intervjuformen när 
semistrukturerade intervjuer genomförs. Personliga intervjuer ansågs passa undersökningen 
eftersom de ger intervjuarna en möjlighet att även inhämta data från observationer av 
respondenternas kroppsspråk och reaktioner (Häger, 2001). På grund av tidsbrist och bristande 
finansiering valdes dock intervjumetoden telefonintervju, vilket innebar att fördelen med att 
kunna inhämta data från kroppsspråk, och till viss del även från reaktioner, uteblev. 
Denscombe (2003) menar dock att intervjuade vid telefonintervjuer ändå är lika ärliga och 
uppriktiga som vid personliga intervjuer, det finns alltså ingen anledning att tro att data som är 
insamlad via telefonintervjuer är mindre giltiga än data som insamlats via personliga intervjuer 
(ibid.). 
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2.8 Analys av insamlad data 
 
Dataanalysen har skett genom att jämföra den teoretiska referensramen med den undersökta 
empirin gällande hur internrevisorer hanterar rollkonflikter beroende på olika situationsfaktorer 
i vad Yin (2007) benämner som mönsterjämförelse. För att kunna generera kunskap om hur 
internrevisorn hanterar upplevda rollkonflikter beroende på olika situationsfaktorer har data 
från flera fall jämförts eftersom undersökningen replikerats på flera fall, vilket är nödvändigt 
enligt Yin (2007) och Miles och Huberman (1994). Miles och Huberman (1994) menar att 
analyser mellan flera fall även lämpar sig väl för att skapa förståelse och förklaringar, vilket 
överensstämmer väl med undersökningens syfte då det bland annat består av att skapa en 
förståelse för de situationsfaktorer som kan utsätta internrevisorn för rollkonflikter samt hur 
denne hanterar och upplever dessa. Författarna menar även att analyser mellan flera fall kan 
stärka en teori, då det möjliggör identifiering av avvikande fall.  
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3. Teoretisk referensram 
Kapitlet innehåller den teoretiska referensram som använts vid undersökningen. Inledningsvis 
presenteras teori för internrevision, följt av rollteori, teori kring rollkonflikter och 
rolltvetydigheter för att sedan avslutas med en genomgång av situationsfaktorer. 
 

3.1 Internrevision 
 
Stora, noterade, svenska bolag ska enligt Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) och 
Kollegiet för bolagsstyrning (2008) följa Svensk kod för bolagsstyrning, vilket bland annat 
innebär att styrelsen i dessa bolag är tvungna att inrätta ett revisionsutskott. Utskottets syfte är 
enligt Johansson et al (2005) att förbättra de interna kontrollerna inom företaget samt bidra till 
att den externa revisionen får en ökad kvalitet. Enheten för internrevision har som syfte att öka 
denna kvalitet.  
 
Enligt Institute of Internal Auditors (2009) har internrevisorn en oberoende och objektiv roll 
som både försäkrar och konsulterar med målet att skapa mervärde och förbättra företagets 
verksamhet. Dessutom hjälper internrevisorn företaget med sin måluppfyllnad genom att på ett 
systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt utvärdera och förbättra riskhantering, styrning 
och ledningsprocesser. Internrevision definieras av Institute of Internal Auditors som: 
 

Internrevisionen granskar att organisationens information är tillförlitlig och har integritet, att lagar 
och regelverk följs, att tillgångar skyddas, att resurser används effektivt samt att fastställda syften och 
mål uppnås. Internrevision hjälper en organisation att nå sina mål, genom att tillföra ett systematiskt, 
strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt 
ledningsprocesserna. Den är en oberoende, objektiv, säkrings- och konsultaktivitet, utformad för att 
tillföra värde och förbättra en organisations verksamhet. (www.theiia.org) 

 

3.1.1 Internrevisorn som försäkrare 
 
Institute of Internal Auditor’s definition av internrevisorn kan enligt bland annat Mihret och 
Woldeyohannis (2008) och Ahmad och Taylor (2009) delas in i två distinkta roller, en 
försäkrande samt en konsulterande. Enligt Hass, Abdolmohammadi och Burnaby (2006) består 
internrevisorns försäkrande roll främst av granskningsuppdrag, och Institute of Internal 
Auditors (2009) beskriver rollen som:  
 

En objektiv granskning av bevis för att ge en oberoende bedömning av styrning, riskhantering och 
kontroll av processer för organisationen. Exempel kan omfatta ekonomi, effektivitet, efterlevnad, 
systemsäkerhet och tillbörlig aktsamhet. (www.theiia.org) 

 
Den försäkrande rollens arbetsuppgifter består enligt Hass, Abdolmohammadi och Burnaby 
(2006) främst av kontroller rörande företagets finansiella aktiviteter samt hur väl effektiviteten 
av dessa optimeras, vilket även Goodwin (2004) anser. Vidare menar Hass, Abdolmohammadi 
och Burnaby (2006) att internrevisorn även granskar företagets måluppfyllnad av främst de 
finansiella målen och effektivitet, relevans, och efterlevnadsgrad av nuvarande interna 
kontroller. Även Van Peursem (2004) och Chambers (2006) menar att en av internrevisorns 
arbetsuppgifter består av kontroller, utvärderingar och rådgivning kring företagets interna 
kontroller. En annan viktigt uppgift som ligger hos internrevisorn är försäkring av effektivitet i 
interna informationsflöden och policies (Hass, Abdolmohammadi & Burnaby, 2006; Van 
Peursem, 2004). Chambers (2006) framhåller även att internrevisorn kontrollerar effektiviteten 
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av processer inom företaget medan Van Peursem (2005) beskriver detta genom att framhäva att 
det framför allt är kvaliteten i dessa processer som försäkras. 
 

3.1.2 Internrevisorn som konsult 
 
Den konsulterande rollen beskrivs av Van Peursem (2004) främst som en rådgivare och 
Institute of Internal Auditors (2009) håller delvis med om detta i sin beskrivning av rollen, som 
lyder: 
 

Rådgivning och relaterade kundserviceaktiviteter, natur och omfattning som överenskommits med 
kunden, är avsedda att tillföra värde och förbättra en organisations styrning, riskhantering och 
kontroll av processer utan att internrevisorn antar ledningsansvar. Exempel kan vara rådgivning, 
överläggning, underlättande aktiviteter och utbildning. (www.theiia.org) 

 
Internrevisorns konsulterande roll lyfts fram och specificeras även av Van Peursem (2005), 
Skinner och Spira (2003) och Rezaee, Olibe och Minmier (2003). Skinner och Spira (2003) 
beskriver den konsulterande rollen som en konsult med expertkunskap för att underlätta 
arbetet för styrare på alla nivåer inom en organisation. Van Peursem (2005) och Hass, 
Abdolmohammadi och Burnaby (2006) utvecklar detta ytterligare när de menar att 
internrevisorn ofta fungerar som en oberoende och objektiv konsult som kan assistera med råd 
under möten, till exempel inom kvalitetsteam. Hillison, Pacini och Sinason (1999) menar att 
en annan viktig del av internrevisorns roll som konsult består av att identifiera risker inom 
företaget och föreslå utredningar för att minimera effekten av dessa risker. 
 
Hass, Abdolmohammadi och Burnaby (2006) menar också att internrevisorn kan fungera som 
utbildare inom interna kontroller och styrsystem, på grund av sin expertkunskap inom dessa 
områden. Vidare framhåller även författarna att internrevisorn arbetar med att ta fram förslag 
till nya policies, något som de även får medhåll av från Van Peursem (2005). Hillison, Pacini 
och Sinason (1999) och Hass, Abdolmohammadi & Burnaby (2006) menar att internrevisorn i 
sin roll som konsult även får en betydande roll inom det interna utvärderingsarbetet, då främst 
gällande styrningen och dess anpassning efter den rådande miljön som företaget verkar i, både 
den externa och den interna. Rezaee, Olibe och Minmier (2003), Goodwin (2004), med flera 
framhåller även vikten av att internrevisorn har ett gott samarbete med företagets 
revisionskommitté för att underlätta samarbetet med den externa revisorn och därmed skapa 
värde genom dels sänkta kostnader för revisionen och dels genom en revision med högre 
kvalitet. Hass, Abdolmohammadi & Burnaby (2006) menar att detta är ett exempel på ett av de 
effektiviseringsuppdrag som internrevisorn i sin roll som konsult utför där värde skapas genom 
bland annat sänkta kostnader och bättre kvalitet. 
 

3.2 Påverkande faktorer vid rollens skapande 
 
En social roll definieras av Lindvall (2009) som andras förväntningar och uppfattning av det 
ansvar som en specifik aktör bör har i en given situation. Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och 
Rosenthal (1964) beskriver att en roll inom en organisation till stor del skapas av de 
organisationsspecifika förväntningar och uppfattningar som aktörer inom organisationen 
besitter, vilket Ahmad och Taylor (2009) också framhåller. Även Burns och Baldvinsdottir 
(2005) menar att roller är situationsspecifika och därmed kan förändras och anpassas efter de 
faktorer som situationen påverkas av, dock poängterar de att en roll oftast är trögföränderlig. 
Lindvall (2009) delar upp rollbegreppet i tre delar, jag, mig samt de andra. 
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Kategorin jag består av de personliga egenskaper som en person besitter och som har utvecklats 
under en lång tid eller är medfödda, så som ålder, kön och etnicitet (Lindvall, 2009). Lindvall 
påpekar vidare att intresset för jag-kategorin har ökat på grund av dels mångfaldsfrågor och dels 
av ett ökat intresse för personliga inre och yttre egenskaper. Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och 
Rosenthal (1964) betonar även vikten av att aktören är komfortabel och välmående inom sina 
personliga aspekter för att minimera de negativa effekter som dessa kan ha på de sociala roller 
som aktören i fråga ikläder sig. 
 
Enligt Lindvall (2009) anknyter Mig-kategorin till den sociala roll som en aktör tar i en viss 
omgivning. Lindvall menar vidare att denna roll inte är något permanent och definitivt, utan 
att aktörer kan byta och ikläda sig olika roller beroende på de faktorer som påverkar 
situationen aktören befinner sig i. För internrevisorn innebär detta att ikläda sig en 
konsulterande eller försäkrande roll (Burnaby, 2006). Även Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och 
Rosenthal (1964) lyfter fram att en aktör kan ha mer än en roll, att dessa roller är beroende av 
situationens faktorer och att rollerna är anpassningsbara. Av denna anledning anser Lindvall 
(2009) att aktörer kan distansera sig från sina olika roller, och därmed även utvärdera och 
reflektera angående dessa. Lindvall gör även skillnad på privata roller och yrkesmässiga roller, 
och med tanke på undersökningens syfte görs en medveten begränsning till aktörernas 
yrkesmässiga roller. 
 
Enligt Lindvall och Kahn, et al (1964) består den yrkesmässiga rollens stora situationsfaktorer av 
de förväntningar och det ansvar som tillhör rollen, vilket för internrevisorn kan visa sig i form 
av förväntningar från styrare och från de reviderade samt vilket tilldelat ansvar internrevisorn 
har. Av dessa faktorer lyfter Lindvall (2009) fram förväntningar, och menar att det främst är 
dessa som ligger till grund för både en aktörs agerande i en viss roll och för den 
efterkommande utvärderingen. Kahn, et al (1964) specificerar dessa förväntningar genom att 
exemplifiera vad de kan bestå av; vad rollinnehavaren ska göra, vilken typ av person 
rollinnehavaren ska vara, vilka värderingar rollinnehavaren bör ha och hur denne ska förhålla 
sig till andra aktörer. Aktörens egna förväntningar på sin roll kan även det påverka aktörens 
agerande iklädd rollen, som exempel lyfter Myers & Ziegenfuss (2006) fram var i företagets 
organisationsschema internrevisorn befinner sig. Lindvall (2009) framhåller även att aktörens 
förutfattade mening om och föreställningar av olika roller påverkar hur aktören agerar i sina 
roller, något som även Kahn, et al (1964) behandlar. 
 
Lindvall (2009) bestyrker även faktumet att aktörer som ikläder sig en viss roll påverkas av 
andra betydande aktörer, vilket benämns som kategorin de andra. Lindvall menar vidare att 
dessa betydande aktörer består av dem som har förväntningar på internrevisorn, därmed dem 
internrevisorn ansvarar inför eller någon aktör som internrevisorn yrkesmässigt relaterar till. 
Detta medför att dessa relevanta aktörer både kan skapa roller och vara mottagare av de skapade 
rollernas agerande. Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) menar att förväntningar 
på en aktör och dennes roll kan förmedlas ut på olika sätt inom en organisation, både formellt 
och informellt. Både Lindvall (2009) och Kahn, et al (1964) framhåller även signifikansen av 
begreppen roll-tagare, roll-sändare samt roll-skapare inom rollteori. När en aktör ikläder sig 
rollen av någon annans förväntningar blir aktören roll-tagare och förväntningssändaren roll-
sändare. Inom organisationer finns även maktpositioner som medför en befogenhet att skapa 
och dela ut roller, vilket benämns roll-skapare (ibid.). 
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3.3 Konflikter mellan den konsulterande och försäkrande rollen 
 
Buchanan och Huczynski (1997) menar att rollkonflikter uppstår när en aktör med två eller fler 
roller som medför förväntningar samtidigt existerar, och genom att uppfylla förväntningarna 
som den ena rollen innebär kompromissas uppfyllningen av förväntningarna på den andra 
rollen. Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) menar också att rollkonflikt uppstår 
då en aktör som ikläder sig mer än en roll därmed får förväntningar som drar åt olika håll 
riktade mot sig. Vidare menar Kahn, et al och Ahmed och Taylor (2009) att om de 
förväntningar som finns på en viss roll är inkonsekventa och otydliga kan rollinnehavaren 
många gånger uppleva negativa effekter som stress, depression och missnöje, vilket i sin tur 
leder till att aktören presterar sämre än denne hade gjort med konsekventa och tydliga 
förväntningar.  
 
Inom internrevision menar Hass, Abdolmohammadi och Burnaby (2006) att en potentiell 
rollkonflikt kan identifieras när en internrevisor arbetar nära företagsledningen med 
konsulterande uppgifter för att sedan försäkra dessa. Hass et al menar då att den för 
internrevisorn ytterst nödvändiga objektiviteten försvagas, vilket ger ett potentiellt sämre 
resultat. Van Peursem (2004) och Mihret och Woldeyohannis (2008) menar även att en 
rollkonflikt uppstår då internrevisorn ska vara självständig från verksamheten samtidigt som 
denne ska skapa värde inom företaget genom att vara en intern konsult. Van Peursem (2005) 
lyfter även fram problemet med att internrevisorn, i rollen som både konsult och försäkrare, 
först konsulterar en enhet för att senare granska det de själva varit med att utveckla. Detta 
menar Van Peursem (2005) leda till en försvagad objektivitet. Konflikten kan även vara så 
enkel att internrevisorn upplever en konflikt när denne ena dagen samarbetar nära någon med 
konsulterande arbete, för att dagen därpå inta sin försäkrande roll och granska personen i fråga 
(ibid.). Van Peursem (2004) tar också upp problemet med att internrevisorer inte 
uppmärksammar den inneboende rollkonflikten som kan konstateras inom yrket, vilket anses 
kunna leda till en förvärrad situation. 
 
Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) definierar tvetydighet som ett koncept som 
förklarar tillgängligheten av, eller bristen på, rollrelaterad information och dels är något som 
kan orsaka rollkonflikter och dels kan orsakas av rollkonflikter. De menar att viss information 
är nödvändig för att aktören på ett acceptabelt sätt ska kunna uppfylla de förväntningar som 
andra har på aktörens roll. Rollinnehavaren bör ha information kring de rättigheter, de 
aktiviteter, och hur de ska utföras, samt de skyldigheter som tillhör rollen (ibid.). Författarna 
(ibid.) menar även att tvetydigheten kan öka om företaget är väldigt komplext och att 
internrevisorer som ställs inför tvetydighet kan ha svårigheter att uppehålla sin självständighet. 
Ahmad och Taylor (2009) menar att företag i dagens affärsklimat ständigt genomgår 
förändringar då utvecklingstempot och kravet på anpassning är högt. Författarna menar att 
detta faktum påverkar internrevisorns arbete genom att denne känner en osäkerhet kring den 
insamlade informationens riktighet och trovärdighet, och även kring vilken information som 
ska samlas in till givna uppdrag (ibid.). 
 
Van Peursem (2005) förklarar att internrevisorns tvetydighet kan exemplifieras genom att 
internrevisorn ena stunden jobbar nära företagsledningen med konsultering och respekterar 
dem som arbetsgivare, samtidigt som de ständigt måste vara beredda att ta ett steg tillbaka och 
inta en försäkrande roll och, om nödvändigt, rapportera över huvudet på företagsledningen 
direkt till företagets styrelse. Van Peursem (ibid.) betonar dock att tvetydighet inte behöver 
vara negativ, eftersom det är tvetydigheten som möjliggör internrevisorns skilda roller. Om 
inte internrevisorn skulle känna en viss tvetydighet och vara tvungen att balansera mellan rollen 
som konsult och försäkrare skulle bara en av dessa roller väljas, och internrevisorn blir därmed 
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mindre värdefull för företaget (ibid.). Mihret och Woldeyohannis (2008) menar att en orsak till 
tvetydighet är den relativt höga personalomsättningen som internrevisionsenheter ofta har. De 
menar att den erfarenhet och kunskap som byggs upp inom enheten ofta förflyttas till andra 
enheter, vilket leder till att de nya inom enheten inte kan leva upp till de förväntningar som 
ställs då de saknar erfarenhet och specifik kunskap (ibid.). 
 

3.4 Situationsfaktorer 
 
Anthony och Govindarajan (2007) menar att strukturer och processer är beroende av och beror 
på olika externa och interna faktorer. Exempel på sådana faktorer kan vara företags storlek, 
bransch, teknologisk utveckling, beroendeförhållanden samt strategier. Hatch (2002) menar att 
resultatet av beslut beror på dessa situationsfaktorer, faktorer som tillsammans skapar en 
situation, och därmed att samma beslut och handlingar kommer att generera olika resultat i 
olika situationer. Dessa faktorer delas upp i företagsspecifika faktorer, faktorer från styrare och 
faktorer från mottagare, då de utifrån internrevisorns perspektiv har karaktäristiska likheter. 
 

3.4.1 Företagsspecifika faktorer 
 
Stora, omfattande faktorer som den bransch företaget verkar i, företagets storlek och företagets 
mål lyfts fram av flera författare, till exempel Bou-Raad (2000), Hillison, Pacini och Sinason 
(1999) och Sarens och De Beelde (2006). Ahmad och Taylor (2008), Hillison, et al (1999) och 
Sarens och De Beelde (2006) menar också att den inneboende risk som ett företags 
verksamhetsmiljö har kan ligga till grund för vilken eller vilka roller företagets internrevisorer 
ikläder sig, tillsammans med tidigare nämnda faktorer. Goodwin-Stewart och Kent (2006) 
menar att internrevisionen får en ännu större betydelse i decentraliserade och mer komplexa 
organisationer, vilket därmed innebär att även företags organisationsstruktur och dess 
komplexitet är en betydande situationsfaktor gällande internrevisorns arbete. Mihret och 
Woldeyohannis (2008) tillägger även att den risk som de strategiska val företaget har tagit 
medför, exempelvis den risk som uppstår vid en expansion, är en situationsfaktor som påverkar. 
Hass, Abdolmohammadi och Burnaby (2006) anser också att förändringar inom de 
teknologiska eller regelmässiga förutsättningar som internrevisorn arbetar med och inom även 
är en situationsfaktor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Sammanställning av företagsspecifika faktorer 
 
 
 
 

•Företagets bransch 
•Företagets inneboende risk  
•Företagets storlek 
•Företagets strategiska mål 
•Teknologiska och regelmässiga förutsättningar 
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3.4.2 Faktorer från styrare 
 
Myers och Ziegenfuss (2006) lyfter fram den påverkan som internrevisionsenhetens plats i 
organisationsschemat har på vilken eller vilka roller som internrevisorn ikläder sig, vilket även 
Goodwin (2004) och Nagy och Cenker (2002) gör. Internrevisionsenhetens placering som en 
stabsenhet till företagets ledning ger internrevisorn en markant informell auktoritet eftersom 
allt som uppfattas längre ned i företaget rapporteras till företagsledningen medan de avvikelser 
som upptäcks inom ledningens ansvarsområden rapporteras till företagets styrelse (ibid.), något 
som även Burns, Greenspan och Hartwell (1994) menar vara en viktig situationsfaktor. Mihret 
och Woldeyohannis (2008) framhäver att även internrevisionsenhetens storlek har inflytande på 
internrevisorns hantering av roller då en större enhet har möjlighet att utföra fler uppgifter, 
medan Myers och Ziegenfuss (2006) påpekar att större internrevisionsenheter lättare kan 
fördela uppgifterna så att delar av enheten ikläder sig den försäkrande rollen medan den andra 
delen fungerar främst som konsulterande. 
 
Mihret och Woldeyohannis (2008) lyfter fram att styrningen av enheten för internrevision är 
en påverkande situationsfaktor. De menar att felaktig och missriktad styrning, till exempel antal 
levererade råd eller antal upptäckta avvikelser, kan medföra negativa effekter på internrevisorns 
arbete och dennes rollkonfliktshantering. Ahmad och Taylor (2009) tar även upp den 
potentiella tidspress som styrning kan medföra, vilket i sin tur kan leda till försäkranden med 
bristfällig kvalitet. Författarna (ibid.) menar även att tidspressen kan påverka den konsulterande 
rollen negativt, då i form av råd som kan vara bristfälliga och förslag som inte är objektiva. 
Nagy och Cenker (2002) anser även att enhetens budget spelar roll då en generös tilltagen 
budget möjliggör fler och mer grundligt utförda uppdrag. Bou-Raad (2000) och Ahmad och 
Taylor (2009) menar även att globala, yrkesmässiga regler, till exempel Institute of Internal 
Auditors definitioner och riktlinjer, så väl som företagsinterna regler och policies påverkar 
internrevisorns val av roller genom att diktera vad som får och inte får göras. 
 
Mihret och Woldeyohannis (2008), Goodwin-Stewart och Kent (2006) och Van Peursem 
(2005) identifierar samarbete med styrare och andra beslutsfattare som viktiga situationsfaktorer 
för internrevisorns sätt att arbeta. Författarna menar att ett nära samarbete med styrare är 
nödvändigt för att internrevisorn ska kunna utföra det konsulterande arbetet på ett 
tillfredställande sätt. Internrevisorn bör även ha en förståelse för styrarna och deras sätt att 
arbeta och tänka på för att ett ömsesidigt förtroende ska kunna skapas. Detta förtroende menar 
Mihret och Woldeyohannis (2008) vara en nödvändighet för att förslag från båda parter ska 
respekteras och därmed kunna vara användbara och implementeras. Skinner och Spira (2003) 
menar att samarbetet med företagets styrelse skiljer sig till viss del från samarbetet med styrare 
inom företaget generellt då styrelsen i första hand vill att corporate governance efterföljs av 
företagsledningen, vilket då blir internrevisorns uppgift att försäkra. Samtidigt är ofta styrelsen 
positivt inställd till de råd internrevisorn kan ge ledningen rörande utvecklingen av corporate 
governance i sin konsulterande roll, något som även Goodwin (2004) poängterar. Nagy & 
Cenker (2002) identifierar även uppdragsgivarens önskemål som en av de situationsfaktorer 
som till stor del påverkar internrevisorns hantering av roller. Uppdragsgivarens önskemål leder 
många gånger till att internrevisorn får antingen en mer försäkrande roll eller en mer 
konsulterande roll, beroende på hur önskemålen ser ut (ibid.). 
 
För att internrevisorns samarbete med den externa revisorn ska vara givande menar Goodwin 
(2004) och Mihret och Woldeyohannis (2008) att internrevisorn bör lägga större vikt vid 
försäkrandet av företagets interna kontroller och därmed ikläda sig den försäkrande rollen, då 
de menar att den information som den externa revisorn granskar utgörs av företagets interna 
kontroller och systemen kring dessa. Vidare fastslår Ahmad och Taylor tillsammans med Mihret 
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och Woldeyohannis (2008) att även internrevisorns arbetsmiljö och dennes stöd från styrare 
inom företaget är påverkande situationsfaktorer för hur väl internrevisorn kan balansera sina 
roller. Det kan till exempel handla om styrarnas inställning till internrevisorn och dennes 
funktion inom företaget (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Sammanställning av faktorer från styrare 
 
 

3.4.3 Faktorer från mottagare 
 
Ahmad och Taylor (2009) framhåller effekten av förväntningar på internrevisorn och dennes 
arbete från mottagaren av internrevision. Förväntningarna kan påverka internrevisorns arbete 
om denne enbart förväntas konsultera och då lägger mer vikt vid den rollen och därmed kan 
tänkas leverera försäkranden innehållande brister (Van Peursem, 2004). Enligt Nagy och 
Cenker (2002) och Adams (1994) spelar feedback och återkoppling från mottagare en 
betydande roll för att internrevisionen inom företaget ska utvecklas och förbättras. Ahmad och 
Taylor menar att återkopplingen blir av extra betydelse när internrevisorn hanterar nya 
situationer som internrevisorn i fråga inte är expert inom. I sådana situationer anser Van 
Peursem (2005) att det är viktigt för internrevisorn att ha en tillräcklig utbildning samt en bred 
erfarenhet för att dels kunna hantera ett brett spann av uppgifter och dels för att kunna hantera 
nya, osäkra situationer på ett professionellt sätt och med en oberoende inställning. 
 
Enligt Mihret och Woldeyohannis (2008), Van Peursem (2005) och Adams (1994) är 
samarbete mellan internrevisor och mottagare en viktig situationsfaktor, likaså internrevisorns 
och mottagarens uppfattningar om varandra. Detta innebär att även mottagarens situation och 
hur de arbetar blir en situationsfaktor som internrevisorn bör ta hänsyn till. Med hjälp av 
Perrow’s modell kan, enligt Macintosh (2002), aktiviteter kategoriserar i fyra kategorier 
beroende på utförarens kunskap om uppgiftens utförande och uppgiftens variation. 
Kategorierna utgörs av rutinteknologi, hantverksteknologi, ingenjörsteknologi och 
forskningsteknologi. För internrevisorn innebär det att olika situationer uppstår, som kan kräva 
dels en försäkrande roll och dels en konsulterande roll, beroende på vilken kategori som utgör 
mottagare. 
 
 
 
 
 
 
 

•Enhetens plats i organisationsschemat 
•Internrevisionsenhetens storlek  
•Styrning av internrevisionsenheten 
•Uppdragsgivarens önskemål 
•Internrevisorns samarbete med styrelse & styrare 
•Ömsesidigt förtroende mellan internrevisorn & styrare 
•Internrevisorns samarbete med extern revisor 
•Internrevisorns arbetsmiljö & stöd från styrare 
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Figur 3: Perrow’s modell (anpassad från Macintosh, 2004) 
 
 
Rutinteknologi innebär enligt Macintosh (2002) uppgifter med låg variation där aktören 
dessutom är väl införstådd i uppgifternas utförande. Exempel på när internrevisorns mottagare 
kan klassificeras som rutinteknologi är när dessa består av enheter som arbetar med löpande 
band-principer. Van Peursem (2004) menar att om den reviderade enhetens rutiner och 
teknologi är väl utvecklade underlättar det till stor del internrevisorns arbete. Om uppgifternas 
variation är fortsatt låg och även aktörernas kunskap om uppgifternas utförande är låg 
kategoriseras uppgifterna som hantverksteknologi (ibid.). Det kan då röra sig om en situation 
där internrevisorn arbetar mot försäljningsenheter (Van Peursem, 2005). När uppgifterna är 
varierande i sin karaktär samtidigt som de utförs av aktörer med en hög kunskap kring dess 
utförande klassificeras de som ingenjörsteknologi (ibid.). För internrevisorn innebär detta att 
mottagaren utförs av chefer och andra styrare (Skinner och Spira, 2003). Den fjärde och sista 
kategorin, forskningsteknologi, består av uppgifter med hög variation och med en osäkerhet 
kring bästa sättet för dess utförande (ibid.). Exempel kan här bestå av när internrevisorn arbetar 
mot en forsknings- och utvecklingsavdelning. Ahmad och Taylor (2009) menar att 
internrevisorns arbete i stor utsträckning påverkas när denne arbetar med nya områden såsom 
en forsknings- utvecklingsenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Sammanställning av faktorer från mottagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Mottagarnas förväntningar 
•Feedback & återkoppling från mottagare 
•Samarbete mellan internrevisor & mottagare 
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3.5 Sammanfattning 
 
Den teoretiska referensramen sammanfattas i nedan presenterade figur 5. 
 
 

 
Figur 5: Teoretisk referensram, sammanfattning 

 
 
I den teoretiska referensramen har internrevisorn, dennes roller och hanteringen av den 
inneboende rollkonflikten i dessa roller beskrivits. Det fastslogs även att internrevisorn och 
dennes roller påverkas av olika situationsfaktorer, grupperade i företagsspecifika faktorer, 
faktorer från styrare samt faktorer från mottagare. Till följd av att situationsfaktorerna påverkar 
olika mycket i olika situationer hamnar internrevisorn i antingen en mer konsulterande roll 
eller en mer försäkrande roll. Eftersom internrevisorn samtidigt ikläder sig båda dessa roller, 
som har inbördes motstridigheter, existerar inneboende rollkonflikter. Dessa rollkonflikter 
påverkar internrevisorns arbete i olika stor utsträckning beroende på hur väl internrevisorn kan 
hantera dem. Den sammanfattande figuren (figur 5) för den teoretiska referensramen ligger 
även till grund för analysen av det empiriska materialet. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet presenteras det empiriska material som samlats in under de genomförda 
telefonintervjuerna. Det empiriska materialet presenteras med uppdelning efter företag och 
inleds med en kort presentation av företaget och den intervjuade. 
 

4.1 Astra Zeneca 
 
AstraZeneca bildades år 1999 genom en fusion av Astra och Zeneca, två bolag med rötterna i 
1900-talets början. Sedan år 2000 består AstraZenecas verksamhet främst  av receptbelagda 
läkemedel. Bolaget är noterat på stockholmsbörsens OMX Large Cap, omsatte räkenskapsåret 
2008 51,4 miljarder kronor och hade samma år 8400 anställda. Företaget har verksamhet i över 
100 länder och satsar intensivt på olika forskningsprojekt. 
 

4.1.1 Internrevisor AstraZeneca  
 
Den intervjuade internrevisorn berättar att AstraZenecas internrevisionsenhet består av 35 
anställda. Internrevisionsenheten utgör en stabsenhet till Finance, vars chef sitter med i både 
företagsledningen och företagets styrelse. Respondenten menar att syftet med internrevision 
inom AstraZeneca är att ge styrelsen och revisionskommittén en i största möjliga utsträckning 
tillförlitlig försäkran kring hur nyckelriskerna inom organisationen hanteras. Den intervjuade 
anser att internrevisionen inom organisationen har rört sig från att tidigare även sysslat med 
konsulterande arbete, till exempel i form av deltagande i olika projektgrupper, till att enbart 
arbeta med försäkrande aktiviteter och uppdrag. Detta motiveras med att internrevisorn i rollen 
som konsult lätt tog över styrarnas arbete i sin rådgivning, och därmed även övertog delar av 
deras ansvar. Respondenten anser också att en förflyttning från en mer finansiell fokusering till 
att i större utsträckning fokusera på nyckelrisker och processer, då de finansiella processerna i 
stor utsträckning har blivit mer formaliserade och därmed lättare att försäkra. Detta medför att 
internrevisionsenheten inte har något direkt samarbete med den externa revisorn, då denne 
främst behandlar finansiella data. 
 
I framtiden tror respondenten att internrevisionen inom organisationen utvecklas ytterligare 
mot att se helheten istället för att fokusera på de enskilda delarna och detaljerna i olika 
processer. Den intervjuade menar även att föreställningarna om vilken roll internrevisorn ska 
ha kan liknas med trender som kommer och går. Respondenten anser att de som arbetar inom 
processerna har större sakkunskap inom sitt specifika område och att internrevisorns uppdrag 
bör bestå av att knyta samman alla trådar. Den intervjuade menar också att internrevisorn bör 
fokusera på att kontrollera beslutsprocesser för att försäkra att corporate controls efterföljs. 
Förutsättningar som underlättar internrevisorernas arbete inom organisationen är till exempel 
förekomsten och användandet av väl utvecklade, interna databaser och tydliga 
förhållningsregler. Respondenten anser också att företagets övergripande mål utgör en stor 
påverkansfaktor då dessa mål bryts ned och anpassas till varje enhet inom organisationen. 
 
Den intervjuade påpekar att det under revisionsuppdragens utförande sker ett kontinuerligt 
samtal med styraren för den reviderade enheten för att denne ska vara beredd på och införstådd 
med vad resultatet av revisionen kommer att vara och vad detta resultat innebär. 
Internrevisionsenheten styrs främst efter det antal uppdrag som bestäms vid den årliga 
planeringen. Även företagets övergripande mål anpassas för att kunna implementeras i enheten, 
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och intervjuaren påpekar även att internrevisorerna har utarbetade, personliga mål som de 
årligen arbetar för att uppfylla. Angående tidspress och deadlines anser respondenten att budget 
kan vara en påverkande faktor, men påpekar att faktorn troligen inte påverkar i så pass stor 
utsträckning som kan antas då mer tid oftast inte kan likställas med bättre kvalitet. 
 
Även internrevisionsenhetens budget anses påverka i viss utsträckning, och en större budget 
med en större internrevisionsenhet skulle, enligt den intervjuade, främst resultera i fler 
konsulterande uppdrag. Rapporteringen av de findings som internrevisorn upptäcker 
rapporteras alltid till högsta gemensamma nämnare som internrevisorn och den reviderade 
enheten har. Detta innebär enligt den intervjuade att de flesta findings rapporteras till en hög 
nivå inom företaget, då de ansvariga för enheter oftast innehar ledningspositioner. Den 
intervjuade lyfter även fram den tydliga ansvarsfördelningen som alltid ska finnas, där det på 
personnivå ska definieras vem som har ansvaret för att genomföra de förändringar som anses 
nödvändiga. Rörande de förväntningar som uppdragsgivaren har på internrevisionen uppfattar 
den intervjuade det som att internrevisionsenhetens främsta mål är att leverera reasonable 
assurance, det vill säga en försäkrande service som är tillräckligt tillförlitlig och noggrann. 
 
Gällande de förväntningar som mottagaren av revision har på internrevisorn anser 
respondenten att det kan vara relativt svårhanterligt då mottagarnas förväntningar oftast är 
högre och mer ingående än internrevisorns egentliga uppdrag. Mottagarna förväntar sig i 
många fall att internrevisorn ska se till alla detaljer medan uppdragen oftast utförs genom att se 
till helheten. Dock anser den intervjuade att internrevisorerna så gott som alltid bemöts 
positivt, men framhåller att det i vissa fall kan förekomma viss skepticism då de kan ha 
föreställningen av internrevisorn som en tillrättavisande polis. Respondenten framhåller dock 
att mottagarna oftast inser att internrevisorn har rätt, och då istället uppskattar de förbättringar 
som revisionen medför. Den intervjuade poängterar även att positiv assurance är något som 
sällan utdelas, då det lätt resulterar i en nöjdhetskänsla istället för förbättringar. De åtgärder och 
förändringar som internrevisorn föreslår efter ett uppdrag ska sedan genomföras eftersom de är 
tvingande, men åtgärderna och förändringarna bestäms oftast i samarbete med de reviderade. 
Respondenten nämner också att feedback och utvärderingar är något som sker efter varje 
genomfört uppdrag och identifierar det även som en viktig påverkansfaktor för att utveckla 
internrevisionsenhetens arbete. Dessa utvärderingar sker dels med uppdragsgivaren, dels med 
mottagaren och dels inom internrevisionsenheten. 
 

4.1.2 Rollkonflikt 
 
Den intervjuade nämner internrevisorns objektivitet som en viktig påverkansfaktor och 
exemplifierar detta då denne säger att om internrevisorn i fråga känner de reviderade på ett 
personligt plan så ska denne ta ett steg tillbaka och låta någon annan överta uppdraget. Då 
respondenten tidigare hade arbetat med andra arbetsuppgifter inom företaget var detta en inte 
helt ovanlig företeelse. Gällande de kontinuerliga samtal som under uppdragen sker med 
mottagaren menar den intervjuade att dessa inte nämnvärt skadar internrevisorns objektivitet, 
utan snarare gör implementeringarna av deras arbete mer förståligt. Den intervjuade avslutar 
diskussionen kring ämnet objektivitet med att beskriva företagets internrevision som ”skapligt 
objektivt”.  Vidare menar respondenten att internrevisorn går in i sitt uppdrag iklädd rollen 
som försäkrare, men ser internrevisorn potentiella förbättringsområden så ikläds en mer 
konsulterande roll för att hjälpa enheterna förbättra det aktuella området. Dock poängterar 
respondenten att uppdragen aldrig inleds iklädd rollen som konsult. Slutligen menar den 
intervjuade att det finns en viss osäkerhet kring vilken data som ska samlas in, något som dock 
underlättas av tydliga fallavgränsningar samt av de formella mallar som finns vid rutinuppdrag. 
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4.2 ABB 
 
ABB grundades 1988 i och med sammanslagningen av det svenska bolaget Asea och det 
schweiziska bolaget BBC, som båda bildades i slutet av 1800-talet. ABB är Sveriges ledande 
leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. 
Företaget är noterat på stockholmsbörsens OMX Large Cap, omsatte räkenskapsåret 2008 26,9 
miljarder kronor och hade samma år cirka 9100 anställda. Företaget bedriver även forskning i 
stor utsträckning. 
 

4.2.1 Internrevisorn ABB 
 
Den intervjuade anser att syftet med internrevision inom ABB är att på ett oberoende och 
objektivt sätt utföra försäkrande aktiviteter samt konsulterande, värdehöjande insatser för att nå 
en förbättrad måluppfyllnad. Som exempel på detta nämner respondenten högre effektivitet 
och riskminimering. Respondenten anser att internrevisionen förändrats de senaste 5 åren, från 
att tidigare främst ha fokuserat på överensstämmelse till att nu mera ha breddats mot en ökad 
omfattning av riskanalys och riskhantering. De närmaste åren tror den intervjuade kommer att 
fortsätta i samma riktning med ytterligare breddning av internrevisorns arbete på grund av den 
ökande riskmiljön, som han anser grundar sig i snabbare omvärldsförändringar, förändrade 
branschstrukturer, nya teknologier och ändrade lagkrav. Han menar att dessa faktorer bidrar till 
att allt högre kompetenskrav kommer att ställas på internrevisorn i framtiden. 
 
Den internrevisionsenhet som den intervjuade arbetar vid och är chef för består av 10 
internrevisorer och återfinns som en stabsenhet till ledningen i företagets organisationsschema, 
vilket enligt respondenten innebär att enheten bedriver försäkrande och konsulterande arbete i 
hela organisationen. Respondenten menar att eftersom ABB har varierande verksamhet i ett 
flertal länder och att internrevisorns arbetsuppgifter även de är av varierande karaktär leder det 
till att internrevisorn får många olika riskområden att ta hänsyn till. Den intervjuade menar 
vidare att grunden i internrevisorns arbete ofta består av att följa och försäkra de uppsatta 
strategiska målen. Han menar också att internrevisorn behöver en bred kompetens för att 
möjliggöra försäkring och konsultering av de teknologiskt tunga processerna, något som han 
även menar ofta leder till att internrevisorer får andra positioner inom företaget tack vare sina 
expertkunskaper. 
 
Den styrning som respondentens internrevisionsenhet styrs med består framför allt av ett flertal 
parametrar såsom marginaler, resultatnivå, kassaflöde och andra finansiella mål. Samtidigt 
poängterar han att detta är mer företagsövergripande mål och påpekar att 
internrevisionsenheten även har en närmare och mer precis styrning i form av kvalitetskrav på 
de revisioner som utförs. Det är väl dokumenterat vad som ska göras och hur det ska göras. 
Andra faktorer som den intervjuade anser vara viktiga är de uppsatta deadlines som finns och 
den budget som internrevisionsenheten har. Då tidspressen blir allt för stor kan det vara 
nödvändigt att ta genvägar i arbetet, något som respondenten poängterar sällan lönar sig i 
längden. Angående internrevisionsenhetens budget menar den intervjuade att det är som inom 
många andra enheter; budgeten räcker inte till allt, vilket även det kan resultera i att genvägar 
är ett nödvändigt ont. Gällande internrevisorns försäkrande roll menar den intervjuade att det 
är de riskanalyser som görs som ligger till grund för vad som ska revideras, vilket han menar 
bidrar till internrevisionsenhetens objektivitet och oberoende eftersom de är de områden som 
är utsatt för mest akut risk som prioriteras högts. Den intervjuade berättar att riskanalyserna 
utförs i ett flertal steg, där först nationella riskanalyser görs för att identifiera problemområden, 
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för att sedan göra mer precisa riskanalyser på de identifierade områdena med hög risk. 
Respondenten menar även att hänsyn givetvis tas till vilka synpunkter andra försäkrande 
funktioner ger, till exempel synpunkter från företagets externa revisorer. När det kommer till 
den konsulterande rollen menar den intervjuade att internrevisionsenheten styrs mer direkt då 
uppdrag av denna karaktär utförs på beställning av överordnade. Han lyfter också fram 
betydelsen av väl fungerande teknologiska hjälpmedel så som databaser med information om 
företaget och andra hjälpmedel som internrevisionsenheten har tillgång till. 
 

4.2.2 Rollkonflikt 
 
Den intervjuade menar att det numera inte finns någon tydlig gräns mellan vilken roll som 
internrevisorn ikläder sig, han menar att när internrevisorn är ute på fältet och jobbar så blir det 
omöjligt att inte arbeta med både den försäkrande och den konsulterande rollen samtidigt. 
Respondenten poängterar dock att det alltid är den försäkrande rollen som kommer i första 
hand, oavsett vilken sorts arbete som utförs så ser alltid internrevisorn på detta även med 
försäkrande ögon. För att internrevisorns objektiva och oberoende ställning inte ska skadas när 
denne utför både försäkrande och konsulterande arbete säger den intervjuade att internrevisorn 
aldrig tar beslut om förändringar utan internrevisorn lämnar bara förslag och sedan får någon 
annan besluta om detta ska implementeras. Genom att arbeta på detta sätt menar den 
intervjuade att det inte kommer att uppstå situationer när internrevisorn får revidera sig själv. 
När det inom ABB är tydligt nerskrivet vilken uppgift som internrevisorn har och vilka 
uppgifter denne ska utföra undviks många konflikter enligt den intervjuade, samtidigt som han 
menar att det är av yttersta vikt att internrevisorn bemöter de han reviderar på ett bra sätt för 
att inte missförstånd ska uppstå när internrevisorn utför sitt arbete.  
 

4.3 Swedbank 
 
Swedbank grundades år 1820 och var Sveriges första sparbank. Företaget har sedan dess spritt 
sig över världen och har i dagsläget verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 
Bankverksamheten inom Sverige omsatte under räkenskapsåret 2008 18,2 miljarder kronor, 
hade totalt 3400 anställda och företaget är dessutom marknadsledande i ett flertal segment så 
som hushållsinlåning och fonder. Företaget är noterat på stockholmsbörsens OMX Large Cap. 
 

4.3.1 Internrevisor Swedbank 
 
Internrevisorn anser att syftet med internrevisionen inom Swedbank är att i första hand ha en 
försäkrande karaktär. Mer specifikt menar den intervjuade att internrevisionen ska säkerställa att 
företaget arbetar efter de av finansdepartementet uppsatta lagarna för kreditinstitut samt att 
rutinerna för att följa dessa lagar är under ständig förbättring. Internrevisionsenheten inom 
Swedbank är en internationell avdelning som arbetar i alla länder som banken har verksamhet 
i, i Sverige jobbar ungefär 25-30 stycken internrevisorer på enheten. Arbetet som 
internrevisorerna utför är nära kopplat till styrelsen och det är också till dessa som 
internrevisorn rapporterar. Respondenten säger även att rapportering sker till ledningen. 
Vidare menar den intervjuade att en stor del av internrevisorns arbete går till att kontrollera att 
ägarstyrningen efterföljs i företaget. Den intervjuade anser att internrevisionen de senaste 5 åren 
har gått från att i större utsträckning fokuserat på finansiella frågor till att idag mer fokusera 
kring operationella frågor och processer. Detta förklarar respondenten med att arbetet blivit 
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mer styrt av de lagar som tillkommit de senaste åren och genom det mer utvecklade samarbetet 
med den externa revisorn. Den intervjuade menar att den externa revisorn fokuserar mer kring 
de finansiella frågorna och därmed finns det ingen anledning att göra samma arbete två gånger. 
Detta medför att den interna revisorns arbete sänker kostnaden och höjer kvaliteten för den 
externa revisionen. 
 
I framtiden tror internrevisorn att den nuvarande rollen som kontrollant av de operationella 
processerna kommer att utvecklas ännu mer, det som kan tillkomma är rena konsultuppdrag. 
Internrevisorn tror att företag i framtiden kommer att utnyttja internrevisorernas expertis inom 
flera områden då de kontrollerar operationella processer och då använda dessa expertkunskaper 
till att utveckla processerna. I dagsläget får inte internrevisorerna inom Swedbank göra rent 
konsulterande uppdrag för att de inte ska riskera att de kontrollerar något som de själva har 
implementerat eller utvecklat. Internrevisorn ser även att arbetet i större utsträckning har en 
riskfokusering och att det är troligt att arbetet i framtiden kommer att planeras och utgå från de 
identifierade högriskområdena. Respondenten poängterar dock att det kan vara svårt att se in i 
framtiden då lagar till stor del styr arbetet, om det blir fler bankkriser är risken stor att lagarna 
skärps och internrevisorns arbete styrs då ännu hårdare. Det konsulterande arbetet som sker i 
dagsläget är den utveckling som sker av rutinerna för att följa ägarstyrningen och lagar, i dessa 
fall lämnar internrevisorn endast förslag till styrare som tar det slutgiltiga beslutet om 
implementering. 
 
Respondenten berättar att vid varje uppdrag som internrevisorerna utför ska rapportering ske 
till den reviderade enheten, vid avvikelser har enheten möjlighet att ge sin syn på problemet 
och hur det ska kunna åtgärdas. Om enheten inte lämnar något förslag till lösning eller om 
avvikelsen är av allvarlig karaktär rapporteras den uppåt till styrelse och ledning. Oavsett om 
internrevisorerna finner allvarliga avvikelser eller om enheterna inte lämnar förslag på lösningar 
till avvikelserna rapporterar internrevisorerna till styrelsen kontinuerligt. Rapporteringen sker 
4-6 gånger per år och sammanfattar det arbete som internrevisorerna har gjort och hur dessa ser 
på verksamheten och dess risker. 
 
Respondenten säger att internrevisorerna i första hand styrs på kvalitet och att budget alltid 
kommer i andra hand. Styrelsen kräver att en viss mängd kvalificerat arbete ska vara utfört på 
ett uppdrag för att kvaliteten ska uppnås. Det som vissa gånger stör mängden kvalificerat arbete 
är den tidspress som i de flesta fall uppstår. Respondenten menar att tidspressen vissa gånger 
kan göra att de uttalanden som internrevisorn gör inte är lika underbyggda som de skulle ha 
varit om tidspressen inte funnits. Samtidigt menar internrevisorn att tidspress inte alltid behöver 
vara negativt eftersom det alltid finns mer saker att revidera och att man måste sätta en gräns 
vid det som är relevant. Respondenten menar vidare att efter den senaste bankkrisen har både 
budgeten vuxit och tidspressen blivit mindre för att internrevisorernas uttalanden ska vara 
tillräckligt tillförlitliga. 
 
När den intervjuade utför sina revisioner i enheterna menar internrevisorn att de blir bemötta 
som de förtjänar. Med detta menar respondenten att om man kommer till enheten med en 
inställning om att slå folk på fingrarna blir man också bemött därefter. Internrevisorn menar att 
en viktig del av deras arbete går ut på att sälja in sitt arbete till enheterna genom en 
utvecklande dialog och gott samarbete. Det är dels viktigt att upprätthålla ett bra samarbete 
med de reviderade enheterna då revisionerna sker löpande och för att de reviderade ska förstå 
att internrevisorns arbete är viktigt för företaget och på så sätt skapar mervärde. För att veta 
vilken sorts information som ska samlas in säger internrevisorn att det är väldigt viktigt att ha 
en stor erfarenhet, speciellt då nya områden och enheter ska revideras och inte minst då 
omvärlden är föränderlig. 
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4.3.2 Rollkonflikt 
 
Rollkonflikten hanteras på det sätt att internrevisorn inte får göra några rent konsulterande 
uppdrag, uppdragen ska i första hand vara försäkrande. Det konsulterande arbetet som sker, 
sker under tiden som internrevisorn genomför det försäkrande arbetet, som till exempel under 
en utveckling av rutiner. Alla i organisationen vet också vilken roll som internrevisorn har och 
ska på så sätt minska den potentiella konflikten. Det är aldrig internrevisorn som implementerar 
de förändringar som föreslås och förändringarna är alltid i linje med de lagar som till stor del 
styr internrevisorns arbete. Det nära samarbetet med styrelsen hjälper också till att motverka 
konflikten eftersom dessa till stor del bestämmer vad internrevisorn ska göra. 
 

4.4 Husqvarna 
 
Husqvarna är ett tillverkande företag med en lång och traditionsrik historia. Den första 
Husqvarna-fabriken grundades 1689 och tillverkade främst vapen. Husqvarna har genom 
århundradena tillverkat en mängd olika produkter, bland annat symaskiner, cyklar, motorcyklar 
och köksutrustning. Sedan 1960-talet, då produktutbudet i princip bestod av enbart 
motorsågar, har organisationen expanderat kraftigt genom organisk tillväxt och förvärv för att 
idag nått ledande positioner på världsmarknaden. Räkenskapsåret 2008 hade Husqvarna 1780 
antal anställda i Sverige och omsatte 15 miljarder kronor. Företaget tillverkar idag främst 
utomhusprodukter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel och diamantverktyg för byggnads- 
och stenindustrier och produkterna säljs i fler än 100 länder. 
 

4.4.1 Internrevisor Husqvarna 
 
Internrevisorn hos Husqvarna anser att syftet med internrevision är att försäkra att de interna 
processerna fungerar efter styrelsens önskemål samtidigt som den ska skapa värde genom att 
bidra med förslag till ökad måluppfyllelse och ökad effektivitet. Enheten har 10 anställda och är 
en stabsenhet till revisionskommittén. Den intervjuade berättar vidare att 
internrevisionsenheten hos Husqvarna rapporterar direkt till ledning och styrelse. 
Internrevisorn anser att internrevisionen för 5 år sedan fokuserade mer på finansiella frågor för 
att idag fokusera mer på risk. Arbetet idag fokuserar på att hitta de största riskområdena och 
lägger därmed mest tid kring dessa. 
 
I framtiden tror internrevisorn att det kommer bli en större fokusering på att uppfylla den 
värdeskapande rollen eftersom företag i större utsträckning behöver få alla inom företaget att 
skapa mervärde och eftersom internrevisorn har stor kunskap om de flesta av företagets 
processer lämpar sig denna roll väl. För att internrevisionsenheten ska veta var arbetet ska 
fokuseras görs kontinuerliga riskanalyser. Riskanalyserna görs först på nationell nivå för att hitta 
områdena med de största potentiella riskerna, sedan görs ytterligare analyser inom dessa 
områden för att kunna lokalisera var rutiner bör ändras och var målavvikelser sker och 
effektiviteten kan förbättras. Alla riskanalyser är ett steg mot att förbättra arbetet med 
riskhantering. Förutom de riskanalyser som görs har Husqvarna varje år olika områden av 
verksamheten som internrevisorns arbete fokuserar extra kring, dessa områden väljs ut av 
styrelsen. De områden som väljs ut brukar vara nya marknader eller nya processer eller en 
expansion av något slag, alltså områden som på något sätt är nya för företaget. Varje enhet har 
också ett ansvar att rapportera till internrevisionsenheten när enheten upptäcker avvikelser som 
behöver åtgärdas, dessa avvikelser kan handla om arbetet med riskhantering, måluppfyllelse 
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eller effektivitet. De flesta uppdrag som internrevisorn utför har sin grund i att kontrollera att 
de av företaget uppsatta målen följs på ett tillfredsställande sätt. Den intervjuade menar även att 
denna beskrivning matchar de förväntningar som styrarna har på internrevisionsenheten, att 
enheten kontrollerar att alla enheter på bästa sätt arbetar med att uppfylla företagets mål. Det 
konsulterande arbetet kommer i andra hand, det är också sällan som det sker rena 
konsultarbeten. Enligt internrevisorn är detta dels på grund av att tiden inte räcker till och dels 
för att öka internrevisorns oberoende och objektivitet. Den del av arbetet som är 
konsulterande utgörs oftast av att sätta upp rutiner kring riskhantering för nya marknader eller 
produkter, mycket på grund av att det försäkrande arbetet fokuserat mycket på 
riskhanteringsområdet de senaste åren och därmed har internrevisorn blivit något av en expert 
inom området.  
 
Den intervjuade berättar att internrevisorn näst intill alltid möts på ett respektfullt sätt, det vill 
säga att ingen i enheterna försöker motarbeta internrevisorn när denne kommer ut och gör sitt 
jobb. Internrevisorn fortsätter med att berätta att ingen tycker att det är speciellt kul att höra att 
man arbetar på ett felaktigt sätt och måste ändra det men internrevisorn har en tydlig roll i 
organisationen som de flesta accepterar. Respondenten anser även att det är viktigt att uppträda 
på ett sådant sätt att bemötandet från de reviderande blir positiv, om internrevisorn har en 
inställning av att vara en översittare som ska slå någon på fingrarna kommer bemötandet att bli 
därefter. Om respondenten får de reviderade att förstå att även det försäkrande arbetet är 
värdeskapande för företaget i stort så blir bemötandet oftast positivt och de reviderade tar 
lättare till sig de förändringar som föreslås. 
 
Internrevisorn berättar att samarbetet med den externa revisorn främst sker genom 
kontinuerliga möten, där de största riskområdena behandlas och åtgärder som behöver göras för 
att minska riskerna diskuteras. Det finns även ett samarbete för att se så att de områden där de 
största riskerna återfinns revideras med högre frekvens. Efter varje uppdrag som internrevisorn 
utför sker en återkoppling för att internrevisionsenheten ska få en uppfattning kring hur arbetet 
fortskrider. Denna återkoppling sker dels från styrare och uppdragsgivare uppifrån och även 
från den reviderade enheten.  
 

4.4.2 Rollkonflikt 
 
Respondenten tar inga slutgiltiga beslut gällande implementeringar av förslag som 
internrevisorn tidigare lämnat. Vidare berättar den intervjuade att de flesta förslagen gällande 
riskhantering nästan alltid antas eftersom internrevisionsenheten ska vara experter inom detta 
område. Eftersom internrevisionsenheten inte har någon beslutandemakt och inte ensamma 
kan bestämma vad som ska ändras minskar risken med att internrevisorn kontrollerar något de 
själva har implementerat. Den intervjuade poängterar även att internrevisorer inom Husqvarna 
dessutom alltid ska välja den kontrollerande rollen främst, även om en internrevisor är ute och 
gör konsulterande arbeten ska de alltid ha kvar den kontrollerande rollen och rapportera de 
eventuella avvikelser som de identifierar. Respondenten menar också att då internrevisorn har 
en tydlig roll i organisationen är det ingen som förväntar sig att denne enbart ska komma in 
som en konsult som hjälper till och löser de problem som enheten ber dem om, utan alla 
enheter vet att internrevisorn alltid i första hand är försäkrande och kommer att rapportera allt 
de hittar oavsett vilket arbete som utförs för stunden. 
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4.5 Nordea 
 
Nordea är en av nordens färskaste banker men har ändå en historia som sträcker sig över 187 
år. Fram tills idag har 250 banker införlivats och idag är bankens mål att vara nordens ledande. 
Nordea har cirka 10 miljoner kunder runt om i världen och har dessutom en ledande ställning 
inom Internettjänster där det återfinns 5,9 miljoner e-kunder. Företaget är noterat på 
stockholmsbörsens OMX Large Cap, har 4800 anställda i Sverige och omsatte under 
räkenskapsåret 2008 17 miljarder kronor.  
 

4.5.1 Internrevisor Nordea 
 
Den intervjuade berättar att syftet med internrevision inom Nordea är att säkerställa de så 
kallade ”governance processess” och att de av finansinspektionen uppsatta reglerna efterföljs. 
Vidare nämner den intervjuade att bank- och finanssektorn är hårt regelstyrda. 
Koncernrevisionsenheten, där den intervjuade är chef, utgörs i Sverige av cirka 30 personer. 
Enheten rapporterar formellt till styrelsen, och operativt till de berörda koncerncheferna. Den 
intervjuade internrevisorn anser att internrevision de senaste 5 åren har blivit mer 
riskorienterad, numera planerar man mer utifrån risk och fokuserar den största delen av arbetet 
mot högriskområden. Detta har medfört att internrevisionen har blivit mer operationell. Den 
intervjuade anser att internrevision tidigare var mer fokuserad kring finansiell revision, samma 
område som den externa revisorn berör och arbetar med. Internrevisorn tror att det i framtiden 
kommer att vara en ännu större fokusering kring den operationella revisionen, där den största 
delen av arbetet kommer att läggas. Respondenten kommer att ha en mindre distinkt roll som 
består av både assurance- och konsultarbete. Respondenten påpekar dock att eftersom en så 
stor del av arbetet påverkas av lagar och regler är det svårt att med stor säkerhet veta vilken 
riktning professionen kommer att ta, men respondenten tror att det kommer att bli ännu mer 
styrt vilken sorts arbete som internrevisorn i bolag inom finanssektorn ska utföra. I Nordeas 
”charter” för internrevisorns arbete står det att denne ska göra assurance och konsulterande 
arbete, men i verkligheten menar den intervjuade att arbetet till största del består av assurance 
och att det inte sker några strikta konsultuppdrag, utan det konsulterande arbetet består av att 
ge råd inom assurance-arbetet.  
 
Varje år utför Nordeas internrevisionsenheten mellan 200 och 250 projekt, och varje projekt 
rapporteras dels direkt till den reviderade enheten samtidigt som stora risker eller stora 
avvikelser rapporteras uppåt inom organisationen. Varje kvartal görs en sammanställning av 
projekten som sedan presenteras för styrelsen och varje halvår görs en större sammanställning 
för att vid varje bokslut ha underlag för att kunna redovisa en övergripande ställningsrapport 
för Nordea och företagets huvudsakliga risker. Rapporterna och de avvikelser och risker som 
klassificeras som nog stora och allvarliga rapporteras beroende på dess art till koncernchefen, 
revisionskommittén eller direkt till företagsledningen. Gällande internrevisionsenhetens budget 
menar respondenten att en större budget skulle möjliggöra fler anställda vid enheten, som i sin 
tur skulle leda till mer och bättre underbyggda uttalanden till ledning och styrelse, samtidigt är 
det en svår balans mellan antalet anställda och revisionskvalitet då även de anställdas kompetens 
påverkar. Om kompetensen brister kan enheten ha hur många anställda som helst utan att få ett 
bättre resultat. En annan påverkande faktor är den sorts försäkran eller vilka uppgifter som 
ledning och styrelse efterfrågar, är det standardiserade och mindre komplexa uppdrag som ska 
utföras krävs kanske inte så stor kunskap hos de anställda medan försäkran av mer komplexa 
system kräver mer kunskap och erfarenhet. Respondenten framhåller dock att denne skulle 
känna sig tryggare i sina uttalanden med fler anställda under sig. Med en större enhet skulle 
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arbetet i större utsträckning kunna inrikta sig på att ge mer service, något som respondenten 
likställer med konsulterande arbete. 
 
Den intervjuade berättar att samarbetet med den externa revisorn i hög grad är strukturerad, 
med kontinuerliga möten där fördelning av ansvar och roller diskuteras. Enligt den intervjuade 
sker detta för att det inte ska ske något dubbelarbete, då det inte finns någon anledning till att 
utföra samma arbete två gånger. Respondenten framhåller att kvaliteten både på den externa 
och interna revisionen höjs av detta samarbete. Förväntningarna från uppdragsgivarna inom 
organisationen är bland annat att internrevisionsenheten ska utföra tillräckligt kvalificerat arbete 
för att denne ska kunna lämna uttalanden som är tillförlitliga och tillräckligt underbyggda. Med 
kvalificerat arbete menar den intervjuade arbete kring hur processerna är uppbyggda och 
fungerar. Utan denna kunskap är det svårt att förstå var de största riskerna uppstår. En annan 
förväntning är att internrevisionsenheten ska besitta tillräcklig kunskap för att kunna utföra de 
uppgifter de blir tilldelade. Ett krav från styrare är att enheten ska arbeta på ett effektivt sätt 
med projekten. Internrevisionsenheten styrs med balanserade styrkort, vilket alla enheter inom 
Nordea gör. Respondenten påpekar dock att det inte alltid är så lätt att utforma konkreta 
styrtal i de balanserade styrkorten för en mjuk verksamhet som internrevisionsenheten sysslar 
med. Vidare menar respondenten att enheten styrs på vissa kvalitetsmått och att alla projekt ska 
hålla de uppsatta tidsramarna. På varje projekt eller revision som utförs sker även en 
uppföljning för att se om den försäkran som lämnades stämde och för att se till att eventuella 
brister eller avvikelser är tillrättade.  
 
Den intervjuade nämner att internrevisorns bemötande från de reviderade enheterna till stor 
del beror på hur denne säljer in sig själv och sitt arbete. Om den reviderade känner att 
internrevisorn bara är där för att övervaka blir denne misstänksam och inte särskilt 
samarbetsvillig. Om internrevisorn istället visar att denne är där för att hjälpa enheten med att 
utveckla deras arbete blir oftast bemötandet bättre och båda parter gynnas av samarbetet. 
Bemötandet och revisionen gynnas i de flesta fall av att internrevisorn förstår verksamheten och 
dess processer. Den intervjuade menar dock att dialog är det bästa sättet att hantera bemötandet 
på, om internrevisorn förklarar varför denne är där blir också bemötandet i de flesta fall bra. 
Beroende på vilken typ av revision som ska utföras och vilken typ av process och verksamhet 
som ska revideras kan osäkerheten kring vilken information som ska samlas in vara stor, 
berättar den intervjuade. Denne berättar att det i de fall där finansinspektionen har satt upp 
regler och lagar kring vad internrevisorn ska revidera är relativt standardiserat och enkelt att 
samla in informationen. I de fall där den reviderade enheten eller processen har andra mål än 
företaget i stort eller att enheten är mjuk i kanterna kan det vara betydligt svårare att veta 
vilken information som krävs för att kunna lämna tillräcklig försäkran. 
 

4.5.2 Rollkonflikt 
 
Internrevisionsenheten inom Nordea utför som tidigare nämnt inga rena konsultuppdrag utan 
deras huvudsakliga uppgift är att utföra försäkrande uppdrag. Det sker dock en del 
konsulterande arbete i de försäkrande uppdragen genom att internrevisorerna lämnar förslag på 
förändringar och inte enbart rapporterar in avvikelser. Om inte den reviderade enheten 
implementerar de förändringar som internrevisorn föreslår har denne mandat att vända sig till 
styrare högre upp i organisationen för att dessa förslag ska implementeras. Den intervjuade 
nämner att det alltid är svårt att upprätthålla en objektiv syn på en verksamhet som man är 
anställd av, men menar dock att det är något som man får ta hänsyn till och arbeta efter. Den 
intervjuade menar vidare att denna enhet uppfyller alla krav för ”best practice” och de uppsatta 
governace-rutinerna. Respondenten berättar även att det bästa sättet att undvika 
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objektivitetsdilemman är att den enskilde revisorn har en stor integritet, det är av yttersta vikt 
att internrevisorn vet vem det är som denne servar. Den intervjuade menar slutligen att 
integritet inte är något som regleras utan något som den enskilde personen själv måste ha. 
 

4.6 NCC 
 
NCC (Nordic Construction Company) bildades den 15:e oktober 1988 då Nordstjernan AB 
och Armerad Betong Vägförbättringar slogs samman genom en fusion. Företaget verkar inom 
byggbranschen och har specialiserat sig genom att vara ledande inom utveckling av framtidens 
miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC är noterat på stockholmsbörsens OMX 
Large Cap, har 8500 anställda i Sverige och omsatte räkenskapsåret 2008 25 miljarder kronor. 
 

4.6.1 Internrevisor NCC 
 
Internrevisionsenheten inom NCC består av 4 personer på processutvecklingsnivå. Förutom 
dessa har NCC ett flertal internrevisorer på lokal nivå. Den intervjuade anser att syftet med 
internrevision inom NCC är att säkerställa kvalitets- och miljömässiga krav, då verksamheten 
är certifierad enligt bland annat ISO 14001 och andra kvalitetscertifikat. Den intervjuade 
menar vidare att ett krav för att få behålla dessa certifikat är att det utförs internrevisioner inom 
företag för att hitta eventuella brister i system och processer. NCC har enligt respondenten 
beställare som gör egna revisioner men samtidigt kräver att NCC även utför egna 
internrevisioner. Den intervjuade anser vidare att internrevisionen har förändrats en del de 
senaste 5 åren, på så sätt att de som revideras har blivit bättre på att utföra sina uppgifter, tack 
vare bland annat bättre utbildning och mer erfarenhet, och genom det underlättas 
internrevisorns arbete. Respondenten menar också att de reviderade har lärt sig att fokusera på 
vad som är viktigt gällande upprätthållandet av miljö- och kvalitetscertifikaten. Internrevisorn 
anser inte att det krävs någon förändring av internrevisionsarbetet i framtiden, han påpekar att 
revisionerna har sjunkit i antal de senaste åren och att arbetet fokuserats på vad som är viktigt. 
Vidare menar den intervjuade att det inte är ifyllandet av papper som är det viktiga, utan det 
viktiga är att göra rätt från början vilket innebär en större fokusering på högriskområden. 
Internrevision bör fokusera på att skapa mervärde genom att bidra med mer utvecklade rutiner 
för de anställda, för att på så vis bli bättre. Den intervjuade menar vidare att det är viktigt att 
man som internrevisor inte gör kontroller för kontrollens skull utan att konstrollerna alltid ska 
ha ett syfte. 
 
Den intervjuade berättar att om en internrevisor inom NCC upptäcker avvikelser vid sina 
kontroller rapporteras dessa uppåt till den styrare högre upp inom organisationen som har 
mandat att ta beslut gällande en åtgärd för avvikelsen. Som exempel nämns allt från 
enhetschefer till företagsledningen och styrelsen. Alla revisioner som utförs sker under en viss 
tidspress, men det är av yttersta vikt att denna tidspress inte påverkar revisionens kvalitet då det 
är denna som alltid måste prioriteras i första hand. Vidare nämns även att 
internrevisionsenhetens budget måste respekteras, men att den inte får påverka 
revisionskvaliteten. Den intervjuade exemplifierar med detta genom att berätta att en viss 
revision alltid finns medräknad i alla processer för att säkerställa de för processen aktuella 
certifieringarna. Respondenten säger att internrevisorerna inom NCC inte reviderar någon 
som befinner sig ovanför dem i organisationsschemat och menar att det är så för att det är dessa 
styrare som ger internrevisorerna deras uppdrag, och menar då att resultatet av en revision på 
uppdragsgivaren förmodligen inte skulle vara särskilt bra. För att identifiera risker inom 
verksamheten är internrevisorn med på möten dels med den externa revisorn, som ger sin syn 
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på verksamheten, och dels med andra beställare som också ger sin bild av var riskerna inom 
verksamheten är som störst. 
 
De reviderade enheterna ser ofta internrevision som någonting positivt och internrevisorerna 
bemöts därefter. Den intervjuade berättar att det är ytterst sällan som de reviderade ser 
internrevisorn som någon som kommer ut i verksamheten för att slå dem på fingrarna, vilket 
han säger till stor del bero på internrevisorns uppträdande och agerande. Den intervjuade 
nämner att de reviderade i många fall ser internrevisorn som ett bollplank som har 
expertkunskaper. Vidare berättar den intervjuade att internrevisorn i vissa fall även ger 
internutbildningar till personalen, till exempel rörande olika certifikat. Efter varje uppdrag sker 
återkopplingar till internrevisionsenheten. Återkopplingen kan, beroende på uppdragets storlek 
och omfattning, komma från de reviderade, beställaren eller från tredje part. Den intervjuade 
berättar att den tredje parten kan utgöras av en större extern beställare som ställer vissa 
kvalitetskrav på de interna processerna. Respondenten påpekar också att mottagaren av revision 
spelar roll då olika enheter har olika processer, vilket resulterar i att det är olika information 
som samlas in i olika uppdrag. Rutinmässiga revideringar av mindre komplexa processer har till 
exempel tydliga mallar och rutiner, i form av olika certifikat, att arbeta efter medan mer diffusa 
uppdrag kan medför en viss osäkerhet gällande vilken information som är relevant och 
nödvändig för att säkerställa uppdragets kvalitet. 
 

4.6.2 Rollkonflikt 
 
Respondenten berättar att när internrevisorer inom NCC hittar lösningar på problem eller 
förbättringar av system som de reviderat är det aldrig internrevisorerna som tar beslut om dessa 
förändringars eventuella implementering. Det är alltid styrare högre upp i organisationen som 
tar beslut om dessa. Detta är ett sätt att underlätta för NCC:s internrevisorer gällande deras 
förmåga att se på system och enheter på ett mer objektivt sätt och för att de inte ska behöva 
revidera någonting som de själva har varit med och tagit beslut om. Den intervjuade framhåller 
återigen vikten av att internrevisorn inte kommer ut till enheter och tillrättavisar dem då detta 
skulle leda till att de reviderade tappar förtroendet för internrevisionen och därmed bemöta 
internrevisorn på ett mindre lämpligt sätt. Istället anser den intervjuade att internrevisorn ska 
agera och ses som en internutbildare som de reviderade kan använda som en intern resurs där 
dennes expertkunskap kan komma till användning. 
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5. Analys & tolkning 
Det här kapitlet inleds med att det empiriska materialet kopplas till den presenterade teoretiska 
referensramen, och en diskussion gällande viktiga betraktelser och iakttagelser förs. 
Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av kapitlet. 
 

5.1 Internrevisionens syfte 
 
Inom AstraZeneca är syftet med internrevision att ge styrelsen och revisionskommittén så 
tillförlitliga försäkringar som möjligt gällande hanteringen av organisationens nyckelrisker. 
Även inom de två bankföretagen har internrevisionen ett liknande syfte som fokuserar på 
riskområden, och då framför allt de lagstadgade. Dessa syften överensstämmer relativt väl med 
den övervakande delen av Institute of Internal Auditors (2009) definition av internrevision, 
men då företagen inte specifikt behandlar konsultering och värdeskapande i sina syften för 
internrevision återfinns ingen överensstämmelse gällande det området. Både ABB och 
Husqvarna har utöver den försäkrande rollen även internrevisorns konsulterande roll med i sina 
syften med internrevision, vilket medför att dessa företags syften stämmer väl överens med 
Institute of Internal Auditors definition. NCC är det företag som kan påstås ha lägst grad av 
överensstämmelse med Institute of Internal Auditors då syftet med deras internrevision främst 
består av att säkerställa kvalitets- och miljökrav. 
 
Värt att notera är att AstraZeneca tidigare haft en högre grad av överensstämmelse med 
Institute of Internal Auditors (2009) definition av internrevision då företagets internrevisorer 
tidigare även utförde konsulterande uppdrag, något som förklaras med att dessa uppdrag 
inkräktade på styrarnas uppgifter. Merparten av de övriga företagen som medverkat i 
undersökningen har gått från en mer finansiell och försäkrande fokusering till att nu fokusera 
mer på de operationella processerna, då framför allt med hantering av olika risker. Detta har 
skett för att ge internrevisorn möjligheten att arbeta mer förebyggande. När det gäller 
internrevisionens framtid anser företagen att internrevisorn i större utsträckning kommer att 
utföra konsulterande uppdrag. De två bankföretagen är dock mer restriktiva i sina uttalanden 
då de anser att det är svårt att förutspå framtida förändringar då internrevisionen till stor del 
grundas på de lagar och regler som måste efterlevas. Dessa prognoser tyder återigen på en 
högre grad av överensstämmelse med Institute of Internal Auditors definition av internrevision. 
 

5.2 Företagsspecif ika faktorer 
 
Empirin visar att internrevisionsenheten inom alla de medverkande företagen återfinns som en 
stabsenhet, och rapporterar till styrelse och ledning vilket innebär att de har en relativt hög 
position inom organisationen. Respondenterna är dock tydliga med att denna höga position 
inte medför någon formell beslutsmakt, för att öka internrevisorernas oberoende och 
objektivitet. Även teorin (Myers & Ziegenfuss, 2006) menar att internrevisionsenheten ska ha 
en hög position i organisationsschemat men ej ha formell beslutsmakt, utan istället få informell 
makt då de rapporterar till en så pass hög nivå inom företaget. Det kan fastslås empiriskt att det 
är viktigt att internrevisionsenheten är tillräckligt stor för att kunna hantera de uppgifter som 
ges till den, men med de senaste årens skandaler i åtanke är det oftast inte några problem med 
för småskaliga internrevisionsenheter. Sarens och De Beelde (2006) identifierar att 
övergripande faktorer som företags bransch, storlek och mål påverkar internrevisorn. I empirin 
lyfts främst företagets mål fram, då de intervjuade menar att en av internrevisorns övergripande 
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uppgifter är att öka och underlätta företagets måluppfyllnad. För de två bankföretagen får 
företagens bransch även en större betydelse, då den medför vissa regelmässiga förutsättningar 
som måste efterlevas. Detsamma gäller för NCC, som verkar inom en bransch där certifikat är 
viktiga. Denna typ av förutsättningar lyfts i teorin fram av Hass, Abdolmohammadi och 
Burnaby (2006). 
 

5.3 Faktorer från styrare 
 
Den generella åsikten bland respondenterna är att internrevisionsenhetens budget och den 
tidspress som finns för revisionsuppdragen påverkar revisionens kvalitet, men i mindre 
utsträckning än man kan tro. Internrevisorerna menar att fler anställda inte kan likställas med 
en revision med högre kvalitet, utan att det istället handlar om kompetensen hos de 
internrevisorer som är anställda. Detta överensstämmer relativt väl med vad teorin (Myers & 
Ziegenfuss, 2006) säger, då den identifierar dessa två situationsfaktorer men samtidigt inte 
lägger någon större vikt vid faktorernas inflytande och påverkan på internrevisorns arbete. 
Gällande internrevisionsenhetens styrning framkommer det att revisionens kvalitet, hur väl 
underbyggda uttalandena är, är den styrning som enheten primärt styrs med. Medan teorin, 
genom Mihret och Woldeyohannis (2008), främst behandlar mer konkreta styrtal visar empirin 
att dessa inte är vanligt förekommande. 
 
Empirin visar även att samtliga medverkande företags internrevisionsenheter har ett nära 
samarbete med både företagens styrelser och andra styrare på lägre nivåer inom organisationen, 
ofta i form av kontinuerliga rapporter och avhandlingar. Detta finns även stöd för i den 
teoretiska referensramen (Goodwin-Stewart & Kent, 2005). Teorin (Mihret & 
Woldeyohannis, 2008) påpekar även vikten av ett ömsesidigt förtroende mellan internrevisorn 
och dess styrare, något som visar sig i det empiriska materialet främst inom AstraZeneca. Där 
kan avvecklingen av internrevisorns konsulterande tjänster härledas till bristande förtroende 
och därmed yrkesroller som inkräktar på varandras områden. Uppdragsgivarens önskemål 
identifieras även som en betydande faktor i både empiri och teori (Nagy & Cenker, 2002). Hos 
AstraZeneca och ABB finns det till exempel årligen olika områden som det fokuseras extra på. 
Dessa områden bestäms av uppdragsgivarna, och ska inte inkräkta på internrevisorns övriga 
arbete. 
 
Hos alla de medverkande företagen finns det tydliga regler och policies utformade, dock skiljer 
sig dessa regler och policies mellan företagen. Inom de två bankföretagen blir detta extra 
tydligt, då de befinner sig inom en hårt reglerad bransch. Inom Nordea finns det exempelvis 
regler för att internrevisorn inte ska utföra konsulterande uppdrag, då detta kan minska 
objektiviteten och oberoendet i de försäkrande uttalandena. Denna faktor återfinns också i 
teorin (Van Peursem, 2005). En faktor som framhålls som viktig i både teori (Goodwin, 2004) 
och empiri är internrevisorns samarbete med den externa revisorn. Goodwin menar att den 
interna revisorn bör lägga större vikt vid annat än finansiella data för att detta samarbete ska 
vara givande, något som främst bankföretagen lyckats med och framhåller att samarbetet då 
både minskar kostnaderna och ökar kvaliteten på den externa revisionen. De övriga företagen, 
förutom NCC, har även de samarbeten med de externa revisorerna. Samarbetet går då främst 
ut på att tydligt göra avskiljningar så att samma saker inte revideras två gånger i onödan. 
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5.4 Faktorer från mottagare 
 
I empirin kan ett mönster urskiljas där de intervjuade internrevisorerna anser att det är lättare 
att utföra sitt arbete när mottagarens arbetsmiljö är relativt oföränderlig och rutinartad. Inom 
NCC menar internrevisorn att en mottagare med mer statisk arbetsmiljö även underlättar 
utvecklingen av internrevisionen. Inom bankföretagen finns en åsikt att mycket beror på 
internrevisorns erfarenhet och kompetens, något som blir extra viktigt när revisionsmottagarens 
arbetsmiljö är mer komplex. Denna kategorisering av mottagare benämns i teorin av 
Macintosh (2002) medan Mihret och Woldeyohannis (2008) framhåller att mottagarens 
komplexitet är en stor påverkansfaktor för internrevisorns arbete. I teorin (Adams, 1994; Van 
Peursem, 2005) belyses även samarbetet mellan internrevisorn och mottagaren av revision. 
Detta samarbete blir mer viktigt ju mer komplex mottagaren av revisionen är. Inom 
AstraZeneca visas samarbetet genom att företaget delvis internrekryterar och internutbildar 
personer som är anställda inom andra områden, för att öka förståelsen och därmed främja 
samarbete. 
 
Alla de medverkande företagen framhäver att en ständig dialog är det viktigaste verktyget för 
att de reviderade ska förstå relevansen av internrevisorns arbete. Detta är något som även 
benämns i teorin av Ahmad och Taylor (2009), vilket medför att de medverkande företagen 
har en hög överensstämmelse gällande samarbete med och förväntningar från mottagaren av 
revisionen. Nordea använder sig av en säljinriktad internrevisionsenhet, där det är 
internrevisorns uppgift att ”sälja in” sina tjänster och därmed få mottagaren att förstå hur 
viktiga de är. Alla de medverkande företagen använder sig även av någon sorts återkoppling 
från mottagaren till internrevisorn för att ständigt utveckla internrevisorns arbetsmetoder. 
Denna faktor identifieras i teorin av bland annat Adams (1994). 
 

5.5 Rollkonfl ikt 
 
Hanteringen av rollkonflikten mellan internrevisorns försäkrande och konsulterande roller 
hanteras relativt lika av de medverkande företagen. De har alla objektivitet och oberoende som 
grundförutsättningar för internrevisorn, och framhåller att den försäkrande rollen alltid ska 
komma i första hand. Internrevisorns roll inom organisationen är även väl definierad för att i 
största möjliga utsträckning undvika tvetydigheter och konflikter. De medverkande företagens 
internrevisorer har inte heller någon formell beslutsmakt, för att undvika att de reviderar något 
som de själva har varit med och beslutat om implementering av, något som i teorin stöds av 
Van Peursem (2005). Internrevisorn anställd inom Nordea påpekar att även om 
internrevisorerna inte har någon formell beslutsmakt kan de vända sig till styrare högre upp 
inom organisationen om deras förslag på åtgärder för avvikelser ignoreras av den reviderade 
enheten. Detta innebär inte att internrevisorns förslag måste godtas och implementeras, men 
enheten är skyldig att på något vis åtgärda avvikelsen som internrevisorn identifierat. Enligt 
teorin (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964) är det viktigt att rollkonflikter 
identifieras och hanteras, för att undvika att negativa effekter uppstår i form av revisioner som 
håller en lägre kvalitet. 
 
Van Peursem (2005) menar att rollkonflikter kan vara så enkla som att internrevisorn ena dagen 
arbetar nära en enhet med konsulterande arbete för att senare komma dit iklädd sin försäkrande 
roll och då istället granska enheten. Empiriskt arbetar alla de intervjuade internrevisorerna nära 
de reviderade enheterna, och någon speciell hänsyn till det problem som Van Peursem (ibid.) 
lyfter fram tas inte. Samtidigt som samtliga företag framhåller att internrevisorn alltid främst ska 
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ikläda sig en försäkrande roll kan denne utföra konsulterande uppdrag. Inom de två 
bankföretagen samt inom AstraZeneca sker dessa konsulterande uppdrag medan internrevisorn 
utför det försäkrande arbetet medan ABB inte har någon tydligt gräns mellan dessa roller. Detta 
medför enligt Lindvall (2009) att internrevisorn samtidigt inkläder sig två, delvis motstridiga, 
roller. Företagen försöker dock minimera denna konflikt, bland annat genom att använda sig av 
mallar och tydliga rutiner för att göra arbetet så enkelt som möjligt och därmed minimera 
risken att internrevisorerna brister i det försäkrande arbetet. 
 

5.6 Analytisk sammanstäl lning 
 
I figur 6 nedan presenteras några av de mer intressanta iakttagelser som kunde göras under 
analysen av det empiriska materialet. Sammanställningen belyser huvuddragen av respektive 
företags hantering av internrevisorns rollkonflikter. 
 
 
          Faktorer 
 
Företag 

 
Företagsspecifika 

 
Från styrare 

 
Från mottagare 

 
Rollkonflikt 

 
ABB 

På grund av 
internrevisionsenhetens 

plats i 
organisationsschemat 

revideras hela 
organisationen. 

Budgeten räcker 
inte till allt, 

genvägar kan vara 
ett nödvändigt ont. 
Riskanalyser sker 

successivt uppifrån. 

En tydlig roll och 
en ömsesidig 
respekt ökar 

förståelsen från 
revisionens 
mottagare. 

Det finns numer 
ingen tydlig gräns 

mellan de två 
rollerna. 

 
AstraZeneca 

Rekryteringen av 
internrevisorer sker till 

viss del internt. 

Styrelsen kräver 
utlåtanden som är 

tillräckligt 
tillförlitliga från 
internrevisorn. 

En kontinuerlig 
dialog förs med 
mottagaren av 

revisionen för att 
denne ska vara 

införstådd i fynden. 

En allt för 
konsulterande 

internrevisor kan 
lätt ta över ansvar 
från styrare inom 
organisationen. 

 
Husqvarna 

Internrevisionsenheten 
rapporterar direkt till 
ledning och styrelse. 

Riskanalyser sker 
stegvis och enheten 

styrs främst på 
kvalitetsmått. 

Ingen tycker det är 
kul att bli 

tillrättavisad, men 
internrevisorns 

tydliga roll stärker 
acceptansen. 

Internrevisorn tar 
inga slutgiltiga 
beslut gällande 

implementeringar. 

 
NCC 

Branschen styrs till viss 
del av certifikat, därför 
blir kontroller gällande 

dessa viktigare. 

Tidspress och 
enhetens budget får 

inte påverka 
revisionernas 

kvalitet. 

Återkoppling sker 
från de reviderade, 

beställaren eller 
tredje part, 

beroende på 
uppdraget. 

Internrevisorerna 
har ingen formell 
beslutsmakt, utan 

beslut tas högre upp 
i organisationen. 

 
Nordea 

En strikt reglerad 
bransch påverkar 
internrevisionens 

arbete. 

De uttalanden som 
görs ska vara 
tillräckligt 

underbyggda av 
kvalificerat arbete. 

Internrevisorn ska 
sälja in sig själv och 

sitt arbete till de 
reviderade 
enheterna. 

Enbart försäkrande 
arbete får utföras 

om inte 
konsulterande 

arbete beordras. 
 
Swedbank 

Enhetens plats i 
organisationen medför 
rapportering direkt till 

styrelsen. 

Ett utvecklat 
samarbete med 

extern revisor ökar 
kvaliteten. 

Internrevisorn blir 
bemött på det sätt 
som de förtjänar. 

Får inte göra rent 
konsulterande 

uppdrag. 

Figur 6: Analytiska iakttagelser 
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Analysen av det empiriska materialet visar att flera av företagens internrevisorer identifierar 
regelmässiga förutsättningar, och därmed indirekt den bransch som företaget verkar i, som 
viktiga påverkande situationsfaktorer för dels deras arbete och dels för hur det i sin tur påverkar 
rollkonflikter och hanteringen av dessa. Det kunde dock identifieras att de två bankföretagen, 
på grund av branschförutsättningar, reglerat internrevisorernas möjligheter till att utföra 
konsulterande arbete. Gällande faktorer från styrare kan ett unisont kvalitetskrav utläsas, då 
samtliga företag grundar styrningen av internrevisionsenheten på kvalitet. I flera av företagen 
kan även ett samarbete med styrare identifieras då de riskanalyser som utförs ofta sker successivt 
på flera enhetsnivåer. Vid jämförelser mellan företagen kan det konstateras att det är viktigt 
med en väl definierad roll för internrevisorn för att undvika förväntningsgap mellan denna och 
mottagarna av revisionen. Samarbetet mellan internrevisorn och mottagaren blir än viktigare 
när revisionen utförs på andra enheter än de där rutinmässigt arbete sker, då internrevisorn 
oftare ikläder sig en mer konsulterande roll i de fallen. Analyser mellan fallen visar också att de 
flesta hanterar rollkonflikter genom att ge internrevisorn en mer försäkrande roll, då det bland 
annat visat sig att en alltför konsulterande roll kan ta ansvar från styrare. I ett av fallen 
observeras dock att det inte finns någon tydlig gräns mellan de två rollerna, utan internrevisorn 
ikläder sig alltid en blandning av dessa två. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån föregående kapitel för att svara på 
undersökningens syfte. Därefter förs en avslutande diskussion och förslag på vidare studier ges. 
 

6.1 Upplevelse & hantering 
 
Ett av undersökningens delsyften var att beskriva hur internrevisorn upplever och hanterar de 
rollkonflikter som uppstår mellan sin försäkrande roll och sin konsulterande roll. 
Undersökningens resultat tyder på att teorin gällande rollkonflikterna mellan internrevisorns 
försäkrande och konsulterande roll överensstämmer med empirin då alla de medverkande 
företagen uppmärksammar problemet. Resultaten visar även att internrevisorer kan uppleva att 
det inte finns någon tydlig gräns mellan de två rollerna, något som leder till en försvårad 
hantering av dessa konflikter. Även detta överensstämmer med den teoretiska referensramen.  
 
Rollkonflikterna hanteras på ett flertal sätt, som tillsammans ska minimera dess inverkan på 
kvaliteten på de av internrevisorerna lämnade revisionerna. Studien visar att de medverkande 
företagen använder sig av tydliga rollbeskrivningar för internrevisorns arbetsuppgifter och 
begränsningar för att främja den nödvändiga objektiviteten och det nödvändiga oberoendet 
som krävs för att upprätthålla kvaliteten på revisionerna. Detta visar sig genom att 
internrevisorerna inom de medverkande företagen har en försäkrande roll i första hand. 
Undersökningens resultat visar också att de två bankföretagens internrevisorer har en strikt 
försäkrande roll och inte får utföra konsulterande uppdrag utan tydliga order om detta. Här 
skiljer sig undersökningens resultat från den teoretiska referensramen, som beskriver 
internrevisorn som mer konsulterande än vad studien visar. Undersökningens resultat visar att 
internrevisorerna ofta arbetar utifrån mallar och ”charters” när det som revideras möjliggör 
detta. Resultaten visare vidare att bemötandet mellan internrevisorn och mottagaren av 
revisionen är något som det läggs stor vikt vid. 
 

6.2 Situationsfaktorer 
 
Undersökningens resultat visar att de i den teoretiska referensramen identifierade 
situationsfaktorerna påverkar internrevisorns roll och dennes hantering av rollkonflikterna i 
olika stor utsträckning. Figur 7 visar de viktigaste situationsfaktorerna. 
 
 

 
Figur 7: De viktigaste situationsfaktorerna 
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Företagets bransch påverkar, då främst när det handlar om branscher som är hårt reglerade och 
styrda. Detta visar sig främst genom de två bankföretagens strikta rollfördelningar. Företagets 
strategiska mål får även en betydande roll i internrevisorns rollkonfliktshantering då dessa ligger 
till grund för internrevisorns val av roll. Resultaten visar att styrare, genom önskemål samt 
regler och policies, har ett stort inflytande och påverkan på internrevisorns hantering av 
rollkonflikterna. Om internrevisorn genom regleringar styrs till en försäkrande roll minskar 
behovet av rollkonfliktshantering då det för internrevisorn blir tydligare exakt vad som 
förväntas av denne. Dock framkommer det av undersökningens resultat att internrevisorer 
utför konsulterande arbete iklädd sin försäkrande roll, vilket visar att internrevisorns hantering 
av rollkonflikter konstant är av relevans och aktuell. Undersökningens resultat visar att 
internrevisorns samarbete med den externa revisorn, utöver revisioner med högra kvalitet och 
lägre kostnad, även möjliggör för internrevisorn att i större utsträckning utföra konsulterande 
arbete. Undersökningens resultat visar att de förväntningar som mottagarna av revisionen har 
på internrevisorn påverkar rollkonfliktshanteringen då ett förväntningsgap kan uppstå när 
internrevisorn kommer till en enhet iklädd sin försäkrande roll och mottagarna förväntar sig 
mer konsulterande arbete. Detta leder till en försvårad hantering av rollkonflikterna då 
internrevisorn kan känna en press på att leverera konsulteringar och det då kan brista i det 
försäkrande arbetet. Det kan även iakttas att den reviderade enhetens sätt att arbeta och dess 
arbetsuppgifter påverkar internrevisorns hantering av rollkonflikterna. 
 

6.6 Avslutande diskussion 
 
Undersökningens främsta upptäckt är enligt oss bevisen som tyder på att internrevisorerna 
inom de medverkande företagen främst utför försäkrande arbete. Detta går emot den teoretiska 
referensramen då denna främst framhåller att internrevisorer i allt större utsträckning arbetar 
med konsulterande uppdrag. Undersökningen kan bidra med en större förståelse för hur 
internrevisorers hantering av rollkonflikter mellan den försäkrande och konsulterande rollen 
påverkas av olika situationsfaktorer, och de enligt resultaten viktigaste situationsfaktorerna finns 
även sammanställda. Resultaten var relativt överraskande, då majoriteten av teorin framhåller 
att internrevisionen som profession den senaste tiden har rört sig mot en mer konsulterande 
roll, och att annan forskning visar att denna trend även kommer att fortsätta i framtiden. Ett av 
de mest intressanta resultaten är att internrevisorn utför konsulterande arbete även då denna 
utför försäkrande uppdrag. Detta belyser vikten av att alltid ha objektivitet och oberoende i 
åtanke. 
 

6.7 Förslag ti l l  vidare forskning 
 
Det hade varit intressant att se om en bredare, mer kvantitativ undersökning skulle generera 
liknande resultat som denna studie. Det kan även vara av intresse att undersöka olika branscher 
specifikt. Internrevisorns oberoende och objektivitet kan även undersökas i större utsträckning 
och med utgångspunkt i någon av de viktigaste identifierade situationsfaktorerna. Problemet 
kan även belysas från andra perspektiv, såsom styrare och mottagare. 
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Intervjuguide för intervjuare 
 

Faktor  Konsulterande  Försäkrande  
Regler och policies, rapporterar ti l l  vem 
 

  

Samarbete med styrare 
 

  

Samarbete med styrelse 
 

  

Samarbete med extern revisor 
 

  

Önskemål från ledning och andra styrare 
 

  

Önskemål från styrelse 
 

  

Förväntningar på internrevisorn 
 

  

Tidspress 
 

  

Budget 
 

  

Internrevisionsenhetens styrning, nyckeltal  
 

  

Arbetsmiljö, bemötande 
 

  

Återkoppling och feedback  
 

  

Objektivitet 
 

  

Rollkonflikt 
 

  

Osäkerheten gällande informationsinsamling 
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Intervjuguide 
 
Undersökningen syftar till att undersöka hur internrevisorn anser att olika faktorer påverkar 
dennes dels försäkrande och dels konsulterande roll, samt hur internrevisorn hanterar och 
upplever dessa roller. 
 
Alla företagsrepresentanter som deltar i intervjun kommer, om så önskas, att vara anonyma i 
undersökningen. Intervjuerna spelas dock in, men detta sker enbart för att säkerställa att det 
som sägs under intervjun inte faller bort i undersökningen. Om de intervjuade önskar så får 
dem även en chans att godkänna materialet innan det används i undersökningen. 
 
Bakgrund 

• Hur många anställda har företagets internrevisionsenhet? 
• Vars i organisationsschemat finns internrevisionsenheten? 
• Hur länge har du arbetat med internrevision och vad är din nuvarande position? 
• Vad har du för utbildning och tidigare arbetserfarenheter? 
• Vad anser du vara syftet med internrevisionen inom företaget? 
• Hur anser du att internrevisionen som profession har förändrats de senaste fem åren? 
• Hur tror du att internrevisionen som profession kommer att se ut i framtiden? Varför? 

 
Situationer 
 

• Du befinner dig i en situation där du ska konsultera en producerande enhet genom att 
hjälpa dem att utveckla rutiner för att upprätthålla kvaliteten inom en av deras 
processer. Enheten producerar med en löpande band-princip, det vill säga att samma 
uppgifter utförs dagligen och att uppgifterna är väl inarbetade.  

 
- Vilka faktorer tar du hänsyn ti l l  vid konsulterade 

internrevisionsarbete i en sådan här situation och varför?  
 

• Du befinner dig i samma situation som ovan, men du är nu där för att försäkra 
effektiviteten och riskminimeringen inom enhetens processer. Enheten producerar 
fortfarande men en löpande band-princip. 

 
- Vilka faktorer tar du hänsyn ti l l  vid försäkrande 

internrevisionsarbete i en sådan här situation och varför?  
 

• Du befinner dig i en situation där du ska konsultera en chef genom att ge chefen i fråga 
råd kring utvecklingen av en process. Chefen är välutbildad och har tidigare erfarenhet 
inom chefsyrket och ställs dagligen inför relativt varierande uppgifter. 

 
- Vilka faktorer tar du hänsyn ti l l  vid konsulterande 

internrevisionsarbete i en sådan situation och varför?  
 

• Du befinner dig i samma situation som ovan, men du är nu där för att försäkra 
effektiviteten och riskminimeringen inom enhetens processer. 

 
- Vilka faktorer tar du hänsyn ti l l  vid försäkrande 

internrevisionsarbete i en sådan situation och varför?  
 



Bilaga 2 

 

• Du befinner dig i en situation där du ska konsultera en försäljningsenhet genom att 
hjälpa till med att förbättra enhetens interna effektivitet. Enheten arbetar i huvudsak 
med försäljning men försäljningen sker till relativt olika kundgrupper. 

 
- Vilka faktorer tar du hänsyn ti l l  vid konsulterande 

internrevisionsarbete i en sådan situation och varför? 
 

• Du befinner dig i samma situation som ovan, men du är nu där för att försäkra att 
enheten uppfyller de av företaget uppsatta finansiella målen. 

 
- Vilka faktorer tar du hänsyn ti l l  vid försäkrande 

internrevisionsarbete i en sådan situation och varför? 
 

• Du befinner dig i en situation där du ska konsultera företagets forsknings- och 
utvecklingsenhet för att bistå med utvecklingen av nya policies. Enhetens anställda är 
välutbildade och arbetar med varierande uppgifter som de på förhand inte alltid vet det 
bästa sättet att angripa. 

 
- Vilka faktorer tar du hänsyn ti l l  vid konsulterande 

internrevisionsarbete i en sådan situation och varför?  
 

• Du befinner dig i samma situation som ovan, men du är nu där för att försäkra att 
enhetens arbete uppfyller de uppsatta kraven för effektivitet. 

 
- Vilka faktorer tar du hänsyn ti l l  vid övervakande 

internrevisionsarbete i en sådan situation och varför?  
 


