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Sammanfattning 
 
Uppsatsen förklarar följande problemformulering: Hur ser samarbetet ut mellan intern- och 
externrevisorn i bankbranschen samt hur tillförlitligt är internrevisorns bidrag? 
 
Studien syftar till att beskriva hur samarbetet ser ut mellan revisorer i bankbranschen. Vidare 
ämnar uppsatsen förklara nyttan med internrevisorns bidrag till externrevisorn samt 
granskningens tillförlitlighet. 
 
Uppsatser bygger på en kvalitativ utformning, vilken utgår från sex genomförda intervjuer 
med fyra internrevisorer och två externrevisorer samt sekundärdata i form av vetenskapliga 
artiklar och litteratur.    
 
Resultatet från studien visar på att samarbetet mellan revisorerna sker på ett likartat vis i 
bankerna som studerats. Resultatet angående samarbetet stämmer inte överens med tidigare 
studier eftersom samarbetet sker på en högre nivå inom bankerna. Internrevisorns bidrag till 
externrevisorn beror på flera faktorer till exempel tillgänglighet, tillförlitlighet och effekten av 
en svag intern kontroll. Faktorer från tidigare studier tillämpas enligt resultatet men fler 
faktorer har tillkommit, exempelvis förtroende. Avgörandet om externrevisorn kan utnyttja 
internrevisorns granskning beror främst på tillförlitlighet. Inom bankerna kontrolleras 
tillförlitligheten i flera led. 
 
Slutsatserna bör beaktas med viss försiktighet eftersom generella slutsatser inte kan fastställas 
utifrån uppsatsens urval.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
The essay explains the following problem statement: How does the cooperation between 
internal and external auditor in the banking industry look, and how reliable is the internal 
auditor's contribution?  
 
The study aims to describe how the cooperation is between auditors in the banking industry. 
Furthermore, the essay intends to explain the benefits of the internal auditor's contribution to 
the external auditor and the revisions reliability. 
 
The study is based on a qualitative layout, which is from six completed interviews with four 
internal auditors and two external auditors, as well as secondary data in the form of scientific 
articles and literature.  
 
Results of the study show that the cooperation between the auditors is in a similar way in the 
banks studied. The results’ regarding cooperation is not consistent with previous studies in 
which there is at a higher level in the banks than the findings of previous studies. The internal 
auditor's contribution to the external auditor depends on several factors such as availability, 
reliability and the effect of a weak internal control. Factors from previous studies are applied 
according to the results but more factors have emerged, such as confidence. The 
determination of the external auditor can use the internal auditor's review was mainly due to 
reliability. Within banks the reliability controls of several elements.  
 
The conclusions should be considered with some caution because the general conclusions can 
not be determined from the essay's selection. 
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1 Inledning 
I problembakgrunden presenteras tidigare skandaler inom revision samt kortfattad bakgrund 
om intern- och externrevisorn. Kapitlet fortsätter med problemdiskussion där olika studier 
nämns kortfattat, vilka leder fram till en problemställning och ett syfte. Kapitlet avslutas med 
en disposition över hela studien. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Skandalerna kring Carnegie har uppmärksammats mycket i media och är ett exempel på vad 
som kan hända vid bristande revision. I oktober 2007 anmälde Finansinspektionen både sin 
egen revisor i Carnegie och revisorn som var tillsatt av bolagsstämman. Finansinspektionen 
anmälde till revisorsnämnden på grund av att revisorerna inte följt god revisionssed. 
Bakgrunden till anmälningen var brister i interna kontrollsystemet och i kontrollen av 
riskhantering.  Att inga anmärkningar lämnats de senaste sex åren i revisionsberättelsen ansåg 
Finansinspektionen vara anmärkningsvärt.1 Ytterligare skandaler ledde till att bankens 
tillstånd senare drogs in och att riksgälden övertog ägandet.2 Skandalen visar tydligt att 
revisorerna är viktiga.  
 
Revisorer spelar en avgörande roll i den finansiella rapporteringen för att försäkra om en 
trovärdig presentation av ett företags ekonomiska situation.3 Internrevisorn är som ett verktyg 
för ständig förbättring medan externrevisorn ser till att årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av företaget.4 Stora företag och banker har ofta en internrevisionsavdelning. 
Internrevisorns arbete ser olika ut beroende på hur företaget är uppbyggt, eftersom det är 
ledningen som bestämmer syftet med revisionen. Vanliga uppgifter för en internrevisor är att 
kontrollera exempelvis hur målen uppfylls, hur informationsöverföringen fungerar samt hur 
långa ledtider företaget har.5  
 
Internrevision är en ofta återkommande diskussion i media, huruvida revisionen är nödvändig 
eller inte. Efter finanskrisen på 90-talet förändrades internrevisorns arbete på bank från att 
räkna kassor, gå igenom värdehandlingar och nyckelhantering till att bli mer framåtriktat och 
förebyggande.6 I dagsläget genomgår vi ytterliggare en finanskris, vilken kanske är ännu värre 
än finanskrisen på 90-talet, och behovet av internrevision kan komma att öka ytterligare. 
Internrevisionen är delvis till för att förbättra rutiner men även för att uppnå företagets 
uppsatta mål. Internrevision sker på olika vis i företag men gemensamt är att företagen bör 
besluta om syftet med revisionen i samband med framställandet av revisionsprogrammet. 
Revisionsprogrammet innehåller vilka områden som ska granskas samt hur resurserna för 
internrevision ska utnyttjas.7 Externrevisorns uppgift är att kritiskt granska och rapportera om 
företagets redovisning. För att kunna utföra sina uppgifter måste externrevisorn ha kunskap 
                                                 
1 ”Carnegie-revisor får skarp varning”. 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C01%255C27
%255C321507. 
2 ”Carnegie förlorar banktillstånd”, 2008-11-10. 
 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=850123&rss=1399. 
3 Richard G Brody, Steven P Golen, och Philip M J Reckers, “An Empirical Investigation of the interface 
Between Internal and External auditor.” Accounting and business research, (1998):160 ff 
4 Karl-Johan Kjöllerström, ”Revisorn är den som ger bäst råd” Balans, (2008):35; Elisabet Wahlman, 
Internrevision för ständig förbättring (Stockholm: Elanders, 2004), 3.   
5 Wahlman, Internrevision för ständig förbättring, 18.  
6 Inge Wennberg, ”I bankvärlden står internrevisorn stadigt.” Ekonomi & styrning 3, (1999):14-16. 
7 Wahlman, Internrevision för ständig förbättring, 18.  
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om företaget. Externrevisorns mål är att i revisionsberättelsen göra uttalanden om företagets 
förvaltning och årsredovisning.8 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, har utarbetat en 
mall till revisionsberättelsen, vilken i flesta fall följs. Externrevisorn tillsätts av 
bolagsstämman och har i uppgift att granska bolaget i enlighet med god revisionssed. 
Externrevisorn måste vara oberoende, vilket innebär att revisorn inte får ha intresse i 
företaget, varken genom aktier eller genom nära samarbete med ledningen.9 Externrevisorn 
styrs av lagar och FARS etiska regler samt är en objektiv part. Externrevisorn har möjlighet 
att kontrollera alla delar av företaget inklusive internrevisorn, styrelsen och verkställande 
ledning.10 Det är vanligt att extern- och internrevisorn har ett nära samarbete. Det är upp till 
externrevisorn hur mycket av den interna granskningen han/hon vill och kan utnyttja i sin 
granskning.11 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Världen är mitt uppe i en omfattande finanskris, människor mister arbeten och företag går i 
konkurs. Gramling och Hermanson betonar vikten av att bedriva en korrekt och försiktig 
riskhantering. De anser att finanssektorn inte tänkt tillräckligt på riskhantering, marknadsskift 
eller möjliga förluster för företag. Istället har bankledningen försökt öka sin årliga bonus samt 
velat ha ett stort ekonomiskt inflytande i företagen. Gramling och Hermanson menar att det är 
här som internrevisorn ska identifiera, kontrollera och föreslå en effektiv riskhantering. 
Förhoppningsvis kommer finanskrisen att stabiliseras och i framtiden bör världen se tillbaka 
och studera finanskrisen för att förhindra att misstagen återupprepas.12        
 
Uppståndelsen runt finanskrisen har fått oss intresserade av bankbranschen, eftersom den 
spelar en viktig roll för företagen. De flesta företag finansieras via banklån, och därmed har 
bankerna en central roll även för samhället. Går det dåligt för bankerna minskar 
utlåningsförmågan, vilket drabbar företagen och deras investeringar.13 Går det dåligt för 
företagen leder det också till att bankerna inte vill låna ut mer pengar och riskera 
kreditförluster. Banken måste ha möjlighet att avgöra om ett företags investering är 
fördelaktig och då kommer internrevisorn till nytta. Internrevisorn måste se till att det finns 
fungerande kontrollsystem och rutiner vid utlåning.14 Basel II är ett regelsystem som 
behandlar bland annat kreditrisker.15  Det vi inte lyckats ta reda på är vilken roll 
internrevisorn har för externrevisorn och hur revisorerna kan medverka till en tillförlitlig 
granskning och ett fungerande samarbete.  
 
I bankbranschen förekommer både intern- och extern revision, men samarbetet mellan 
revisorerna kan se olika ut. En teori som förklarar relationer är agentteorin, där en agent och 
en principal har en relation. Agentteorin baseras på att båda är nyttomaximerare och vill 
maximera sin välfärd. Agenten har mer information än principalen, vilket leder till 

                                                 
8 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000 (Stockholm: Grafesta, 2000), 11-14. 
9 Ibid., 82-83. 
10 Ibid., 76. 
11 Ibid., 87. 
12Audrey A Gramling, Dana R Hermanson, “The Financial sector meltdown: Lessons for internal auditors and 
others.” Internal Auditing, (2008): 33-35.  
13 Wennberg, ”I bankvärlden står internrevisorn stadigt.” 14-16. 
14 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok, 13. 
15 Gagan Agarwala, Adam Girling och Nav Makol, “Meeting the internal audit challenges of Basel II.” Internal 
auditing, (2008): 25-29. 
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informationsasymmetri.16 Tillförlitlighet är ett viktigt begrepp för att skapa ett gott samarbete 
mellan revisorerna. Tillförlitlighet är viktigt för att kunna lita på informationen och 
informationen måste vara relevant för att eventuellt påverka besluten.17 Förutom ägarna av 
företagen finns andra intressenter som vill ta del av revisionen, vilket gör det betydelsefullt att 
informationen är relevant och tillförlitlig. Intressenterna kan vara kreditgivare, leverantörer, 
anställda, kunder, stat och kommun.18 Kommunikation är ytterligare en viktig faktor för ett 
fungerande samarbete, och nämns i ett flertal tidigare studier. Det diskuteras att vid effektiv 
kommunikation kan överlappningen av granskningsområden minskas, men uppstår 
kommunikationshinder kan det leda till en lägre effektivitet.19 I tidigare studierna har ingen 
koppling gjorts mellan minskad överlappning och vad externrevisorn kan utnyttja av 
internrevisorns arbete.  
 
Det har gjorts ett antal undersökningar huruvida samarbetet mellan revisorerna fungerar. Från 
tidigare studier av olika forskare finns det varierande relationstyper mellan revisorerna. 
Richards nämner fyra olika kategorier av relationer; ingen relation, kostnad-nytta relation, 
delad relation och partnerskapsrelation.20 I en studie av Felix, Gramling och Marletta, 
diskuteras två tillvägagångssätt för internrevisorn att vara tillgänglig på. Enligt 
undersökningen vill klienterna att internrevisorn ska undansätta tid och vara tillgänglig för 
externrevisorn under hela året för att direkt assistera till arbetet. Det andra tillvägagångssättet 
var att klienten enbart ansåg att internrevisorn skulle vara tillgänglig vid perioden för 
bokslut.21 Resultatet av studierna är att de inte alltid stämmer överens med verkligheten och 
att det finns många olika varianter av samarbete. Det vi inte lyckats få reda på är vilken typ av 
samarbete som är att föredra i Sverige för att öka tillförlitligheten på granskningen. Oavsett 
vilket samarbete som är att föredra påpekar Richards i sin studie att samarbetet måste 
förvaltas. Enligt studien bör internrevisorn utarbeta en definition av samarbetet som ledningen 
och externrevisorn slutligen ska godkänna.22 Frågan vi ställer oss är om det fungerar så här i 
verkligheten.       
 
 
1.3 Problemställning 
 
Vår problemställning bygger på föregående diskussion och är följande: Hur samarbetar intern- 
och externrevisorn i bankbranschen samt hur tillförlitligt är internrevisorns bidrag? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att 
 

                                                 
16 Kristina Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 84. 
17Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, 169-172. 
18 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000, 12-14. 
19 Brody, Golen och Reckers, “An Empirical Investigation of the interface Between Internal and External 
auditor,” 161; Ray Whittington, “New Study on Using Internal Auditors' Work,” Journal of Accountancy,(1989): 
123-128.  
20 David A Richards, “Toward a common goal.” The internal auditor, (2003): 32-37. 
21 William L Felix, Audrey A Gramling och Mario J Marletta. (2001). “The Contribution of Internal Audit as a 
Determinant of External Audit Fees and Factors Influencing This Contribution.” Journal of accounting research 
3, (2001): 516-518.   
22 Richards, “Toward a common goal,” 32-37. 
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• Beskriva och analysera samarbetet mellan intern- och externrevisorer i två olika 
banker 

• Skapa en ökad förståelse för internrevision, uppbyggnaden och internrevisorns bidrag 
till externrevisorn 

• Undersöka tillförlitligheten på internrevisorns granskning samt hur den fastställs  
 
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 2  Teoretisk referensram: I det andra kapitlet förklaras varför revisorer finns 

samt beskrivs revisorers olika roller, både det enskilda arbetet och samarbetet. 
Innehållet består av slutsatser från tidigare forskning och teorier som senare 
kommer att kopplas och undersökas vidare i empirin.    

 
 
Kapitel 3 Metod: I tredje kapitlet presenteras olika metoder och ansatser för uppsatser 

samt motivering till vårt val. Det framkommer även hur datainsamling, 
intervjuer och urval kan genomföras samt hur vi gjort i studien. Tillslut 
diskuteras tillförlitlighet och källkritik.  

  
 
Kapitel 4 Empiri:  I empirin presenteras resultatet från intervjuerna med respektive 

revisor. Intervjuerna består av tre revisorer från vardera bank. Kapitlet inleds 
med intervjuer från Handelsbanken och sedan följer intervjuerna från 
Swedbank. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och resultatet från empirin 
diskuteras i femte kapitlet. 

 
 
Kapitel 5 Analys: I kapitlet kommer resultat från empirin diskuteras och analyseras. 

Intervjusvaren från revisorerna jämförs med tidigare teorier och samband 
identifieras. Kapitlet fokuserar främst på uppsatsens tre nyckelbegrepp, 
tillförlitlighet, samarbete och internrevisorns arbete.  

 
 
Kapitel 6 Slutsats: I kapitlet kommer slutsatser presenteras utifrån uppsatsens 

problemformulering. Egna reflektioner av resultatet diskuteras. Kapitlet avslutas 
med förslag på vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram  
I andra kapitlet förklaras varför revisorer finns samt beskrivs revisorers olika roller, både det 
enskilda arbetet och samarbetet. Innehållet består av slutsatser från tidigare forskning och 
teorier som senare kommer att kopplas och undersökas vidare i empirin.    
 
 
2.1 Agentteorin 
 
Adams har argumenterat för att agentteorin kan användas för att undersöka vilka roller som 
förekommer mellan intern- och externrevisorn.23 Agentteorin är från början ett amerikanskt 
fenomen som används för att förklara företeelser på redovisningsområdet genom att utgå från 
den senaste ekonomiska teorin. Agentteorin baseras på en relation mellan en agent och en 
principal.24 Teorin bygger på att agenten har mer information är principalen vilket leder till 
informationsasymmetri. Principalen kan inte fullt ut övervaka om agenten uppfyller 
hans/hennes intressen eftersom informationsasymmetrin har en negativ inverkan på 
principalen.25 Både agenten och principalen är nyttomaximerare och rationella. Agenten och 
principalen kan hamna i konflikt, till exempel för att de försöker dra nytta av varandra eller 
genom att agenten försöker öka sin ekonomiska nytta. För att öka sin nytta kan agenten till 
exempel välja att redovisa på ett sätt som ger en högre vinst om ersättningen är 
vinstrelaterad.26 Företagsledningen vill att den externa granskningen ska se bra ut utåt, men 
granskningen kanske inte är så bra som den ser ut. När internrevisorer anställs kan 
agentteoretiker väcka misstankar. Teoretikerna kan ifrågasätta om internrevisorerna har 
anställts för att minska kostnaden för externrevisionen eller för att dölja bevis på att företaget 
är ineffektivt eller inkompetent. Agentteorin hävdar att internrevisorn i samarbete med 
externrevisorn arbetar för att upprätthålla kostnadseffektiva införskaffanden. 27 
 
 
2.2 Internrevisorn 
 
Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att 
tillföra värde och förbättra verksamheten i olika organisationer. Internrevisionen hjälper 
organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka 
effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.28 
 
Det primära syftet med internrevision är att kontrollera att företagets uppsatta mål nås genom 
att ha ett fungerande ledningssystem samt att arbetet utförs i riktlinjer med målet. 
Internrevision är till för att upptäcka om avvikelser förekommer men även för att förbättra 
befintliga rutiner.  Ledningssystemet, företagets genomtänkta, överenskomna och 
dokumenterade metod att arbeta, ska granskas regelbundet enligt standarderna. För att 
granskningen ska få störst effekt bör den se olika ut vid de olika revisionstillfällena. Vilka 
områden som ska granskas mer ingående i ledningssystemet bör även variera. Planering är 
viktigt för att effektiviteten ska bli så hög som möjligt. Det är upp till varje företag att besluta 
om hur ofta och i vilken utsträckning granskning ska ske. Varje granskning bör ha ett tydligt 

                                                 
23 Michael B Adams, “Agency theory and the internal audit.” Managerial Auditing Journal, (1994): 8-11.  
24 Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, 84. 
25 Adams, “Agency theory and the internal audit,” 8-11. 
26 Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, 84. 
27 Adams, “Agency theory and the internal audit,” 8-11. 
28 Institute of Internal Auditors, The Professional Practices Framework, (England: Inst of Internal Auditors,           
2007), 10.  
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syfte för att åstadkomma bästa resultat. För att helheten ska fungera bör företaget besluta om 
syftet med internrevisionen i samband med framställandet av revisionsprogrammet. 
Revisionsprogrammet tas ofta fram av samordnaren, för två år åt gången, och innehåller vilka 
områden som ska granskas. Hur företagets resurser för internrevision ska utnyttjas, bör det 
beslutas om i revisionsprogrammet.29 Internrevisorn är anställd av företaget och kan inte anses 
vara oberoende till ledningen.30 Däremot måste revisorn vara oberoende gentemot det utvalda 
området som ska granskas.31  I de flesta organisationer arbetar internrevisorn opartiskt och har 
en självständig ställning inom företaget. För att bli internrevisor ställs inga formella krav på 
utbildning eller erfarenhet, men de flesta revisorer är jämbördiga med en godkänd eller 
auktoriserad revisor gällande utbildning och erfarenhet. Internrevisorernas förening erbjuder 
fortbildningskurser och ett internationellt prov som leder till certifiering inom internrevision. 
Det är vanligt att internrevisorn har ett nära samarbete med externrevisorn, men det är upp till 
externrevisorn att besluta vad som ska utnyttjas i den externa granskningen.32 Basel II är ett 
verktyg för internrevisorerna och som stärker deras oberoende vilket är viktigt för 
externrevisorerna att beakta vid bedömning om hur mycket de kan utnyttja av granskningen.  
 
2.2.1 Basel II och internrevisorernas viktiga roll 
Inom bankbranschen har internrevisorn en viktig roll för att kontrollera om riskerna med varje 
utlåning är utvärderad. År 2005 infördes Basel II, ett nytt system för att behandla bland annat 
kreditrisker. Systemet har införts i många länder och visar på hur viktig internrevisorns roll 
är.33 
 
När trycket på företags kontroller ökar, måste internrevisionsfunktionen identifiera de 
viktigaste riskerna effektivare och snabbare än tidigare. Sedan företag har antagit 
regelsystemet Basel II, innebär det att internrevisionen spelar en viktig roll för att utföra 
oberoende tillsyn av olika projekt. Basel II är en förkortning av den internationella 
konvergensen för kapitalmätning och kapitalstandarder. Det är ett reviderat regelverk som 
utfärdades år 2005 av Baselkommittén för banktillsyn. Basel II ersatte det tidigare Basel I 
ifrån år 1988. Många länder har antagit regelverket, men det kan skilja sig åt länder emellan 
eftersom banksystemen ser olika ut i alla länder. Viktigaste målen med Basel II är att; se till 
att lagstadgade kapitalkrav blir mer riskkänsliga, separera operativa risker ifrån kreditrisker. 
Målen är även att anpassa ekonomiska och lagstadgade kapitalkraven närmare för att minska 
utrymmet för tillsynsarbitrage.34 
 
I slutet av år 2007 godkändes de slutliga reglerna för genomförandet av Basel II i USA för 
stora internationellt verksamma bankinrättningar. För de bankerna ställs krav på att 
genomföra avancerade riskhanteringar och mätningsmetoder för att beräkna risker för 
kapitalkrav.35 I ett pressmeddelande från maj 2008 beskrivs att Basel II-regelverket hittills har 
bidragit med stora positiva effekter på svenska storbanker. Bankerna har haft möjlighet att 
frigöra mer kapital och tjäna pengar på minskade kreditförluster, tack vare de nya förbättrade 
processerna.36 De slutliga reglerna innebär att det kommer krävas årliga genomgångar av 
kontroller och processer som stöder bankernas Basel II modeller. Resultaten ska rapporteras 

                                                 
29 Wahlman, Internrevision för ständig förbättring, 3-7. 
30 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000, 87. 
31 Wahlman, Internrevision för ständig förbättring, 7.  
32 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000, 87. 
33 Agarwala, Girling och Makol, “Meeting the internal audit challenges of Basel II,” 25-29. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 http://www.sas.com/offices/europe/sweden/pdf/SAS_Basel_II.pdf. 



 7 

till styrelsen eller till en speciell kommitté. Internrevision kommer krävas för att granska 
valideringsprocesser och även för att utvärdera omfattningen och kvaliteten på det nya 
systemet för riskhantering. Lämpliga tester måste genomföras för att kontrollera att 
slutsatserna från processerna är befogade. Basel II höll under år 2008 på att antas runt om i 
världen, och bankerna blev tvungna att ta itu med olika tidsfrister och krav i sitt land. I varje 
land måste ett lämpligt innehåll, som tar hänsyn till det landets föreskrifter, arbetas fram. 
Basel II är mycket mer komplicerat än vad Basel I var. Basel II bygger betydligt mer på intern 
data och modeller. Därför är det ännu viktigare för internrevisorerna att utvärdera olika 
expertområden för att utnyttja alla kunskaper för bästa möjliga resultat. Många företag runt 
om i världen har byggt eller håller på att bygga upp en omfattande IT-infrastruktur för 
ändamålet. Det är viktigt att förstå att Basel II-kraven har utvecklats och förfinats under 
många år och fortsätter att ändras.37 
 
 
2.3 Externrevisorn 
 
Den utomstående person som har bäst insyn i ett företags ekonomi är externrevisorn. 
Externrevisorn tillsätts av bolagsstämman och utses för fyra år framåt, men kan bli vald på 
nytt igen.38 För att räknas som godkänd eller auktoriserad revisor finns krav som måste 
uppfyllas, bland annat att ha den utbildning och erfarenhet som krävs och att ha en 
revisorsexamen som är avlagd hos Revisorsnämnden. Skillnaden på godkänd och auktoriserad 
revisor är att den auktoriserade revisorn har en högre examen. Externrevisorns huvuduppgift 
är att revidera företagets årsredovisning och bokföring. Det ingår också att kontrollera 
förvaltningen av företaget som styrelsen och verkställande ledningen sköter.39 Resultatet ska 
utmynna i en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om ovan nämnda delar. 
Revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen utgör viktiga underlag för företagets 
intressenter när beslut fattas. Att fastställa trovärdigheten i informationen som ges ut till 
intressenterna är ett primärt mål för externrevisorn.40 Hur ingående och omfattande 
granskningen ska vara bestäms genom kraven i god revisionssed. God revisionssed innebär att 
revisorn ska följa FARs rekommendationer och ha ett professionellt omdöme, kunskap och 
erfarenhet.41 Externrevisorn måste noggrant planera sitt kommande arbete och 
utgångspunkten i planeringen måste baseras på väsentlighet och risk. I ett tidigt skede måste 
revisorn besluta sig för vad i årsredovisningen som är av väsentlig betydelse. Sker inte det kan 
viktiga områden försummas och fel saker granskas. Omfattningen av granskningen och när 
och hur den ska ske, beror på graden av risk. Ju större risk, desto mer pengar och resurser 
krävs. Externrevisorn måste analysera vilka risker som finns för att finna väsentliga fel i 
redovisningen, brister i den interna granskningen samt svagheter i styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Interngranskningen ska underlätta för externrevisorn 
men måste kontrolleras, kompletteras och kan aldrig vara det enda underlaget för 
årsredovisningen.42   
 
 
 
 

                                                 
37 Agarwala, Girling och Makol, “Meeting the internal audit challenges of Basel II,” 25-29. 
38 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen 2008 del 1 (Stockholm: Far Förlag AB, 2008), 52. 
39 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen 2008 del 2 (Stockholm: Far Förlag AB, 2008), 8 ff. 
40 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000, 14. 
41 Ibid., 80. 
42 Ibid., 20-21. 
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2.4 Faktorer som påverkar samarbetet mellan revisorer 
 
Samarbetet mellan revisorer har studerats av många forskare. Olika slutsatser har dragits om 
vilket samarbete som är att föredra. Samarbetet mellan revisorer kan se olika ut beroende på 
en mängd faktorer. 
 
2.4.1 Relationstyper, kommunikation och förvaltning 
Richards nämner i sin studie att det finns fyra olika kategorier av relationstyper mellan intern- 
och externrevisorn. Den första relationstypen är att det inte förekommer någon relation alls. 
Revisorernas granskning är helt olik och separerad från varandra. Internrevisorn förväntas inte 
ge något stöd åt externrevisorns granskning. När företaget har en stor 
internrevisionsavdelning, när omfattningen av granskningen är genomgripande och om 
ledningen tilldelar internrevisorn 100 procent av resurserna för att uppfylla deras 
förväntningar, är relationstypen att föredra. En nackdel med relationstypen kan vara att 
information istället sprids informellt, där det inte finns möjlighet att använda varandras arbete 
eller att ge och ta emot respons. En annan nackdel är att revisorerna kan komma i strid med 
varandra på grund av brist i kommunikationen. Fördelen med samarbetet kan vara att 
revisorerna fokuserar på olika områden och genom det granskar en större del av företaget. Det 
finns en tydlig skillnad mellan arbetet i de två grupperna.43 
 
Den andra relationstypen, kostnad- nytta relation, innebär att internrevisorn diskuterar med 
ledningen om vilka uppgifter de kan utföra åt externrevisorn. Valet av aktiviteter görs efter 
vilken största besparing, som tillfaller företaget, i förhållande till tilldelade resurserna som 
kan göras. Samarbetet är tydligt resultat- och kostnadsfokuserad. Exempel på uppgifter för 
internrevisorn vid samarbetet är internkontrollbedömningar, stöd till årsskiftets 
finansieringsöversikt samt att hjälpa till med datorarbete som relateras till granskningen. En 
fördel är att företaget får en lägre kostnad för externrevisorn. Nackdelen med kostnad- nytta 
relationen är att immateriella tillgångar med ett stort värde inte kan användas som underlag 
för att utföra specifika uppgifter. Det kan vara problem med att värdera det interna 
informationsnätverket som används för att underlätta externrevisorns arbete, vilket 
internrevisorn har etablerat under en viss tid.44 Felix et al. har i en studie undersökt sambandet 
mellan kostnader och internrevision. Slutsatsen av studien blev att internrevisorns bidrag är en 
bestämmande faktor gällande kostnaderna för externrevisorn. Ju mer internrevisorn bidrar 
med, desto lägre blir revisionsarvodet.  För att underlätta samordningen mellan revisorerna 
bör företag satsa mer på kvalitet och tillgänglighet av internrevisorn.45  
 
Den tredje relationstypen som Richards nämner är delad relation, vilken innebär att intern- 
och externrevisorn skapar en arbetsrelation för att maximera användandet av resurserna. 
Internrevisorn delger externrevisorn resultatet av sin granskning. Respons på varandras 
granskning kan förekomma beroende på hur tidsplaneringen ser ut för respektive part. 
Internrevisorn har ett nära samarbete med externrevisorn för att försäkra sig om att 
informationen som framkommit under granskningen omedelbart kommer till externrevisorns 
kännedom. Det är viktigt för att externrevisorn ska kunna justera att granskningen blir korrekt. 
En fördel med samarbetet är att revisorerna arbetar tillräckligt nära varandra för att försäkras 
om att de kan utnyttja informationen i varandras granskning. En annan fördel är att 
internrevisorn kan planera och utveckla sin årliga revisionsplan oberoende av externrevisorn. 

                                                 
43 Richards, “Toward a common goal,” 32-37. 
44 Ibid. 
45 Felix, Gramling och Marletta, “The Contribution of Internal Audit as a Determinant of External Audit Fees 
and Factors Influencing This Contribution,” 516-518. 
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Trots den enskilda planeringen, kan revisorerna genom sin arbetsrelation ha kännedom om 
innehållet i varandras planer. Med delad relation är internrevisorn medveten om vilka 
områden som granskas samtidigt som externrevisorn får tillgång till internrevisorns resultat av 
granskningen. I det här samarbetet bevaras oberoendet hos de båda revisionsgrupperna. 
Nackdelen kan vara att vid bristande planering kan revisorerna inte ta del av varandras 
information på ett värdefullt sätt.46  
 
Den fjärde och sista relationstypen är partnerskaprelationen. Den innebär att intern- och 
externrevisorn har ett arbetsförhållande som främjar förarbetet av granskningen för att 
riskbedömningen, revisionstekniken och informationen från tidigare revisionsgranskningar 
ska kunna utnyttjas. På så sätt försäkras att alla aspekter av arbetet utnyttjas av både intern- 
och externrevisorn. Internrevisorns granskning kommer att behandla områden i företaget som 
inte ingår i den finansiella översikten, som externrevisorn granskar. Även om externrevisorn 
inte har användning av arbetet bör innehållet i granskningen ändå diskuteras mellan 
revisorerna. Informationen kan medföra effekter som påverkar externrevisorns 
granskningsområden.47 Samarbetet kräver dock mycket kommunikation och planering. Allt 
som genomförs måste planeras av både internrevisorn och externrevisorn även om utförandet 
endast ska göras utav en part. Trots nackdelarna är det en fördel med mycket kommunikation 
och planering eftersom det leder till att revisorernas insatser samordnas bättre. Eftersom 
extern- och internrevisorn kan diskutera fritt om granskningsinformationen leder det till att 
nya ämnen öppet kan diskuteras, och tidigare information kan utvärderas. Det skapas en 
lämplig grund för hur granskningen ska utföras, med vilka system och vilka områden den ska 
innehålla. Dock kan ett för nära samarbete mellan revisorerna leda till att oberoendet och 
objektiviteten i granskningarna ifrågasätts.48  
 
Dålig kommunikation är inget bra tecken, det kan leda till konflikter som annars kan 
undvikas. Vid god kommunikation finns möjlighet att fatta bättre beslut och erhålla ett gott 
samarbete. Kommunikationshinder mellan extern- och internrevisorn är en faktor som kan 
bidra till lägre effektivitet.49 Whittington kom i sin studie fram till att effektiv kommunikation 
kan minska överlappningen av granskningsområden, förutsatt att revisorerna gör en 
gemensam planering.50 Sedan bevisupptagningsfasen i revisionen även innefattar löpande 
kommunikation med kunden, och även internrevisorn inkluderad, uppfattades svårigheter med 
kommunikationshinder. Hindren skulle antagligen inverkat på hur mycket samspel som 
faktiskt äger rum och graden av överflödig externrevision. Om externrevisorn upplever 
kommunikationshinder och därmed samverkan med internrevisorn som ineffektivt eller 
oanvändbart, kan de undvika löpande kommunikation. Externrevisorn kan istället samla in 
informationen med andra metoder. Det är inte optimalt eftersom det leder till att antalet 
arbetstimmar för externrevisorn, som behövs för att samla ytterligare information, kan bli 
många. Det blir ett hinder som kräver mer planering och blir mindre effektivt.51 
 
Enligt Richards varierar den typ av förhållande som är bäst lämpad för en organisation. 
Samarbetet mellan revisorerna beror på vilka resurser och vilken tid som finns tillgänglig 
samt hur komplicerad granskningen är. En viktig komponent i samarbetet är samspelet mellan 
                                                 
46 Richards, “Toward a common goal,” 32-37. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Brody, Golen och Reckers, “An Empirical Investigation of the interface Between Internal and External 
auditor,” 161. 
50 Whittington, “New Study on Using Internal Auditors' Work,”123-128.  
51 Brody, Golen och Reckers, “An Empirical Investigation of the interface Between Internal and External 
auditor,” 163-164. 
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revisorerna. Har revisorerna en effektiv kommunikation mellan varandra kan dubbelarbete 
minskas och service till ledningen förbättras. Flera faktorer avgör vilken typ av samarbete 
revisorerna bör ha, alltifrån storleken på internrevisorns avdelning till dennes karaktär och 
strategiska planering. Ledningen spelar en viktig roll gällande samarbetet mellan revisorerna, 
eftersom ledningen lägger grunden för hur samarbetet ska fungera samt vilka resurser 
revisorerna har att tillgå. För att komma fram till det rätta förhållandet krävs mycket arbete av 
intern- och externrevisorn. Det viktigaste är dock att revisorerna är objektiva och oberoende 
samt att det upplevs utåt.52  
 
När extern- och internrevisorn har fått en övergripande syn på vilken typ av samarbete de ska 
ha, måste revisorerna utveckla en gemensam strategi över hur visionen och målen med 
granskningen ska uppnås. Strategin bör innehålla konkreta planer på hur revisorerna ska 
samarbeta för att strategin ska bli effektiv. För att komma fram till vilket samarbete som är 
optimalt bör aktuell situation bedömas genom att granska mötena mellan revisorerna som 
tidigare ägt rum. För att göra en bedömning kan revisorerna utgå ifrån till exempel kvaliteten 
på informationsutbytet, antal möten samt vilka aktiviteter och uppgifter som efterfrågas från 
intressenterna och ledningen. Nästa steg är att internrevisorn bör bestämma vilka uppgifter 
och mål som finns för de områden där det krävs förbättring. Nyckeln till att fastställa strategi 
är att ha en öppen och ärlig diskussion mellan revisorerna. Det är viktigt att inte göra alla 
förändringar i befintligt förhållande direkt, utan istället göra det successivt. Det gäller att 
fokusera på några få områden som anses viktiga, och därifrån bestämma hur samarbetet ska se 
ut.53 
 
Oavsett vilken typ av förhållande som revisorerna har måste det förvaltas. Internrevisorn bör 
utarbeta en definition av förhållandet mellan revisorerna, sedan ska ledningen och 
externrevisorn godkänna samarbetet. Nästa steg är att bestämma vilka metoder som ska 
utnyttjas för att samarbetet mellan revisorerna ska leda till att målen för granskningen uppnås. 
Metoderna kan innefatta att planera regelbundna möten, hur mötena ska dokumenteras, 
utforma en tidsplan, besluta hur rapporterna ska redovisas och vilka tekniker som ska 
användas. Olika tekniker används beroende på vilket samarbete revisorerna har. Genom att 
fastställa vilka mål som finns för granskningen sätts ramarna för vad som är viktigt i 
samarbetet samt vilken kvalitet granskningen ska ha. För att förvalta förhållandet är det 
viktigt att använda sig utav ett gemensamt arbetsprogram. Genom arbetsprogrammet 
kontrolleras vilka områden som granskas samt att revisorerna har ett gemensamt synsätt på 
risk och kontroll. En annan viktigt del för att förvalta samarbetet är att ha regelbundna möten 
med fasta dagordningar och ha en del av mötet oplanerat för att diskutera nya frågor.54 
 
2.4.2 Påverkan på internrevisorns bidrag och samarbete till externrevisorn 
Internrevisorn finns till för att bistå företaget med bättre rutiner men även för att vara till hjälp 
för externrevisorn och minska kostnaderna för dennes arbete.55 Till hur stor del externrevisorn 
bör bygga sin granskning på arbetet som internrevisorerna utfört, är en mycket omdiskuterad 
fråga i revisionsyrket. En viktig aspekt att ta hänsyn till är den tänkbara genomgripande 
effekten av en svag intern kontroll.56 I en studie av Mautz framkom det att internrevisorerna 

                                                 
52 Richards, “Toward a common goal,” 32-37. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Felix, Gramling och Marletta, “The Contribution of Internal Audit as a Determinant of External Audit Fees 
and Factors Influencing This Contribution,” 516-518. 
56 Brody, Golen och Reckers, “An Empirical Investigation of the interface Between Internal and External 
auditor,” 161. 
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såg den delen av arbetet som bestod av att samarbeta med externrevisorn, som den minst 
tilltalande delen. Även de ansvariga för internrevisionen rankade den delen av arbetet som 
minst tilltalande.57 I en studie av Peacock och Pelfrey framkom det att internrevisorer som 
arbetade tillsammans med externrevisorn inte ansåg att externrevisorn utnyttjade deras 
kompetens fullt ut. Sådana negativa attityder kan påverka effektiviteten av en oberoende 
granskning negativt, genom att externrevisorn inte är intresserad av ett nära samarbete med 
internrevisorerna.58 I studien som Felix et al. har gjort menar författarna att det är viktigt att 
förstå vilka faktorer som påverkar om externrevisorn kan använda sig av internrevisorns 
arbete, och därmed minska revisionskostnaderna.  En av studiens slutsatser är att följande 
faktorer påverkar; internrevisorns tillgänglighet, samordning mellan revisorerna, risken i 
revisionsmiljön och internrevisorns kvalitet.59  
 
Tillgänglighet är den enklaste faktorn för externrevisorn att ta hänsyn till vid beslutandet om 
hur mycket som kan användas av internrevisorns granskning vid bokslutet. Ju mer tillgänglig 
internrevisorn är, desto mer kan revisorerna dra nytta av varandra. Olika företag föredrar olika 
sätt för revisorerna att arbeta på. Ett samarbete går ut på att internrevisorn finns tillgänglig 
under hela året för att bistå externrevisorn. Andra företag anser att det är tillräckligt att 
internrevisorn enbart är tillgänglig vid perioden för bokslut. Felix et al., slutsats är att ju mer 
tillgänglig internrevisorn är under hela året, desto mer kan externrevisorn använda sig utav 
internrevisorns arbete och kompetens.60     
 
Kostnad- nytta relation är en typ av samarbete som Richards förklarar i sin studie, och innebär 
att internrevisorns arbete ses som en investering för företaget. Investeringen innebär att 
externrevisorn kan dra nytta av internrevisorns arbete och behöver inte själv ägna lika mycket 
tid åt granskningen. Internrevisorn gör föreskrivna arbeten som definieras av externrevisorn. 
Den här typen av förhållande bygger på att revisorerna kan ge stöd och samordna sina 
aktiviteter i den mån företaget kan se avkastning och värde i investeringen.61 Även Felix et al. 
har konstaterat att det finns samband mellan samordning och kostnader. Extern- och 
internrevisorer som berörs av kostnads- och kvalitetspåverkningar kommer i högre grad 
samordna aktiviteter under året. Samordning kan ske genom att internrevisorn får specifika 
uppgifter och resultatet ska finnas tillgängligt för externrevisorn. Målet med samordningen är 
att maximera effektiviteten genom att undvika dubbel granskning på samma områden. Om 
samordningen inte är tillräcklig, utnyttjas inte revisorernas potential fullt ut. Det förväntas 
finnas ett positivt samband mellan grad av samordning mellan intern- och externrevisorn och 
omfattningen av internrevisorns bidrag till den slutgiltiga rapporten.62  
 
Tillförlitlighet är en viktig egenskap för att kunna lita på information. För att information ska 
bli tillförlitlig krävs att den är objektiv och inte vinklad. Kravet på neutralitet är viktigt för att 
informationen ska bli tillförlitlig. Det är även viktigt att inte medvetet påverka användarna i 
någon riktning när information presenteras. Nyttan måste vara i fokus vid beslutandet om hur 

                                                 
57 Robert K Mautz, “Internal and External Auditors: How Do They Relate?,” Corporate Accounting. Boston: 
Fall (1985):56-58.  
58 Eileen Peacock och Sandra Pelfrey, ”How internal auditors view the external audit,” The Internal Auditor 
(1989): 48-54.  
59 Felix, Gramling och Marletta, “The Contribution of Internal Audit as a Determinant of External Audit Fees 
and Factors Influencing This Contribution,” 516-518. 
60 Ibid. 
61 Richards, “Toward a common goal,” 32-37. 
62 Felix, Gramling och Marletta, “The Contribution of Internal Audit as a Determinant of External Audit Fees 
and Factors Influencing This Contribution,” 516-518. 
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       Ex 1             Ex 2                   Ex 3 

mycket kostnader som ska användas när information tas fram.63 Felix et al. har konstaterat att 
kvaliteten på internrevisorns granskning är en viktig faktor, som externrevisorn måste beakta 
för att öka tillförlitligheten på granskningen. Kvaliteten måste vara hög för att externrevisorn 
ska överväga att använda sig av informationen i bokslutsprocessen. Felix et al. har också 
funnit att det finns ett positivt samband, att hög kvalitet på internrevisionen bidrar till högre 
kvalitet och tillförlitlighet på den finansiella rapporten.64 Problem som kan leda till att 
information inte blir tillförlitlig är validitetsfel, vilka uppstår om det som avses att mäta inte 
mäts. Figuren nedan visar på olika validitetsfel, den grå färgen representerar vad som mäts 
och den vita är det som är tänkt att mätas. Antingen mäts inte det totala som avses att mäta (ex 
1), eller mäts mer än vad som avses (ex 2) eller mäts någonting annat än det som avses (ex 
3).65 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2:1 Validitetsfel 66 
2.5 Sammanfattning av teorikapitlet 
 
Syftet med internrevision är att förbättra verksamheten genom att bidra till att målen uppnås. 
Detta ska ske på ett objektivt och oberoende sätt. Internrevisorns uppgift är att förbättra 
rutiner och upptäcka eventuella avvikelser.67 Det är vanligt att internrevisorn har ett nära 
samarbete med externrevisorn. Det är upp till externrevisorn att avgöra hur mycket av 
internrevisorns arbete som kan användas.68 Externrevisorn måste ta hänsyn till hur tillförlitlig 
informationen från internrevisorn är. Informationen måste vara objektiv och inte vinklad.69 
Kvalitet är också viktigt för externrevisorn att ta hänsyn till, ju högre kvalitet på 
internrevisorns arbete, desto högre blir kvaliteten på den finansiella rapporten.70  
 
Det finns olika varianter av samarbete mellan intern- och externrevisorn. Richards nämner 
fyra relationstyper; ingen relation, delad relation, partnerskapsrelation och kostnad-nytta 
relation. Ingen relation innebär att granskningen är helt olik och separerad mellan revisorerna. 
Delad relation innebär att det finns ett samarbete för att maximera användandet av resurserna. 
Partnerskapsrelation kännetecknas av att alla aspekter av revisorernas granskning utnyttjas. 
Kostnad-nytta relationen innebär att internrevisorns arbete ses som en investering för 
företaget. Richards kom fram till att olika typer passar olika organisationer beroende på 
resurser och tid samt hur komplicerad granskningen är. Richards påpekar även att det är 
viktigt att utveckla en gemensam strategi på hur granskningens mål och vision ska uppnås.71   

                                                 
63 Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, 170-172. 
64 Felix, Gramling och Marletta, “The Contribution of Internal Audit as a Determinant of External Audit Fees 
and Factors Influencing This Contribution,” 516-518. 
65 Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, 170-172. 
66 Ibid., 171. 
67 Wahlman, Internrevision för ständig förbättring,  3-7. 
68 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000, 87. 
69 Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, 170-172. 
70 Felix, Gramling och Marletta, “The Contribution of Internal Audit as a Determinant of External Audit Fees 
and Factors Influencing This Contribution,” 516-518. 
71 Richards, “Toward a common goal,” 32-37. 
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I studien av Felix et al. finns det flera faktorer som påverkar om externrevisorn kan använda 
sig av internrevisorns granskning. Internrevisorns tillgänglighet är en faktor som innebär att ju 
mer internrevisorn är tillgänglig, desto mer kan de dra nytta av varandra. En annan faktor är 
samordning av aktiviteter, vilket går ut på att revisorerna som berörs av kostnads- och 
kvalitetspåverkningar kommer samordna aktiviteter i högre grad. Risker i revisionsmiljön 
påverkar även utnyttjandet av internrevisorn, ju lägre risk desto mer kan internrevisorns 
granskning användas. Ytterligare en faktor som externrevisorn måste beakta är kvaliteten, 
högre kvalitet leder till att mer av internrevisorns granskning kan utnyttjas.72  
 
Det finns fler studier om samarbete och faktorer som påverkar revisorernas arbete. Mautz har 
kommit fram till att internrevisorer anser att deras samarbete med externrevisorn inte är en 
tilltalade del av arbetet.73 Peacock och Pelfrey anser att externrevisorn inte utnyttjade 
internrevisorernas kompetens fullt ut.74 Både Whittington och Brody et al. betonade vikten av 
en effektiv kommunikation för att undvika konflikter och överlappning av granskningen.75  
 
 
 
 

 

 

                                                 
72 Felix, Gramling och Marletta, “The Contribution of Internal Audit as a Determinant of External Audit Fees 
and Factors Influencing This Contribution,” 516-518. 
73 Mautz, “Internal and External Auditors: How Do They Relate?,” 56-58.  
74 Peacock och Pelfrey, ”How internal auditors view the external audit,” 48-54. 
75 Whittington, “New Study on Using Internal Auditors' Work,” 123-128 och Brody, Golen och Reckers, “An 
Empirical Investigation of the interface Between Internal and External auditor,” 163-164.  
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3 Metod 
I tredje kapitlet presenteras olika metoder och ansatser för uppsatser samt motivering till vårt 
val. Det framkommer även hur datainsamling, intervjuer och urval kan genomföras samt hur 
vi gjort i studien. Tillslut diskuteras tillförlitlighet och källkritik.  
 
 
3.1 Metodval 
 
Det finns två utgångspunkter vid val av metod, kvantitativ- eller kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metodiken kännetecknas av att den resulterar i numeriska observationer, 
exempelvis experiment, test och enkäter. Den kvalitativa metoden innehåller inga siffror eller 
tal utan utmynnar istället i verbala formuleringar, alltså i ord.76 
 
3.1.1 Kvalitativ metod 
Individen står i fokus i det kvalitativa synsättet och metoden utgår ifrån hur den enskilda 
individen formar och tolkar verkligheten.77 Datainsamling sker på fyra olika sätt, individuell 
intervju, gruppintervju, observation och dokumentundersökning. Informationen består 
antingen av primär- eller sekundär data. Primärdata, innebär intervjuer, är den viktigaste 
formen av informationsinsamling. Sedan följer sekundärdata som utgår ifrån källgranskning. 
Det är viktigt att ta hänsyn till vilka för- och nackdelar som följer med respektive metod och 
även hur de påverkar trovärdigheten.78  
 
En öppen intervju kännetecknas av att det förs en vanlig samtalsdialog och informationen som 
samlas in består av ord, meningar och berättelser. Det vanligaste är att intervjun görs ansikte 
mot ansikte men även telefonintervju kan förekomma.  
 
Dokumentundersökningar är relevanta vid tre olika tillfällen, när det är omöjligt att samla in 
primärdata, för att få kännedom om hur andra har tolkat en viss situation eller händelse samt 
för att få insikt om vad andra människor har sagt och gjort. Primärdata ger oftast bäst resultat 
men i vissa fall finns inte möjlighet till en intervju. Det kan exempelvis bero på att personen 
är avliden eller svårtillgänglig, och i sådana fall måste andra metoder tillämpas. Intervjuer är 
att föredra i många aspekter för att få reda på vad människor anser, dock kan spontanitet som 
förekommer ha både för- och nackdelar. Dokument liknar en observation där det kommer 
fram vad en person faktiskt har gjort. Sekundärdata kan medföra en viss problematik i 
avseendet om den är tillförlitlig. Problematiken kring informationen är att det saknas kontroll 
över hur den är insamlad. Problem uppstår inte vid primärdata då all information är inhämtad 
direkt från källan.79  
 
I uppsatsen har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, eftersom vi anser att den lämpar 
sig bäst, med hänsyn tagen till vår problemställning. En kvalitativ metod är att rekommendera 
om relativt få intervjuer är planerade att genomföra, eftersom intervjuer ofta är tidskrävande. 
Det stämmer med vår studie där vi genomfört sex intervjuer. En fördel med en kvantitativ 
metod jämfört med en kvalitativ metod är att det är en mindre kostsam metod, samtidigt som 
det är möjligt att få svar från fler personer. Trots det har vi valt en kvalitativ metod i vår 
studie eftersom vi inte är ute efter ett generellt resultat, och är därmed inte i behov av många 
                                                 
76 Jarl Backman,  Rapporter och uppsatser (Danmark: Narayana Press, 2008), 33.  
77 Ibid., 54. 
78 Dag-Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? (Lund: Studentlitteraur, 2007), 57.  
79 Ibid., 185-186. 
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intervjuer. Vår avsikt är att djupare analysera de intervjuer vi gjort för att få en specifik bild 
av hur samarbetet mellan revisorerna ser ut.  
 
Vi använder oss av individuella intervjuer, primärdata och dokumentundersökning. En fördel 
med dokument är att de ofta är objektiva och vi kan läsa ordagrant av vad som sagts i till 
exempel en debatt. Dokumentundersökningar är mindre spontana och mer reflekterande, 
vilket kan innebära att informationen antingen är snedvriden för att ge ett bättre intryck eller 
att den är väl genomarbetad och trovärdig. Anpassade intervjufrågor har arbetats fram innan 
varje intervju, och har skickats ut till respondenterna i förväg. Vi har valt öppna intervjuer 
med viss strukturering. Det anser vi är det bästa tillvägagångssättet eftersom vi vill få fram 
varje enskild persons åsikter om ämnet. Det hade inte varit möjligt om vi valt en kvantitativ 
metod där frågorna blir mer standardiserade och det inte ges något utrymme för de enskildas 
åsikter om ämnet.  
 
 
3.2 Induktiv ansats 
 
Det finns tre olika ansatser som kan användas i en studie; deduktiv, induktiv eller en 
blandning, som kallas abduktion. Vi ska nedan ge en motivation till vilken vi valt och varför.   
 
Vi har valt att använda den induktiva ansatsen, eftersom den har sin utgångspunkt i empirin.80 
Genom att utgå från tidigare studier skapar och kontrollerar vi teorier utifrån den information 
vi får fram genom empirin. Metoden lämpar sig bäst i vår uppsats eftersom vi i befintlig 
empiri har hittat olika typer av samarbete mellan revisorerna. En nackdel med det induktiva 
tänkandet, en öppen ansats, kan vara att forskare ofta vill ha någon form av tidigare teori som 
stöttar deras nya.81 Resultaten från forskningen måste dubbelkollas och verkligheten får tyvärr 
inte en korrekt beskrivning genom den induktiva ansatsen. Vår studie kan inte kopplas till den 
induktiva ansatsen fullt ut då vi använt oss utav några befintliga teorier för att beskriva 
samarbeten. Dock är studien mest lik denna ansats. Den deduktiva- och den abduktiva 
ansatsen lämpar sig inte i vår uppsats. Vår avsikt är inte, som i den deduktiva ansatsen, att 
pröva tidigare teorier, eller, som i den abduktiva ansatsen, att finna möjliga mönster.82 
Nackdelen med att arbeta med en deduktiv ansats är problemen som uppstår vid tolkning, då 
forskarna under förloppet tvingas göra sammanfattningar och varierande tolkningar på olika 
nivåer. Missförstånd i tolkningen uppstår genom att resultaten av undersökningen visar hur 
forskaren tolkar det som sker och inte hur de som blivit undersökta själva uppfattar 
verkligheten. För att minska misstolkningarna måste tydliga relevanskrav sättas upp innan 
forskningen påbörjas.83 Tolkningsproblemen behöver vi inte hänsyn tas till eftersom vår 
undersökning inte är uppbyggd på det sättet. Fördelen med den abduktiva ansatsen är att 
forskarna kan vara öppna och inte låser sig vid att använda den induktiva- eller deduktiva 
ansatsen. Dock finns det även nackdelar med denna form av tänkande då nya vägar att tolka 
på kan uteslutas.84 Vår studie ligger nära den abduktiva ansatsen men liknar mer en induktiv 
ansats.  

                                                 
80 Finn Wiederheim och Lars Torsten Eriksson, Att utreda, forska och rapportera (Malmö:Liber-Hermods, 
1993), 150. 
81 Elizabeth DePoy och Laura N Gitlin, Forskning- en introduktion, (Lund:Studentlitteratur, 1999), 17-19.  
82 Ibid, och Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning (Lund:Studentlitteratur, 2003),  24. 
83 DePoy och Gitlin, Forskning- en introduktion, 17-19. 
84 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
24. 
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3.3 Upplägg av undersökning 
 
Det finns två olika upplägg att välja mellan vid en studie, antingen ett intensivt eller ett 
extensivt. Val av upplägg beror på om studien ska vara bred eller djup. Ett intensivt upplägg 
innehåller mer detaljer medan ett extensivt kan ge ett mer generellt resultat.  
 
I vår studie har vi bestämt oss för ett smalare urval och går på djupet med det, valet blev alltså 
ett intensivt upplägg. Teknik vi använt oss av liknar till viss del en små-N-studie, alltså ett 
fåtal enheter för att få fram så många olika sidor som möjligt av en företeelse.85 Det kan i vårt 
fall kopplas med att vi genom intervjuerna får både internrevisorns och externrevisorns åsikter 
om samarbetet. Studien liknar även till viss del fallstudie, då vår avsikt är att få underlag till 
teoriutvecklingen samt att få grepp om olika samspel. Vi är intresserade av allas åsikter för att 
hitta likheter och olikheter mellan Handelsbanken, Swedbank och mellan revisorerna inom 
samma bank. Vi vill få en så riktig beskrivning som möjligt av samarbetet mellan revisorerna. 
 
 
3.4 Utformning 
 
Vår studie kan utgå från antingen en deskriptiv eller en kausal utformning. En deskriptiv 
utformning är beskrivande och en kausal utformning är förklarande. Vilken vi har valt 
beskriver vi nedan. 
 
Vår uppsats bygger på en deskriptiv utformning, eftersom vi vill beskriva samarbetet mellan 
revisorerna. Det vi ska studera finns endast begränsad information om sedan tidigare och 
inget som specifikt svarar på vår problemställning. Upplägget kommer att utgå ifrån 
tvärsnittsstudie, det vill säga vi vill finna samvariation mellan intern- och externrevisorn. 
Fördelen med att använda tvärsnittsstudie är att det inte är speciellt resurskrävande. Dock 
innebär det att vi inte har möjlighet att få fram lika mycket information som vid en 
panelundersökning.86 Våra resurser är begränsade och därmed har vi inte möjlighet att utföra 
en panelundersökning. Andra alternativa upplägg inom deskriptiv utformning lämpar sig inte 
eftersom de utgår från förändringar över tiden, vilket vi inte ska studera. Att skriva uppsatsen 
med en kausal utformning är inte något alternativ, eftersom vi inte skriver en förklarande 
uppsats.        

 

 
3.5 Urval och intervjuer 
 
Datainsamling tar tid och därför måste en gräns bestämmas. Vi har valt att göra intervjuer 
med två olika banker. Jämförelsen hade möjligen blivit bättre om vi jämförde fler banker, 
men på grund av tidsbrist fick vi begränsa oss till endast två banker. Följden av det blir att vi 
inte kan dra några generella slutsatser. Att vi valde två banker, och inte en bank och ett 
företag, beror på att jämförelsen blir bättre när företag inom samma bransch jämförs. Vi valde 
att inrikta oss på bankbranschen eftersom vi inte fann några tidigare studier som inriktat sig i 
den branschen. Handelsbanken blev det första valet, och att det blev just Handelsbanken beror 
på att det är en av storbankerna i Sverige samt att vi sedan tidigare har haft kontakt med en 
internrevisor, som vi gjort en pilotstudie med. Det andra valet blev Swedbank, som också är 
en av storbankerna i Sverige. Urvalet blev inte slumpmässigt utan vi bestämde oss för två 
banker där vi hade möjlighet till intervjuer.  
                                                 
85 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 92-99. 
86 Ibid., 107-113. 
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För att förbereda oss inför intervjuerna började vi med att arbeta fram relevanta 
intervjufrågor. Vi skapade öppna frågor för att få fram så mycket information som möjligt, 
men hade också mer specifika frågor på det vi ansåg var viktigt att få svar på. Vi har utfört 
totalt sex stycken intervjuer. Intervjufrågorna skiljde sig åt beroende på vilken typ av revisor 
de var till. Det vi valde att fokusera på vid intervjuerna var samarbete, internrevisorns arbete 
och tillförlitligheten på granskningarna. 
 
Genom att först kontakta en internrevisor på respektive bank fick vi vidare kontakt med både 
mellanchefer och bankernas respektive externrevisor. Från början hade vi planerat att göra två 
intervjuer med varje bank, en med internrevisorn och en med externrevisorn, men då båda 
internrevisorerna ansåg att en högre chef bättre kunde ge svar på våra frågor, bestämde vi oss 
för att intervjua även dem. Då de flesta revisorerna arbetar i Stockholm har vi fått göra 
telefonintervjuer med fem av dem. En revisor, internrevisorn på Swedbank, besökte vi. 
Respondenterna fick ta del av intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda svar. Vi hade 
även förberett följdfrågor som vi ställde under intervjuerna. Vi anser att telefonintervjuerna 
har fungerat bra, vi använde högtalartelefon och spelade in alla samtal för att få med vad 
revisorerna berättade. Den personliga intervjun fungerade också bra, det är alltid lättare att ses 
ansikte-mot-ansikte och det är synd att vi inte hade möjlighet att besöka fler av revisorerna. 
Nackdelen med telefonintervjuer anser vi är att det inte finns möjlighet för respondenten att 
exempelvis visa bilder och liknande. Fördelen för oss var att vi fick möjlighet att intervjua 
revisorerna, vilket annars inte hade gått med tanke på avståndet i förhållande till vår tid och 
våra resurser. Vid den personliga intervjun fick vi ett mycket trevligt bemötande, vi fick se 
olika bilder och powerpointpresentationer som gjorde det enklare att förstå hur revisionen är 
uppbyggd. De flesta revisorerna berättade om hur det fungerar på respektive bank, men 
externrevisorn på Swedbank ville endast berätta generellt om hur det fungerade. Det leder till 
att Palmqvists svar inte är specifika och är därmed inte lika jämförbara. Det är en nackdel i 
vårt fall eftersom det är en jämförelse vi ska göra. Några få gånger under intervjun råkade 
Palmqvist ändå nämna Swedbank, så därför antar vi att mycket av det Palmqvist sagt ändå 
handlar om samarbetet med Swedbank.  
 
 
3.6 Källkritik 
 
Källkritik handlar om hur trovärdiga källorna är och vilken kunskap som författaren besitter. 
Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att avgöra kvaliteten på information från en källa. 
För att öka trovärdigheten rekommenderas alltid att använda flera olika källor, vilka helst ska 
vara oberoende av varandra.87 Det finns två typer av källor, förstahands- och 
andrahandskällor. Förstahandskällan är mer pålitlig eftersom upplysningarna kommer direkt 
från källan. Om informationen istället har passerat ett mellanled, en andrahandskälla, är risken 
större att relevant fakta utelämnas.88 
 
I uppsatsen används, eftersom brist på svenska vetenskapliga artiklar, främst amerikanska 
artiklar tillsammans med svensk litteratur. Artiklarna har vi sökt fram via Halmstad Högskola 
biblioteks sökmotor HULDA. Vi har sökt via databasen ABI Inform Global. Sökorden vi har 
använt är ”internal audit”, ”external audit”, ”internal and external audit”, ”internal and 
external audit relationship”, ”internal audit bank” och ”audit bank”. Teorierna i de 
amerikanska artiklarna tillämpas för det mesta även i Sverige och därför anser vi att teorierna 
                                                 
87 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 210. 
88 Ibid., 208.  
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är tillförlitliga och relevanta för vår studie. Den litteratur vi använt oss av har vi funnit på 
Halmstad Högskolas bibliotek samt stadsbiblioteket i Halmstad. Böckerna stod uppställda 
under Qbc, redovisning. Vi har valt att intervjua revisorer från två olika banker. På så sätt har 
vi fått en inblick i arbetet från två skilda håll, vilket gör den samlade informationen mer 
tillförlitlig. Intervjupersonerna som medverkat med information till vår uppsats är en 
förstahandskälla eftersom det är vi som intervjuat dem.  
 
 
3.7 Tillförlitlighet 
 
För att uppsatsen ska vara tillförlitlig krävs att informationen har validitet och reliabilitet.   
Validitet innebär att det som avses mäta faktiskt mäts, och att informationen är relevant och 
giltig.89 Validitetsfel är systematiska fel, alltså inte slumpmässiga. Det är viktigt att tänka på 
validiteten för att mätningen ska vara tillförlitlig, därför lägger forskare ofta stor vikt vid att 
värdera och bestämma validiteten och reliabiliteten hos olika mätinstrument.90 Ett alternativ 
för att kontrollera validiteten i sin undersökning är att jämföra med tidigare liknande 
undersökningar.91 Det som är viktigt är om relevanta enheter intervjuats och hur trovärdig 
informationen är. Det är viktigt att kritiskt granska källan för att fastställa om informationen 
som kommer fram är riktigt och tillförlitlig.92 Stabilitet och tillförlitlighet är bra förklaringar 
på reliabilitet. Att informationen är tillförlitlig är viktigt.93 Reliabilitet innebär att 
undersökningen ska vara noga förberedd och att mätmetoderna ska vara konsekventa, för att 
undersökningar ska kunna upprepas och ge exakt samma resultat. Under pågående 
undersökning ska metoden inte ändras för då kan reliabiliteten inte fastställas. För att läsaren 
ska ha kunskap om att undersökningen är tillförlitlig måste det framgå vilka tekniker som 
använts och hur urvalet har gjorts.94 
  
Intervjuerna i vår studie utgår från de frågeställningar som noggrant arbetats fram, och inte 
avvikit mot sådant som inte var avsett att mäta vilket bidrar till att vår studie har hög validitet. 
På så sätt fastställer vi att informationen från intervjuerna är relevant. En annan faktor som 
bidrar till att informationen blir relevant är att vi valde att intervjua både intern- och 
externrevisorer, eftersom vi ville se om revisorerna uppfattade samarbetet på ett likartat vis. 
Informationen i vår uppsats är primärdata som är hämtad direkt från källorna. Det gör att 
källorna blir tillförlitliga eftersom uppgifterna inte går via något mellanled. Vi har ett flertal 
olika källor, vilket bidrar till ökad tillförlitlighet. Intervjufrågorna byggdes upp på liknande 
sätt till alla respondenter för att undersökningen skulle bli så tillförlitlig som möjligt vid 
jämförelsen. En nackdel i uppsatsen är att enbart två banker studerats vilket leder till att 
tillförlitligheten på slutsatserna kan minska. Vid ett större urval hade mer generella slutsatser 
kunnat dras.  
 
 
3.8 Analys 
 
I analysen är syftet att jämföra empirin med den teoretiska referensramen objektivt. Vi har 
strukturerat analyskapitlet genom rubriker som är kopplade till uppsatsens syfte. Det har vi 

                                                 
89 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 210. 
90 DePoy och Gitlin, Forskning- en introduktion, 252. 
91 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 426. 
92 Ibid., 260.  
93 Ibid., 255-256. 
94 DePoy och Gitlin, Forskning- en introduktion, 128. 
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valt att göra för att analysen ska bli tydlig och lätt att koppla till tidigare kapitel som har 
samma struktur. Vi har jämfört utförda intervjuer med tidigare teorier och studier för att se på 
likheter och skillnader samt för att se om några nya aspekter angående samarbetet går att 
finna. Intervjuerna har även jämförts mellan bankerna för att tydliggöra om det finns 
skillnader och likheter även mellan dessa. Analyskapitlet avslutas med en sammanfattning i 
form av tre tabeller för att läsaren enkelt och kortfattat ska få en klar bild över skillnaderna 
och likheterna mellan bankerna och jämfört med teorin. Problem som kan uppstå är att 
tidigare teorier inte bygger på svenska undersökningar, vilket vår studie gör. Vi har ändå valt 
att jämföra med tidigare teorier eftersom vi anser att de i viss grad tillämpas i Sverige.              
 
 
3.9 Empiri 
 
I empirikapitlet presenteras de sex utförda intervjuerna med Handelsbanken och Swedbank. 
Intervjuerna har sammanställts utifrån inspelningarna vi gjort med respektive revisor. Vi 
valde att först presentera revisorerna från Handelsbanken och sedan de från Swedbank. 
Internrevisorn är först presenterad och sedan följer chefen för internrevision och sist 
externrevisorn. Intervjusvaren har delats in under tre huvudrubriker för att det ska bli 
tydligare för läsaren att följa med och för att det blir lättare att jämföra vad olika revisorer 
svarat på samma områden. Ett alternativ var att dela in kapitlet efter revisorernas uppdelning 
och inte mellan bankerna men vi ansåg att det inte ger en lika tydlig bild över hur samarbete 
ser ut. De tre huvudrubrikerna är de samma som återfinns i analysen och slutsatsen, vilket 
leder till en röd tråd för läsaren.   
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4 Empiri 
I empirin presenteras resultatet från intervjuerna med respektive revisor. Intervjuerna består 
av tre revisorer från vardera bank. Kapitlet inleds med intervjuer från Handelsbanken och 
sedan följer intervjuerna från Swedbank. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och 
resultatet från empirin diskuteras i kommande kapitel. 
 
 
4.1 Intervjuer med Handelsbanken 
 
I Handelsbanken finns sex olika internrevisionsavdelningar i Sverige. Varje regionavdelning 
har en chef och över den chefen finns koncerninternrevisionschefen. Vi valde att intervjua en 
internrevisor från den södra regionen, Helén Magnusson, koncerninternrevisionschefen, Tord 
Jonerot och den ansvariga externrevisorn från KPMG, Stefan Holmström. 
 
 
4.2 Helén Magnusson, internrevisor 
 
Helén Magnusson är internrevisor på Handelsbankens regionkontor i Malmö och har haft 
tjänstens sedan två och ett halvt år tillbaka. Sedan 1980 har Magnusson arbetat inom 
Handelsbanken fast inom andra områden. Främst har Magnusson arbetat ute på kontor men 
har även arbetat internt, samt haft en kortare vistelse utomlands på ett av Handelsbankens 
kontor. Magnusson anser att en bakgrund ute på kontor inom Handelsbanken leder till en ökad 
förståelse för de rutiner som finns och ska efterlevas. 
 
4.2.1 Internrevisionens uppbyggnad 
Rent praktiskt drivs en internrevisionsfunktion på varje regionbank. Magnusson och de andra 
internrevisorerna arbetar i huvudsak med att vara ute på kontoren som ingår i deras region och 
revidera. Internrevisorerna har tillgång till ett verktyg, ett revisionsprogram, där information 
kan inhämtas om respektive kontor. Internrevisorerna besöker kontoren, går igenom samtliga 
rutiner som förekommer, gör stickprov och granskar allting som görs på kontoren. Allt 
sammanställs i en rapport där det påtalas om eventuella brister som påträffats och 
internrevisorerna lämnar rekommendationer om lämpliga åtgärder. Naturligtvis har 
revisorerna uppföljning för att kontrollera att felen åtgärdats. Rapporten skickas till 
kontorschefen, regionbankschefen och även medarbetarna delges av den. Internrevisorerna 
går igenom att internkontroller, lagar, förordningar och regler efterlevs ute på kontoren. Målet 
med internrevisionen är att medverka till att Handelsbankens övergripande mål nås. 
Internrevisorn ska vara en hjälp i arbetet för att se till att målen nås. Regelverket Basel II 
känner Magnusson till, och är medveten om att Handelsbanken anammar detta, men det är 
inget som Magnusson märker av i arbetet. Magnusson har enbart arbetat med internrevision i 
två och ett halvt år och kan inte svara på om det sedan införandet skett några förändringar.    
 
4.2.2 Tillförlitlighet och internrevisorns bidrag 
Granskningsområdena som internrevisorerna har, fastställs av Jonerot tillsammans med 
revisionsutskottet. Riktlinjerna kommer till internrevisorerna via Jonerot. Magnusson vet inte 
exakt hur det fungerar vid fastställandet av vilka områden som ska granskas. Internrevisorerna 
följer ramar och riktlinjer som finns och det som de själva kan påverka är vilka stickprov som 
ska utföras. Beroende på resultaten av stickproven kan internrevisorn besluta om vissa 
områden ska kontrolleras mer ingående. Att det finns ramar för internrevisionen är för att 
säkerställa att revisionen sker löpande och att det sker likartad granskning i alla regioner. För 
att granskningen ska bli relevant och tillförlitlig utvärderar Jonerot och internrevisionschefen 
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på varje regionkontor den. Rapporterna som internrevisorerna lämnar får de feedback på. 
Jonerot får in material från alla regioner och kontrollerar att granskningen är likvärdig mellan 
dem. Jonerot granskar rapporterna som internrevisorerna framställer och väljer ut ett stort 
urval att kontrollera men ser främst på helheten.  
 
4.2.3 Samarbete mellan internrevisorn och externrevisorn 
Magnusson har inte något samarbete till externrevisorn. Det Magnusson har kännedom om 
angående samarbetet är att hennes chef, Malmös regionrevisionschef, har kontakt med 
externrevisorn. Magnusson som internrevisor har inte det samarbete och kan inte i detalj 
uttala sig om hur det fungerar eftersom det existerar på en högre nivå inom Handelsbanken. 
Vidare har Magnusson inte funderat på vad hon anser om samarbete, men eftersom det är 
Handelsbanken som har beslutat om samarbetet antar Magnusson att det förmodligen fungerar 
bra. Magnusson vet inte heller hur mycket externrevisorn använder sig utav hennes 
granskning, men vet att det utnyttjar en del. Magnusson vet att internrevisorernas rapporter 
skickas vidare, men hur de uppgifterna används hänvisas till Jonerot.  
 
 
4.3 Tord Jonerot, koncerninternrevisionschef  
 
Tord Jonerot har varit koncerninternrevisionschef i Handelsbankskoncernen sedan 1993. 
Tidigare arbetade Jonerot som revisionschef för en av grupperna på Handelsbankens 
tradingrevision i tre år. Jonerot har även en bakgrund utanför Handelsbanken som 
ekonomichef på ett fastighetsbolag samt som externrevisor.  
 
4.3.1 Internrevisionens uppbyggnad och arbetet som koncerninternrevisionschef 
Jonerots uppgift är att leda revisionsarbetet inom Handelbankskoncernen. Det innebär att 
utvärdera att Handelsbanken har en bra riskkontroll och internkontroll samt se till att 
processerna för dem tillämpas. Internrevisionen har också i uppgift att granska den finansiella 
redovisningen, vilket kanske inte är den traditionella internrevisionsuppgiften, men i 
Handelsbankskoncernen har de bestämt sig för att det också ska utföras. Internrevisorn ska 
granska att lagar och externa regelverk följs samt att arbetet utförs på ett effektivt sätt. Jonerot 
arbetar inte ute på Handelsbankens kontor utan det finns totalt 80-85 internrevisorer som gör 
det. Internrevisorerna arbetar även mot huvudavdelningar, tradingfunktioner, 
kapitalförvaltningen, utländska enheter och mot dotterbolag. Jonerot är den som leder arbetet. 
Jonerot upprättar en revisionsplan som innefattar en riskanalys, där beskrivs risker som 
upplevs i verksamheten. Förslag lämnas på vad som ska granskas för att leva upp till 
målsättningen. Det är revisionsutskottet som fastställer och godkänner planen. 
Handelsbankens mål med internrevision är att ge en oberoende utvärdering om att 
Handelsbanken har bra kontroll över det som genomförs. Jonerot arbetar utifrån en policy 
som styrelsen fastställt. Policyn har en målsättning med internrevisionen som är följande; 
”internrevisionens mål och synsätt är att ge mervärde och förbättra koncernens verksamhet 
genom ett systematiskt angreppssätt hjälper internrevisionen koncernen att uppnå sina mål 
genom att värdera dess effektivitet och ändamålsenlighet avseende processen för 
riskhantering, intern styrning och kontroll.” 
 
4.3.2 Tillförlitlighet och internrevisorns bidrag 
Externrevisorn använder majoriteten av granskningsarbetet och fältarbetet som 
internrevisorerna utför. Externrevisorn måste naturligtvis använda en hel del resurser för att 
gå igenom, bearbeta och utvärdera granskningarna. Externrevisorn har utvecklat 
kvalitetssäkringsrutiner och har föreskrivna rutiner för hur kontrollen ska gå tillväga. 
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Externrevisorn upprättar en riskanalys för att kontrollera att internrevisorerna täcker det som 
externrevisorn ska täcka. Därefter granskas och kvalitetskontrolleras internrevisorernas 
arbetspapper och externrevisorn utvärderar att dokumentationen håller de krav som ställs. 
Externrevisorn kontrollerar att slutsatserna som internrevisorerna kommit fram till, lever upp 
till det som externrevisorn skulle komma fram till. Externrevisorn anlitar oberoende resurser 
som inte är delaktiga i uppdraget normalt för att göra en kvalitetsutvärdering. Externrevisorn 
kan ge synpunkter, men inte ställa krav på vad som ska granskas av internrevisorerna. Jonerot 
upprättar en revisionsplan som externrevisorn får ta del av och om de har synpunkter framförs 
dem. Jonerot tar ställning till synpunkterna och bestämmer om internrevisorerna ska utföra det 
eller om externrevisorerna själva får utföra det.  I Jonerots riskanalys görs en bedömning om 
vilka resurser internrevisorerna behöver, det är Jonerots beslut som gäller, om det inte är 
någon som har synpunkter. Bolagsstämman bestämmer om externrevisorns resurser. 
 
4.3.3 Samarbete mellan internrevisorn och externrevisorn 
I Jonerots uppgifter ingår förutom internrevision även att samordna den totala 
revisionsinsatsen. Då Handelsbankskoncernen har valt att utöver de traditionella 
internrevisionsuppgifterna även granska den finansiella rapporteringen utförs alla 
revisionsåtgärder som bedöms behöver utföras. Oavsett om det ses ur ett internt- eller externt 
perspektiv. Jonerot levererar alltid internrevisorernas arbete till externrevisorn. Sedan är det 
upp till externrevisorn att utvärdera i vilken utsträckning som han/hon kan förlita sig på den 
interna granskningen och i vilken utsträckning eget arbete måste göras. I svensk 
revisionslagstiftning finns utrymme för externrevisorn att utnyttja internrevisorns arbete om 
arbetet är utfört av någon som endast ägnar sig åt revisionsarbete. Personen får alltså inte ha 
några operativa arbetsuppgifter och det måste bedömas att de har en kompetens, integritet och 
ett oberoende. Om bedömningen görs att den interna granskningen är tillförlitligt kan 
externrevisorerna utnyttja granskningen i den utsträckning som bedöms lämplig. I 
Handelsbanken har externrevisorn i relativt stor utsträckning valt att förlita sig på det arbete 
som internrevisorerna utför. Det förutsätter att internrevisorerna utför arbetet på ett 
kompetent, professionellt och oberoende sätt. Med sin integritet måste internrevisorerna också 
se till att kommunicera sitt arbete på ett vis att det skapar ett förtroende mellan extern- och 
internrevisorerna. Jonerot framför att han har ett väldigt nära samarbete med externrevisorn. 
Jonerot talas vid med externrevisorn för Handelsbankskoncernen flera gånger i veckan och 
informerar om aktuella frågor för att externrevisorn hela tiden ska ha full kunskap om frågor 
som är aktuella och på gång. Jonerot anser att de har ett väldigt bra samarbete. 
 
Internrevisorerna som arbetar på kontoren i regionbankerna har förhållandevis lite kontakt 
med externrevisorn. Den kontakten internrevisorerna, som arbetar ute på kontoren, har med 
externrevisorn är att en gång om året får de besök av externrevisorn i sällskap av Jonerot. 
Externrevisorn och Jonerot besöker varje regionbank för att få avrapportering av 
regionrevisionschefen om det arbetet som utförts och om de frågeställningar som är aktuella. 
Den mesta kontakten med externrevisorn har Jonerot tillsammans med fem gruppchefer, som 
ansvarar för olika delar av koncernen. Jonerot uppskattar att han står för 75 % av kontakten 
och de andra medarbetarna för 25 %.  
 
Jonerot anser att samarbetet mellan revisorerna utvecklats på ett bra sätt och anser vidare att 
det fungerar väldigt bra, vilket Jonerot också tror att externrevisorn anser. Jonerot bedömer att 
det är ett effektivt sätt att arbeta på och de har skapat ett väldigt förtroendefullt samarbete. 
Relationen har förfinats under tiden och det har varit olika externrevisorer under åren Jonerot 
varit chef. Oberoende av vem som varit externrevisor har samarbetet skett likartat. Jonerot 
anser att en väldigt viktig ingrediens i samarbetet är att det finns en tydlig plan med planerade 
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tillfällen kontinuerligt under året, vilket Handelsbanken har. Revisorerna vet ett år i förväg att 
vid ett bestämt tillfälle ska de träffas och avrapportera, allt är tydligt schemalagt.  
 
 
4.4 Stefan Holmström, externrevisor  
 
Stefan Holmström är vald externrevisor av bolagsstämman på Handelsbanken. Holmström 
valdes år 2008 men har varit vald i tidigare perioder, sammanlagt tiotalet år. Under tiden 
Holmström inte varit vald revisor har Holmström ändå arbetat med Handelsbanken. 
Holmström har varit auktoriserad revisor i sin yrkesverksamma karriär.  
 
4.4.1 Tillförlitlighet och internrevisorns bidrag 
Holmström gör arbetet som är reglerat i lagen och som ska utmynna i en revisionsberättelse. 
Dessutom har Holmström en intern manual att följa. Holmström använder sig mycket av 
internrevisorerna, de fungerar som externrevisorer. Holmström menar att det finns olika 
skolor, den ena är att internrevisorn enbart ska fokusera på internrevision och inte på det som 
är redovisningsanknutet. Den andra skolan, som Handelsbanken följer, innebär att 
internrevisorn utför både internkontrollgranskning och redovisningsrevision. Holmströms 
uppgift är att kontrollera om internrevisionen speglar redovisningen och om Handelsbanken 
har en bra intern kontroll eller inte. Har Handelsbanken en bra intern kontroll kan 
externrevisorn förlita sig på att deras egna kontrollsystem i mycket hög utsträckning leder 
fram till en riktig redovisning. Har de inte en bra internkontroll får externrevisorn granska 
detaljerna väldigt mycket mer. Det kan leda till en bra redovisning även om internkontrollen 
inte fungerar bra. Alla företag bör ha en bra internkontroll och banker måste enligt 
finansinspektionen ha det. Finansinspektionen kontrollerar bland annat räkenskapsrevision, 
årsslutsprocessen och de kontrollerar att värderingarna och periodiseringarna blir rätt. 
Handelsbankens avdelning för internrevision fungerar som externrevision. Det gör att 
Holmström förlitar sig väldigt mycket på internrevisorerna. Handelsbankens valda 
externrevisionsbyrå, KPMG, har internrevisionsspecialister som varje år utvärderar 
Handelsbankens internrevision. Ett par veckor av året används för att bland annat kontrollera 
akter, granska vad internrevisorerna gör, vilka manualer som användes och bedöma 
internrevisorernas självständighet. Varje år skrivs en rapport om resultatet. Holmström citerar 
från FAR:s samlingsvolym del två följande ”när den externa revisorn har för avsikt att 
använda särskilda delar av internrevisionens arbete kan den externa revisorn utvärdera och 
testa detta arbete för att få bekräftat att det passar för hans/hennes syfte”. Holmström granskas 
av en tillsynsmyndighet, av revisorsnämnden, av KPMG och Föreningen Auktoriserade 
Revisorer.  
 
Det är Holmström som avgör vilken tid och vilka resurser som ska avsättas för granskningen. 
Det sker genom en dialog med Handelsbanken. Om Holmström anser att något måste 
granskas kan Jonerot antingen ordna specialister själv eller ordnar Holmström det. Resurserna 
måste vara tillräckliga för att Holmström slutligen ska skriva under revisionsberättelsen. 
 
4.4.2 Samarbete mellan internrevisorn och externrevisorn 
Mötena som sker mellan internrevisorerna och Holmström är väldigt uppstyrda. Holmström 
har ett nära samarbete med Jonerot, koncerninternrevisionschefen. De har gjort en uppdelning 
när det gäller arbetet dem emellan. För Holmström är det väldigt viktig med ett samarbete 
eftersom Handelsbankens internrevisorer gör det arbete som Holström annars skulle ha utfört. 
Holmström pratar med Jonerot cirka varannan dag och deras täta kontakt har pågått under 
många år. Jonerot och medarbetarna är Holmströms ”förlängda arm” i Handelsbanken vilket 



 24 

leder till en väldigt tät kontakt. Holmström måste ta ställning till frågor inom granskningen 
som Jonerot kommer med och ta ställning till om valen kan accepteras. Jonerot kan inte 
enskilt bestämma om frågorna som påverkar hur revisionen ska utföras. Holmström har det 
slutgiltiga ansvaret för det som ska utmynna i en årsredovisning. Det medför diskussioner, 
dialoger och planer skapas om hur det ska genomföras och hanteras. Samarbetet ser 
annorlunda ut beroende på vilken skola revisionen följer. Det finns för- och nackdelar med 
båda skolorna. Handelsbanken har lagt hela ansvaret på internrevisionen. Holmström stöttar 
internrevisorerna med specialister, som Handelsbanken inte själva kan bidra med. Holmström 
anser att det sättet är bra att arbeta på, vilket Handelsbanken har gjort under lång tid. Många 
av Jonerots medarbetare har en bakgrund som externrevisorer och Holmström menar att 
samarbetet inte hade fungerat om revisorerna på Handelsbanken inte haft den kompetensen.  
 
 
4.5 Intervjuer med Swedbank 
 
I Swedbank är internrevisionen indelad i olika ansvarsområden, de olika teamen består av 
revisorer från alla länder som Swedbank finns i. Varje team har en team-manager, vilken inte 
behöver vara svensk. I varje land finns det en landschef som är huvudansvarig och i Sverige 
finns det två. Över landscheferna finns revisionschefen och ställföreträdande revisionschef. Vi 
har valt att intervjua en internrevisor från teamet payments and cards, Arne Assarsson, en av 
landscheferna i Sverige, Lennarth Pettersson och Swedbanks ansvariga externrevisor från 
Deloitte, Jan Palmqvist.  
 
 
4.6 Arne Assarsson, internrevisor 
 
Arne Assarsson har sedan 1993 arbetat som internrevisor, först i Sparbanken Sverige och 
sedan, efter fusionen med Föreningssparbanken, i Swedbank. Assarsson har en bakgrund 
inom bankverksamheten sedan 1982, på kontor, med redovisning och med låneadministration.  
 
4.6.1 Internrevisionens uppbyggnad  
Assarsson uppgift som internrevisor är att granska Swedbanks verksamhet utifrån givna 
instruktioner. Syftet är att tillhandahålla en oberoende och objektiv säkring som är konsultativ 
utformad för att tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet. Assarsson ska även 
hjälpa organisationen att nå sina mål genom att tillföra ett systematiskt och strukturerat sätt att 
värdera och förbättra effektiviteten i riskhanteringen, styrningen, kontrollen och i 
ledningsprocesserna. Assarssons roll är att genomföra granskningar som instruktionen 
beskriver, och utifrån den revisionsplan som beslutas om årligen. Assarsson ingår i ett av fem 
team, payments and cards. Varje team ansvarar för ett område inom bankverksamheten och 
det ingår personer från olika länder i varje team. Betalningar och kortfunktioner är Assarssons 
ansvarsområde och där ingår bland annat internationella betalningar och kortinlösen. Varje 
team har en team-manager, vilken inte behöver vara från Sverige, utan kan vara någon inom 
Swedbank i utlandet. Internrevisorerna på Swedbank är inte ute på kontoren lika mycket idag 
som på 90-talet. Assarsson och kollegorna har inte enbart uppdrag i Sverige utan kan mycket 
väl få granskningsuppdrag i andra länder där Swedbank har kontor.  
 
4.6.2 Tillförlitlighet och internrevisorns bidrag 
Granskningen byggs upp av att varje team gör en riskbedömning genom att inhämta 
information, om de viktigaste och största riskerna, från verksamheten. Det görs intervjuer med 
verksamhetschefer och andra nyckelpersoner för att få deras syn på riskerna. Assarsson och 
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kollegorna kontaktar även enheten compliance, som ansvarar för regelefterlevnad och 
riskfunktioner. Revisorerna tar reda på vad compliance enheten har observerat och 
dokumenterat under året. Fram till år 2008 gjordes inhämtningen av information en gång om 
året men numera görs den kvartalsvis och i vissa fall halvårsvis. Det kan ske stora 
förändringar snabbt och därför har Swedbank valt att ha kontinuerlig informationsinhämtning. 
Prioritetsordningen på granskningarna kan förändras under året. Varje team har en team-
manager som sammanställer respektive teams arbete. Team-managern tillsammans med 
landschefen rapporterar resultatet till revisionschefen som sedan tar det vidare till styrelsen. 
Styrelsen och revisionsutskottet bestämmer utifrån informationsunderlaget vilken inriktning 
Swedbank ska ha på revisionen under kommande år. Internrevisorerna lägger grunden till 
planen, eftersom de har mest kännedom om verksamheten. Utifrån revisionsplanen görs en 
engagemangsplan där internrevisorerna bestämmer exakt vad som ska granskas. Det finns 
även några tvingande granskningsområden från Finansinspektionen, vilka måste ingå i 
engagemangsplanen. När ordningen för utförandet av de olika engagemangen beslutats, 
planeras sedan vilka resurser som ska tillsättas. En internrevisor blir ansvarig för själva 
granskningen. Både granskningsplanen och engagemangsplanen gäller internationellt för 
Swedbanks kontor. En plan görs för engagemanget med frågeställningar utifrån de kriterier 
som ska uppfyllas. Efter det utförs granskningen och bland annat protokoll samlas in. Om 
avvikelser identifierats, vilka kräver åtgärder, läggs de bland findings. Avvikelser som inte 
måste åtgärdas får tillhöra observations. Det görs uppföljning för att kontrollera att 
avvikelserna är åtgärdade.  
 
Assarsson känner till regelverket Basel II, men berörs inte själv eftersom det inte ingår i hans 
ansvarsområde. Assarsson vet däremot att kollegorna inom låneavdelningen tillämpar 
regelverket. Revisorerna använder olika modeller för risker och rapporterar till 
Finansinspektionen. Assarssons granskning kvalitetssäkras för att kontrollera att den är 
relevant och tillförlitlig. Det är ofta team-managern som är kvalitetssäkrare inom sitt team. 
Innan rapporter skickas vidare ska de vara kvalitetssäkrade och följa den manual som 
Swedbank har. Team-managern följer den löpande granskningen noga, inte bara med 
stickprov. Varje år väljs ett antal granskningar ut som blir kontrollerade av landschefen. 
Landschefen kontrollerar att informationen i granskningen är relevant och följer standarder. 
Assarsson har ingen kännedom om hur mycket information externrevisorerna får tillgång till 
eller hur mycket som utnyttjas. 
 
4.6.3 Samarbete mellan internrevisorn och externrevisorn 
Internrevisorn har ingen kontakt med externrevisorn. Idag är det landschefen som har kontakt 
med externrevisorn. Tidigare granskade internrevisorerna även bokslut och då hade de också 
kontakt med externrevisorn, men Swedbank valde att ta bort den uppgiften och nu är det bara 
landschefen som har kontakten.   
 
 
4.7 Lennarth Pettersson, landschef 
 
Lennarth Pettersson har en position som landschef på Swedbank, för den svenska 
verksamheten. Det omfattar alla Swedish banking verksamheter, den svenska bankrörelsen 
(hela kontorsrörelsen samt dotterbolag), finansbolag, hypoteksbolag och fondbolag. 
Pettersson ansvarar även för det som gäller kommunikation, vilket består av rapporter för de 
ansvariga inom organisationen, att göra styrelsebesök på dotterbolagen, göra årsrapporter och 
upprätta revisionsplaner för både dotterbolag och den svenska bankrörelsen. Pettersson har 
haft sin position sedan 2003, då Swedbank fick sin nya koncernrevisionschef, vilken arbetar 
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steget över Pettersson. Tidigare har Pettersson arbetat inom Sparbanksrörelsen som bland 
annat internrevisor och har även en revisorsbakgrund från olika revisionsbyråer.  
 
4.7.1 Internrevisionens uppbyggnad och arbetet som landschef 
Petterssons roll som landschef är att vara personalansvarig, kommunikationsansvarig samt 
ansvara för allt som har med ekonomin att göra. Pettersson genomför dock ingen granskning 
själv utan det sköts av internrevisorer tillsammans med deras team-manager. 
Revisionscheferna har en roll som kvalitetssäkrare, det vill säga de kontrollerar alla 
granskningar som gjorts innan de lämnas vidare. Revisionscheferna arbetar efter standarder 
och har systemstöd som enbart används av internrevisorerna och de följs fullt ut. Swedbanks 
mål med internrevisionen är att tillhandhålla en oberoende, objektiv och konsultativ 
granskning. Internrevisorn ska även tillföra värde i den mån det hjälper organisationen eller 
verksamheten att nå sina mål. Internrevisorerna har även externa krav från finansinspektionen 
och krav på utförandet av rutiner som finns inom Swedbank exempelvis att regelverket Basel 
II ska följas. Införandet av Basel II för tre år sedan har inneburit förändringar, olika 
beräkningar har förändrats och det nyaste för revisorerna är hur scoring för mindre och 
medelstora företag går till. Implementeringen av Basel II i Swedbank har kommit olika långt i 
olika länder, till exempel har Baltikum infört det först i år. Modeller förfinas och förändringar 
görs ständigt. Swedbank försöker bygga in nya modeller i befintliga system, istället för att 
skapa helt nya. Systemen granskas och testas huruvida de fungerar när nya system byggs in i 
befintliga. Internrevisorn kontrollerar att resurserna inom Swedbank utnyttjas effektivt och att 
bland annat lånehandlingar är korrekt utformade. Internrevisorerna har även compliance att ta 
hänsyn till, vilket är ett externt regelverk, samt har de även inom Swedbank något som kallas 
tvingande aktivitet.  
 
Styrelsen beslutar vad internrevisionen ska innehålla och internrevisorerna arbetar direkt på 
styrelsen uppdrag. Styrelsen fastställer revisionsplanen och enbart styrelsen kan ge uppdrag 
utöver revisionsplanen, det kan alltså inte VD:n eller någon annan besluta om. 
Revisionsplanen bygger på en revisionsprocess, vilken inleds med en riskanalys på hösten där 
intervjuer görs med ansvariga. Sedan sker en sammanställning av team-managern som 
skickas upp till ledningsgruppen. Pettersson tillhör ledningsgruppen, som går igenom 
sammanställningen och prioriterar riskerna i olika nivåer. Dokumentet som sedan skapas 
lämnas till styrelsen och revisionsutskottet i början av november. Revisionsutskottet har i sin 
tur en månad på sig att anmärka, efter det beslutar styrelsen i decembersammanträdet om 
revisionsplanen för kommande år.  
 
4.7.2 Tillförlitlighet och internrevisorns bidrag 
Externrevisorn har möjlighet att ta del av alla internrevisorernas rapporter och det arbete som 
utförts. Externrevisorn har dock inte tid att läsa igenom all granskning eftersom den består av 
ett års arbete. Externrevisorn väljer ut delar som anses intressanta med fokus på risk, och 
kontrollerar dem. Antingen anser externrevisorn att granskningen är godkänd eller anses att 
internrevisorerna har gjort för lite test och blir tvungna att testa igen. Pettersson kan välja att 
antingen testa igen eller, om de inte har tillräckligt med resurser, avstå och då får 
externrevisorn ordna det själv. Externrevisorn använder sig till mycket stor del av 
internrevisorernas granskning. Det sker sammanträden med externrevisorn cirka tio gånger 
om året och vid sammanträdena kontrolleras all granskning för att externrevisorn slutligen ska 
skriva under revisionsberättelsen. Närvarande vid sammanträdena är externrevisorn, som ska 
skriva under, samt två till tre medarbetare vilka arbetar nära externrevisorn. Från Swedbank 
deltar koncernrevisionschefen, som alltid är med, och revisionscheferna.  
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Att internrevisorernas granskning är relevant och tillförlitligt kontrolleras av Swedbanks valda 
revisionsbyrå, Deloitte. Det är två till tre revisorer som väljer ut ett antal granskningar, mellan 
tio och femton procent av den utförda granskningen, som sedan kontrolleras. Revisionsbyrån 
kontrollerar att aktuella standarder används och att internrevisorerna har varit riskmedvetna 
när granskningen utförts. Revisorerna gör en kvalitetssäkring av internrevisorernas 
granskning för att externrevisorn ska kunna förlita sig på granskningen. En rapport med 
iakttagelser de gjort skapas. Resurserna för internrevisionen bestäms av styrelsen och grundar 
sig på vad revisionschefen kommit fram till. Revisionschefen har räknat ut hur många timmar 
som behövs, vilken kompetens som behövs, samt andra kostnader runt om revisionen som till 
exempel lokalkostnader. Revisionschefen kommer fram till en slutsumma som styrelsen 
godkänner. Styrelsen meddelar om kostnadsbesparingar ska göras och då måste 
internrevisorerna ta hänsyn till det. Pettersson måste kontrollera vilka besparingar som kan 
göras, till exempel dra ner på antalet granskningstimmar, lokalkostnader, om viss granskning 
kan skjutas upp, eller andra liknande kostnader. Styrelsen bryr sig inte om var besparingar 
sker, endast att det sker. Pettersson får dock inte dra ner på kostnader så att tillförlitligheten 
eller kvaliteten minskar. 
 
4.7.3 Samarbete mellan internrevisorn och externrevisorn 
Pettersson har mycket samarbete med externrevisorn. Pettersson och medarbetarna arbetar 
väldigt nära externrevisorn och har ett mycket bra samarbete anser Pettersson. På Swedbank 
ansvarar externrevisorn för den finansiella rapporteringen och det krävs att internrevisorernas 
granskning är tillförlitlig, därför är ett bra samarbete viktigt. För att ett samarbete ska fungera 
anser Pettersson att det är viktigt att kunna kontakta varandra när som helst och ”checka” av 
läget. Pettersson upplever att det fungerar väldigt bra. Externrevisorn som är vald för tillfället 
har varit ansvarig i fyra år, och samarbetet fungerar mycket bra enligt Pettersson. Hur 
samarbetet under året ska se ut bestäms när landscheferna träffar externrevisorn och kommer 
överens om vid vilka tidpunkter de ska träffas och vad som ska diskuteras. Mötena har olika 
innehåll beroende på vad som händer inom Swedbank, till exempel om en delårsrapport ska 
offentliggöras. Pettersson anser att samarbetet och relationen är den optimala, 
externrevisorerna har fri tillgång till internrevisorernas kontor. Pettersson och hans 
medarbetare besöker kontoren ofta när de har vägarna förbi och diskuterar aktuella 
granskningsområden. Pettersson menar att allting går att förfina men känner att samarbete 
fungerar mycket bra, och det har fungerat på samma sätt under tiden som Pettersson haft sin 
position. 
 
 
4.8 Jan Palmqvist, externrevisor 
 
Jan Palmqvist har arbetat som externrevisor sedan 1985. Idag är Palmqvist huvudansvarig för 
externrevisionen på Swedbank.  
 
4.8.1 Tillförlitlighet och internrevisorns bidrag 
I revisionsprocessen när externrevisorn ska använda sig utav internrevisorernas material 
framgår det av revisionsstandarden hur det ska gå till. Övergripande är externrevisorn med när 
internrevisorerna lägger upp sin granskningsplan. Externrevisorn har möjlighet att redan där 
lämna synpunkter och ha kommentarer om vad som ska vara med i internrevisorernas 
granskning. Externrevisorn följer upp internrevisorernas arbete, läser deras rapporter och 
granskar arbetsunderlaget. Anser externrevisorn att internrevisorerna gjort tillräckligt med 
granskning används materialet. Anser externrevisorn att internrevisorerna inte har testat 
tillräckligt mycket får externrevisorn testa det istället.   
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Som externrevisor utför Palmqvist räkenskapsrevision, medan internrevisionsfunktionen i en 
bank ansvarar för den interna kontrollen och de processer som finns runt den. 
Internrevisorerna har även ansvar för effektivitetsrevisionen, alltså att processen hanteras på 
ett effektivt sätt. Ju fler kontroller internrevisorerna har desto gladare blir externrevisorn, 
eftersom det minskar risken att något blir fel. I effektivitetsrevision måste hänsyn tas till 
affärsmässiga aspekter, det vill säga att kontrollera för mycket blir för dyrt. När 
externrevisorn kontrollerar internrevisorernas granskning görs bland annat stickprov. För att 
utvärdera internrevisorernas granskning börjar externrevisorn med att studera hur 
internrevisionen är organisatoriskt placerad och om den lyder under styrelsen, vilket den i 
Swedbank gör. Externrevisorn kontrollerar också vilken kompetens internrevisorerna har, hur 
många som är certifierade, hur revisionsplanen är formulerad och hur granskningsresultatet 
ser ut. Externrevisorn gör en omfattande granskning och kontrollerar att revisorerna kommit 
fram till samma slutsatser. Självklart granskas även externrevisorn, både internt och externt.  
 
För att besluta om hur mycket tid och resurser granskningsarbetet kommer att behöva utgår 
revisorerna från en riskanalys. Riskanalysen görs när revisorerna påbörjar ett 
granskningsuppdrag, och det är riskanalysen som avgör vilka väsentliga processer och rutiner 
som företaget har. Utifrån analysen bedöms hur lång tid det förväntas ta att granska 
processerna. Alla viktiga granskningsområdena måste granskas i någon form varje år, men har 
granskning gjorts nyligen kan en enklare kontroll utföras. Externrevisorn tar fram en 
revisionsplan utifrån riskanalysen och med detaljerade granskningsprogram. I revisionsplanen 
framgår vilken tid som förväntas läggas ner på granskningen. I dåliga tider granskas mer och i 
bättre tider läggs mindre tid på granskningen. Antalet timmar och resurser beror även på om 
företaget har nya produkter eller om förändringar har skett i verksamheten.   
 
4.8.2 Samarbete mellan internrevisorn och externrevisorn 
Palmqvists relation till styrelsen är generellt att träffa styrelsen under året. Hur ofta mötena 
sker beror på storleken på uppdraget, vid stora uppdrag är mötena med jämna mellanrum, och 
i ett mindre uppdrag några gånger om året. I Swedbanks fall, flera gånger om året. 
Anledningen till att Palmqvist måste träffa styrelsen är för att ta reda på vad de har för tankar 
och idéer om verksamheten samt för att få en chans att rapportera om sina synpunkter. När det 
gäller relationen till ledningen beror det på om det är ett stort eller litet uppdrag, men 
externrevisorn måste självklart ha en relation till företagsledningen för att få input till var 
verksamheten är på väg. Externrevisorn och internrevisorn har olika mål, internrevisorn 
ansvarar för den interna kontrollen och externrevisorn ansvarar för räkenskapsrevisionen. 
Externrevisorn vill ta till vara på så mycket som möjligt av internrevisorns arbete, därför tar 
externrevisorn del av internrevisorns arbete och kvalitetssäkrar det. Känner Palmqvist sig nöjd 
med internrevisorernas arbete används en stor del. Palmqvist anser att ett samarbete är oerhört 
viktigt oavsett om det är med internrevisorerna eller med övriga verksamheten. Ett bra 
samarbete är när man är lyhörd och lyssnar på varandra samt delar erfarenhet och utförda 
arbeten. Palmqvist kan vara med och påverka hur samarbetet med internrevisorerna ska se ut 
genom de kontinuerliga mötena. Internrevisorerna kan även påverka genom att ha synpunkter 
på hur externrevisorn arbetar. Förändringar har skett under tiden och tidigare var det vanligt 
att internrevisionsfunktionen också hade hand om räkenskapsrevision, och då kunde 
externrevisorn i större utsträckning förlita sig på internrevisorerna och deras arbete. Idag 
delegerar Swedbank i den bemärkelsen att externrevisorn och internrevisorerna går i olika 
spår. Med tiden använder externrevisorn allt mindre av internrevisorernas granskning 
eftersom den är mer inriktad på effektivitetsrevision och det kan inte användas i 
externrevisionen. I internrevisorernas granskning ingår mycket processgranskning med fokus 
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på effektivitet, och det innebär att revisorerna successivt börjar arbeta efter olika mål med 
granskningen. Samarbetet har därmed förändrats under tiden, men däremot har revisorerna 
alltid haft ett positivt samarbete mellan varandra. Bästa relationen enligt Palmqvist nås genom 
en öppen dialog med varandra och det spelar ingen roll om det är med en 
internrevisionsfunktion eller med någon annan i organisationen. Det är viktigt att det finns en 
öppen och ärlig kommunikation om vilket resultat som ska uppnås och att båda parter känner 
att de har förtroende för varandra. Får revisorerna inget förtroende för varandra blir det svårt 
att långsiktigt vara kvar som externrevisor. Förtroendet är alltså oerhört viktig för att ett 
samarbete på lång sikt ska vara möjligt. 
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5 Analys 
I kapitlet kommer resultat från empirin diskuteras och analyseras. Intervjusvaren från 
revisorerna jämförs med tidigare teorier och samband identifieras. Kapitlet fokuserar främst 
på uppsatsens tre nyckelbegrepp; tillförlitlighet, samarbete och internrevisorns arbete.  
 
 
5.1 Internrevisionens uppbyggnad 
 
Internrevisorns huvudsakliga uppgift är att se till att företaget uppnår sina uppsatta mål och 
arbetar efter riktlinjer som finns.95  För att nå målen ska internrevisorn hjälpa verksamheten 
genom att öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll. Internrevisionen handlar 
om att ge en oberoende och objektiv utvärdering för att förbättra verksamheten.96 Jonerot tog 
upp det som ett av Handelsbankens mål med internrevisionen. Handelsbanken arbetar efter en 
policy som har följande målsättning; ”internrevisionens mål och synsätt är att ge mervärde 
och förbättra koncernens verksamhet genom ett systematiskt angreppssätt hjälper 
internrevisionen koncernen att uppnå sina mål genom att värdera dess effektivitet och 
ändamålsenlighet avseende processen för riskhantering, intern styrning och kontroll.” 
Assarsson och Pettersson betonade att Swedbanks syfte med internrevision handlade om att 
tillhandahålla en oberoende, objektiv säkring för att tillföra värde och förbättra 
organisationens verksamhet. Enligt både Assarsson och Pettersson ska syftet vara konsultativt 
utformat, vilket revisorerna på Handelsbanken inte nämnde någonting om.   
 
Vanligtvis tas ett revisionsprogram fram av samordnaren och innehåller vilka områden som 
ska granskas och vilka resurser som behövs.97 Både Jonerot och Pettersson upprättar 
revisionsprogrammet, i deras fall en revisionsplan. I Handelsbanken innefattar 
revisionsplanen en riskanalys där Jonerot beskriver vilka risker som finns i verksamheten och 
slutligen ska planen godkännas av revisionsutskottet. I riskanalysen som Jonerot upprättar till 
revisionsplanen presenteras vilka resurser som behövs. Magnusson utgår ifrån 
revisionsplanen, men kan påverka vilka stickprov som ska utföras. Utifrån resultatet av 
stickproven kan Magnusson besluta om något område bör granskas mer ingående. Enligt 
Magnusson är revisionsplanen till för att säkerhetsställa att revisionen sker på ett likartat sätt i 
regionerna samt att granskningen sker löpande. I Petterssons fall är det styrelsen som 
fastställer revisionsplanen men det är internrevisorerna som lagt grunden. Swedbanks 
revisionsplan bygger på en revisionsprocess med en riskanalys som grund. Assarsson roll som 
internrevisor är att revidera utifrån revisionsplanen som fastställs årligen. Assarsson och 
medarbetarna upprättar en engagemangsplan utifrån revisionsplanen, där beslutas om vad som 
ska granskas. Prioritetsordningen på granskningarna i revisionsplanen kan ändras under året. 
Pettersson nämner att resurserna bestäms av styrelsen men grundar sig på vad revisionschefen 
kommit fram till.  
 
Många internrevisorer är jämbördiga med en godkänd eller auktoriserad revisor när det gäller 
utbildning och erfarenhet, men formella krav ställs inte.98 Jonerot som idag arbetar som 
koncerninternrevisionschef har en bakgrund som externrevisor. Pettersson har tidigare arbetat 
på olika revisionsbyråer. Assarsson och Magnusson har dock ingen erfarenhet som revisorer 
utanför banken.  
                                                 
95 Wahlman, Internrevision för ständig förbättring, 3-7. 
96 Institute of Internal Auditors, The Professional Practices Framework, 10. 
97 Adams, “Agency theory and the internal audit,” 8-11. 
98 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000, 87. 
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Regelverket Basel II infördes 2005 och är ett nytt system som ersatte det äldre systemet, Basel 
I. Basel II används bland annat för att behandla kreditrisker och visar på hur viktig 
internrevisorns roll är i bankbranschen.99 Magnusson som varit internrevisor i två och ett halvt 
år har inte arbetat med något annat system än Basel II och kunde inte uttala sig om vad 
införandet har inneburit för Handelsbanken. Assarsson kände till regelverket men berörs inte 
eftersom det inte ingår i hans ansvarsområde. Pettersson har märkt av förändringar efter 
införandet och försöker bygga in nya modeller i befintliga system.  
 
 
5.2 Tillförlitlighet och internrevisorns bidrag 
 
Externrevisorns arbete ska vara noggrant planerat och utgå från väsentlighet och risk. 
Omfattningen och hur granskningen ska gå tillväga beror på graden av risk.100 Palmqvist 
berättade att han utgår från en riskanalys för att bedöma vilka resurser och vilken tid som ska 
läggas ned på externrevisionen. Palmqvist nämnde även att det finns vissa områden som 
måste granskas i någon form varje år. Holmström berättade att det måste läggas ned 
tillräckligt med resurser för att slutligen kunna skriva under revisionsberättelsen. Den interna 
granskningen är till för att underlätta för externrevisorn, men måste kontrolleras och 
kompletteras.101  
 
Externrevisorn måste kontrollera att informationen från internrevisorerna är tillförlitlig och 
relevant. För att informationen ska vara tillförlitlig krävs att den är objektiv och inte 
vinklad.102 Magnusson berättade att Jonerot tillsammans med internrevisionschefen som 
kontrollerar att hennes granskning är tillförlitlig. Jonerot jämför granskningarna från 
regionerna så att de är likvärdiga men kontrollerar främst helheten. Efter Jonerot har 
kontrollerat granskning får Magnusson en rapport med feedback. Jonerot berättar att 
externrevisorn lägger ner mycket resurser på att bearbeta och utvärdera internrevisorernas 
arbete för att kontrollera tillförlitligheten. Jonerot berättar vidare att externrevisorn använder 
kvalitetssäkringsrutiner som har utvecklats. Externrevisorn utvärderar om internrevisorerna 
kommit fram till samma slutsats som dragits i den externa granskningen. Externrevisorn 
tillsätter helt oberoende resurser, som inte är med på uppdraget normalt, för att göra en 
kvalitetsutvärdering.   
 
För att fastställa att Assarssons granskning är relevant och tillförlitlig finns en 
kvalitetssäkrare, ofta team-managern. Assarsson påpekar att alla rapporter måste 
kvalitetssäkras innan de skickas vidare. Även landschefen på Swedbank kontrollerar att 
internrevisorernas granskning är tillförlitlig genom att varje år välja ut ett antal granskningar 
att gå igenom. Pettersson förklarade att Swedbanks valda revisionsbyrå kontrollerar 
tillförlitligheten på internrevisorernas granskning genom att välja ut olika områden. 
Revisionsbyrån kontrollerar att aktuella standarder följs och gör en kvalitetssäkring av arbetet. 
Kvalitetssäkringen utförs för att externrevisorn ska kunna lita på internrevisorernas resultat 
och använda det i sin granskning.  
 

                                                 
99 Agarwala, Girling och Makol, “Meeting the internal audit challenges of Basel II,” 25-29. 
100 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000, 20-21. 
101 Ibid.  
102 Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, 170-172. 
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Externrevisorn tar det slutgiltiga beslutet om hur mycket av internrevisorns granskning som 
kan utnyttjas i den finansiella rapporten.103 Hur mycket externrevisorn får tillgång till och 
använder utav Assarssons och medarbetarnas granskning, har Assarsson ingen kännedom om. 
Pettersson vet däremot att externrevisorn på Swedbank får tillgång till alla internrevisorernas 
granskningar och använder en mycket stor del av dem. Palmqvist förklarar att grunden till hur 
mycket som kan utnyttjas av internrevisorernas granskning beror på om granskningen är 
tillräcklig. Magnusson har precis som Assarsson ingen insikt i hur mycket av granskningen 
som utnyttjas av externrevisorn. Jonerot som har mest kontakt med externrevisorn berättar att 
externrevisorerna utnyttjar majoriteten av internrevisorernas granskningsarbeten och 
fältarbeten. Holmström kommenterar inte hur mycket arbete som utnyttjas men däremot att 
internrevisorerna fungerar som externrevisorer och det drar Holmström nytta av.     
 
När externrevisorn avgör hur mycket som kan användas av internrevisorernas arbete i sin 
egen granskning måste hänsyn tas till effekten av en svag intern kontroll.104 En av 
Holmströms uppgifter är att kontrollera om Handelsbanken har en bra intern kontroll eller 
inte. Visar det sig att det inte finns en tillräckligt bra intern kontroll måste externrevisorerna 
granska mer och komplettera för att granskningen ska bli tillförlitlig. Handelsbankens valda 
externrevisionsbyrå har internrevisionsspecialister som varje år utvärderar Handelsbankens 
internrevision. Utvärderingen resulterar i en rapport som Holmström tar del av. Om 
Holmström anser att kompletteringar i granskningen behövs kan han välja att göra 
kompletteringarna själv eller be Jonerot att internrevisorerna ska utföra dem.  
 
När externrevisorn avgör hur mycket som kan användas av den interna granskningen bör även 
hänsyn tas till tillgänglighet. Ju mer tillgänglig internrevisorn är, desto mer kan externrevisorn 
använda sig utav internrevisorns arbete och kompetens.105 Tidigare har framkommit att 
internrevisorerna inte ansåg att externrevisorerna använde deras kompetens fullt ut.106 
Handelsbankens externrevisor har möjlighet att kontakta Jonerot flera gånger i veckan, vilket 
också utnyttjas. På så sätt är externrevisorn uppdaterad och har full kunskap om frågor som är 
aktuella och på gång. Även på Swedbank har externrevisorn möjlighet att kontakta Pettersson 
när som helst under året. Varken Magnusson eller Assarsson kände till hur mycket av deras 
arbete som utnyttjades av externrevisorerna, och ingen av dem hade någon åsikt om hur deras 
kompetens utnyttjades.  
 
 
5.3 Samarbete mellan internrevisorn och externrevisorn 
 
Extern- och internrevisorn kan ha olika roller vilket förklaras av agentteorin. Agentteorin 
hävdar att internrevisorerna i samarbete med externrevisorn arbetar för att upprätthålla 
kostnadseffektiva införskaffanden.107 Magnussons roll som internrevisor är att revidera på 
kontoren i regionen och att arbeta utifrån en revisionsplan för att kontrollera rutiner. Inom 
Handelsbanken granskar internrevisorerna, utöver den traditionella internrevisionen, även den 
finansiella rapporteringen. Koncerninternrevisionschefen Jonerots roll är att samordna den 
totala revisionsinsatsen samt att upprätta revisionsplanen. Externrevisorn Holmström har det 

                                                 
103 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisions bok 2000, 87. 
104 Brody, Golen och Reckers, “An Empirical Investigation of the interface Between Internal and External 
auditor,” 161. 
105 Felix, Gramling och Marletta, “The Contribution of Internal Audit as a Determinant of External Audit Fees 
and Factors Influencing This Contribution,” 516-518. 
106 Peacock och Pelfrey, ”How internal auditors view the external audit,” 48-54. 
107 Adams, “Agency theory and the internal audit,” 8-11. 
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slutgiltiga ansvaret för den finansiella rapporteringen. Internrevisorernas granskningsarbete är 
grunden till Holmströms granskning. Ansvaret för vilka resurser som behövs till granskningen 
ansvarar Jonerot och Holmström för. Jonerot ansvarar för internrevisorernas resurser och 
Holmström för externrevisorns. Resurserna till externrevisorn måste vara tillräckliga för att 
Holmström ska skriva under revisionsberättelsen. Assarssons roll som internrevisor på 
Swedbank är att granska bankens verksamhet utifrån den årliga granskningsplanen. 
Landschefen Pettersson genomför ingen granskning, men har det övergripande ansvaret för 
internrevisionen. Palmqvists roll som huvudansvarig externrevisor är att utföra 
räkenskapsrevision som leder fram till den slutgiltiga finansiella rapporten. På Swedbank är 
det styrelsen som beslutar om kostnadsbesparingar behöver genomföras. Pettersson måste se 
till att besparingarna sker men utan att påverka tillförlitligheten på internrevisorernas 
granskning. Palmqvist anser att hänsyn måste tas till kostnader vid beslutandet om hur mycket 
som ska granskas. Att utföra för mycket kontroller menar Palmqvist blir för dyrt.       
 
Studier visar på olika typer av samarbete som kan finnas mellan intern- och externrevisorn. I 
relationstypen delad relation skapar revisorerna ett samarbete för att utnyttja resurserna på 
bästa sätt. Internrevisorn delger sin information till externrevisorn och får eventuellt respons. 
Fördelen med samarbetet är att revisorerna kan utnyttja varandras granskning. I relationstypen 
ingen relation är revisorernas granskning avskild från varandra. Externrevisorn kan inte räkna 
med att få något stöd från internrevisorn.108 I båda bankerna har internrevisorerna, som utför 
granskningen, inget direkt samarbete med externrevisorerna, utan det sker genom ett 
mellanled. I Handelsbankens fall har Magnusson ett samarbete med Jonerot. Jonerot har den 
största delen av kontakten med externrevisorn. Magnusson och Holmström har inget 
samarbete. Magnusson har ingen större kännedom om hur samarbetet fungerar. Det 
Magnusson känner till är att hennes chef, regionrevisionschefen, har kontakt med 
externrevisorn. Relationen mellan Jonerot och Holmström består av ett mycket nära 
samarbete och de talas vid flera gånger i veckan. Aktuella frågor och vad som är på gång med 
revisionen diskuteras. God kommunikation kan leda till att bättre beslut fattas och till ett 
bättre samarbete. Dålig kommunikation kan leda till att externrevisorn får göra mycket arbete 
själv som annars kunnat undvikas.109 Jonerot förmedlar internrevisorernas granskning till 
Holmström. De har gemensamma möten varje år och åker runt till regionbankerna för att ta 
del av rapporter från regionrevisionschefen, angående granskningen. Jonerot och Holmström 
har även andra inplanerade möten där de träffas och avrapporterar om väsentliga saker.  
 
Jonerot anser att samarbetet med Holmström är förtroendefullt, effektivt och fungerar mycket 
bra. Holmström förklarar att han och Jonerot har gjort en uppdelning av arbetet dem emellan. 
Holmström stöttar internrevisorerna med specialisthjälp om så behövs. Holmström använder 
sig mycket av internrevisorerna, de fungerar som externrevisorer. Holmström påpekar att 
samarbetet inte fungerat lika bra om Jonerot och medarbetarna inte hade haft den 
kompetensen som de har, det vill säga en bakgrund som externrevisorer. Från tidigare studier 
har det framkommit att internrevisorerna ansåg att samarbetet med externrevisorn var den 
minst tilltalande delen av deras arbete.110 Jonerot anser att det är väldigt viktigt att ha ett 
samarbete med externrevisorerna samt att det finns en tydlig plan över när träffar ska ske.  
 
Partnerskapsrelationen innebär att revisorernas granskningsarbeten utnyttjas av både 
internrevisorn och externrevisorn. Planering och kommunikation ligger till grund för att 

                                                 
108 Richards, “Toward a common goal,” 32-37. 
109 Brody, Golen och Reckers, “An Empirical Investigation of the interface Between Internal and External 
auditor,” 161. 
110 Mautz, “Internal and External Auditors: How Do They Relate?,” 56-58. 
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samarbetet ska fungera. Revisorerna måste gemensamt planera allt kommande arbete, även 
om bara den ena parten ska utföra arbetet.111 Gemensam planering med en effektiv 
kommunikation har enligt en studie av Whittington visat sig minska överlappning av 
granskningsområden.112 Blir samarbetet för nära kan det leda till att oberoendet och 
objektiviteten inte kan fastställas.113 Swedbanks uppbyggnad påminner om Handelsbankens, 
det vill säga Assarsson har ingen kontakt med externrevisorn utan den sker genom 
landschefen. Det är Assarssons team-manager som sköter kontakten med landschefen. Team-
managern fungerar som ytterligare ett mellanled. Pettersson har närmast kontakt med 
Palmqvist och revisorerna har möjlighet att när som helst rådfråga varandra. En gång varje år 
träffas Pettersson och Palmqvist för att planera hur samarbetet ska se ut och när mötena under 
året ska ske. Genom kontinuerliga möten kan Palmqvist vara med och påverka hur samarbetet 
med Swedbank ska se ut. Palmqvist påpekar att internrevisorerna också kan komma med 
synpunkter. Externrevisorerna har möjlighet att när som helst besöka internrevisorerna, det 
anser Pettersson är bra. Pettersson anser att han har det optimala samarbetet med 
externrevisorn.  Palmqvist anser generellt att det är viktigt med en öppen kommunikation 
samt att ha förtroende för varandra. 
 
I kostnad-nytta relationen ses internrevisorns arbete som en investering för företaget. 
Externrevisorn drar nytta av internrevisorns granskning och behöver inte lägga ner lika 
mycket tid på sin egen granskning. Externrevisorn definierar vissa föreskrivna arbeten som 
ska utföras av internrevisorerna. Samarbetet går även ut på att maximera effektiviteten och 
undvika dubbel granskning på samma områden.114 I Swedbank är externrevisorn med när 
interrevisorerna beslutar om sin granskningsplan och har möjlighet att lämna synpunkter. 
Externrevisorn kan lämna synpunkter på vilka granskningsområden internrevisorerna ska 
kontrollera. Palmqvist kommenterar att när det gäller att kontrollera internrevisorernas 
granskning måste hänsyn tas till de affärsmässiga aspekterna. Det blir för dyrt att kontrollera 
för mycket. Om externrevisorn på Handelsbanken anser att något område behöver granskas 
finns valet att be Jonerot göra det eller att själv göra det. Både Jonerot och Pettersson 
påpekade att externrevisorerna använder sig väldigt mycket av internrevisorernas arbete.  
 
Revisorerna måste gemensamt utveckla en strategi för hur visionen och målen med 
granskningen ska uppnås. Strategin utformas när revisorerna beslutat sig för vilket samarbete 
revisorerna ska ha. Det är viktigt att det finns en öppen och ärlig diskussion mellan 
revisorerna i samband med att strategin fastställs.115 Förhållandet mellan revisorerna måste 
förvaltas oavsett hur det ser ut. När målen för revisionen fastställs bestäms också vad som är 
viktigt i samarbetet och vilken kvalitet den bör ha. Det är även viktigt att besluta om hur 
målen ska uppfyllas och vilka metoder som ska användas. Regelbundna möten med fasta 
dagordningar samt att en del av mötet är oplanerat är en viktig faktor för att förvalta 
samarbetet.116 Jonerot påpekar att en viktig ingrediens i samarbete är att det finns en tydlig 
plan med planerade tillfällen för möten kontinuerligt under året, vilket Handelsbanken har. 
Revisorerna vet ett år i förväg när de ska träffas och avrapportera och allt är tydligt 
schemalagt. Utöver mötena talas Jonerot och externrevisor vid flera gånger under veckan. 
Jonerot berättar att Handelsbanken har uppsatta mål för hur internrevisionen ska fungera och 
Jonerot arbetar för att målen ska uppfyllas. I Jonerots revisionsplan, som görs varje år, lämnas 
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förslag på vad som ska granskas för att leva upp till målsättningen. Externrevisorn har 
möjlighet att lämna synpunkter på revisionsplanen. Holmström berättar att mötena med 
internrevisorerna är väldigt uppstyrda. Holmström påpekar även att han har en tät kontakt 
med Jonerot och att de pratas vid cirka varannan dag och har mycket diskussioner med 
varandra angående granskningen. I Swedbank finns också en plan på när olika möten ska ske. 
Det är revisorerna gemensamt som bestämmer vid vilka tidpunkter de ska träffas och vad som 
ska diskuteras. Mötenas innehåll beror på vad som är aktuellt. Assarsson berättar att 
Swedbank även har kontinuerliga möten eftersom att stora förändringar kan ske snabbt. 
Palmqvist anser att det är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation om vilka resultat 
som ska uppnås.  
 
 
5.6 Sammanfattning av analys 
 
Nedan följer en kort sammanställning av de viktigaste delarna av litteraturen som ingår i 
analysen: 
 
Tabell 5:1 Sammanfattning litteratur 
 Litteratur 
Internrevision Revisionsprogram tas fram av samordnaren och innefattar 

granskningsområden och resurser 
Tillförlitlighet Externrevisorn måste kontrollera tillförlitligheten. Den ska vara 

objektiv och inte vinklad 
Samarbete Samarbete sker mellan extern- och internrevisorn. Olika faktorer 

påverkar hur det ser ut.  Förhållandet måste förvaltas 
 
 
 
Nedan följer en kort sammanställning av relevanta intervjusvar från revisorerna på 
Handelsbanken vilka ingår i analysen: 
 
Tabell 5:2 Sammanfattning Handelsbanken 
Handelsbanken Magnusson 

Internrevisor 
Jonerot 
Koncernintern-
revisionschef 

Holmström 
Externrevisor 

Internrevision Är ute på kontoren i 
en region och går 
igenom rutiner och 
gör stickprov. 
Sammanställer en 
rapport med 
eventuella brister 

Leder 
revisionsarbetet och 
upprättar en 
revisionsplan som 
innefattar en 
riskanalys. I risk-
analysen framgår 
resursbehovet 

Använder sig utav 
internrevisorerna, 
som fungerar som 
externrevisorer 

Tillförlitlighet Blir kontrollerad av 
koncernintern- 
revisionschefen och 
internrevisionschefen 

Internrevisorerna blir 
varje år kontrollerade 
av externrevisorn 
med hjälp av 
kvalitetssäkrings-
rutiner 

Kontrollerar att det 
finns en bra intern 
kontroll. Även 
internrevisions-
specialister 
utvärderar 
internrevisionen 
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Samarbete Har ingen relation till 
externrevisorn. 

Har ett förtroendefullt 
samarbete med 
externrevisorn och 
anser att det är viktigt 
med en tydlig plan 
när möten ska ske 

Har ett nära 
samarbete med 
koncernintern- 
revisionschefen och 
anser att det är 
viktigt. 
Internrevisorerna 
fungerar som hans 
”förlängda arm” 

 
 
Nedan följer en kort sammanställning av relevanta intervjusvar från revisorerna på Swedbank 
vilka ingår i analysen: 
 
 
Tabell 5:3 Sammanfattning Swedbank 
Swedbank Assarsson 

Internrevisor 
Pettersson 
Landschef 

Palmqvist 
Externrevisor 

Internrevision Utför granskningar 
efter en 
granskningsplan som 
beslutas om årligen. 
Ingår i ett av fem 
team,  payments and 
cards. 

Är ansvarig över 
internrevisionen. 
Utför inte någon 
granskning utan de 
sköts av 
internrevisorerna. 
 

Externrevisorn kan 
påverka vad som ska 
finnas med i 
internrevisionen. Kan 
använda sig utav den 
interna granskningen 
om den är tillräcklig. 

Tillförlitlighet Kvalitetssäkringar 
görs av granskningar. 
Oftast av team-
managern. Ett antal 
granskningar blir 
även kontrollerade av 
landschefen varje år. 

Externrevisorn 
kontrollerar att 
internrevisorernas 
granskning är 
relevant. De 
kontrollerar 10-15% 
och gör en 
kvalitetssäkring. 

Externrevisorn gör 
bland annat stickprov 
för att granska 
internrevisorerna. 
Kontrollerar även om 
internrevisorerna 
kommit fram till 
samma slutsats.  

Samarbete Internrevisorerna har 
inget direkt 
samarbete med 
externrevisorn. 

Har mycket 
samarbete med 
externrevisorn. Anser 
att det är viktigt att 
kunna kontakta 
varandra när som 
helst.  

Ett samarbete är 
oerhört viktigt. Att 
vara lyhörd och 
lyssna på varandra, 
samt dela erfarenhet 
och utförda jobb anser 
han vara viktigt. 
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6 Slutsats 
I kapitlet kommer slutsatser presenteras utifrån uppsatsens problemformulering. Egna 
reflektioner av resultatet diskuteras. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
  
 
6.1 Studiens slutsats 
 
Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur samarbetet ser ut mellan intern- och 
externrevisorer i bankbranschen. Vi ville skapa en ökad förståelse för internrevision, hur den 
är uppbyggd och internrevisorns bidrag till externrevisorn. Syftet var även att undersöka 
tillförlitligheten på internrevisorns granskning samt hur den fastställs. Vår studie grundar sig 
på tidigare studier och teorier samt på utförda intervjuer. Vi har utfört sex intervjuer med 
Swedbank och Handelsbanken, tre med vardera. Syfte med intervjuerna var att få fram 
revisorernas syn på internrevision, tillförlitlighet och samarbete. Svaren är jämförda med 
teorier och tidigare studier, för att finna likheter och skillnader. 
 
6.1.1 Internrevisionens uppbyggnad 
Både Handelsbankens och Swedbanks internrevision är uppbyggd efter en revisionsplan, 
vilket stämmer överens med tidigare studier. Revisionsplanen är baserad på risker som finns 
inom bankerna. I Handelsbanken är det koncerninternrevisionschefen som lägger grunden och 
upprättar revisionsplanen, som slutligen godkänns av Handelsbankens revisionsutskott. I 
Swedbank är det internrevisorerna som lägger grunden till planen. Landschefen upprättar 
sedan revisionsplanen som styrelsen slutligen godkänner. På Handelsbanken kan 
internrevisorerna utifrån revisionsplanen bestämma vilka stickprov som ska göras i 
granskningen. På Swedbank upprättar internrevisorerna en engagemangsplan utifrån 
revisionsplanen, vilken innehåller exakt vad som ska granskas. Internrevisionen på 
Handelsbanken är uppbyggd för att uppfylla målsättningen, vilken är att förbättra koncernens 
verksamhet och hjälpa koncernen att uppnå målen. Internrevisionen på Swedbank bygger på 
det huvudsakliga syftet, vilket är att tillhandahålla en oberoende, objektiv säkring för att 
tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet.  
 
6.1.2 Tillförlitlighet och internrevisorns bidrag 
Tillförlitligheten på internrevisorns granskning i Handelsbanken fastställs genom att den 
kontrolleras av koncerninternrevisionschefen och internrevisionschefen. Även 
externrevisorerna fastställer och utvärderar internrevisorernas granskning med hjälp av 
kvalitetssäkringsrutiner. En kvalitetsutvärdering görs av oberoende resurser som anlitas av 
externrevisorerna. Även på Swedbank fastställs tillförlitligheten genom att granskningen 
kvalitetssäkras, ofta av team-managern. Varje år kontrollerar även landschefen en utvald 
mängd av internrevisorernas granskningar och fastställer tillförlitligheten. Externrevisorn gör 
också en kvalitetssäkring för att ha möjlighet att utnyttja internrevisorernas granskning.  
 
Hur mycket internrevisorn bidrar med till externrevisorns granskning beror på ett antal 
faktorer. Ju mer tillgängliga internrevisorerna är, desto mer kan de bidra till 
externrevisorernas arbete. På både Swedbank och Handelsbanken är internrevisorerna 
tillgängliga under hela året. Externrevisorerna har möjlighet att när som helst få kontakt med 
den ansvariga internrevisorn. På Handelsbanken kontrollerar externrevisorn att det finns en 
bra intern kontroll. Har Handelsbanken en svag intern kontroll innebär det att externrevisorn 
måste granska och komplettera och internrevisorns bidrag minskar. På både Swedbank och 
Handelsbanken får externrevisorerna tillgång till internrevisorernas granskningar och utnyttjar 
stora delar utav dem.  
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6.1.3 Samarbete mellan internrevisorerna och externrevisorerna 
Samarbetet mellan revisorerna inom bankerna sker genom flera led. Internrevisorerna har 
inget samarbete med externrevisorerna utan det sker på en högre nivå. På Handelsbanken 
rapporterar internrevisorn till regionrevisionschefen som rapporterar till 
koncerninternrevisionschefen. Det är koncerninternrevisionschefen som har samarbetet med 
externrevisorn. På Swedbank rapporterar internrevisorn till sin team-manager som rapporterar 
till landschefen. Landschefen sköter samarbetet med externrevisorn. Både 
koncerninternrevisionschefen och landschefen har ett nära samarbete med respektive 
externrevisor.  
 
Samarbetet mellan koncerninternrevisionschefen och externrevisorn på Handelsbanken 
innebär bland annat gemensamma möten med regionbankerna varje år. Det förekommer andra 
inplanerade möten med möjlighet att avrapportera om väsentliga händelser. Förutom mötena 
kommunicerar koncerninternrevisionschefen med externrevisorn flera gånger i veckan. För att 
planera om hur samarbetet ska se ut och när kommande möten ska ske, träffas landschefen 
och externrevisorn på Swedbank en gång om året. Under året följer sedan kontinuerliga möten 
där internrevisorerna kan komma med synpunkter. Landschefen och externrevisorn har 
möjlighet att kommunicera med varandra vid alla tidpunkter. 
 
6.1.4 Sammanfattande modell 
Modellen nedan visar olika led mellan revisorerna i Handelsbanken, Swedbank och i 
litteraturen. Som tidigare nämnts liknar bankerna varandra genom att samarbetet sker genom 
fler led. Det avviker från litteraturen där samarbetet inte har några mellanled. 
 
Handelsbanken  Swedbank  Litteraturen 
 
Internrevisor   Internrevisor  Internrevisor 
 
(Regionrevisionschef)  (Team-manager) 
  
Koncerninternrevisionschef Landschef   
       
 
 
Externrevisor  Externrevisor Externrevisor 
      

Figur 6:1 Sammanfattande modell 
 
6.2 Slutdiskussion 
 
Det förekommer skillnader i samarbetet mellan internrevisorn och externrevisorn i vår studie 
jämfört med tidigare studier. I tidigare studier har framkommit att internrevisorerna som 
sköter granskningen även har kontakt med externrevisorn. Vi har kommit fram till att så är 
inte fallet inom Handelsbanken och Swedbank. De internrevisorer som utför granskningen har 
inte haft något samarbete med externrevisorn utan detta har skett på en högre nivå. Inom både 
Handelsbanken och Swedbank sker samarbetet genom flera led, vilket inte har tagits upp i 
tidigare studier. Vi anser att samarbetena som nämnts i tidigare studier, inte hade varit möjliga 
i Handelsbanken eller i Swedbank. Metoden att samarbeta på sker likartat i Handelsbanken 
och Swedbank. Båda bankerna har många internrevisorer, inom Handelsbanken 80-85st, och i 
praktiken anser vi att det inte varit möjligt att alla internrevisorer skulle ha den direkta 
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kontakten med externrevisorn. Dock anser vi att mellanled kan leda till misstolkningar. 
Misstolkningar menar vi kan uppstå eftersom alla tolkar resultat olika, vilket i slutändan kan 
leda till ett missvisande resultat. Efter långa och många funderingar kommer vi trots allt fram 
till att samarbetet som Handelsbanken och Swedbank har med externrevisorerna är det bästa 
möjliga.  
 
Att varken Magnusson eller Assarsson känner till hur samarbetet med externrevisorn fungerar 
anser vi är förvånansvärt. Det borde ligga i deras intresse att ha kännedom om något så viktigt 
anser vi. Båda kände till att externrevisorerna använder sig utav deras granskningar, men 
eftersom de inte hade kunskap om hur samarbetet fungerade, anser vi att de inte kan vara 
säkra på att rätt information når fram.  
 
Vi anser att externrevisorerna bör använda stor del utav internrevisorernas arbete, vilket de 
gör i både Swedbank och Handelsbanken. För att externrevisorerna ska kunna förlita sig på 
internrevisorernas granskning och använda den i slutrapporten bedömer vi att det är viktigt 
med noggranna kontroller av arbetet. Vi anser vidare att kontroll av internrevisorernas 
granskning måste göras av både chefen för internrevisionen samt av externrevisorerna. 
Internrevisorerna är anställda av ledningen och va bedömer att enbart kontroll inom 
respektive bank inte är tillräckligt. Det är inte tillräckligt eftersom cheferna för 
internrevisionen inte kan anses vara oberoende till ledningen. På både Swedbank och 
Handelsbanken utförs kvalitetssäkring av internrevisorernas granskning, både inom banken av 
cheferna för revisionen samt av externrevisorerna för respektive bank. Samtidigt som vi anser 
att det är viktigt med att säkerställa tillförlitligheten på internrevisorernas granskning är vi 
medvetna om att all granskning inte kan kontrolleras. I så fall försvinner poängen med att 
externrevisorerna utnyttjar internrevisorernas granskning eftersom de likväl kan utföra all 
granskning själva. Frågan är hur granskningen ska kontrolleras för att säkerställa 
tillförlitligheten samtidigt som kostnaden för säkerställningen inte får överstiga nyttan. 
 
I tidigare studier har olika faktorer framkommit att ta hänsyn till vid avgörandet hur mycket 
av internrevisorernas arbete som externrevisorerna kan utnyttja. Faktorer som tillgänglighet, 
tillförlitlighet och effekten av en svag intern kontroll har diskuterats i studierna. Vi anser att 
de begreppen fortfarande är relevanta. Inom Handelsbanken togs begreppet en svag intern 
kontroll upp i samband med avgörandet av internrevisorernas granskning. Det togs däremot 
inte upp av Swedbank. På Swedbank dras parallell mellan hur mycket externrevisorerna kan 
utnyttja av internrevisorernas granskning med hur samarbetet fungerar. För att samarbetet ska 
fungera anser Swedbank att tillgänglighet är en viktig faktor. Båda bankerna betonade vikten 
av en tillförlitlig intern granskning. En faktor som inte nämnts i tidigare studier är förtroende. 
Ett förtroende mellan revisorerna anser både Swedbank och Handelsbanken är centralt för att 
externrevisorerna ska förlita sig på internrevisorernas granskning och utnyttja den. Vi anser i 
likhet med Swedbank och Handelsbanken att förtroende är en förutsättning för att 
externrevisorerna ska ha möjlighet att lita på internrevisorernas granskning.  
 
 
6.3 Förslag till framtida forskning 
 
I uppsatsen har två av Sveriges storbanker, Handelsbanken och Swedbank, analyserats. För att 
öka tillförlitligheten och ha möjlighet att visa på mer generella slutsatser, kan fler banker 
undersökas. Det kan även vara intressant att studera skillnader mellan storbanker och mindre 
banker.  
 



 40 

Bankbranschen skiljer sig från övriga branscher eftersom de enligt Finansinspektionen är 
tvingade att ha internrevisorer. En tänkbar infallsvinkel är därför att fokusera på företag i 
andra branscher än bankbranschen.                  
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Bilaga 1 
  
Intervjufrågor till internrevisorerna 
 
1. Introduktion 

• Berätta om er position och hur länge har ni arbetat med detta? 
• Vad har ni tidigare arbetat med? 

 
2. Internrevision 

• Berätta om dina uppgifter som internrevisor? 
• Hur är revisionen inom banken uppbyggd? 
• Vad är bankens mål med internrevision? 
• Berätta om hur det bestäms vad internrevisionen ska innehålla? 
• Hur kan ni själv påverka vad som ska granskas? 
• Använder ni er av regelverket Basel II och i så fall hur anser ni att det fungerar? 
• Har införandet av Basel II medfört förändringar och i så fall vilka? 

 
3. Samarbete 

• Berätta hur samarbetet mellan internrevisorerna och externrevisorerna fungerar inom 
banken. 

 
4. Granskning 
 

• Känner du till om den externa revisorn använder sig av din granskning och i så fall i 
vilken omfattning? 

• På vilket sätt kontrolleras att din granskning är relevant och tillförlitlig, det vill säga 
att rätt information når externrevisorn och att den är objektiv och inte vinklad? 

 
 
 
Är det något ni vill tillägga till diskussionen? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till landschefen och koncerninternrevisionschefen  
 
1. Introduktion 

• Berätta om er position och hur länge har ni arbetat med detta. 
• Vad har ni tidigare arbetat med? 

 
2. Internrevision 

• Berätta om dina uppgifter som internrevisionschef? 
• Vad är bankens mål med internrevision? 
• Berätta om hur det bestäms vad internrevisionen ska innehålla? 
• Kan ni själv påverka vad som ska granskas? 

 
3. Samarbete 

• Berätta om ert samarbete med den externa revisorn och de interna revisorerna. 
• Hur viktigt anser ni att det är med ett samarbete? 
• Kan ni vara med och påverka hur samarbetet ska se ut och i så fall på vilket sätt? 
• Beskriv hur ni anser att den bästa relationen ser ut och hur ni jobbar för att nå dit? 
• Har er relation förändrats under tiden som du haft din position och i så fall hur? 

 
4. Granskning 

• Använder den externa revisorn sig av de interna revisorernas granskning och i så fall i 
vilken omfattning? 

• Om nej, varför inte och anser ni att externrevisorn borde göra det och i vilken 
utsträckning? 

• Berätta om hur det kontrolleras att den interna granskningen är relevant och 
tillförlitlig, det vill säga att rätt information når externrevisorn och att den är objektiv 
och inte vinklad. 

• Hur påverkas tillförlitligheten på granskningen av er relation med externrevisorn? 
• Berätta om hur det bestäms vilka resurser, dvs. tid och pengar som ska läggas ned på 

revisionen. 
 
 
Är det något ni vill tillägga till diskussionen? 
 
 
 
 



 45 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor externrevisor 
 
1. Introduktion 

• Berätta om er position och hur länge har ni arbetat med detta? 
• Vad har ni tidigare arbetat med? 

 
2. Externrevision 

• Berätta om dina uppgifter som externrevisor. 
• Hur ser er relation ut till ledningen och cheferna inom banken? 

 
3. Samarbete 

• Berätta om vad har ni för samarbete med den interna revisorn? 
• Hur viktigt anser ni att det är det med ett samarbete? 
• Kan ni vara med och påverka hur samarbetet ska se ut och i så fall på vilket sätt? 
• Beskriv hur ni anser att den bästa relationen ser ut och hur ni jobbar för att nå dit? 
• Har er relation förändrats under tiden som du haft din position och i så fall hur? 

 
4. Granskning 

• Berätta om de största skillnaderna mellan dina och den interna revisorns uppgifter. 
• Använder ni er av den interna revisorns granskning och i så fall i vilken omfattning? 
• Om nej, varför inte och anser ni att ni borde göra det och i vilken utsträckning? 
• Om ja, hur kontrollerar ni om den är relevant och tillförlitlig? 
• På vilket sätt kontrolleras att din granskning är relevant och tillförlitlig, det vill säga 

att rätt information når externrevisorn och att den är objektiv och inte vinklad? 
• Berätta om vad som avgör hur mycket tid och resurser som ni lägger ned på 

granskningen. 
 

 
Är det något ni vill tillägga till diskussionen? 

 
 
 


