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Sammanfattning 
Som ett led i att förstärka den effektiva kontrollen inom staten föreskrivs det att myndigheter 
skall ha en internrevision. Idag innehar ett femtiotal myndigheter en internrevisionsfunktion 
med uppdrag att granska myndigheternas interna styrning och kontroll. Vidare skall 
Riksrevisionen, en externrevision under Riksdagen, granska den statliga verksamheten och 
årsredovisningar som är upprättade av statliga myndigheter. Tidigare forskning visar på att 
intern- och externrevisionens arbetsområden kan anses sammanfalla i viss utsträckning. Enligt 
Riktlinjer för yrkesmässig internrevision (2006) anges att intern- och externrevisionen skall 
utbyta information och ha samordnade aktiviteter. Detta menar tidigare studier, skulle leda till 
effektivare revisioner. En stor del av forskningen inom detta område har dock genomförts ur 
externrevisionens perspektiv. Mot denna bakgrund är författarnas syfte med uppsatsen att 
undersöka hur samverkan mellan internrevisionen och Riksrevisionen ser ut från 
internrevisionens perspektiv samt utreda vilka faktorer som kan anses påverka denna 
samverkan.  
 
Undersökningen består av kvalitativa intervjuer, fyra med internrevisionschefer vid olika 
myndigheter samt en processägare från Riksrevisionen. Författarna har vidare använt fyra 
förklaringsansatser utifrån Deutsch´s theory of cooperation and competition för att analysera 
intervjusvaren. Ansatserna har författarna benämnt som övergripande verksamhetsmål, 
koordinering av arbetsuppgifter, kommunikation och lyhördhet samt attityd och inställning.  
 
Resultaten visar att det finns en skillnad i internrevisionens och Riksrevisionens 
verksamhetsmål. Gällande koordinering av arbetsuppgifter sker ingen direkt uppdelning. 
Beroende på vilket arbetsområde som beaktas varierar graden av samverkan. 
Kommunikationen sinsemellan kan delas in i en formell och en informell del. Samverkan 
föreligger företrädesvis gällande den formella kontakten medan den informella kontakten är 
svårare att definiera. Slutligen visar denna studie att internrevisionen innehar en huvudsaklig 
positiv inställning till Riksrevisionens arbete. Faktorer som kan anses påverkar samverkan är 
bland annat; olika uppdrag och uppdragsgivare, Riksrevisionens förtroende för 
internrevisionen samt personkemi. 
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1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund och diskussion 
Riksrevisionen, som är en myndighet under riksdagen, inrättades den 1 juli 2003 och ersatte 
då Riksrevisionsverket. Syftet var att åstadkomma en effektivare kontroll utav statens 
funktioner. Riksrevisionen är en externrevision, vilket enligt 12 kap. 7 § Regeringsformen 
(1974:152) innebär att den granskar den statliga verksamheten och årsredovisningar som är 
upprättade av statliga myndigheter. Det primära ändamålet med granskningen är att fastställa 
en god resursanvändning samt en effektiv administration i den statliga verksamheten 
(www.riksrevisionen.se). 
 
Som ytterligare ett led i att stärka den effektiva kontrollen föreskrivs det att myndigheterna 
skall ha en internrevision (Internrevisionsförordningen 2006:1228). Ett femtiotal myndigheter 
har idag internrevision och den bedrivs som en egen funktion eller upphandlas från 
konsultföretag. Internrevisionens uppgift är att objektivt granska myndigheternas interna 
styrning och kontroll samt att rapportera till myndigheternas styrelse eller myndighetens chef 
(Intern styrning och kontroll i staten - Förslag till ett gemensamt ramverk, 2006).  
 
Den interna och externa revisionens arbetsområden kan anses sammanfalla i viss utsträckning 
(Krishnamoorthy, 2001). Enligt Engle (1999) har båda dessa grupper ett gemensamt ansvar att 
utvärdera det interna kontrollsystemet för att bland annat säkerställa att finansiell information 
som återges är tillförlitlig och att lagar och regleringar efterföljs.  
 
I Riktlinjer för yrkesmässig internrevision (2006) nummer 2050, framtagen av 
branschorganisationen The Institute of Internal Auditors (IIA), anges att intern- och 
externrevisionen skall utbyta information och ha integrerade aktiviteter. Detta kan leda till att 
dubbelarbete undviks eftersom både intern- och externrevisionen granskar den interna 
styrningen och kontrollen (Internrevision i staten: förslag till en förstärkt internrevision: 
betänkande av utredningen om den statliga internrevisionen, 2003). Samverkan mellan 
internrevision och Riksrevisionen regleras även i lag. Där föreskrivs att i den utsträckning det 
är förenligt med god revisionssed får Riksrevisionen samarbeta med anställda vid en granskad 
myndighet (Lag om revision av statlig verksamhet 2002:1022). Vidare anges i 
internrevisionsförordningen att ”internrevision skall bedrivas enligt såväl god 
internrevisionssed som god internrevisorssed”. 
 
Ett flertal studier har vidare påpekat att ett utvecklat samarbete mellan intern- och 
externrevision är fördelaktigt. Brody et al (1998) anger till exempel att relationen mellan 
intern- och externrevisorerna är avgörande för hur verkningsfull en revision blir. Hult (1994) 
menar att en ”win-win situation”  kan uppstå vid tillvaratagande av båda sidors kompetens, 
kunnande och erfarenheter. Externrevisionen kan exempelvis se vilka områden som kommer 
att täckas in av internrevisionen och utifrån det planera sin fortsatta granskning. 
Internrevisionen kan å sin sida nyttja externrevisionens objektivitet samt deras erfarenheter av 
revision. Denna syn understryks av Engle (1999) och Krishnamoorthy (2002) som anger att 
samarbete medför att effektivare revisioner kan genomföras. Vidare har det framhållits att 
samverkan ger ökat förtroendet mellan parterna, vilket i sin tur ger minskat dubbelarbete och 
således lägre kostnader (Wood, 2004).  
 
En förbehållslös samverkan är dock inte eftersträvansvärd. Richards (2003) menar till 
exempel att det finns ett flertal faktorer som avgör hur djup integrationen bör vara, så som 
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storleken på internrevisionsavdelningen, dess resursanvändning samt hur komplext 
revisionsuppdraget är. Vidare är en potentiell nackdel med ett för nära samarbete att 
externrevisionen blir allt för beroende av internrevisionen (Lynn, 1986). Detta bekräftas även 
av Didis (1987) som anger att ett för nära samarbete kan verka kontraproduktivt.  
 
Internrevision som profession kan anses vara mindre utvecklad än externrevision med färre 
forskningsansatser som följd (Spraakman, 1997). Enligt Al-Tawijry et al (2004) och Goodwin 
(2004) har främst amerikanska förhållanden undersökts avseende relationen mellan intern- 
och externrevision. Vidare har en stor del av den forskning som genomförts berört 
externrevisionens möjlighet att bedöma kvaliteten och trovärdigheten av internrevisionens 
arbete. Förhållandevis lite forskning har undersökt förhållandet ur internrevisionens 
perspektiv. Det kan även diskuteras i vilken utsträckning denna forskning är relevant för 
svenska förhållande på grund av möjliga skillnader gällande företagskultur, lagstiftning etc. 
 
Utifrån författarnas kännedom finns ingen forskning som direkt undersökt förhållandet mellan 
intern- och externrevision i den svenska offentliga sektorn med utgångspunkt i 
internrevisionen. Den utvärdering som företagits har genomförts av Ekonomistyrningsverket1 
(ESV) som på uppdrag av regeringen årligen utför en granskning av den statliga 
internrevisionen. Fokus i denna undersökning ligger på att ESV skall ”analysera och bedöma 
statusen” på internrevisionen samt dess ”professionalism och kvalitet”. Resultatet av 
undersökningen presenteras i en rapport till regeringen (Ekonomistyrningsverkets årliga 
rapport 2008 om den statliga internrevisionen, 2008). Dessa rapporter har således ingen ansats 
att redogöra för internrevisionens samverkan med Riksrevisionen.  
 
Mot bakgrund av att det finns empiriskt stöd att viss samverkan är gynnsam samt att relativt 
lite är känt kring denna samverkan ur internrevisionens perspektiv ter det sig därmed 
intressant att undersöka nedanstående. 
 
1.2 Problemformuleringar 

• Hur är samverkan mellan myndigheters internrevision och Riksrevisionen utformad ur 
internrevisionens perspektiv? 

• Vilka faktorer anser internrevisionen påverka denna samverkan? 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur samverkan mellan den statliga 
internrevisionen och Riksrevisionen är utformad ur internrevisionens perspektiv. Vidare avser 
vi att fastställa faktorer som påverkar samverkan. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ekonomistyrningsverket är en myndighet under finansdepartementet med syfte att utveckla myndigheters 
ekonomiska styrning (www.esv.se).  
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2 Bakgrundsinformation 
 
2.1 Internrevision 
Drygt 50 statliga myndigheter är ålagda att inneha en internrevision. Internrevisionen vid en 
myndighet skall utföra en granskning av den interna styrningen och kontrollen på 
myndigheten. Internrevisionen skall även granska hur ekonomiska redovisningsskyldigheter 
uppfylls (Internrevisionsförordningen 2006:1228). Vidare är en internrevision ett medel för 
företagsledningen eller styrelsen att kontrollera företagets verksamhet samt dess effektivitet 
(www.farkomplett.se). 
 
Enligt Riktlinjer för yrkesmässig internrevision (2006) nummer 1100 skall 
internrevisionsverksamheten vara oberoende och objektiv vid genomförandet av sitt arbete för 
att god internrevisionssed och god internrevisorssed skall uppfyllas. Vidare skall 
internrevisorer, enligt nummer 1210, inneha de kunskaper och den kompetens som krävs för 
att kunna fullgöra sina skyldigheter. Nummer 2050 beskriver att internrevisionschefen skall 
samordna och informera om verksamheten med andra interna och externa leverantörer för att 
reducera dubbelarbete. Picket (2005) menar att målsättningen med internrevisionen bland 
annat går ut på att bidra med etik och moral inom organisationen, meddela vilka risker som 
kan finnas samt samordna kommunikationen mellan externrevision, internrevision och 
styrelsen. 
 
2.2 Externrevision 
Riksrevisionen, som är en externrevision, är en del i riksdagens kontrollmakt och dess 
uppdrag är att granska den statliga verksamheten (www.riksrevisionen.se). Enligt 
International Standards on Auditing 610 (2006) (ISA) skall externrevisionen skaffa sig en 
förståelse för internrevisionens verksamhet när externrevisionen planerar en effektiv revision. 
Vid planeringen av revision skall den externa revisorn bedöma i vilken omfattning 
internrevisionsfunktionen har påverkat den externa revisionen i årsredovisningen inom ett 
antal utmärkande granskningsområden. Vid bedömningen beaktas följande kriterier; 
organisatorisk ställning, funktionens inriktning, teknisk kompetens samt huruvida 
internrevisionen planeras och dokumenteras på lämpligt sätt. Cassel (1996) förklarar att 
revisionsuppdraget avser ett visst år och fullbordas med en offentlig revisionsberättelse. 
Riksrevisionen avrapporterar därefter sitt uppdrag till riksdagen (www.riksrevisionen.se). 
 
Revision utgör ett förtroendeuppdrag som kräver att Riksrevisionen följer god revisorssed. 
Vidare är en revisor skyldig att följa god revisionssed samt beakta god redovisningssed. Det 
finns tre utgångspunkter för Riksrevisionens verksamhet. Dessa är; oberoende, 
professionalism samt offentlighet. Deras granskning skall utföras självständigt i förhållande 
till Riksdagen och vara oberoende i förhållande till den granskade verksamheten, myndigheter 
och övriga revisionsobjekt. Detta för att upprätthålla förtroendet för Riksrevisionen. 
Riksrevisionens anställda skall vidare vara professionella genom att vara väl förtrogna med 
den statliga förvaltningen och kommunicera sina iakttagelser och ståndpunkter på ett effektivt 
sätt (Vägledning årlig revision, 2007).  
 
Holmerin, (personlig kommunikation, 2008-04-18) processägare vid Riksrevisionen, berättar 
att externrevisorerna på Riksrevisionen har ett rotationskrav, vilket innebär att de skall byta 
revisionsobjekt efter sju år. Detta för att bland annat hindra ett för nära samarbete mellan 
internrevisionen och Riksrevisionen, en slags ”jäv-situation”. Holmerin (personlig 
kommunikation, 2008-04-18) uttrycker vidare att ”alla revisorer även är skyldiga att gå 
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igenom ett antal frågor som kan påverka oberoendet. Detta enligt en särskild analysmodell 
som är jämförbar med vad som tillämpas på den privata sidan”.  
 
2.3 God intern/revisionssed, god intern/revisorssed och god redovisningssed 
Revision skall genomföras enligt god revisionssed, vilket innebär att den skall genomföras 
med användande av god kunskap, erfarenhet samt ett professionellt omdöme 
(www.farkomplett.se). Cassel (1996) skriver att för de uttalanden som en revisor gör skall 
tillräckliga underlag ha införskaffats genom tillämpning av professionella revisionsmetoder. I 
och med detta skall revisorn ha skaffat sig en tydlig bild av den granskades verksamhet. 
Enligt föreskrifter till 7 § Internrevisionsförordningen (2006:1228) ingår det i begreppen god 
internrevisionssed och god internrevisorssed  ”att internrevisionen ska vara oberoende och 
objektiv i utförande av sitt arbete”.  
 
God revisorssed är yrkesetiska regler för revisorer (www.farkomplett.se). Cassel (1996) 
menar att uppdragsgivarens förtroende för revisorn är en erforderlig förutsättning. För att 
revisorn skall erhålla ett förtroende krävs det att denne är oberoende i förhållande till den 
granskade samt ej äventyrar informationsutbytet med den granskade, uppdragsgivaren eller 
övriga intressenter. 
 
God redovisningssed är normer och praxis för bokslut, bokföring samt olika finansiella 
rapporter. Det är snarare en norm för granskning än hur revisorn skall agera 
(www.farkomplett.se). 
 
Sammanfattningsvis uppfylls god internrevisionssed och god internrevisorssed om 
internrevisionen är oberoende och objektiv i sitt arbete. Om externrevisionen, i detta fall 
Riksrevisionen, använder ett professionellt omdöme samt visar sig vara värd förtroendet som 
revisor kan det anses att denne arbetar enligt god revisionssed och god revisorssed. Vidare 
skall god redovisningssed för revisorer beaktas, vilket innebär att både intern- och 
externrevisorer skall tillämpa vissa normer och praxis för exempelvis granskning av 
årsbokslut. 
  
2.4 Likheter och skillnader mellan intern- och externrevision 
En likhet mellan intern- och externrevisionen är att bägge provar och analyserar rutiner och 
transaktioner. Vidare sker arbetet i enlighet med professionella standarders och parterna söker 
aktivt efter ett samarbete med varandra. Båda parter är ansvariga för att misstag och felaktiga 
uttalanden inte skall påverka slutliga redovisningar. Slutligen framställer intern- och 
externrevisionen formella revisionsrapporter gällande respektive verksamheter (Pickett, 
2005).  
 
En primär skillnad mellan intern- och externrevisionen består i att externrevisionen inte är 
anställd inom organisationen, vilket internrevisionen är (Pickett, 2005). Holmerin (personlig 
kommunikation, 2008-04-18) menar att:  
 

internrevisionen har en bättre kännedom om verksamheten än Riksrevisionen. Det behöver dock 
inte betyda att internrevisionen värderar risker bättre än Riksrevisionen, eftersom det finns en viss 
fara att internrevisionen blir hemmablind eller kan fastna i olika interna konflikter som kan göra 
det svårt att hantera vissa företeelser. 

 
Vidare skall externrevisorn tillhandahålla en skrivelse där denne uttalar sig om 
redovisningarna ger en rättvisande bild medan internrevisorn uttalar sig om verksamheten är 
tillräckligt effektiv samt hur dess interna kontroll fungerar (Pickett, 2005). 
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Vidare berättar Holmerin (personlig kommunikation, 2008-04-18) att:  
 

Riksrevisionen och internrevisionen egentligen har helt olika mål gällande vad de skall göra. Det 
går inte att säga att Riksrevisionen skall utnyttja internrevisionen ett visst antal timmar. Detta 
eftersom de har olika uppdrag och därmed är det inte säkert att Riksrevisionen kan dra nytta av 
internrevisionens arbete. 

 
2.5 Samverkan mellan intern- och externrevision 
En viktig framgångsfaktor för samverkan är att kommunikationen fungerar gentemot den 
granskade myndigheten. Riksrevisionen rapporterar löpande till den granskade myndigheten 
och rapporteringsformen anpassas utifrån vilka typer av iakttagelser som framkommit i 
granskningen. Riksrevisionen diskuterar vidare sin planering och riskbedömning med 
internrevisionen, dock lämnar de inte över sitt underlag (Vägledning årlig revision, 2007). 
Internrevisionen på myndigheterna och Riksrevisionen skall varje år upprätta en varsin 
riskanalys för verksamheten. Holmerin (personlig kommunikation, 2008-04-18) berättar att 
”Riksrevisionen får ta del av internrevisionernas riskanalys men däremot lämnar 
Riksrevisionen normalt ej ut sin riskanalys till någon utomstående förrän revisionen har 
avslutats”. I en riskanalys görs riskbedömningar för områden som kan bli föremål för 
granskning (Cassel, 1996).  
 
Om den externa revisionen skall använda sig av internrevisionens arbete bör dennes 
revisionsplan tas i beaktande i så god tid som möjligt (ISA 610, 2006). I revisionsplanen finns 
information om de revisionsinsatser som är tänkta att genomföras (www.jll.se). Samarbetet 
kan anses bli effektivare om möten mellan intern- och externrevisionen hålls regelbundet. 
Externrevisionen bör få tillgång till rapporter från internrevisionen samt få information om 
betydande förhållanden som kan påverka externrevisionens arbete. Även internrevisionen 
skall få information om viktiga omständigheter som kan ha betydelse, detta enligt ISA 610 
(2006). Holmerin (personlig kommunikation, 2008-04-18) berättar:  
 

att Riksrevisionen och internrevisionen har kontakt löpande. På möten diskuteras det ofta om vad 
Riksrevisionen tänker göra samt om finns det någon risk att krocka någonstans, dock fattar 
respektive ett beslut var för sig. Det är inte alltid parterna kan se om de kommer att granska 
samma områden. Ibland är Riksrevisionen även tvungen att få sin egen bild av ett visst 
granskningsområde, beroende på hur riskfyllt det är.  

 
Holmerin (personlig kommunikation, 2008-04-18) menar vidare att ju närmare Riksrevisionen 
och internrevisionen ligger i sina valda granskningar desto större blir behovet av och 
möjligheten till samarbete. 
 
Riksrevisionen är alltid ensamt ansvarig för sina bedömningar och uttalanden i 
revisionsberättelsen. Detta ansvar kan inte delas med internrevisionen. Om internrevisionen 
uppfyller kompetens- och objektivitetskraven kan Riksrevisionen på eget ansvar förlita sig på 
deras arbeten. Riksrevisionen fattar i sin strategi ett beslut till vilken grad de skall använda 
internrevisionens arbete. Genom att minimera dubbelarbetet kan den samlade 
revisionsinsatsen inom staten anses bli så effektiv som möjligt (Vägledning årlig revision, 
2007). Holmerin (personlig kommunikation, 2008-04-18) uttrycker att:  
 

om Riksrevisionen kan använda sig av internrevisionens arbete så gör de det. Riksrevisionen tar 
del av internrevisionens avrapportering, men Riksrevisionen kan inte alltid basera sina slutsatser 
på denna, det beror på vad internrevisionen har granskat samt hur det hänger ihop med de risker 
Riksrevisionen ser. 
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Vidare menar Holmerin (personlig kommunikation, 2008-04-18) att om ”Riksrevisionen 
använder sig av internrevisionens resultat i sina slutsatser måste Riksrevisionen bland annat 
verifiera att internrevisionens kompetens är hög samt att de har gjort ett bra arbete. Även 
andra faktorer vägs ihop”. 
  
Genom samverkan finns förhoppningar om att verksamheten skall bedrivas effektivare, 
billigare och med större fördel. En av dessa fördelar är att parterna kan ta del av varandras 
kunskaper och erfarenheter samt att verksamheten utvecklas. Det kan dock finnas oklarheter i 
en samverkansprocess i vad som får göras och vad det egentliga syftet med samverkan är 
(Danermark, 2005). 
 
2.6 Tidigare forskning om förhållandet mellan intern- och externrevision 
Nedan följer en redogörelse av viss tidigare forskning och publicerat material som behandlat 
relationen mellan intern- och externrevision.  
 
Felix et al (2001) identifierar faktorer som påverkar möjligheten för internrevisorn att bidra 
till externrevisorn. De faktorer som nämns är tillgänglighet, kvaliteten på arbetet, graden av 
arbetskoordinering samt vilka riskfaktorer som existerar.  
 
Richards (2003) menar att relationen mellan intern- och externrevision kan indelas i fyra 
kategorier, ”no relationship”, ”cost-benefit relationship”, ”sharing relationship” och 
”partnership relationship”. ”No relationship” innebär att inget direkt utbyte mellan intern- 
och externrevision förekommer. Arbetet präglas av lite koordinering och informationsutbyte. 
”Cost-benefit relationship” kännetecknas av att internrevisionen bidrar med arbete till 
externrevisionen i den mån det är kostnadseffektivt för organisationen. Detta innebär ett visst 
mått av koordinering och kommunikation mellan parterna. Exempelvis kan det bestämmas att 
internrevisionen utför vissa uppgifter, vilket leder till lägre granskningskostnader för 
externrevisionen. Vid ”sharing relationship” vidtar intern- och externrevisionen åtgärder för 
att åstadkomma effektivt utnyttjande av resurser. Förutom koordinering och 
informationsutbyte förekommer nu även samverkan gällande planering. Internrevisionen 
innehar därmed kunskap om vilka områden som skall granskas. Den sistnämnda relationen, 
”partnership relationship”, innebär ett utbrett samarbete. Den främsta fördelen med denna 
typ av förhållande är att kunskap och information lätt kan överföras från internrevision till 
externrevision och vice versa. Denna fördel erhålls dock på bekostnad av revisorernas 
objektivitet.  
 
Wood (2004) argumenterar för vilka fördelar koordinering av arbetet mellan intern- och 
externrevisorer medför samt ger förslag på hur internrevisorn kan agera för att uppmuntra till 
detta. Den främsta effekten koordinering medför är ett ökat förtroende mellan parterna. En 
ytterliggare nytta som anges är att effektiviteten ökar genom minskat dubbelarbete.  
 
I en undersökning från 2004 granskades relationen mellan intern- och externrevision i 
Saudiarabien. Ansatsen var bland annat att redogöra för graden av koordinering av arbete (Al-
Tawijry et al 2004). Al-Tawijry et al menar att ju högre externrevisionens förtroende för 
internrevisionens arbete är desto mindre arbete behöver externrevisionen utföra. Vidare anser 
Al-Tawijry et al att om internrevisionens kompetens, objektivitet samt arbetsutförande är av 
hög standard kan internrevisionen bidra till en effektivare externrevision. 
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3 Metod 
 
3.1 Val av uppsatsämne 
Ett första uppslag till att göra något kring detta ämne erhölls genom att ESV utannonserade ett 
förslag till uppsatsämne på deras hemsida. Efter ett första möte med utredaren, Annika 
Alexandersson, vid funktionen för internrevision på ESV bestämdes att detta ämnesområde 
var något vi ville undersöka närmare.  
 
3.2 Forskningsstrategi och perspektiv 
Vi har valt att göra en fallstudie, vilket innebär att vi gör en undersökning inom en avgränsad 
grupp. I detta fall utgörs undersökningsgruppen av fyra statliga myndigheter samt 
Riksrevisionen. Målet är att erhålla en utförlig förståelse om hur samverkan mellan dessa 
parter fungerar ur internrevisionens perspektiv. Valet av uppsatsämne och perspektiv kan 
motiveras av att, som tidigare nämnts, en betydande del av tidigare forskning är USA-baserad 
samt har behandlat relationen ur externrevisionens synvinkel (Al-Tawijry et al 2004, 
Goodwill, 2004). Utifrån vår kännedom finns ingen forskning som direkt undersökt 
förhållandet mellan intern- och externrevision i den svenska offentliga sektorn med 
utgångspunkt i internrevisionen. Ambitionen med studiens perspektiv är således att bidra med 
kunskap till ett område som vi anser till viss del vara eftersatt, både ur internationellt samt ur 
svenskt perspektiv.  
 
3.3 Metodval  
Efter val av forskningsstrategi har det tagits i beaktande om studien skall ha en kvalitativ eller 
kvantitativ inriktning. Vi har valt en kvalitativ metod då ändamålet med denna studie är att få 
en djup förståelse i ämnet genom tolkning av de empiriska data som samlats in (Patel & 
Davidsson, 2003). 
 
Ett primärt motiv till att använda en kvalitativ metod är dess flexibla karaktär. Detta innebär 
att inriktningen på forskning kan korrigeras och utvecklas utifrån den information som erhålls 
under studiens gång (Holme & Solvang, 1997). Eftersom tidigare kunskap kring samverkan, 
ur internrevisionens perspektiv, är relativt begränsad bedömdes det viktigt med denna 
anpassningsmöjlighet. Genom den kvalitativa metoden har vi kunnat tillgodogöra och utnyttja 
den kunskap som intervjuerna medfört. Således har vi efterhand kunnat fokusera samtalen 
kring denna kunskap. 
 
I denna studie har fem semistrukturerade intervjuer utförts där respondenterna utifrån 
intervjuns frågor fritt fått framföra sina uppfattningar om hur de ser på samverkan mellan 
internrevisionen vid myndigheterna och Riksrevisionen. Som syftet klargör eftersöks en 
förståelse i fler dimensioner än vad kvantitativ fakta kan erbjuda. Parternas subjektiva syn och 
tolkning av samverkan är därmed av central betydelse. Vi anser således att syftet med 
uppsatsen bäst uppnås genom fördjupade samtal med berörda parter. Detta då vi bedömer det 
som nödvändigt att använda en värdefull egenskap hos den kvalitativa metoden, som 
möjliggör för både oss och respondenten, att utveckla och förklara sitt resonemang för att 
uppnå detta. I och med den kvalitativa metoden fås en mer ingående kunskap i ämnet, till 
skillnad från om undersökningen skulle ha gjorts i exempelvis enkätform, då vi menar att 
sådan information kunde ha varit av mer ytlig karaktär.  

3.3.1 Kritik av vald metod 
En begränsning som den kvalitativa metoden kan medföra och som har beaktats är att 
studieresultatet inte oreserverat kan generaliseras på en större population (Saunders, 2007). I 
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detta fall innebär det att denna studies resultat inte kan anses ge en komplett översyn av 
samverkan mellan intern- och externrevision, varken övergripande eller mellan myndigheter 
och Riksrevisionen. Vi ämnar dock i denna uppsats att försöka utröna i vilken utsträckning 
resultatet kan appliceras utanför den begränsade population vi undersökt. Vi avser även att 
framhäva vilka faktorer som kan vara av generellt intresse gällande relationen mellan intern- 
och externrevision.  
 
Vidare kan det diskuteras vilken eventuell inverkan metodvalet och valet att genomföra 
personliga intervjuer har på studiens resultat. En potentiell ståndpunkt är att respondenterna 
skulle kunna ha avgett mer ohämmade svar under anonyma former. De kan således medvetet 
eller omedvetet ha påverkats i sina svar av exempelvis vår närvaro eller att samtalen spelades 
in. För att i möjligaste mån försöka undvika detta erbjöds samtliga respondenter anonymitet. 
På begäran skickades även den del av uppsatsen som baserats på intervjuerna till respektive 
respondent för dennes godkännande.  
 
3.4 Tillvägagångssätt vid insamling av sekundärdata  
Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig och som har samlats in för något annat 
ändamål än denna studie (Saunders, 2007). Insamling av sekundärdata har varit ett betydande 
inslag för att ge författarna en grundläggande kunskap om det undersökta ämnet samt som 
understöd till intervjuerna. Andrahandsinformationen har bidragit till att ge en möjlighet att ge 
utförligare beskrivning av undersökningsområdet. Vi har bland annat sökt sekundärdata i 
Uppsala universitetsbiblioteks databaser och tidskrifter, främst i Emerald, Business Source 
Premier, JSTOR, FAR Komplett samt Blackwell Synergi. I dessa databaser finns artiklar från 
tidskrifter som exempelvis Internal Auditor och Human Relations. Även sökmotorer som 
Google har använts.  
 
Ett urval av sökord som användes vid dessa sökningar var; internal audit, external audit, 
relationship between internal and external auditors, external auditor reliance on internal 
auditor, cooperation between internal and external audit och intern- och externrevision. 
Genom detta fann vi ett femtiotal artiklar som vi vid en första överblick ansåg behandla detta 
ämnesområde. Efter en noggrannare genomgång av dessa kvarstod cirka ett tjugotal verk som 
bedömdes som intressanta utifrån denna studies syfte. Vidare undersökte vi de mest 
intressanta artiklarnas referenser bland annat Al-Tawijry et al (2004) och Richards (2003). 
Detta resulterade i ytterligare ett tiotal relevanta träffar. 
 
Vi har även sökt efter examensarbeten som kan vara av värde och har funnit ett antal som 
handlar om intern- och externrevision, dock inget där syftet sammanfaller med denna studie. 
Dessa arbeten har främst bidragit med inspiration till intervjufrågor samt till att ge uppslag till 
litteratur genom att undersöka referenser. Ytterligare sekundärkällor som varit av betydelse är 
hemsidor hos organisationer som exempelvis Riksrevisionen och ESV. Detta gäller även 
interna handledningar och instruktioner från de ovannämnda organisationerna.  

3.4.1 Kritik av sekundärdata 
Den information från publicerade verk som hämtats från ovannämnda källor får till hög grad 
anses vara kvalitetssäkrade. Emellertid finns en medveten eller omedveten påverkan från 
skribentens värderingar. För att minimera denna potentiella påverkan har ambitionen varit att 
använda flera olika oberoende källor i så stor utsträckning som möjligt. En annan 
omständighet som beaktats är att den tidigare forskningen som utförts främst undersökt 
utländska förhållanden, vilka därmed kan skilja sig från de svenska.  
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För de andrahandsdata från Internet som använts, gäller att det ibland kan vara svårt att 
fastställa deras tillförlitlighet. De elektroniska källor vi använt anser vi dock inte ha påverkat 
denna uppsats trovärdighet i någon större utsträckning. Detta främst då informationen inte är 
avgörande för studiens resultat samt att informationen härstammar från välkända 
organisationer som till exempel Riksrevisionen och ESV. Ett liknande resonemang som för 
elektroniska källor kan anses tillämpligt gällande den interna informationen från dessa 
organisationer. 
 
Förutom andrahandskällornas innehåll har även källans härkomst och tidpunkt för publicering 
beaktats. Informationens härkomst har undersökts genom att kontrollera vem som är 
upphovsman till verket. Gällande åldern på källan har vi i den mån det varit möjligt 
eftersträvat att använda så tidsenlig information som möjligt. Detta då vi anser att nyare 
publikationer, som tar hänsyn till rådande förhållanden, är mest användbara och rättvisande. 
Ett avsteg från denna ambition är dock den teoretiska referens som använts för att analysera 
den insamlade empirin. Här har istället strävan varit att använda en väl beprövad teori som 
genomgått en mångfald av empiriska tester.  
 
3.5 Tillvägagångssätt vid insamling av primärdata genom intervjuer 
Till denna uppsats har relevant primärdata samlats in genom intervjuer med 
internrevisionschefer vid fyra myndigheter samt en processägare från Riksrevisionen. I 
samband med ett personligt möte på ESV erhölls kontaktuppgifter till ett antal personer som 
är ansvariga för internrevisionen vid olika myndigheter samt till Riksrevisionen. Utifrån detta 
urval av myndigheter skickades en förfrågan om möjlighet till intervju till fem stycken 
myndigheter samt Riksrevisionen via e-post. I denna förfrågan beskrevs uppsatsens syfte i 
generella termer (se bilaga 1). Vidare angavs att vid ett positivt gensvar skulle mer specifika 
frågor skickas före intervjutillfället. Svar erhölls från Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, 
Försäkringskassan, Tullverket samt Riksrevisionen och tidpunkt för intervju bokades in med 
dessa. Omkring en vecka före varje intervju skickades en mall med frågor till respondenterna 
samt bifogad information att den skulle gälla som ett underlag för diskussion vid mötet. 
Intervjuerna genomfördes sedan på respektive respondents arbetsplats och varade ungefär 
emellan 60 och 90 minuter.  

3.5.1 Val och kritisk reflektion kring information från intervjuer 
Nedan presenteras vilka val och överväganden som gjorts i samband med insamlingen av 
primärdata. 

3.5.1.1 Urval av respondenter 

Även fast ändamålet med studien var att fokusera på förhållandet mellan internrevision och 
Riksrevisionen ur internrevisionens synvinkel bedömdes det som relevant att inhämta 
information från båda dessa parter. Vi valde därmed att ta kontakt med en representant från 
Riksrevisionen för att erhålla viss information från externrevisionens perspektiv gällande 
samverkan. Detta medförde att bakgrundsinformationen i uppsatsen, vilken till viss del 
införskaffades från förordningar samt vägledningar, förankrades i verkligheten. Eftersom 
Riksrevisionen ensamt är ansvarig för externrevisionen av statliga myndigheter fanns här inga 
urvalsmöjligheter. I samtal med ESV förmedlades en kontaktuppgift till en representant från 
Riksrevisionen. Därmed har vi inte aktivt deltagit vid urvalet av denna respondent. Vi menar 
dock att denna eventuella subjektiva påverkan, som denna tilldelning av kontaktuppgift 
innebar, inverkar på uppsatsen i mindre utsträckning. Detta då informationen från 
Riksrevisionen främst används till att ge bakgrundsinformation samt att fokus på 
interaktionen ligger på internrevisionens uppfattning. Vidare anser vi att ESV besitter 
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tillämplig kännedom och insyn vid val av passande respondenter med eftersökt kompetens 
genom dess kontinuerliga kontakt med både myndigheter och Riksrevisionen.  
 
Vid valet av vilka myndigheter som skulle kontaktas togs hänsyn till främst tre faktorer; 
geografiskt läge, storleken på internrevisionsavdelningen samt hur länge myndigheten 
innehaft krav om internrevision. För att underlätta möjligheten till personliga intervjuer 
kontaktades myndigheter där internrevisionsavdelningen är belägen i Stockholm. Vidare 
valdes myndigheter där internrevisionsavdelningen inte består av endast en person utan av ett 
flertal medarbetare. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att företrädaren för respektive 
internrevision förfogar över eftersökt kompetens som exempelvis regleringen kring 
samverkan samt insikt om hur interaktionen mellan myndighet och Riksrevisionen ser ut. Den 
tredje urvalsfaktorn innebar att myndigheter som relativt nyligen blivit ålagda att följa 
internrevisionsförordningen valdes bort. En större erfarenhet av internrevision och kontakt 
med Riksrevisionen ansågs fördelaktig i detta fall. Denna urvalsprocess genomfördes i samråd 
med och efter rekommendationer av ESV.  
 
För att komma i kontakt med de personer inom internrevisionsavdelningarna som besitter 
mest värdefull kunskap gentemot uppsatsens syfte, beskrevs ändamålet med uppsatsen redan 
vid första kontakten. Detta medförde att myndigheterna gavs möjlighet att finna den mest 
lämplige respondenten. Vidare sändes frågorna i förväg vilket gav respondenten en möjlighet 
till fördjupning och inhämtning av information om så krävdes. 
 
Angående valet av hur många intervjuer som skulle genomföras så bedömdes fem stycken 
som ett hanterbart antal samt att det antalet skulle inbringa tillräckligt med information för att 
kunna ge svar på ställda frågeställningar.  

3.5.1.2 Respondenterna 

Av de fem respondenter som har intervjuats arbetar fyra av dem inom internrevisionen på 
olika myndigheter och en på Riksrevisionen. Karin Holmerin arbetar som processägare på 
Riksrevisionen vilket innebär att hon skriver standarders för hur Riksrevisionen skall bedriva 
årlig revision. Holmerin har sammanlagt arbetat tolv år vid Riksrevisionen och som 
processägare sedan 2006. 
 
De fyra resterande respondenterna som har intervjuats vid myndigheterna har samtliga 
chefsposition inom respektive internrevisionsavdelning. En utförligare beskrivning av dessa 
respondenter ges i samband med respektive intervju i kapitel 5, resultatredovisning.  

3.5.1.3 Intervjumall 

Inför intervjuerna konstruerades två olika mallar (se bilagor 2 och 3), den ena för 
respondenten på Riksrevisionen och den andra för de övriga myndigheterna. Avsikten med 
dessa var inte att de skulle följas kategoriskt utan att de mer skulle fungera som vägledning 
vid en diskussion. Frågorna har konstruerats med ambitionen att ge så mycket relevant 
information som möjligt utifrån syftet med uppsatsen. Då ingen annan identisk studie finns 
tillgänglig finns inte heller något samlat frågeunderlag att utgå ifrån. Viss inspiration till 
frågorna har dock kunnat inhämtats från andra studier inom samma ämnesområde. Bland 
annat Al-Tawijry et al (2004), Didis (1987) och Reinstein et al (1994). Annan sekundärdata 
som använts som utgångspunkt vid formulering av frågor var exempelvis 
internrevisionsförordningen samt interna instruktioner och handledningar från myndigheter 
och Riksrevisionen. Även frågor utifrån den nedan beskrivna Deutsch’s theory of cooperation 
and competition har formulerats.  
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För att försöka minimera potentiella problem som till exempel ledande och irrelevanta frågor 
har mallarna utformats med Kvales (1997) resonemang kring intervjuer i åtanke. Vi har 
således tagit hänsyn till Kvales ”nyckelfrågor”  vilka innebär att en reflektion skall göras 
kring frågorna ”vad, hur och varför” i samband med formuleringen av intervjufrågorna. 
Vidare har de granskats och kommenterats av Annika Alexandersson vid funktionen för 
internrevision vid ESV. Detta ledde till ett mindre antal omformuleringar av frågorna jämfört 
med de ursprungliga versionerna. Innebörden av frågorna påverkades dock inte av dessa 
kommentarer.  
 
Det kan diskuteras om valet att låta respondenten ta del av frågorna innan intervjun kan 
innebära någon form av påverkan. För- och nackdelarna med detta förfarande kan anses 
sammanfalla. Samtidigt som respondenten ges möjlighet att förbereda sig, vilket gör att denne 
kan ta reda på information som den spontant inte innehar, kan även denna förberedelse 
medföra att respondenten exempelvis kan inhämta andras åsikter och sedan framhålla de som 
sina egna. I detta fall ansågs fördelarna överväga nackdelarna. Detta eftersom ansatsen inte 
var att värdera hur parterna utför sitt arbete utan snarare att ge en deskriptiv skildring av hur 
samverkan ser ut. Således menar vi att respondenten bör ha kunnat avge uppriktiga svar i hög 
grad och inte undanhållit information.  

3.5.1.4 Intervjusituationen 

Intervjuerna utfördes på respektive respondents arbetsplats. Under intervjuerna har vi växelvis 
ställt frågor och bidragit till samtalet. Inledningsvis fick respondenten redogöra för sin 
position och bakgrund. Därefter följde ett samtal där förutbestämda frågor varvades med 
spontana följdfrågor baserade på respondentens svar. Som avslutning gavs respondenten 
tillfälle att tillägga eller utveckla något som denne ansågs ha förbisetts under samtalet. Vi 
upplevde att intervjuerna hölls i en positiv anda och att samtalen var konstruktiva.  
 
De fem intervjuerna har dokumenterats med hjälp av en diktafon, vilket samtliga respondenter 
gav sitt medgivande till. Inspelningarna har medfört att ingen information missats och det gav 
oss möjlighet till koncentration på själva intervjun och att ställa följdfrågor. En potential 
nackdel är att bandinspelning kan hämma respondenterna i dess resonemang (Saunders, 
2007). För att minimera denna nackdel erbjöds respondenterna, som nämnts, anonymitet.  
 
Ett annat problem som upptäcktes i samband med genomförandet av intervjuerna var 
svårigheten att överblicka den stora mängd information som framkom. I syfte att motverka 
detta efterfrågades möjlighet till ny kontakt efter bearbetning av informationen i den mån vi 
ansåg att den behövde kompletteras. Samtliga respondenterna gav sin tillåtelse till detta. 
Denna möjliga åtgärd utnyttjades dock inte då vi efter bearbetning ansåg att vi genom 
intervjuerna erhållit tillräckligt med relevant information. 
 

3.5.2 Bearbetning av erhållen information 
Enligt Kvale (1997) ger författaren, genom en beskrivning av tillvägagångssättet vid 
bearbetning av muntlig information till skriven slutprodukt, läsaren en insyn och möjlighet till 
kontroll. Vi har i denna process utgått från Kvales (1997) metod som innebär ”strukturering”, 
”klarläggning”  och ”meningskategorisering”.  
 
”Strukturering”  innebar att den inspelade informationen från de fem intervjuerna 
transkriberades, vilket resulterade i sammanlagt cirka 40 sidor utskriven text. 
Transkriberingen genomfördes genom att lyssna på korta stycken och sedan skriva ned dessa. 
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Vidare lyssnades inspelningen igenom ytterligare en gång för att säkerställa att den muntliga 
informationen återgivits korrekt.  
 
Nästa steg, ”klarläggning” , medförde att upprepningar samt uppenbart irrelevant information, 
utifrån uppsatsens syfte, exkluderades från utskrifterna.  
 
Vid det sista steget, ”meningskategorisering”, skapades fyra kategorier utifrån den 
nedskrivna informationen; övergripande verksamhetsmål, koordinering av arbetsuppgifter, 
kommunikation och lyhördhet samt attityd och inställning (se avsnitt 3.5.2.1 nedan). Den 
erhållna informationen från respektive intervju indelades sedan utifrån dessa kategorier (för 
exempel på denna kodning, se bilaga 4). Denna indelning har utförts av båda författarna 
oberoende av varandra. De båda versionerna har därefter jämförts och sammanfogats. I de fall 
vi hade olika syn diskuterade vi oss fram till enighet. Detta förfarande medför enligt Kvale 
(1997) en högre tillförlitlighet då risken för ”godtycklig eller ensidig subjektivitet” minskar 
genom att två personer självständigt har bedömt och kategoriserat informationen från 
intervjuerna. 
 
Slutligen bearbetades informationen till en sammanhängande text. Redogörelsen av 
respondenternas resonemang består av både omskrivna tolkningar samt direkta citat. En del av 
de citat som använts har till viss del redigerats. Detta har skett främst genom att ordföljden 
ändrats, visst talspråk har utelämnats och att respondentens resonemang kortats till att 
framhäva essensen av deras åsikter. Vi har vid denna process eftersträvat att återge 
respondenternas åsikter så exakt som möjligt och vi anser att den andemening som 
respondenterna uttryckt inte skadats av de redigeringar som genomförts. I syfte att försäkra 
oss om detta skickades den del av uppsatsen som baseras på respondenternas svar till 
respektive respondent. De har således haft möjlighet att kommentera om de anser att något 
misstolkats eller uttryckts felaktigt. De kommentarer vi erhöll från respondenterna ledde till 
mindre förändringar av textens innebörd, vilket vi menar visar på att vi återgivit 
informationen från intervjuerna korrekt.  
 
För att identifiera faktorer som kan anses påverka samverkan mellan internrevision och 
Riksrevisionen kodades resultatredovisningsdelen i uppsatsen. Detta gjordes genom att 
kapitlet lästes igenom och vad som bedömdes vara påverkande faktorer för samverkan 
markerades. Resultatet av detta finns i kapitel 5. 

3.5.2.1 Utformning av kategorier för strukturering av primärdata 

Utifrån författarnas kännedom existerar ingen allmänt vedertagen modell som kunnat 
användas i denna studie för att ge en beskrivning av relationen mellan intern- och 
externrevision. Enligt Kvale (1997) finns ett flertal tillvägagångssätt för att framställa 
kategorier för att indela data. Utgångspunkten kan till exempel vara en teori eller 
undersökningens resultat. 
 
Vi har i denna studie använt en kombination av tidigare forskning, publicerat material, 
Deutsch’s theory of cooperation and competition samt information från intervjuerna för att 
skapa de kategorier som informationen har strukturerats efter. Författarna har utifrån detta 
material identifierat områden som vi anser vara betydande för relationen och samverkan 
mellan intern- och externrevision. Dessa kategorier är övergripande verksamhetsmål, 
koordinering av arbetsuppgifter, kommunikation och lyhördhet samt attityd och inställning. 
Nedan redogörs för litterärt stöd av dessa kategorier. 
 



   13 

Ett antal publikationer berör internrevisionens respektive externrevisionens verksamhetsmål. 
Enligt Lynn (1986) finns inget samstämmigt verksamhetsmål mellan intern- och 
externrevision eftersom parterna inte är ansvariga gentemot varandra. Dock finns det 
arbetsområden som kan vara av gemensamt intresse. Hult (1994) anger att det finns en 
skillnad mellan ”målen för granskningsarbetet”. Didis (1987) menar att intern- och 
externrevision kan komma att utföra olika arbeten på grund av denna skillnad i uppdrag.  
 
Koordinering av arbetsuppgifter kan anses vara en del i en relation mellan intern- och 
externrevision och har behandlats i ett flertal studier. Exempelvis identifierar Felix et al 
(2001) koordinering av arbete som en faktor som påverkar internrevisionens möjlighet att 
bidra till externrevisionen. Även Al-Tawijry et al (2004) och Felix et al (2005) använder 
koordinering som en variabel i syfte att undersöka relationen. Wood (2004) framhäver att 
koordinering medför ökad tillit mellan parterna. Richards (2003) beskriver att ju närmare 
samverkan mellan intern- och externrevision är, desto större anledning till koordinering.  
 
Riksrevisionen innehar inställningen att kommunikationen till den granskade myndigheten i 
samband med revision är en ”viktig framgångsfaktor” (Vägledning för årlig revision, 2007). 
Likaså Wood (2004) betonar att en viktig del i samverkan är kommunikation, som bör bestå 
av både formella och informella kontakter. Ett antal övriga verk har även de betonat vikten av 
kommunikation och lyhördhet i förhållandet. Bland annat Richards (2003) anger att faktorer 
av betydelse är interaktion och kommunikation mellan parterna. Reinstein et al (1994) 
framhåller att samordning av arbetet genom exempelvis regelbundna möten samt användning 
av varandras kunskap är väsentligt för relationen. Även Engel (1999) tar fasta på vikten av att 
parterna är mottagliga för information från den andre. En liknande uppfattning har Hult 
(1994) som anger att parterna bör sträva efter att ”fortlöpande informera varandra” samt 
tillgodogöra sig information från den andre.  
 
Ytterligare en aspekt som kan anses påverka samverkan mellan intern- och externrevisionen 
är attityden och inställningen från respektive part gentemot varandras arbete. Hult (1994) 
anser exempelvis att internrevisionen bör eftersträva att se de fördelar som externrevisionens 
arbete och dess granskning av organisationen medför. Vidare menar Lynn (1986) att det kan 
innebära problem om parterna inte förstår varandra. Båda bör således vara av den 
inställningen att internrevisionen inte verkar för eller är underställd externrevisionen utan kan 
bidra med unik kunskap om exempelvis organisationen. Didis (1987) anger att risken för 
konflikter mellan parterna bland annat beror på vilken attityd som innehas mot varandra.    
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4 Teoretisk referensram 
 
Vid valet av teoretisk referensram eftersöktes en ansats som har som utgångspunkt att 
analysera en relation mellan parter. Ett antal teorier och modeller har diskuterats och 
övervägts, bland annat ”nätverksteorin”, ”collaboration theory”, ”coordination theory” och 
”agentteorin”. Valet föll dock på Deutsch’s theory of cooperation and competition. Vid 
tillämpning av denna teori sätts fokus på förhållandet mellan individer eller grupper. 
Utgångspunkten är att relationen mellan kontrahenter påverkas av hur respektive part anser 
sig vara beroende av den andre för att uppnå sina mål (West et al, 2003). Enligt Tjosvold 
(1988) är detta en effektiv metod för att skapa förståelse avseende interaktion mellan och 
inom grupper. Deutsch´s theory härstammar från 1940-talet och har utvecklats i omgångar 
sedan dess (Tjosvold, 1984). Det finns därmed ett gediget empiriskt material som har testat 
dess hypoteser. I mitten av 1980-talet uppgick antalet studier som har konfirmerat teorins 
slutsatser till ett hundratal (Tjosvold, 1986). 
 
Teorin fastställer tre olika förhållanden för relationer, ”cooperation”, ”competition” och 
”independence”2 (Deutsch, 1949). ”Cooperation” innebär att det inte råder något 
motsatsförhållande mellan parters möjlighet att fullborda sina mål. Om ena parten närmar sig 
sina mål kommer detta även att gagna den andre parten i dess strävan att nå sina. En ”win-
win”  relation kan sägas existera (Tjosvold, 1984). 
 
I de fall målen inte är korrelerade föreligger ”competition”. Detta medför att två parter inte 
kan uppnå sina mål samtidigt. Den ena partens framgång i strävan att slutföra sina mål hindrar 
den andre parten från att uppnå sina (West et al, 2003). 
 
Ett flertal studier har gjorts som stödjer teorins slutsatser (Tjosvold, 1984). Exempelvis har 
Johnson och Johnson (1989) framfört att ”cooperation” kännetecknas av högre produktivitet, 
bättre självförtroende hos parterna, bättre psykologisk hälsa och mer konstruktiva lösningar 
av konflikter jämfört med ”competition-relationer”. I en annan studie av Tjosvold (1988) 
undersöktes samspelet inom den offentliga sjukvården i Kanada. Tjosvold fann att 
förhållanden som karakteriserades av ”cooperation” bland annat medförde utbyte av 
information, effektivt utförda arbetsuppgifter med hög kvalitet samt ett ökat förtroende för 
varandra.  
 
I den ursprungliga teorin testades 34 hypoteser (Deutsch, 1949). Utfallet av dessa hypoteser 
har sedan sammanfattats till ett antal slutsatser (Tjosvold, 1984). Vi har till denna studie utgått 
från dessa sammanfattade slutsatser och till viss del anpassat och omformulerat dem till att 
gälla de kategorier vi har valt för att beskriva samverkan mellan internrevisionen i statliga 
myndigheter och Riksrevisionen. Dessa förklaringsansatser benämns, i likhet med 
kategorierna, som; övergripande verksamhetsmål, koordinering av arbetsuppgifter, 
kommunikation och lyhördhet samt attityd och inställning. Vi menar således att en tolkning 
av insamlat material utifrån de formulerade förklaringsansatserna understödjer studiens syfte 
att ge en beskrivning av hur samverkan mellan intern- och externrevision ser ut. 
 

                                                 
2 Vid ”independence” är inställningen hos parterna att deras respektive mål kan uppnås oavsett hur den andre 
parten presterar. Parterna är således oberoende av varandra i strävan att fullborda sina mål, vilket innebär 
minimal interaktion mellan dessa (Tjosvold, 1984). Detta förhållande kan inte sägas existera i denna studie och 
tillämpas därmed inte. 
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4.1 Förklaringsansats 1, Övergripande verksamhetsmål 
Vid ”cooperation” anser internrevisionen att dess ändamål med verksamheten 
överrensstämmer med Riksrevisionens. Detta i motsats till ”competition” där internrevisionen 
menar att verksamhetsmålen avviker från varandra. 
 
4.2 Förklaringsansats 2, Koordinering av arbetsuppgifter 
Vid ”cooperation” sker en uppdelning och synkronisering av arbetsuppgifter mellan 
internrevisionen och Riksrevisionen. Detta till skillnad från ”competition” där 
internrevisionen utför sina arbetsuppgifter utan att beakta vilka uppgifter Riksrevisionen 
företar.  
 
4.3 Förklaringsansats 3, Kommunikation och lyhördhet 
Kommunikationen i en ”cooperation-relation” utmärks av effektivitet. Vidare förekommer 
en öppen inställning gentemot varandras idéer. Vid ”competition” betecknas 
kommunikationen som bristfällig samt att parterna inte är benägna att ta till sig av information 
från den andre.  
 
4.4 Förklaringsansats 4, Attityd och inställning 
Vid ett ”cooperation-förhållande” finns en positiv inställning från internrevisionen till 
Riksrevisionens arbete och verksamhet. ”Competition” innebär, i kontrast till detta, att 
internrevisionen intar en negativ hållning till Riksrevisionen och dess arbete.  
 
4.5 Kritisk reflektion kring Deutsch’s theory of cooperation and competition 
En given kritisk synpunkt gentemot teorin, som kommenterades av Deutsch (1949), är att det 
sällan existerar förhållanden som kan kategoriseras som renodlade ”cooperation”, 
”competition” eller ”independence”. Relationer mellan parter kan således anses mer 
komplexa än vad denna teori medger och består vanligen av en sammansättning av ett flertal 
primära och sekundära mål där inställningen mot den andre parten kan variera.  

 
En annan typ av brist med teorin i detta sammanhang är att tillämpningen av teorin främst 
skett för att utvärdera relationer mellan individer. Trots det ovan nämnda empiriska stödet har 
teorin till viss del förbisetts vid organisatorisk forskning (Tjosvold, 1984). Det existerar 
således en efterfrågan på ytterligare utveckling och organisatorisk forskning. 
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5 Resultatredovisning 
 
5.1 Arbetsförmedlingen 
Terttu Laakso har varit internrevisionschef i 14 år och sammanlagt har Laakso arbetat 32 år 
inom revision.  

5.1.1 Övergripande verksamhetsmål 
Internrevisionen och Riksrevisionen har olika uppdragsgivare. Enligt Laakso innebär detta att 
det finns en skillnad mellan deras respektive uppdrag. Riksrevisionen granskar ”myndighetens 
årsbokslut och årsredovisning. Vidare granskar de att myndighetens redovisning är 
rättvisande samt att tillgångar och skulder är upptagna korrekt”. Förutom detta skall 
Riksrevisionen enligt Laakso ”förvissa sig om att myndighetens interna styrning och kontroll 
är fungerande”.  Riksrevisionen måste således säkra att det finns ett förvaltnings- och 
kontrollsystem som levererar korrekta uppgifter i årsredovisningen. 
 
Internrevisionen har inte det externa uppdraget att granska årsredovisningar och årsbokslut. 
Internrevisionen skall granska den interna styrningen och kontrollen inom myndigheten för att 
säkerställa att siffrorna är korrekta. ”Där skiljer sig uppdragen åt. De är externa revisorer 
med sitt uppdrag och vi är interna revisorer med vårt uppdrag.”  

5.1.2 Koordinering av arbetsuppgifter 
Enligt Laakso finns områden där internrevisionens och Riksrevisionens arbetsuppgifter 
överrensstämmer. Någon direkt koordinering av arbetsuppgifter förekommer dock inte.  
Parterna ”gör sitt arbete oberoende och sedan tar internrevisionen del av deras 
[Riksrevisionens] rapport”. 
 
Ett exempel på detta är att respektive riskanalys framställs helt oberoende av varandra. I 
Arbetsförmedlingens fall framställs internrevisionens riskanalys före Riksrevisionen gör sin. 
Resultatet av dessa riskanalyser kan dock föranleda en viss avstämning parterna emellan. 
Laakso menar att:  
 

om båda gör sin riskanalys och kommer fram till samma saker leder det antagligen fram till att 
båda vill granska det området. Säg vidare att internrevisionen redan har börjat granska området, då 
kan vi i detta fall stämma av med varandra hur långt man har kommit och detta sker på mötet som 
vi har med dem. 

 
En ytterligare anledning till att beakta relationen som synergiskapande snarare än 
konkurrerande är storleken på Arbetsförmedlingens verksamhet. ”Myndigheten är enormt 
stor och det finns ungefär 400 arbetsförmedlingar runt om i landet så det finns många platser 
att besöka även om man granskar samma område.” I och med att både internrevisionen och 
Riksrevisionen granskar verksamheten, täcks ett större område in, menar Laakso. 

5.1.3 Kommunikation och lyhördhet 
Det finns inget regelverk som bestämmer antalet möten som skall hållas mellan 
internrevisionen och Riksrevisionen berättar Laakso. ”Om vi knyter an till god revisionssed är 
det revisionschefen som ansvarar för att man har goda förhållanden till omvärlden.” 
 
Vidare menar Laakso att kontakten mellan internrevisionen och Riksrevisionen kan anses vara 
av både formell och informell art. Antalet formella möten mellan internrevisionen och 
Riksrevisionen har varierat från år till år. De senaste åren har ett möte per år hållits. Den 
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större delen av kontakten utgörs dock av kommunikation av mindre formell karaktär 
exempelvis via e-post och telefonsamtal. Laakso beskriver att ett antal gånger per år 
uppkommer behov av att ha en diskussion med Riksrevisionen och vid dessa tillfällen 
används främst en informell kontakt.    
 
Efter att Riksrevisionen har genomfört en granskning finns det inga riktlinjer om hur 
kommunikationen mellan parterna, då resultatet av granskningen diskuteras, skall se ut. 
Internrevisionen erhåller ingen förhandsinformation om vad revisionsberättelsen kommer att 
innehålla. Laakso beskriver att ”samverkan inte sker på det sättet. Innan de skriver sin 
revisionsberättelse så skickar de inte den på avstämning till internrevisionen”. Den första 
rapporteringen sker istället till styrelsen i samband med årsredovisningen och därefter vidare 
till internrevisionen. 
 
Vidare menar Laakso att internrevisionens och Riksrevisionens kommunikation är ömsesidig, 
exempelvis blev hon förhandsinformerad om att Riksrevisionen hade påbörjat ett antal projekt 
innan ett möte där detta diskuterades. Det sker vidare ett kontinuerligt utbyte av information 
genom att parterna erhåller varandras rapporter. Ett exempel på att Riksrevisionen tar notis av 
internrevisionens arbete kan ses i Riksrevisionens rapporter. ”Vi ser i deras rapporter att de 
hänvisar till internrevisionens rapporter, t.ex. att internrevisionen har observerat något och 
att de har gått vidare med detta.” 
 
För att kommunikationen mellan parterna skall fungera bör ett antal faktorer tas i beaktande. 
Laakso menar att faktorer som påverkar samverkan är oberoende, god revisionssed och 
resultatet av Riksrevisionens granskning. Ytterligare en faktor är vilken kompetens 
internrevisionen har. I Arbetsförmedlingens fall, menar Laakso, att de besitter en ”bred 
kompetens. Då det i vår bakgrund ingår erfarenheter från internrevision, Riksrevisionen, 
privat revisionsbyrå och från den operativa verksamheten”.  

5.1.4 Attityd och inställning 
Laakso intar generellt en positiv inställning till att Riksrevisionen granskar deras uppdrag.  
 

Det är viktigt att man blir genomlyst i sin funktion. Och skulle det finnas anmärkningar är det 
viktigt att man känner till de och förbättrar sin verksamhet och går vidare, för det finns ingen 
perfekt verksamhet någonstans. Därför är det mycket viktigt att man är på sin vakt och tar till sig 
alla möjligheter man får om man blir granskad. Annars utvecklas man inte. 
 

Den främsta anledningen till respondentens positiva inställning till granskning är att det 
kvalitetssäkrar internrevisionens funktion gentemot styrelsen samt mot tredje part.   
 
5.2 Försvarsmakten 
Per Saur är auktoriserad revisor och internrevisionschef på Försvarsmakten. Saur har arbetat 
inom Försvarsmakten sedan 1999 och har tidigare arbetat 20 år som revisor inom privat 
verksamhet.  

5.2.1 Övergripande verksamhetsmål 
Det huvudsakliga syftet med internrevisionens och Riksrevisionens verksamheter anser Saur 
vara samordnat. Båda eftersträvar ”en korrekt och riktig rapportering”. Dock finns en 
distinktion i hur respektive part arbetar för att säkerställa detta. Fokus för internrevisionen 
ligger, enligt Saur, på att ”säkerställa att myndigheten har en fungerande intern styrning och 
kontroll samt bedriver en effektiv verksamhet och följer lagar och förordningar”.  
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Riksrevisionen har en annan utgångspunkt än internrevisionen. Riksdagen är uppdragsgivaren 
och granskning utgår, enligt Saur, från den ”externa rapporteringen dvs. årsredovisningar, 
bokslut och resultat”. Denna granskning avslutas sedan med en revisionsberättelse. 

5.2.2 Koordinering av arbetsuppgifter 
Enligt Saur är utgångspunkten för synkronisering av arbetet är att internrevisionen och 
Riksrevisionen verkar oberoende av varandra. Saur menar att internrevisionens och 
Riksrevisionens verksamheter ”rent teoretiskt inte överlappar varandra”. Denna 
självständighet innebär att ”Riksrevisionen aldrig skulle acceptera att internrevisionen kom in 
och försökte styra vad de skall granska eller sätta några gränser”. Detta gäller även vice 
versa då ”internrevisionen inte skulle acceptera att Riksrevisionen talar om för de hur de 
skall arbeta”. Oberoendet hindrar dock ”inte att man pratar och resonerar”. 
 
Någon direkt uppdelning av arbetet förekommer inte. Enligt Saur ”samarbetar inte 
internrevisionen och Riksrevisionen i sådant mått att de gör projekt tillsammans”. 
Internrevisionen understödjer inte Riksrevisionen på sådant sätt att de ”sitter med” och 
granskar bokslut. Saur menar att en fördelning av exempelvis granskningsområden skulle 
kunna strida mot Riksrevisionens självständighet och oberoende. Dock menar han att om 
internrevisionen och Riksrevisionen beslutat att granska samma områden så finns en 
möjlighet att parterna diskuterar vilket perspektiv granskningen skall ha. Saur menar att ”det 
inte finns någon anledning att göra samma saker”.  
 
Ett exempel på detta menar Saur är att när Riksrevisionen framställt dess riskanalys sker en 
”indirekt verifiering och avstämning” med internrevisionen. Detta innebär att ”trots att de 
inte ser varandras riskanalys i klartext har de resonerat mycket kring detta”.  
 
En faktor som påverkar hur koordineringen ser ut är, enligt Saur, vilket djup som 
Riksrevisionen vill ha i sin granskning. Internrevisionen kan i detta fall bidra med kunskap. 
”Internrevisionen kan granska kunskapsmässigt och då kan Riksrevisionen granska 
inblandade på ett helt annat sätt.” Exempelvis menar Saur att om ”Riksrevisionen ska 
granska en gigantisk balanspost kanske de inte alltid kan nöja sig med att granska dess 
existens. För att kunna fastställa att balansposten är okej måste de längre ner i processen”. 
Till viss del utför Riksrevisionen denna djupgranskning men är tvungna att även ”förlita sig 
på internrevisionen”. Möjligheten för Riksrevisionen att förlita sig på internrevisionens 
utförda arbete beror enligt Saur på kvaliteten av arbetet.  

5.2.3 Kommunikation och lyhördhet 
Enligt Saur är det viktigt med en dialog, vilken ”bygger på att det är en bra process och att 
man talar om vad man tycker och tänker”. En faktor för att uppnå denna dialog beror på vilka 
personer det handlar om. Saur anger att den nuvarande relationen med Riksrevisionen 
kännetecknas av ”bra personkemi med revisorerna”.  
 
Försvarsmaktens internrevision har möten tre till fyra gånger per år med Riksrevisionen och 
träffar vid dessa tillfällen den ansvariga revisorn samt en eller två medarbetare till denne. 
Antalet möten beslutas i samråd. Dessa möten har en mer ”informell karaktär”  och parterna 
”utbyter information och pratar med varandra”. Utgångspunkt för kommunikationen är 
tillämpning av god revisionssed. Detta innebär, enligt Saur, att syftet med denna 
kommunikation är att ”försöka få ett samråd från Riksrevisionen på deras revisionsplan”. 
Detta medför inte att synpunkter på revisionsplanen efterlyses. Samrådet avser istället att 
”hitta ett gränssnitt oss emellan så att ingenting missas”.   
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Utöver mötena finns även möjlighet till telefonkontakt, vilket är dock något som inte företas i 
så stor utsträckning. Detta beror på de olika uppdrag som internrevisionen och Riksrevisionen 
har. Vid denna typ av kontakt kan parterna, enligt Saur, exempelvis efterfråga information om 
granskningar som tidigare har gjorts. Utbyte av information sker annars vanligen 
kontinuerligt. Internrevisionen har rutiner att så fort de avger en rapport så finns 
Riksrevisionen med på sändlistan. Internrevisionen erhåller å sin sida kopior på alla rapporter 
från Riksrevisionen, till exempel promemorior eller revisionsberättelser.  
 
Parterna har, enligt Saur, ingen anledning att undanhålla information för varandra. Trots olika 
uppdrag menar respondenten att om ett problem blir synligt ”så måste syftet vara att komma 
med förslag, idéer och åtgärder”. Således ”rättar man det snarare än att peka ut skyldiga i 
någon mening”. Både internrevisionen och Riksrevisionen är benägna att ta till sig av 
informationen från den andre parten. Exempelvis så gäller att om ”Riksrevisionen har skrivit 
en revisionspm så kommer internrevisionen att följa upp innebörden av det och bestämma om 
internrevisionen borde gräva djupare i det eller ej”.  

5.2.4 Attityd och inställning 
Saur menar att allt som bidrar till att höja kvaliteten inom internrevisionen är av godo. Detta 
inkluderar Riksrevisionens verksamhet. ”Det ingår att man ökar statusen på den här typen av 
jobb och det höjer förtroendet, inte minst hos myndighetsledningen.” 
 
Vidare anser Saur att det inte är vanligt att konflikter uppstår mellan internrevision och 
Riksrevisionen. Ett möjligt scenario är dock om ”internrevisionen upplevs ha en dålig kvalitet 
eller en dåligt sammansatt kompetens”. I dessa fall bör Riksrevisionen påpeka detta med en 
potentiell följd att internrevisionen intar en negativ ställning mot Riksrevisionen. Saur menar 
dock att det är ”Riksrevisionen roll att agera så”. 
 
5.3 Försäkringskassan 
Yvonne Palm är revisionschef vid internrevisionen på Försäkringskassan sedan oktober 2005. 
Innan dess arbetade hon som externrevisor på Riksrevisionen.  

5.3.1 Övergripande verksamhetsmål 
Palm menar att internrevisionen och Riksrevisionen har helt olika professioner. ”Som 
externrevisor ser man ganska brett och under kort tid på myndigheten och skannar av läget. 
Riksrevisionen är ganska beroende av internrevisionen, eftersom den går mer på djupet. 
Externrevisionen kan aldrig få samma bild som internrevisionen”. Vidare menar Palm att 
externrevisorn är skyldig att hitta alla väsentliga fel. Internrevisorn granskar utifrån risk och 
väsentlighet men har inte samma skyldighet som externrevisionen.  
 

Som internrevisor arbetar man inom organisationen och har lite mindre integritet än 
externrevisorerna. Externrevisorerna kan åka till myndigheterna och säga att nu gör ni detta annars 
blir det en oren revisionsberättelse, man kan inte riktigt ha den svansföringen som internrevisor. 

5.3.2 Koordinering av arbetsuppgifter 
Palm beskriver att ”Riksrevisionen tar del av vår revisionsplan i ett tidigt skede och ser 
därmed vilka områden vi granskar och detta beaktar de sedan i sin revisionsplan”. Parterna 
har flera områden som är lika i revisionsplanen.  Palm berättar om ett exempel på ett område 
där samarbete har skett. Internrevisionen granskade år 2007 redovisningskontroller och då 
valde Riksrevisionen att vänta tills internrevisionens rapport blev klar för att sedan göra en 
uppföljning. ”Därmed behövde inte både intern- och externrevisionen granska samma 
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område och man kan säga att samarbetet fungerade. Vi gjorde förarbetet och sen gjordes en 
vidare uppföljning av det.”  
 
Det är inte så troligt att intern- och externrevisionen väljer att granska två helt olika områden, 
menar Palm. ”Inriktningarna kan vara olika men den övergripande riskbilden stämmer 
ganska väl.” Exempelvis ”kanske internrevisionen väljer att granska nätverksdelen inom IT-
området medan Riksrevisionen granskar lagändringen inom samma område.” Om 
Riksrevisionen förlitar sig på internrevisionens arbete inom ett visst område kan 
Riksrevisionen i stället granska ett annat. Palm menar att det är tydligt att Riksrevisionen litar 
på internrevisionen och detta märks i vissa rapporter där Riksrevisionen hänvisar till deras 
arbete. Även internrevisionen kan ta del av Riksrevisionens rapporter. Eftersom 
Riksrevisionen beger sig till Försäkringskassan i olika städer får de en bra kännedom om 
funktionen. Detta gör att ”vi får en ganska bra återkoppling när Riksrevisionen har varit ute i 
verksamheten och granskat”.  
 
Ett område där internrevisionen och Riksrevisionen inte samarbetar är vid framställning av 
riskanalysen berättar Palm. Däremot träffas de kontinuerligt under året och delger varandras 
riskbilder. Respondenten accepterar att internrevisionen inte får ta del av Riksrevisionens 
riskanalys ”men det skulle inte vara helt fel om vi fick ta del av den”. Vidare berättar Palm att 
internrevisionen går mera på djupet och visserligen får de ta del av vissa rapporter som 
Riksrevisionen gör, men dessa är väldigt övergripande.  

5.3.3 Kommunikation och lyhördhet 
Palm träffar Riksrevisionen 10-12 gånger per år i olika konstellationer, både i formella och 
informella möten. De har även telefonkontakt till och från. Den ansvarige revisorn på 
Riksrevisionen och Palm är före detta kollegor, vilket medför en bra kontakt sinsemellan. 
 
En faktor som påverkar kommunikationen, är enligt Palm: 
 

att man måste ha en viss revisionskunskap. Revisionsprocessen ser rätt lika ut oavsett om det är 
intern- eller externrevision, sen hanteras de olika i sin komplexitet men det är samma process. Har 
båda den kunskapen så har man förutsättningarna för att kunna kommunicera med varandra. 

 
Gällande lyhördheten finns inom internrevisionen på Försäkringskassan ett styrkort med ett 
nyckeltal som visar på hur många rapporter externrevisionen förlitar sig på. Då kan det finnas 
områden som internrevisionen har tittat på som Riksrevisionen inte alls har glädje av. ”Det är 
svårt att mäta hur samarbetet fungerar, men ett klockrent sätt är att se hur mycket 
Riksrevisionen hänvisar till internrevisionens rapporter.”  

5.3.4 Attityd och inställning 
Palm märkte att det kunde finnas en viss spänning mellan intern- och externrevisionen när 
hon arbetade som externrevisor. ”Det handlade ofta om att externrevisionen ville tala om för 
internrevisionen vad de skulle göra.” Respondenten tror att viktiga faktorer i relationen är 
personkemi, social kompetens och integritet hos bägge. Eftersom internrevisionen sitter i 
verksamheten har de större kunskap om organisationen än externrevisionen och därför är det 
bra med en löpande kontakt för att kommunikationen sinsemellan skall fungera. Det 
problemet finns inte mellan ansvarig revisor och internrevisionen på Försäkringskassan, men 
Palm förstår att problemet kan uppstå eftersom externrevisionen är ganska beroende av 
internrevisionen. ”Det är klart att det underlättar att internrevisionen gör någonting som 
externrevisionen själva tänkt göra.”  
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Palm har en förståelse för att Riksrevisionen är tvungen att granska deras process för att 
kunna förlita sig på deras arbeten, det ses som en kvalitetssäkring. Det kan kännas olustigt att 
bli granskad men det är en del av jobbet och ”det finns alltid fel, det gäller bara för 
externrevisionen att finna dem”.  
 
5.4 Tullverket 
Lena Börjesson är internrevisionschef på Tullverket och har arbetat som det sedan 1999. 
Mellan åren 1989-1999 innehade hon rollen som budgetchef på myndigheten.  

5.4.1 Övergripande verksamhetsmål 
Lena Börjesson berättar att Tullverket skall verka enligt § 3-4 i Myndighetsförordningen, 
vilket granskas av Riksrevisionen. I och med att Riksrevisionen och Tullverket har olika 
uppdragsgivare anser hon att deras mål med att upprätta en korrekt årsredovisning endast 
sammanfaller till viss del. ”Det kan inte vara Riksrevisionens mål att myndighetens 
årsredovisning är perfekt. Det är Tullverkets ansvar.” 
 
Vidare menar Börjesson att det är bra att internrevisionen och Riksrevisionen arbetar på 
varsitt håll i och med att internrevisionen skall följa internrevisionsförordningen och vara en 
oberoende funktion. Dessutom skulle det ta för mycket tid om de skulle försöka samordna 
revisionerna. ”Om internrevisionen och externrevisionen skulle göra revisioner tillsammans 
och ha olika uppfattningar, skulle det inte fungera så bra.” 

5.4.2 Koordinering av arbetsuppgifter 
Börjesson menar att beroende på vad internrevisionen och Riksrevisionen väljer att granska 
finns det områden där arbetet överlappar varandra. Under årens lopp har det funnits perioder 
då samma områden granskats. Att granskningsområdena sammanfallit är dock inget som 
planerats utan något som främst har skett slumpmässigt.  
 
Exempelvis fastställs respektive revisionsplan oberoende av varandra. Internrevisionen tar 
fram sin revisionsplan före Riksrevisionen gör sin, vilket innebär en möjlighet för 
Riksrevisionen att beakta internrevisionens men inte tvärtom. I vissa fall kan Börjesson bli 
förvånad över att Riksrevisionen tänkt granska samma områden som internrevisionen. Detta 
behöver dock inte nödvändigtvis vara negativt eftersom ”internrevisionen och Riksrevisionen 
kan se olika på olika saker, granska samma sak ur olika perspektiv och kan komplettera 
varandra”.  
 
Ett liknande resonemang, som för revisionsplanen, gäller även riskanalysen. Ingen jämförelse 
av riskanalyser sker från internrevisionens sida eftersom den ej får ta del av Riksrevisionens 
riskanalys. ”Jag tycker att det är riktigt att internrevisionen inte får ta del av riskanalysen. 
Riksrevisionen och internrevisionen har trots allt olika uppdragsgivare och skall vara 
oberoende gentemot varandra.”  

5.4.3 Kommunikation och lyhördhet 
Riksrevisionen och internrevisionen på Tullverket följer god internrevisionssed på området 
genom att ha informella dialoger där de diskuterar vad de skall granska, vad de har sett i sina 
granskningar samt stämmer av om de är av samma uppfattning. Respondenten uttrycker ”att 
god internrevisionssed och Riktlinjerna för yrkesmässig internrevision är bra eftersom det 
stärker internrevisionens särart och deras identitet” . Internrevisionen och Riksrevisionen 
kompletterar varandra och är goda diskussionspartner. I och med att de arbetar enligt samma 
metodik är det bra att ha den plattformen för att diskutera frågor, menar Börjesson. 
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Börjesson berättar att ”vi under årens lopp har haft väldigt bra kontakt med Riksrevisionen. 
Vi träffas dock bara 3-4 gånger per år men externrevisionen får alla våra revisionsrapporter, 
vår revisionsplan och årsrapporter”. Informationsutlämningen sker kontinuerligt till 
Riksrevisionen genom att de löpande får internrevisionens rapporter. I dessa rapporter finns 
det mycket information om vad som händer i verksamheten, vilket Riksrevisionen kan 
använda i sina riskanalyser och få uppslag till granskningar. Internrevisionen får även 
rapporter från Riksrevisionen, men som ovan nämnt, inte riskanalysen. ”Vi [internrevisionen] 
kan inte heller kräva det av Riksrevisionen medan Riksrevisionen kan kräva det av oss, där är 
det lite skillnad” menar Börjesson. 
 
Respondenten noterar att Riksrevisionen använder sig av internrevisionens granskningar i 
deras revisioner. Exempelvis kan Riksrevisionen ”titta på om internrevisionen har granskat 
ett visst område, vad de har rekommenderat och följer sedan upp det vidare i sina 
revisioner”. Internrevisionen använder sig också av Riksrevisionens arbeten genom att se vad 
som tidigare framkommit inom ett specifikt granskningsområde. ”Detta gör att dubbelarbete 
undviks, vi förstärker varandras arbeten, följer upp varandra och därmed blir samrådet 
större.” 

5.4.4 Attityd och inställning 
Externrevisorerna har ett rotationskrav, vilket innebär att de skall byta granskningsmyndighet 
inom sju år. Börjesson menar att detta kan påverka relationen till viss del, vilket beror på 
hurdan relationen är till ansvarig revisor. Respondenten berättar att ”det fortfarande går att ha 
en god samverkan trots att personkemin inte är så bra. Som internrevisor får man inte låta 
sådant störa”. Hon menar att det ligger i professionen att en internrevisor bör kunna intervjua 
alla typer av människor och ha ett bra förhållningssätt i sitt arbete. När internrevisionen har 
haft samma revisor i många år och känner till verksamheten är utbytet större än om de får en 
ny externrevisor. Samtidigt anser Börjesson att det är bra att ett revisorsbyte görs. När 
relationen har byggts upp blir utbytet ömsesidigt.  
 
Tullverket blev kvalitetsgranskade år 2007 eftersom externrevisorer byttes ut. 
Kvalitetssäkringen gör att Riksrevisionen kan förlita sig på internrevisionens arbeten. Att 
Riksrevisionen har ett stort förtroende är av stor vikt menar Börjesson. ”Det gäller inom 
organisationen och utåt, annars skulle det inte gå att arbeta. Det är även viktigt att vara 
öppen och ärlig, men det viktigaste är att man har respekt för varandras uppdrag.” 
 
En hypotetisk konflikt som skulle kunna uppstå med Riksrevisionen är om denna bestämmer 
vad internrevisionen skall granska och när det skall vara klart. Det skulle aldrig 
internrevisionen gå med på eftersom de ej arbetar på uppdrag av dem, säger Börjesson. Det är 
inte alltid de ser på samma sätt vid en granskning, dock blir det aldrig en konflikt. Om 
Riksrevisionen har något de vill påpeka diskuterar de inte förbehållslöst utan att ha kommit 
långt i sina granskningar. Riksrevisionen kommer med fakta och iakttagelser de har gjort. 
Detta tycker Börjesson att är bra med arbetet, ”metodiken gör att man hela tiden grundar sig 
på fakta och inte bara på uppfattningar”. Vidare anser hon inte att invändningar i 
revisionsberättelsen är av ondo eftersom internrevisionen inte kan greppa alla områden utan 
gör ett urval, ”man kan aldrig försäkra sig helt och hållet”. 
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6 Analys 
 
6.1 Övergripande verksamhetsmål 
Samtliga respondenter framhåller en samstämmig uppfattning om att internrevisionen och 
Riksrevisionen har differentierade uppdrag och uppdragsgivare. Detta accentueras av Palm 
som utrycker att internrevisionen och Riksrevisionen har olika professioner. Börjesson menar 
att skillnaden i uppdrag framträder genom att det ligger på myndighetens ansvar att 
årsredovisningen är korrekt, vilket inte kan anses vara det mål Riksrevisionen strävar efter.  
 
Denna skillnad i uppdrag och uppdragsgivare kan således, enligt förklaringsansats 1, anses 
medföra ett grundläggande ”competition-förhållande”  gällande internrevisionens och 
Riksrevisionens målsättning med respektive verksamhet. Detta innebär att det till viss del kan 
anses saknas motiv till att parterna skall sträva mot samma mål.  
 
Från detta grundläggande ”competition-förhållande”  kan emellertid ett antal avvikelser 
urskiljas där internrevisionens och Riksrevisionens verksamhetsmål sammanfaller. Laakso 
menar till exempel att både internrevisionen och Riksrevisionen har ett gemensamt intresse av 
att granska det interna kontrollsystemet i myndigheten. Ytterligare en avvikelse yttras av Saur 
som är av den uppfattningen att internrevisionen och Riksrevisionen har en samordnad 
strävan att nå en korrekt rapportering. I dessa fall framträder således ”cooperation”.  
 
Förklaringsansats 1 gällande verksamhetsmål kan sammanfattas som att skillnaden i uppdrag 
medför ett huvudsakligt ”competition-förhållande”. Inom detta förhållande finns dock 
områden där bägge parter har ett gemensamt mål, vilket kan anses medföra motiv till att 
samverka och understödja varandra. Således finns det inslag av ”cooperation”. 
 
6.2 Koordinering av arbete 
Det kan inte anses finnas någon renodlad definition utifrån förklaringsansats 2 hur 
koordinering av arbetet mellan internrevisionen och Riksrevisionen sker. Olika delar av 
parternas arbetsområden koordineras olika och kan således bedömas passa in olika i 
förklaringsansatsen. Börjesson och Laakso menar att det finns områden där internrevisionens 
och Riksrevisionens arbetsuppgifter överensstämmer. Dock förekommer ingen direkt 
koordinering av arbetsuppgifterna menar de. Detta understryks även av Saur. Därmed kan 
koordineringen i utgångsläget anses som ”competition” eftersom parterna i huvudsak utför 
sina respektive arbetsuppgifter utan att i så stor utsträckning beakta vad den andre gör. Ett 
belysande exempel av detta är att samtliga respondenter enhälligt beskriver att inget 
samarbete med Riksrevisionen förekommer vid framställning av respektive riskanalys. 
Därmed kan framställningen av riskanalysen till viss del kännetecknas som ”competition”. 
Saur menar dock att en viss indirekt samverkan förekommer mellan parternas riskanalys. 
Således förekommer inslag av ”cooperation”. 
 
Ett annat område med företrädesvis ”competition”  avser revisionsplanen, som fastställs 
oberoende av respektive part. Riksrevisionen kan ta del av internrevisionens revisionsplan i 
ett tidigt skede. Därmed vet Riksrevisionen vilka områden internrevisionen kommer att 
granska menar Palm samt Börjesson. Börjesson uttrycker vidare att hon emellanåt kan bli 
förvånad att Riksrevisionen tänkt granska samma områden som internrevisionen, vilket dock 
inte behöver vara negativt. Detta kan anses som att ett ”competition-förhållande”  föreligger 
eftersom Riksrevisionen i vissa fall beslutar att granska samma områden som 
internrevisionen. Emellertid kan det till viss del ha att göra med hur riskfyllt ett område är 
eller hur stort förtroende Riksrevisionen har för internrevisionen anser vi. 
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Vidare menar Palm och Saur att om Riksrevisionen och internrevisionen har beslutat att 
granska samma områden så finns en möjlighet för parterna att granska från olika perspektiv. 
Detta medför en möjlighet till en god samverkan. Saur uttrycker vidare att det saknas 
anledning att göra identiska granskningar. Eftersom parterna i vissa fall beslutar att granska 
från olika perspektiv menar vi att ”cooperation” föreligger. Genom koordinering täcks ett 
större område in menar Laakso. 
 
Sammanfattningsvis kan det anses att ingen direkt koordinering av arbetsuppgifterna sker och 
därmed existerar övergripande ”competition”  med inslag av ”cooperation”. Dock föreligger 
”cooperation”  mellan parterna, då en granskning utav ett område sker utifrån beslutade 
perspektiv. Gällande riskanalysen och till viss del revisionsplanen menar vi på att 
”competition” förekommer eftersom dessa planeras och framställs oberoende av varandra.  
 
6.3 Kommunikation och lyhördhet 
Respondenterna uttrycker en generellt tillfredsställande syn kring hur kommunikation mellan 
internrevisionen och Riksrevisionen företas. Laakso och Börjesson ser internrevisionens och 
Riksrevisionens kommunikation som ömsesidig. Börjesson berättar att internrevisionen och 
Riksrevisionen bland annat har informella dialoger där de diskuterar vad de skall granska och 
vad de har noterat i sina tidigare granskningar. Börjesson menar vidare att parterna 
kompletterar varandra och är goda diskussionspartner.  
 
Kontakten och kommunikationen beskrivs av samtliga respondenter vara av både formell och 
informell art. Den formella kommunikationen kan anses innefatta möten och utbyten av 
officiella rapporter och skrifter medan den informella kommunikationen består av exempelvis 
telefonsamtal, e-post samt informella möten. Vi menar att det kan skönjas en viss symbios 
mellan hur den formella kontakten ska definieras utifrån förklaringsansats 3. Den formella 
kommunikationen har till viss del karaktären av både ”cooperation”  och ”competition”. Detta 
framgår inte lika tydligt gällande den informella kontakten, men även där kan båda 
förhållandena anses föreligga.  
 
Enligt förklaringsansats 3 krävs att kommunikationen mellan parterna karakteriseras av 
effektivitet och lyhördhet för att denna skall kunna betraktas som ”cooperation” . Gällande 
den formella kontakten erhåller både internrevisionen och Riksrevisionen rapporter författade 
av respektive part. Saur anger att det finns fastställda rutiner för detta utbyte och att det sker 
kontinuerligt, vilket även understryks av Börjesson. Hon menar vidare att detta utbyte gör att 
dubbelarbete undviks samt att parterna förstärker varandra.  
 
Vidare intar samtliga respondenter en unison hållning till att både internrevisionen och 
Riksrevisionen är mottagliga för skriftlig information och rapporter från den andre. 
Respondenterna menar att de i Riksrevisionens rapporter noterar att de hänvisar till 
internrevisionens rapporter. Saur beskriver att även internrevisionen i vissa fall följer upp 
Riksrevisionens revisionspromemorior. Vi anser därmed att det finns underlag för att 
definiera den formella kontakten som huvudsakligen ”cooperation” genom den öppna 
inställningen samt att utbytet av rapporter och information medför att dubbelarbete till viss del 
undviks, vilket vittnar om effektivitet.  
 
En inskränkning i detta ”cooperation-förhållande”  är dock att internrevisionen inte har 
tillgång till allt material från Riksrevisionen, till exempel riskanalysen. Börjesson uttrycker att 
internrevisionen inte heller kan kräva den av Riksrevisionen och att det därmed finns en viss 
skillnad. Detta understryks av Palm som menar att internrevisionen accepterar att de inte får ta 
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del av Riksrevisionens riskanalys men att det inte skulle vara helt fel om de fick göra det. 
Eftersom internrevisionen i detta fall inte kan erhålla all information från Riksrevisionen kan 
viss ”competition”  bekräftas.  
 
Gällande den informella kommunikationen kan den anses vara mer komplicerad att definiera 
utifrån förklaringsansats 3. Detta eftersom det är svårt att avgöra i vilken utsträckning 
parterna väljer att ha informell kontakt med varandra. Saur berättar att de har möten tre till 
fyra gånger per år och dessa möten har mer en informell karaktär där parterna diskuterar och 
utbyter information. Även Laakso och Börjesson understryker det ovan framkomna. 
 
Saur uppger att telefonkontakter mellan internrevisionen på Försvarsmakten och 
Riksrevisionen inte företas i så stor utsträckning. Ett ytterligare tecken på viss begränsning 
uttrycks exempelvis av Laakso som menar att internrevisionen inte erhåller någon 
förhandsinformation gällande revisionsberättelsens innehåll. Dock har parterna, enligt Saur, 
ingen anledning att undanhålla information för varandra och syftet med de bägge 
verksamheterna borde vara att komma med förslag om ett problem blir synligt. Vi uppfattar, 
utifrån det ovan beskrivna, att den informella kontakten både innefattar ”cooperation” och 
”competition” . Detta eftersom möten sker med en öppen inställning gentemot varandra, men 
gällande exempelvis revisionsberättelsen erhålls ingen förhandsinformation från 
Riksrevisionen.   
 
6.4 Attityd och inställning 
Respondenterna framför att internrevisionen generellt intar en positiv hållning till 
Riksrevisionen och deras uppdrag. Laakso menar att det är viktigt att 
internrevisionsfunktionen blir granskad eftersom detta bidrar till att funktionen utvecklas. 
Vidare anser Saur att allt som bidrar till att höja kvaliteten inom internrevisionen är av godo. 
Palm anger att Riksrevisionens verksamhet är en del av arbetet och således måste accepteras. 
Anledningen till denna positiva syn är att granskningen medför legitimering och 
kvalitetssäkring av internrevisionens funktion. Denna positiva attityd kan understrykas av att 
konflikter mellan internrevisionen och Riksrevisionen är sällsynta enligt respondenterna. 
 
Börjesson menar att externrevisorernas rotationskrav till viss del kan påverka relationen. Om 
exempelvis en internrevision har haft en externrevisor i flera år har en relation byggts upp. 
Börjesson menar att det fortfarande går att ha en fungerande samverkan trots en mindre bra 
personkemi och att internrevisorn inte får låta sådant störa, eftersom det ingår i 
internrevisionens profession att ha ett bra förhållningssätt i sitt arbete. När relationen byggts 
upp blir utbytet mer ömsesidigt. ”Cooperation” kan således anses föreligga när relationen 
mellan parterna är uppbyggd. Trots att personkemin inte alltid överensstämmer kan parterna 
ha en god relation om båda har en professionell inställning och är medvetna om respektive 
uppdrag. Vi menar därmed att internrevisionens positiva inställning till Riksrevisionen enligt 
förklaringsansats 4 kan anses medföra företrädesvis ”cooperation”. 
 
6.5 Faktorer som påverkar samverkan 

• Att internrevisionen och Riksrevisionen har olika uppdrag och uppdragsgivare 
kan till viss del anses som ett hinder för samverkan. Detta för att de därmed har 
olika mål och inte alltid granskar liknande områden. Dock kan det huvudsakliga 
syftet med respektive verksamheter anses samordnat eftersom bägge eftersträvar 
en korrekt och riktig rapportering. 
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• Om Riksrevisionen anser att internrevisionen håller god kvalitet är det troligt att 
detta medför ett ökat förtroende från Riksrevisionen. Kvalitetssäkringen hos 
myndigheterna förstärker Riksrevisionens förtroende för dessa. Genom ett stort 
förtroende kan Riksrevisionen och internrevisionen utnyttja varandras arbeten 
inom ett visst granskningsområde. Därmed kan parterna granska olika delar och 
dubbelarbete kan undvikas. 

 
• Även personkemi spelar en viss roll avseende samverkan. En bra personkemi 

mellan internrevisionen och Riksrevisionen gör att det finns möjligheter till ett 
samarbete. Om personkemin inte skulle vara bra, finns det ändock utsikter till en 
fungerande samverkan eftersom det ingår i respektive profession att förhålla sig 
professionella gentemot varandra. 

 
• God internrevisionssed och Riktlinjer för yrkesmässig internrevision kan anses 

förtydliga internrevisionens och Riksrevisionens uppdrag. Dessa medför även att 
internrevisionens särart och identitet stärks. Därmed finns möjligheter till en god 
samverkan eftersom otydligheter om uppdragen, parterna emellan, minskar. 

 
• Utgångspunkten för arbetskoordinering kan bedömas vara att internrevisionen och 

Riksrevisionen verkar oberoende av varandra. En fördel med oberoendet är att 
internrevisionen och Riksrevisionen innehar en självständighet. En möjlig nackdel 
kan anses vara att samverkan inte kan ske fullständigt eftersom oberoendet till viss 
del innebär att parterna skall utföra sitt uppdrag opartiskt och med objektivitet. 

 
• Vilket djup Riksrevisionen vill ha i sin granskning inverkar till viss del hur 

samverkan fungerar. Exempelvis vid en granskning av stor balanspost är det en 
fördel om Riksrevisionen kan förlita sig på internrevisionens arbete. Således 
påverkas samverkan av djupet eftersom ju större omfattning granskningen kräver 
desto mer understöd behövs från internrevisionen.  

 
• Riksrevisionens riskanalys kan anses vara en faktor som påverkar, genom att en 

större öppenhet mellan parterna skulle kunna uppnås om denna vore offentlig och 
tillgänglig för internrevisionen. 

 
 
Sammanfattningsvis finns det fördelar med samverkan. Det finns flera faktorer som påverkar 
hur denna ser ut. En faktor som vi även anser påverka samverkan är tid. Respondenterna 
menar att ju längre tid en externrevisor arbetat med att granska en myndighet desto större 
utbyte av information sker. Därmed kan det anses att ett förhållande påverkas av tidsfaktorn.  
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7 Slutsatser och avslutande diskussion 
 
7.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie är att beskriva hur samverkan mellan internrevision och 
Riksrevisionen är utformad. Vidare är avsikten att fastställa faktorer som kan anses påverka 
samverkan mellan parterna.  
 
Lynn (1986), Hult (1994) samt Didis (1987) har samtliga kommenterat internrevisionens 
respektive externrevisionens verksamhetsmål. De menar att inget samstämmigt 
verksamhetsmål finns mellan parterna. Didis (1987) anger att intern- och externrevisionen kan 
komma att genomföra olika arbeten på grund av denna skillnad i uppdrag. Det resultat som 
har framkommit i denna studie samstämmer med ovanstående skribenters åsikter. Samtliga 
respondenter menar att internrevisionen och Riksrevisionen har differentierade uppdrag samt 
uppdragsgivare och därmed sker samverkan inte fullt ut. Denna studie har vidare visat att 
skillnaden i uppdrag understryks av god internrevisionssed och Riktlinjer för yrkesmässig 
internrevision som tydliggör internrevisionens särart och stärker dess identitet. Dessa kan 
bidra till en effektivare samverkan eftersom otydligheter om parternas respektive uppdrag 
minskar. 
 
I likhet med Krishnamoorthy (2001) visar denna undersökning att det finns områden där 
internrevisionens och Riksrevisionens arbetsuppgifter överensstämmer. Genom en 
koordinering arbetsuppgifter ökar effektiviteten och dubbelarbete kan reduceras enligt Wood 
(2004). Detta är även något som respondenterna i denna studie understryker. Gällande 
koordinering så visar denna undersökning att inget utpräglat mönster förekommer. Vi menar 
således att den koordinering som sker mellan internrevisionen och Riksrevisionen kan 
beskrivas som ett mellanting mellan Richards (2003) ”cost-benefit relationship” och 
”sharing relationship”. Detta eftersom ingen direkt koordinering mellan internrevisionen och 
Riksrevisionen sker, dock kan en viss koordinering förekomma exempelvis om parterna 
beslutar om att granska samma område ur olika perspektiv. 
 
Avseende kommunikationen mellan internrevision och Riksrevisionen har vi i denna studie 
funnit att kontakten kan indelas i en formell och i en informell del, vilket överrensstämmer 
med vad Wood (2004) förespråkar. Vidare anger Reinstein et al (1994) att regelbundna möten 
samt användning av varandras kunskap är viktigt för parternas relation. Även detta är något 
som vi påträffat mellan internrevisionen och Riksrevisionen. Den formella delen av 
kommunikationen har vi utifrån förklaringsansats 2 angett som främst ”cooperation”. Enligt 
Tjosvold (1988) medför ”cooperation” en effektivitet gällande utbyte av information. Vi har 
dock i denna studie identifierat viss informations asymmetri då Riksrevisionen inte delger 
internrevisionen all information som exempelvis riskanalysen. Detta menar vi har en negativ 
påverkan på effektiviteten.  
 
Ett ytterligare bidrag gäller internrevisionens lyhördhet. Vikten av en öppen inställning har 
påtalats av Engle (1999) och Hult (1994). Av denna studies resultat framgår att 
internrevisionen beaktar och tar hänsyn till den skriftliga informationen från Riksrevisionen.  
 
Den sista förklaringsansatsen syftade till att fastställa internrevisionens attityd och inställning 
gentemot Riksrevisionen. Vi har funnit att internrevisionen generellt intar en positiv 
inställning gentemot Riksrevisionens verksamhet. Hult (1994) menar att internrevisionen bör 
sträva efter att se fördelar med externrevisionens arbete och dess granskning av 
organisationen. Följaktligen överensstämmer studiens resultat med Hults (1994) resonemang. 
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Vidare menar Didis (1987) att risken för konflikter mellan parterna bland annat beror på 
vilken attityd respektive part har gentemot varandra. Denna synpunkt är något som denna 
studie endast till viss del stödjer. Respondenterna anger att det finns utsikter för samverkan 
trots att personkemin inte är tillfredsställande eftersom det ingår i respektive profession att 
förhålla sig professionellt gentemot varandra. Således menar vi att attityden inte är helt 
avgörande för en fungerande samverkan mellan parterna. 
 
Lynns (1986) resonemang om att förhållandet mellan intern- och externrevisionen skall vara 
jämbördigt överensstämmer med vad som framkommit i denna studie. Samtliga respondenter 
har uttryckt att parterna är oberoende och ingen av parterna skulle acceptera att den andre på 
något sätt försökte styra dess uppdrag.  
 
Ett slutligt bidrag gäller faktorerna djup och tid som kan anses påverka samverkan. Richards 
(2003) menar att ett flertal faktorer avgör hur djup integration bör vara. En faktor som spelar 
roll är hur komplext revisionsuppdraget är. I likhet med Richards (2003) menar 
internrevisionscheferna att samverkan påverkas av vilket djup Riksrevisionen eftersträvar med 
sin granskning. Vi anser även samverkan påverkas av tid. Respondenterna menar att ju längre 
tid en externrevisor arbetat med att granska en myndighet desto större utbyte av information 
sker. Därmed kan det anses att ett förhållande påverkas av tidsfaktorn. Möjligen blir 
samverkan större om tid finns för att bygga upp en god och djup relation.  
 
7.2 Studiens generaliserbarhet 
Ett antal faktorer kan anses begränsa studiens generaliserbarhet. En första inskränkning gäller 
det metodologiska tillvägagångssättet. Eftersom resultatet bygger på ett begränsat antal 
intervjuer samt att frågeformuläret som använts är unikt för denna studie råder således en 
osäkerhet om de uppfattningar som framförts är representativa utanför den studerade 
populationen. Ytterligare begränsningar kan bero på företagskulturella skillnader och 
olikheter gällande lagstiftning och reglering mellan länder och sektorer.  
 
Den beskrivning som har givits gällande internrevisionens syn gällande förklaringsansats 1-3 
menar vi att den bör kunna generaliseras till att gälla för i första hand samtliga 56 statliga 
internrevisioner och deras förhållande till Riksrevisionen. Sekundärt även i viss mån till 
relationen mellan samtliga intern- och externrevisioner. Vi anser således att den av 
respondenterna utryckta skillnaden gällande verksamhetsmålen mellan internrevision och 
Riksrevisionen bör kunna appliceras till statliga internrevisioner överlag. Eftersom skillnaden 
i uppdrag och uppdragsgivare är identisk för alla statliga internrevisioner finner vi ingen 
egentlig anledning till att tro att de åsikter som uttryckts angående förklaringsansatserna är 
unika för enbart den population vi undersökt. Ett liknande resonemang bör även kunna gälla 
slutsatserna för förklaringsansats 2 och 3. Eftersom den statliga internrevisionen lyder under 
samma regleringar är utrymmet för egna initiativ begränsat.  
 
För den fjärde förklaringsansatsen, attityd och inställning, anser vi att inslagen av subjektivitet 
är större än vid övriga förklaringsansatser. Detta eftersom det enbart handlar om 
respondentens personliga åsikter utan stödjande reglering. Denna subjektivitet medför att det 
inte är lika självklart att de resultat vi förmedlat är giltiga utanför den population vi undersökt. 
Den av respondenterna framförda positiva attityden gentemot Riksrevisionen kan således vara 
unika för just dem.  
 
Utav de faktorer som pekats ut att påverka samverkan anser vi att samtliga, med något 
undantag, kan appliceras till förhållandet mellan intern- och externrevision överlag. En viss 



   29 

skillnad kan dock föreligga gällande vilken utsträckning de är tillämpbara till varje 
förhållande. Exempelvis präglas faktorer som förtroende och personkemi av subjektivitet. 
Andra faktorer som är specifika för förhållandet mellan internrevision och Riksrevisionen är 
god internrevisionssed och Riktlinjer för yrkesmässig internrevision.  
 
Avslutningsvis menar vi att denna studie trots ovannämnda begränsningar ger ett insiktsfullt 
bidrag gällande internrevisionens syn på dess samverkan med Riksrevisionen och att resultatet 
även är intressant för förhållanden mellan intern- och externrevision överlag. Dock fordras 
ytterligare forskning som verifierar studiens resultat.  
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Intressant som vidare forskning skulle vara att undersöka hur tidsfaktorn spelar roll gällande 
samverkan mellan intern- och externrevision. I de förklaringsansatser vi fastställt skulle det 
vidare kunna inkluderas en förklaringsansats avseende tid och utifrån denna undersöka om 
tidsaspekten även påverkar en relation i allmänhet.  
 
Ytterligare ett exempel till fortsatt forskning är att undersöka hur samverkan mellan intern 
och externrevisorer på privat marknad fungerar. Vidare skulle den statliga och privata 
marknaden gällande detta kunna jämföras och eventuella skillnader som framkommer samt 
vad dessa beror på skulle kunna studeras. 
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Bilaga 1 
Intervjuförfrågan till internrevisionerna: 
 
Hej, 
  
vi är två studenter från Uppsala universitet som skall skriva magisteruppsats med inriktning 
mot redovisning. Ämnet för uppsatsen har vi fått genom Ekonomistyrningsverket där vi har 
haft kontakt Annika Alexandersson och genom henne har vi fått era kontaktuppgifter. Vi 
planerar att intervjua några internrevisorer på olika statliga myndigheter samt en 
externrevisor från Riksrevisionen. 
  
Vårt ämne går ut på att undersöka hur samverkan mellan extern- och internrevisionen ser 
ut idag, om det finns efterfrågan på utökat samarbete och vilka potentiella hinder/möjligheter 
som föreligger för detta? 
  
Vi skulle vara väldigt intresserade av få möjligheten till en intervju med någon 
internrevisor inom Försäkringskassan. Vi undrar nu vilka möjligheter som finns att få komma 
till er för en intervju under vecka 17-19?  
  
Inför intervjun kommer vi att skicka specificerade frågor för möjlighet till förberedelse. Allt 
som framkommer i en intervju kommer att behandlas med sekretess och respondenten har 
möjlighet till anonymitet.  
  
Vi skulle vara väldigt tacksamma för en intervju.  
  
Vänliga hälsningar/ 
  
Caroline Karlsson och Henrik Anheller 
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Bilaga 2 
Underlag för intervju med Karin Holmerin, Riksrevis ionen 
 
Inledning/bakgrund 
Vad är din position på Riksrevisionen? 
Hur ser din arbetsbakgrund ut? 
 
Ordinarie arbete 
Hur går granskningen på myndigheterna till? 
Hur ofta har ni kontakt med varandra? 
Ligger det på någons ansvar att kommunikationen skall ske ett visst antal gånger per år? 
Finns det någon plan på hur samarbetet skall vara och hur ofta utbyten skall ske? 
Hur sker utbytet av information? 
 
Lag påverkan 
Finns det mer specifika riktlinjer avseende samarbetet än god revisionssed? 
Vilka möjligheter/gränser medför god revisionssed? 
 
Samarbetet 
Hur ser samarbetet mellan extern- och internrevisionen ut idag?  
Ser du möjligheter till ett bättre samarbete eller är det tillräckligt? 
Sker det någon utvärdering på samarbetet? 
Vilken feedback ges på internrevisionens arbete? 
Tror du att ett samarbete gynnar både externrevisionen och internrevisionen? 
Sker något samarbete mellan Riksrevisionen och internrevisionen vid framtagande av 
riskanalys? 
 
Faktorer som påverkar 
Vilka faktorer påverkar hur samverkan ser ut? 
Vilken hänsyn tas till faktorer som internrevisionens kompetens, objektivitet, utförda arbeten, 
internrevisionens storlek samt hur länge den funnits? 
Till vilken grad påverkar dessa faktorer Riksrevisionens förtroende för internrevisionens 
arbete?  
 
Arbetsuppgifter 
Vilken kunskap/insyn finns om varandras arbetsuppgifter? 
I vilken utsträckning kan det anses finnas arbetsområden där intern- och externrevisionen 
sammanfaller och överlappar varandra? 
Anses internrevisionens och Riksrevisionens övergripande mål överensstämma eller skiljer de 
sig? 
 
Förtroende 
Vilken roll spelar Riksrevisionens förtroende avseende internrevisionens arbete för att 
minimera dubbelarbete? 
Kan det uppkomma risker i och med att förtroendet blir för stort och för nära samarbete?  
Skiljer sig Riksrevisionens förtroende beroende på om de interna revisorerna är upphandlade 
eller fastanställda på myndigheterna? 
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Övrigt 
Finns det några fördelar respektive nackdelar med ett utvecklat samarbete? 
Innebär ett utökat samarbete en större effektivitet och hushållning med resurser? 
Finns det skillnader i samverkan beroende på myndighetens storlek och verksamhet? 
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Bilaga 3 
Underlag för intervju med myndighet 
 
Inledning/bakgrund 
Vad är din position på myndigheten? 
Hur ser din arbetsbakgrund ut? 
Hur är er internrevisionsavdelning inplacerad i myndigheten och hur påverkar det 
internrevisionens oberoende? 
 
Ordinarie arbete 
Hur fungerar arbetet med att tillämpa internrevisionsförordningen och hur har detta påverkat 
ert arbete? 
Hur ofta har internrevisionen och Riksrevisionen kontakt med varandra? 
Ligger det på någons ansvar att kommunikationen skall ske ett visst antal gånger per år? 
Finns det någon plan på hur samarbetet skall vara och hur ofta utbyten skall ske? 
Är informationsutbytet ömsesidigt? 
 
Lag påverkan 
Vilka möjligheter/begränsningar för samarbete medför god internrevisionssed samt 
riktlinjerna för yrkesmässig internrevision? 
 
Samarbetet 
Hur ser samarbetet mellan internrevisionen och Riksrevisionen ut idag? På vilka områden 
samarbetar ni?  
Sker det någon utvärdering på samarbetet? 
Vilken feedback fås från Riksrevisionen? 
Finns det en efterfrågan på ett utökat samarbete? 
Vilka fördelar skulle internrevisionen erhålla genom ett utvecklat samarbete? 
 
Arbetsuppgifter 
Vilken kunskap/insyn finns om varandras granskningsområden? 
I vilken utsträckning kan det anses finnas arbetsområden där myndigheten och Riksrevisionen 
sammanfaller och överlappar varandra? 
Anses myndigheten och Riksrevisionens övergripande mål med respektive verksamhet 
överensstämma eller skiljer de sig? 
 
Förtroende 
Kan dubbelarbete minimeras om Riksrevisionen har ett stort förtroende för internrevisionen? 
Kan det uppkomma risker i och med att förtroendet blir för stort och samarbetet för nära?  
 
Övrigt 
Innebär ett utökat samarbete en större effektivitet och hushållning med resurser? 
Har eventuella invändningar i revisionsberättelsen påverkat samarbetet? 
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Bilaga 4 
Exempel på kodning 
 
Den interna revisionen har inte det här externa uppdraget att granska årsredovisningar och 
årsbokslutet, det är inte deras uppdrag. Deras uppdrag är att granska den interna styrningen 
och kontrollen inom myndigheten och att myndigheten har utformat den interna styrningen 
och kontrollen på ett sådant sätt att den säkerställer att siffrorna de har är korrekta. Där skiljer 
sig uppdragen åt, de är externa revisorer med sitt uppdrag och vi är interna revisorer med vårt 
uppdrag.  
Kategori: Övergripande verksamhetsmål 
 
De skiljer sig åt framförallt. Det skall avges en revisionsberättelse från riksrevisionen och de 
gör de på uppdrag av riksdagen. Det övergripande målet för internrevisionens verksamhet är 
att säkerställa att myndigheten har en fungerande intern styrning och kontroll och att man 
bedriver en effektiv verksamhet samt följer lagar och förordningar och återrapporterar detta. 
Detta är två helt olika saker. Internrevisionen befinner sig inför att granska intern information 
och intern rapportering. Det som riksrevisionen har som utgångspunkt är att granska den 
externa rapporteringen, dvs. årsredovisningar, bokslut, resultat.  
Kategori: Övergripande verksamhetsmål 
 
Om till exempel båda gör sin riskanalys och kommer fram till samma saker leder det 
antagligen fram till att båda vill granska det området och säg att internrevisionen redan har 
börjat granska området så kan vi i detta fall stämma av med varandra hur långt man har 
kommit och detta sker på mötet som vi har med dem. Vi har inte krockat direkt någon gång, 
men däremot ser vi tendenser att vi har samma riskuppfattning, så att vi granskar kanske 
samma områden men på olika sätt och ur olika synvinklar. Och sedan är det så att 
myndigheten är enormt stor och det finns ungefär 400 arbetsförmedlingar runt om i landet så 
det finns många platser att besöka även om man granskar samma område. Så att 
övervakningen i sådana stora myndigheter är inte något problemskapande, utan i så fall pratar 
vi om att vi täcker ett större område när vi granskar och de granskar.  
Kategori: Koordinering av arbetsuppgifter 
 
Ja, fast riskerna utgår ifrån det övergripande, om man tar it-utvecklingen till exempel, då 
kanske det blir så att internrevisionen väljer att granska nätverksdelen och Riksrevisionen 
kanske granskar lagändringen men det är ändå inom it-utveckling. Så att inriktningen kan ju 
vara olika men den övergripande riskbilden stämmer ganska väl.  
Kategori: Koordinering av arbetsuppgifter 
 
Det är båda och, det sker kontinuerligt på så sätt att vi skickar våra rapporter till dem vartefter, 
och i de får Riksrevisionen väldigt mycket information om vad som händer och hur det ser ut i 
verksamheten som de kan använda till sina riskanalyser och ha uppslag i sina granskningar, 
men sen när vi träffas så diskuterar vi olika frågor, kanske att Riksrevisionen tar upp en fråga 
och undrar hur vi ser på saken, uppfattningar, vad vi sett och sådär. Vi får ju rapporter från 
riksrevisionen och deras revisionsplaner, men får ej ta del av riskanalysen. Vi kan inte heller 
kräva det av Riksrevisionen medan Riksrevisionen kan kräva det av oss, där är det lite 
skillnad. 
Kategori: Kommunikation och lyhördhet  
 
 



   38 

Vi ses några gånger per år, ca 3-4 ggr per år, det beror på. Vi har mera informella möten där 
vi informerar varandra vad vi har på gång. Riksrevisionen får alltid ta del av våra rapporter 
och tvärtom och en del telefonkontakt har vi också. Grundprincipen är att vi skall tillämpa 
någon form av god internrevisionssed, i den mening att försöka få ett samråd från 
Riksrevisionen på deras revisionsplan, syftet är ju inte att vi båda skall lämna synpunkter, 
bara ett samråd så att vi skall hitta ett gränssnitt oss emellan så att ingenting missas. Sällan är 
vi inne och stampar på varandras områden. Det är mer för att informera varandra under 
arbetets gång.  
Kategori: Kommunikation och lyhördhet 
 
Den är viktig, när jag jobbade som extern revisor så märkte jag att det fanns spänning när vi 
tog över en myndighet, mellan intern- och externrevisionen, det handlade ofta om att 
externrevisionen ville tala om för internrevisionen vad de skulle göra. Det problemet finns 
inte mellan ansvarig revisor och mig, men jag förstår att problemet kan uppstå eftersom 
externrevisionen är ganska beroende av internrevisionen, det är klart att det underlättar att 
internrevisionen gör någonting som externrevisionen själva tänkt göra än något som de själva 
tyckte skulle vara intressant.  
Kategori: Attityd och inställning 
 
Nej, de har respekterat och de sätter sig inte ner och diskuterar förbehållslöst utan att ha 
kommit långt i sina granskningar, så att de har fakta, gjort iakttagelser. Det tycker jag att är 
skönt med det här jobbet, metodiken gör att man hela tiden grundar sig på fakta och det är inte 
bara på uppfattningar.  
Kategori: Attityd och inställning 
 
 

 
 
 
 


