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Sammanfattning 
 

Till följd av bolagsskandaler och finanskriser har ökade regleringar och lagförändringar införts, 

vilket har ökat betydelsen för internrevisorns roll och funktion inom organisationen. Samtidigt 

har den ökade konkurrensen inom affärsvärlden även inneburit att internrevisorn ska fungera 

som en allt mer värdeskapande resurs. Tidigare ägnade sig internrevisorn endast åt 

säkringsarbete som innebar att granska och utvärdera organisationens internkontroll, 

riskhanteringsprocesser och företagsledningens arbete för att förebygga risker i verksamheten. 

Idag har internrevisorn även en roll av rådgivande karaktär, konsultrollen, vilket innebär att 

denne ger råd om förbättringsåtgärder samt stödjer styrelsen och ledningen i deras arbete. Det 

kan därför uppstå svårigheter för internrevisorn att kombinera säkrings- och konsultrollen utan 

att dennes oberoende hotas. Enligt IIAs standarder är internrevisorns oberoende en viktig 

förutsättning för att internrevisorns arbete ska utföras korrekt och vara tillförlitligt. Det är den 

internationella föreningen för internrevisorer (IIA) som ansvarar för 

internrevisorsprofessionens utveckling samt standarderna, vilka används i internrevisorns 

dagliga arbete.  

 

Den tidigare forskningen om internrevision och internrevisorns konsultroll samt dennes 

oberoende är begränsat där litteraturen som behandlar internrevisorns förändrade roll är från 

början av 2000-talet. Fler studier som undersöker internrevisorns konsultroll är därför 

nödvändigt eftersom internrevisorns funktion och roll har utvecklats till följd av förändringarna 

i affärsvärlden sedan de tidigare studierna. Det saknas dessutom studier som belyser 

internrevisorns arbete i konsultrollen och dennes oberoende i Sverige. Studien undersöker 

därför internrevisorer i IIA Sverige där samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes 

upplevda oberoende identifieras och beskrivs. 

 

Studiens problemformulering är: Vilka samband finns det mellan internrevisorns konsultroll 

och dennes upplevda oberoende? Med utgångspunkt från tidigare forskning genomfördes en 

kvantitativ studie där enkäter skickades till medlemmar i IIA Sverige. Variabler som testades 

mot internrevisorns upplevda oberoende var: konsultrollen, relation med ledningen, emotionellt 

engagemang till organisationen, identifiering med organisationen och professionen, 

rollkonflikt och rollotydlighet, granskning av eget utfört arbete samt feedback till ledningen 

och internrevisorns karriärmöjligheter inom organisationen. 

 

Resultatet av studien visar att internrevisorns relation med ledningen förstärks av arbetet i 

konsultrollen, vilket har ett negativt signifikant samband med internrevisorns upplevda 

oberoende. Internrevisorns arbete i konsultrollen resulterar i ett självgranskningshot som har 

negativt signifikant samband med oberoendet. Vidare visar resultaten även att internrevisorn 

anpassar sin feedback till ledningen i konsultrollen till följd av intentioner att vilja byta position 

inom företaget, vilket har ett negativt signifikant samband med internrevisorns upplevda 

oberoende. 
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Begreppsförklaringar 
 

Internrevision - Internrevisionen är den funktion som oberoende och objektivt granskar 

och utvärderar den interna styrningen och kontrollen i organisationers processer.  

 

Internrevisor - Yrkestitel på den person som har till uppgift att granska och utvärdera en 

organisations interna styrning och kontroll för att därefter lämna förslag på förbättringsåtgärder.  

 

Internrevisorns säkringsroll - Internrevisorn granskar och utvärderar organisationens 

internkontroll, riskhanteringsprocesser och företagsledningens arbete för att förebygga risker i 

verksamheten. 

 

Internrevisorns konsultroll - Internrevisorn ger råd om förbättringsåtgärder samt stödjer 

styrelsen och ledningen i företagets internkontroll, riskhanteringsprocesser och vid projekt 

inom organisationen. 

 

IIA - The Institute of Internal Auditors. Svensk översättning: Internationella föreningen för 

internrevisorer.  

 

IIA Sverige - Internrevisorernas förening i Sverige. 

 

Revisionsutskott - En grupp ofta bestående av styrelseledamöter, vilka har ansvar över den 

finansiella rapporteringens kvalitetssäkring. Revisionsutskottet koordinerar och övervakar 

företagets revision. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ger vi läsaren en bakgrundsförståelse för internrevisorsyrket och 

internrevisorns förändrade roll. Inledningen övergår sedan till studiens problemdiskussion och 

forskningsgap som slutligen utmynnar i studiens syfte, problemformulering samt hur studiens 

problem har avgränsats. 

 

1.1 Bakgrund 
Dagens affärsvärld har blivit allt mer komplex och befinner sig i ständig förändring. 

Affärsmisslyckanden och finansiella kriser har under de senaste decennierna medfört att 

organisationers styrning världen över har förändrats betydligt i syfte att förebygga affärsrisker 

(Ruud, 2003, s. 79). Två exempel på uppmärksammade bolagsskandaler är Enron och 

Worldcom i början av 2000-talet (Carcello et al., 2005, s. 117). Skandalerna har 

uppmärksammats av allmänheten och regelsättare, som har krävt att företag ska öka sitt fokus 

på bolagsstyrning, övervakning och internkontroll (Soh & Martinov- Bennie, 2011, s. 605). 

Internrevisionens arbetsprocesser och funktion i företag har därmed utvecklats och anpassats 

efter förändringarna i företagsklimatet eftersom det har blivit allt viktigare för företag att 

säkerställa att planerade affärsaktiviteter och riktlinjer efterlevs samt fungerar som avsett 

(Allergini et al., 2006, s. 852; Ruud, 2003, s. 79).  

 

Funktionen internrevision innebär att internt kritiskt granska företagets riskhantering, styrning 

och ledningsprocesser samt även ge råd till ledningen och styrelse om förbättringsåtgärder, i 

syfte att effektivisera och förebygga risker i verksamheten (Stewart & Subramaniam, 2010, s. 

329; Soh & Martinov- Bennie, 2011, s. 605). Det viktigaste kriteriet för att internrevisionen ska 

kunna ske effektivt och med kvalité är att den utförs oberoende (Hermanson & Rittenberg, 

2003, s. 32). Internrevisorn ska således utföra internrevisionen med en oberoende inställning 

till den miljö som ska granskas, fri från konflikter för att främja ett oberoende agerande hos 

internrevisorn (Mutchler, 2003, s. 235; IIA, 2013b, s. 16). Under åren har 

internrevisionsfunktion i företaget utvecklats och utvidgats från internrevisionens traditionella 

säkringsfunktion att granska företagets internkontroll, riskhantering och ledningens arbete till 

att även innefatta en rådgivningsfunktion och verka värdeskapande i företaget (Allergini et al., 

2006, s. 846). Förändringen till att internrevisionen även utgör en rådgivningsfunktion har 

inneburit att internrevisorn har fått en ytterligare roll, konsultrollen som består i att ge råd om 

förbättringsåtgärder samt stödja ledningens arbete kring företagets interna kontroll, 

riskhantering och vid projekt inom företaget (Bloom et al., 2009, s. 47-48; Internrevisorerna, 

2014a).  

 

Allergini et al. (2006, s. 852) anser att orsakerna till den ökade efterfrågan på internrevisorns 

värdeskapande i företaget och allt mer konsulterande roll beror på ökad komplexitet i 

affärstransaktioner, nya omfattande regelverk internationellt och avancerad informationsteknik. 

Den allt mer konkurrerande situationen och det faktum att organisationer har ett visst tryck att 

skapa vinst, har gjort att företagsledningen försöker skapa nya ansvarsområden för 

internrevisorn för att tillföra värde i organisationen och därmed utnyttja internrevisorns 

kunskaper ytterligare (Mihret & Woldeyohannis, 2008, s. 587). Det är dock viktigt att 
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organisationerna inte glömmer bort internrevisorns säkringsroll i arbetet. Detta påvisas av 

Eulerich et al. (2013, s. 69) som påpekar att de viktigaste uppgifterna som internrevisorn har är 

att se till att företaget får tillräcklig information för att kunna uppnå företagets mål samt följa 

de riktlinjer och lagar som finns. 

 

År 1999 ändrade Internationella internrevisorernas institut (IIA) definitionen av internrevision 

för att bättre stämma överens med internrevisionens utveckling från att endast ha innefattat det 

traditionella säkringsarbetet till att även inkludera rådgivningsarbete för att bidra med 

värdeskapande och konsultation (Leung et al., 2011, s. 795). Nagy och Cenker (2002, s. 130) 

förklarar att från år 2000 och framåt ligger ett allt större fokus på internrevisorns arbete gällande 

konsultuppgifter och strategiskt arbete i företaget. Däremot har synen på internrevisorns 

oberoende inte förändrats utan det ställs fortfarande samma krav på professionen att vara 

oberoende oavsett om internrevisorn ägnar sig åt säkrings- eller konsultarbete (Brody et al., 

2014, s. 231-232).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Internrevisorn har en komplex position i företaget där arbetsuppgifterna formas och kan variera 

brett beroende på företagets kontext. Därför är internrevisorns arbete ofta fokuserad på de stora 

affärsriskerna som kan drabba den specifika branschen som företaget är verksam inom (Ruud, 

2003, s. 77-78). Hermanson och Rittenberg (2003, s. 26-27) skriver i sin studie att 

internrevisorns arbete ska tillfredsställa många intressenter i företaget, exempelvis ledning, 

styrelse och ett eventuellt revisionsutskott. 

 

Detta kan innebära motstridiga förväntningar på internrevisorns roll och arbete i företaget. 

Ledningen efterfrågar ofta internrevisorns roll som konsult i de operationella processerna 

medan Sarens och De Beelde (2006b, s 219) påstår att styrelsen är mer intresserade av 

aktiviteter som är direkt förknippade med företagets kärnverksamhet och strategiska 

målsättning. Styrelsen förväntar sig därför att internrevisorn ska fungera som ett stöd för att 

effektivisera organisationens övergripande verksamhet och främja medarbetarnas arbete. 

Vidare är styrelsen och revisionsutskottet, som har till uppgift att övervaka internrevisionen, 

intresserade av internrevisorns rapportering av affärsrisker och ställer därför höga krav på 

säkringsarbetet kring riskhantering och kontrollaktiviteter (Abbott et al., 2010, s. 22; Sarens & 

De Beelde, 2006b, s. 219). Ahmad och Taylor (2009, s. 917) menar att om det föreligger en 

konflikt mellan professionens krav, ledningen och internrevisorns egna värderingar kan det 

skapa problem och påverka internrevisorns sätt att agera oberoende. 

 

Internrevisorns position i företaget med dubbla roller, säkrings- och konsultrollen, kan därför 

skapa en inneboende rollotydlighet och rollkonflikt (Ahmad & Taylor 2009, s. 899-900; Soh & 

Martinov- Bennie, 2011, s. 612). Rollkonflikt och rollotydlighet kan påverka en individ och 

resultera i att denne minskar sitt engagemang och åtagande till sin roll eller arbete. Om 

internrevisorer upplever en rollkonflikt eller rollotydlighet kan engagemanget och intresset att 

verka oberoende därför minska (Ahmad & Taylor, 2009, s. 916-917).  

 

Eftersom ledningen ofta har ett stort inflytande på internrevisorns arbete föreligger det en risk 

att samarbetet mellan internrevisorn och ledningen, under konsultarbetet, kan underminera 

internrevisorns professionella och oberoende syn (Van Peursem, 2004, s. 379, 389; Christopher 
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et al., 2009, s. 214-215). Det finns därför en risk att internrevisorn inte agerar oberoende om 

internrevisorn upplever att ledningen ser denne som en partner och en del i deras arbetslag. 

Detta kan medföra att internrevisorn snarare arbetar mer för att uppnå ledningens egna mål och 

intressen än utifrån sina egna ansvarsuppgifter, något som inte är i enighet med professionens 

standarder (Christopher et al., 2009, s. 213; IIA, 2013b, s. 18). De Zwaan et al. (2011, s. 593-

594) har i sin studie funnit att internrevisorer är mindre benägna att rapportera potentiella risker 

till ledningen om de själva tidigare varit med i utförandet av dem, såsom budget, riktlinjer och 

affärsstrategier. Det kan exempelvis bero på att internrevisorn är rädd att sitt rykte skadas om 

det senare visar sig att dennes involvering och konsultation bidragit till en försämrad risknivå. 

Internrevisorns oberoende kan därför försämras vid en hög involvering i affärsprocesser. 

Ytterligare en aspekt som kan skada internrevisorns oberoende är om internrevisorn upplever 

att dennes rapportering kan få konsekvenser för framtida karriärmöjligheter i organisationen 

om ledningen kritiseras (Christopher et al., 2009, s. 203; Goodwin & Yeo, 2001, s. 107). 

 

Roussy (2013, s. 567) menar att en förutsättning för att internrevisorn ska verka oberoende är 

att denne har en stark integritet och inte låter sig påverkas av ledningen. Vidare ska 

internrevisorn inte vara allt för involverad i ledningens arbete och beslutsprocesser eftersom 

det kan hota internrevisorns bedömningar. I den nya definitionen av IIA framgår det att 

internrevisorer måste vara oberoende vid utförandet av konsultarbete och inte ta på sig ett 

ledningsansvar samt att de varken ska influeras av sina egna eller andras intressen (IIA, 2013a, 

s. 2). 

 

Internrevisorns dilemma med att både ha en säkrings- och konsultroll skapar problematik kring 

internrevisorns förmåga att verka oberoende. Detta har medfört konsekvenser och Roussy 

(2013, s. 568) påstår att internrevisorerna i Kanada tvingats utveckla en ny form av oberoende, 

“det gråa oberoendet”, för att kunna utföra båda rollerna som oberoende granskare och konsult 

utan att frångå professionens riktlinjer om ett etiskt agerande. Internrevisorerna tänjer och 

kompromissar därmed på sitt oberoende för att kunna agera konsultativt och värdeskapande i 

organisationen för att samtidigt försöka efterleva professionens riktlinjer. 

 

Ett grått oberoende kan därför underlätta internrevisorns arbete och förhållningssätt till den 

komplexa kontext denne befinner sig i och dilemman som kan uppstå i dennes roll, utan att göra 

avsteg från IIAs standarder (Roussy, 2013, s. 568). Även Brody och Lowe (2000, s. 174-175) 

samt Body et al. (2014, s. 231-232) ansåg att internrevisorer ibland åsidosätter professionens 

krav på oberoende då de utför konsultuppdrag. Det föreligger därför ett intresse att närmare 

undersöka internrevisorns konsultroll och hur den kan påverka internrevisorns oberoende. 

  

1.3 Forskningsgap 
Forskningen som fokuserar på internrevisorns oberoende är begränsad. Ytterligare forskning 

inom detta område är viktig för att bidra till förståelsen för internrevisorns eventuella konflikt 

som kan uppstå mellan säkrings- och konsultrollen, eftersom konsultrollen genom åren har 

blivit en betydande del av internrevisorns arbete (Stewart & Subramaniam, 2010, s. 328, 355). 

Mycket talar även för att internrevisorns konsultuppgifter kommer att utgöra en allt större del 

av internrevisorns arbete i framtiden, då deras värdeskapande i organisationen anses bidra till 

positiva effekter för företaget och professionens utveckling (Selim et al., 2009, s. 10). Det finns 

därför en ökad efterfrågan på studier som belyser internrevisorns konsultroll, med avseende på 
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deras ökade involvering i företagets operationella och värdeskapande processer, och hur detta 

påverkar oberoendet (Soh & Martinov- Bennie, 2011, s. 618). Denna studie kan därför bidra till 

att fylla en del av forskningsgapet genom att närmare studera internrevisorns konsultroll och 

dennes oberoende.  

 

Tidigare studier har identifierat olika aktiviteter och företeelser som är signifikanta hot mot 

internrevisorns oberoende. Det är därför intressant att sammanbinda dessa med variabler som 

kan härledas till konsultrollen. En sådan kombination av variabler kan ligga till grund för att 

identifiera vilka signifikanta samband som föreligger mellan konsultrollen och internrevisorns 

oberoende. En studie som sammanför flertalet teorier inom området rekommenderas och 

efterfrågas i litteraturen för att mer fullständigt klargöra samband och hot mot internrevisorns 

oberoende (Stewart & Subramaniam, 2010, s. 356). 

 

En allt mer komplex affärsvärld har inneburit lagförändringar med ökade regleringar kring 

bolagsstyrning och företags finansiella rapporteringar där också internrevisionens funktion har 

påverkats av förändringarna (Cohen et al., 2010, s. 751-752). Det är därför sannolikt att 

misstänka att innebörden och omfattningen av internrevisorns konsultroll också har förändrats 

med förändringarna i omvärlden. Den främsta forskningen som behandlar konsultrollen och 

internrevisorns oberoende utfördes i början av millenniumskiftet, kort efter införandet av IIAs 

nya definition för internrevision. Exempel på dessa studier är Brody och Lowe (2000), Goodwin 

och Yeo (2001), Mutchler (2003) och Van Peursem (2004).  Det är därför intressant att studera 

konsultrollen mer specifikt i en nyare tappning för att undersöka huruvida IIAs nya definition 

av internrevision och den ständigt utvecklade kontexten kan ha påverkat internrevisorns 

konsultroll och dennes oberoende. Tidsperspektivet är viktigt att ta hänsyn till eftersom 

lagförändringar samt politiska- och sociala förändringar påverkar miljön på nationell och 

internationell nivå, vilket sedan har påverkan på företag och deras prioriteringar på 

internrevisionen (Selim et al., 2009, s. 22). 

 

Internrevisionens syfte, omfattning och struktur kan se olika ut beroende på land eller miljö 

som internrevisionen utförs i (IIA, 2013b, s. 4). I studien av Selim et al. (2009, s. 21) framkom 

det att konsultrollen skiljde sig mellan olika länder i Europa vilket gjorde att internrevisorernas 

oberoende påverkades olika. Anledningen var att konsultrollen hade utvecklats och tagit olika 

riktningar i de studerade länderna sedan den nya definitionen av internrevision infördes. 

Forskarna rekommenderar därför vidare studier som visar hur internrevisorns konsultroll 

utvecklats och ser ut i olika länder. Detta skapar incitament att genomföra en studie i Sverige 

eftersom sådana studier saknas. Troligtvis är den svenska konsultrollen inte exakt likadan som 

någon av de studerade länderna uppvisat då det föreligger kulturella och demografiska 

skillnader bland länder. Majoriteten av forskningen som undersökt internrevisorns utvecklade 

roll har studerats i USA av exempelvis Stefanik et al. (2012), Hass et al. (2006), Carcello et al. 

(2005) samt Brody och Lowe (2000). Även i Australien och Nya Zeeland finns en del studier, 

exempelvis Van Peursem (2004; 2005), Leung (2011) och Christopher et al. (2009). I Europa 

är majoriteten av studierna kring området begränsade till Italien, genomförda av Selim et al. 

(2009) samt Arena och Azzone (2009). Genom att utreda internrevisorns nutida konsultroll och 

dess påverkan på dennes oberoende i Sverige kan studien därmed bidra till att fylla det 

teoretiska forskningsgap som finns. 
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En ökad insikt i hur internrevisorns konsultroll kan påverka dennes oberoende kan även bidra 

till att göra organisationer och ledare samt IIA medvetna om konsultrollens för- och nackdelar. 

Därmed kan denna studie praktiskt bidra till att skapa ett underlag för organisationer för att 

utveckla och effektivisera internrevisorns arbete. Enligt Allergini et al. (2006, s. 845) samt 

Stewart och Subramaniam (2010, s. 356) har det blivit allt viktigare att förstå konsultrollen 

eftersom den tagit en större plats på internrevisorns agenda. Detta har medfört att 

internrevisorns oberoende har ifrågasatts när internrevisorn måste kombinera sin säkrings- och 

konsultroll, vilka ibland kan vara motstridiga (Ahmad och Taylor, 2009, s. 917; Roussy 2013, 

s. 568).  Det finns därför ett intresse att närmare undersöka internrevisorns konsultroll och 

klargöra vilka samband det finns mellan internrevisorns konsultroll och dennes oberoende.  

 

1.4 Problemformulering 
Vilka samband finns det mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende? 

 

1.5 Syfte 
Studien syftar till att identifiera och beskriva vilka samband det finns mellan internrevisorns 

konsultroll och dennes upplevda oberoende. Detta kommer att genomföras genom att identifiera 

och testa vilka faktorer i konsultrollen som är kritiska för internrevisorns upplevda oberoende. 

Studien kan därmed bidra med att skapa ett underlag för organisationer att förebygga hot mot 

internrevisorns oberoende, vilket kan främja en effektivare internrevision.  

Studiens syfte uppfylls genom att: 

 

- Undersöka om internrevisorn kan kombinera säkrings- och konsultrollen på ett lämpligt sätt 

med avseende på dennes upplevda oberoende. 

- Beskriva huruvida internrevisorns karriärmål påverkar dennes upplevda oberoende i 

konsultrollen.  

- Beskriva sambandet mellan konsultrollen och internrevisorns relation till ledningen, 

organisationen samt professionen, och vilken påverkan de har på internrevisorns upplevda 

oberoende.   

 

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till internrevisorns perspektiv och dennes relation till ledningen i 

organisationen. Det beror på att hotet mot internrevisorns oberoende till största del utgörs av 

internrevisorns eget förhållningssätt och hur denne väljer att hantera situationen samt att 

konsultarbetet utförs i huvudsak i samarbete med ledningen. Involvering från 

revisionsutskottets sida har i studier visat sig påverka internrevisorns förmåga att verka 

oberoende. Vi väljer dock att inte närmare undersöka internrevisorns relation till 

revisionsutskottet och dess påverkan på oberoendet. Anledningen är att det är relationen till 

ledningen som är centralt i internrevisorns konsultroll eftersom konsultationen är ämnad för 

ledningen.  

 

Studien kommer enbart att omfatta internrevisorer som är medlemmar i Internrevisorernas 

förening i Sverige (IIA Sverige). Anledningen är att studien ämnar undersöka internrevisorer i 

Sverige med formella internrevisorspositioner i sina organisationer och som använder sig av 

professionens standarder, vilka IIA utformat. Detta motiverar vi med att internrevisorerna ska 

ha så lika förutsättningar som möjligt i sitt arbete med liknande bakgrund och förståelse för 
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internrevision, vilket IIA förmedlar till sina medlemmar. Eftersom alla IIAs medlemmar 

använder standarderna har de också en förståelse om vad som bör efterlevas i yrket som 

internrevisor. 

 

Det kan vara relevant att även studera revisionskvaliteten eftersom internrevisorns oberoende 

har en direkt koppling till internrevisionens kvalitet. Inom det valda ämnesområdet avser vi 

dock att endast undersöka internrevisorns påverkan på oberoendet. Det beror på att begreppet 

kvalitet har flera olika definitioner och innefattar flera olika parametrar. Om även 

internrevisionens kvalitet integrerades i studien skulle den bli allt för omfattande utifrån den tid 

som finns till förfogande för uppsatsen. Vi har därför valt att avgränsa oss till att undersöka 

begreppet oberoende eftersom oberoende, enligt IIA, är det viktigaste kriteriet för att 

internrevisorn ska utföra en effektiv internrevision med god kvalitet. 
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel börjar vi med att ge läsaren en förståelse för våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper inom revision, vilket kan underlätta läsarens kritiska granskning av studien och dess 

resultat. Vi förklarar vidare varför vi har en objektivistisk verklighetssyn, vilken sedan ligger 

till grund för en positivistisk kunskapssyn. Vidare redogör vi för studiens perspektiv och varför 

studien ska genomföras med en deduktiv forskningsansats och kvantitativ undersökningsmetod. 

Avslutningsvis presenterar vi hur vi genomfört studiens litteratursökning samt hur vi har 

utvärderat studiens litteraturkällor.   

 

2.1 Förförståelse 
För att läsaren kritiskt ska kunna reflektera och få en rättvis bild över studien och för att den 

ska vara förtroendeingivande är det viktigt att redogöra för forskarens förförståelse inom 

området, vilket kan komma att påverka studiens resultat. Johansson Lindfors (1993, s. 25) 

förklarar att forskarnas förförståelse utgörs av de erfarenheter och kunskaper som de har innan 

studiens genomförande. Våra tidigare erfarenheter och kunskaper inom området kan influera 

studiens genomförande och resultat och därför redogör vi för våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper. 

 

Vi läser båda två på civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan vid Umeå universitet med 

en företagsekonomisk inriktning. Under studietiden har vi inriktat oss mot redovisning och har 

läst redovisning på grundläggande och avancerad nivå. Kurserna inom redovisning har gett oss 

erfarenhet och kunskap om bokföring samt hur finansiella rapporter upprättas, vilket sker på 

liknande sätt oberoende extern- och internrevision. En av oss har läst revision och redovisning 

på avancerad nivå i Umeå medan den andra har studerat revision och redovisning på avancerad 

nivå i Nya Zeeland. Gemensamt är att vi har läst färre kurser inom revision än inom redovisning. 

Trots detta anser vi ändå att vi har skapat oss en förståelse för yrket revisor, vilket bygger på 

att granska den bokföring som gjorts samt även betydelsen av revisorns oberoende i sitt arbete. 

Den praktiska kunskap som vi har inom området revision har vi fått genom deltagande i PwCs 

casedag Audit Practise och EYs utbildningsdag Talent Day där vi fått uppleva hur det är att 

vara revisor för en dag.  

 

Vi hade inga direkta kunskaper eller erfarenheter inom just området internrevision innan vi 

påbörjade studien. Det gjorde att vi inledde arbetet med att skapa oss en förståelse och insikt 

om ämnet genom att läsa in oss på tidigare forskning och teorier om internrevision. Vi insåg 

tidigt att internrevision liknade den externa revisionen i flera aspekter där vissa problem är 

återkommande. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är att internrevisorn är anställd av 

företaget som revisionen ska genomföras på till skillnad från den externa revisorn. Med detta i 

åtanke, utöver vår förförståelse, gick vi vidare med att angripa problemet om internrevisorns 

konsultroll och dennes upplevda oberoende. Därmed är det sannolikt att våra val och argument 

för studien påverkas utifrån erfarenheterna vi har inom extern revision men samtidigt menar vi 

att dessa erfarenhet och kunskaper är vitala för den fortsatta studien.  Exempelvis utgår vi från 

extern revision när vi bearbetar information om internrevision eftersom det kan underlätta att 

placera ny information i en kontext. Fördelen med att våra kunskaper och erfarenheter inom 

internrevision är begränsade är att vi påbörjar studien med ett öppet sinne kring området.  
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2.2 Verklighetssyn  
Forskarens uppfattning om den verklighet som studeras påverkar studiens genomförande 

(Bryman & Bell, 2005, s. 27). Den objektiva verklighetssynen inom ontologin bygger på 

samspelet mellan världen och dess individer, vilket betraktas utifrån en objektiv ståndpunkt 

(Hodgkinson & Starkey, 2012, s. 608). Det innebär att vi som forskare vill studera och analysera 

verkligheten med internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende utifrån. Vi vill 

därmed inte påverka internrevisorns verklighet genom att involvera oss med internrevisorn som 

ska studeras. Av den anledningen syftar vi därför inte på att bli en del av internrevisorns 

verklighet eller skapa en djupare förståelse för internrevisorn och dennes interaktion med andra, 

vilket Justesen och Mik Meyer (2010, s. 21) beskriver som den konstruktionistiska 

verklighetssynen. Inom konstruktionismen ligger tyngdpunkten på att forskarna vill tolka och 

förstå hur sociala aktörer påverkar sin omgivning, det är således individernas handlingar som 

konstruerar verkligheten i vilken forskaren också kan vara delaktig (Justesen & Mik Meyer, 

2010, s. 21-22). 

 

Den objektivistiska verklighetssynen grundar sig på att det bara finns en verklig verklighet, 

vilken kommer att te sig på ett exakt likadant sätt oberoende vem som studerar verkligheten 

(Andersen, 1994, s. 111-112). Det beror på att de sociala aktörerna i världen formas av yttre 

faktorer som exempelvis regler och normer i sin omgivning, vilka aktörerna inte kan påverka 

(Bryman, 2011, s. 36). Utifrån studien är det således företaget, som internrevisorn är verksam 

inom, och IIAs standarder som påverkar internrevisorns förhållningssätt och agerande. 

Internrevisorn själv påverkar och skapar därmed inte sin egen verklighet i organisationen. 

Därmed kommer samtliga forskare som betraktar internrevisorn och dess kontext att se samma 

övergripliga företeelser i den studerade situationen. Eftersom studien ämnar att identifiera och 

beskriva vilka samband som finns mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda 

oberoende kommer vi förhålla oss till en objektiv verklighetssyn då vi snarare vill studera 

internrevisorns agerande och inte djupare förstå det.  

 

2.3 Kunskapssyn 
Studiens syfte är att identifiera och beskriva samband mellan internrevisorns konsultroll och 

dennes upplevda oberoende. Bryman och Bell (2005, s. 26) förklarar att en positivistisk 

kunskapssyn lämpar sig då en studie har som avsikt att förklara eller identifiera samband mellan 

företeelser. Eftersom vi har antagit en objektivistisk verklighetssyn ser vi internrevisorns 

konsultarbete som ett socialt fenomen där de har fasta standarder och riktlinjer de måste arbeta 

efter. I internrevisorns verklighet finns det därför regelbundenheter som övergripligt kan 

studeras genom att identifiera och beskriva dess generella samband.  

 

Vidare strävar den positivistiska kunskapssynen att forskaren ska återge en objektiv bild av 

verkligheten där forskaren distanserar sig från det som ska studeras (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 44). Om forskaren däremot vill tolka eller försöka förstå verkligheten, influerat av egna 

värderingar, är den hermeneutiska kunskapssynen mer lämplig (Johansson Lindfors, 1993, s. 

44). Studien har till avsikt att beskriva grundläggande och generella företeelser i internrevisorns 

konsultroll genom att identifiera samband mellan konsultrollen och internrevisorns upplevda 

oberoende. Vi har därför intresset att objektivt studera internrevisorns verklighet och därmed 

inte påverka det empiriska materialet under insamlingen genom egna tolkningar och 

värderingar.   
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Svenning (2003, s. 27) påpekar dock att det är svårt för en forskare att enbart ha en positivistisk 

eller hermeneutisk kunskapssyn och därmed utesluta det ena från det andra. Vi strävar efter att 

upprätthålla vår objektivitet för att kunna studera internrevisorns konsultroll och dess påverkan 

på internrevisorns upplevda oberoende, således tillämpar vi den positivistiska kunskapssynen. 

Vidare anser vi dock att det är i princip omöjligt att enbart vara positivistisk eller hermeneutisk 

eftersom externa faktorer och forskarens egna värderingar omedvetet kommer att påverka 

forskningen. Trots dessa svårigheter anser vi att vår kunskapssyn ligger betydligt närmare ett 

positivistiskt synsätt än ett hermeneutiskt.  

 

2.4 Forskningsansats 
Enligt Hyde (2000, s. 82) finns det flera typer av forskningsansatser som kan användas för att 

finna ny kunskap, där deduktiv och induktiv forskningsansats är de mest tillämpade. Studien 

syftar till att identifiera och beskriva samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes 

upplevda oberoende, där vi utgår från tidigare forskning och befintliga teorier inom området 

som vi kan tillämpa på studiens problem. Att utgå från redan befintliga teorier för att förklara 

företeelser är ett tillvägagångssätt som Wallén (1996, s. 47) definierar som deduktiv 

forskningsansats.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi härlett hypoteser som ligger till grund för studiens 

empiriska undersökning. Wallén (1996, s. 47-48) samt Patel och Davidson (2003, s. 26) 

förklarar att använda befintlig teori som grund till formulering av hypoteser, vilka sedan 

bekräftas eller förkastas, är en vanlig strategi i den deduktiva forskningen. Studiens hypoteser 

kommer även användas som hjälp för att analysera det empiriska materialet utifrån studiens 

teoretiska referensram i syfte att identifiera samband i internrevisorns konsultroll och dennes 

upplevda oberoende. 

 

En induktiv ansats bygger däremot på att forskaren vill skapa nya teorier och använder sig 

därför inte av redan befintliga teorier (Glaser & Strauss, 1967, s. 43). Bryman och Bell (2005, 

s. 24-25) påpekar också att den induktiva ansatsen syftar på att forskaren är involverad och 

integrerar med forskningens data där de teoretiska koncepten skapas och bekräftas under 

forskningsprocessens gång. Detta är dock ingenting som vi är intresserade av eller ämnar att 

göra eftersom vi vill testa befintliga teorier på internrevisorns kontext och därigenom bekräfta 

eller förkasta tidigare studier.  

 

2.5 Undersökningsmetod 
Av våra tidigare val att anta en positivistisk kunskapssyn och en deduktiv forskningsansats 

faller det naturligt att också välja den kvantitativa undersökningsmetoden. Kvantitativ 

forskning förutsätter ofta en deduktiv forskningsansats där studiens genomförande har en 

regelmässig ordningsföljd (May, 2013, s. 44). 

 

Studien har till avsikt att identifiera samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes 

oberoende. Vi anser att en statistik undersökning kan möjliggöra detta. Med en kvantitativ 

undersökningsmetod har vi enligt Svenning (2003, s. 75) möjlighet att utgå från studiens 

teoretiska referensram och översätta de teoretiska begreppen till numeriska värden för att sedan 

statistiskt testa sambanden mellan begreppen.  Med denna metod är det därmed möjligt att 

studera internrevisorns konsultroll och identifiera om det föreligger något signifikant samband 
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mellan konsultrollen och dennes upplevda oberoende. Detta skapar en bild av internrevisorns 

arbete och de hot som kan föreligga som följd av arbetet i konsultrollen. Svenning (2000, s. 67-

68) förklarar att den kvantitativa forskningen bygger på att just skapa en bild och förklara 

verkligheten genom statistiska sammanhang. Motsatsen är den kvalitativa forskningen som 

syftar på att djupare förstå hur individers subjektiva handlingar påverkar verkligheten och 

varför den ser ut som den gör (Hyde, 2000, s. 84).  

 

Vidare menar Hyde (2000, s. 84) samt Bryman och Bell (2005, s. 129-131) att möjligheterna 

till statistisk generalisering är den främsta anledningen till varför den kvantitativa metoden 

används. Eftersom vi är intresserade att kunna applicera studiens resultat på en större 

population, utöver de internrevisorer som deltagit i studiens undersökning, ser vi därför fördelar 

med att använda en kvantitativ undersökningsmetod. 

 

Holme och Solvang (1997, s. 81) förklarar att nackdelen med den kvantitativa 

undersökningsmetoden är att den blir betydligt mer styrd än den kvalitativa metoden eftersom 

den förstnämnda har en logisk och förbestämd struktur som forskaren bör följa. En annan 

nackdel vid en kvantitativ undersökningsmetod kan även vara att en djupare förståelse för 

studiens problem blir lidande eftersom det ofta är mer komplext än vad statistiken visar från 

numerisk data (Denscombe, 2009, s. 364). Trots nackdelarna anser vi ändå att den kvantitativa 

undersökningsmetoden är lämpligare att använda eftersom vi framförallt söker en bredd och 

inte ett djup för att beskriva vilka samband det finns mellan internrevisorns konsultroll och 

dennes upplevda oberoende.  

 

2.6 Perspektiv 
Svenning (2003, s. 22-24) förklarar att läsaren måste vara medveten om vilket perspektiv som 

har valts för att denne ska kunna tolka data och resultat utifrån samma perspektiv som forskaren 

gjort. Studiens fokuserar på internrevisorns arbete i konsultrollen och hur det påverkar dennes 

upplevda oberoende. Internrevisorn måste hantera sin dubbla roll på ett lämpligt sätt och 

efterleva professionens krav på oberoende. Studien antar därför ett perspektiv utifrån 

internrevisorns egna preferenser av sin situation och sitt oberoende.  

 

Företagsledningen är högst beroende av internrevisorns arbete för att verksamheten ska fungera 

effektivt. Eftersom studien bidrar till att identifiera och beskriva vilka faktorer i internrevisorns 

konsultroll som är kritiska mot dennes upplevda oberoende, kan således internrevisorns arbete 

effektiviseras om dessa förebyggs. Vidare kommer därför studien även att anta ett perspektiv 

utifrån företagsledningen där internrevisorns effektivitet i sitt arbete bidrar till värdeskapande 

och gynnar företagets internkontroll samt riskhantering. 

 

2.7 Litteratursökning 
Litteratursökningen utgör en betydande del av studien och lägger grunden för studiens 

tillförlitlighet och den teoretiska referensramen (Bryman & Bell, 2005, s. 581). Studiens 

litteratursökning är noggrant genomförd där vi började med att skapa en förståelse om 

internrevision eftersom vi inte hade någon tidigare erfarenhet eller kunskap inom ämnet. 

Studiens förarbete bestod därav att vi läste ett tjugotal artiklar inom området internrevision för 

att skapa en överblick över forskningsområdet och dess utveckling. 

 



11 
 

Till en början läste vi alla typer av studier som behandlade området internrevision för att finna 

inspiration till ett undersökningsområde som kunde bidra till forskningen. Under den pågående 

litteratursökningen insåg vi att forskningen om internrevisorns konsultroll och kombinationen 

med den traditionella säkringsrollen ökat under de senaste åren. Forskare som Roussy (2013), 

Sarens och De Beelde (2006b) samt Soh och Martinov Bennie (2011) är bara några som 

genomfört studier kring detta område. Däremot är utbudet på studier som specifikt behandlar 

internrevisorns konsultroll och dennes oberoende underrepresenterat. Därför såg vi möjligheten 

att bidra till forskningen genom att vidare undersöka vilka samband det finns mellan 

internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende. 

 

Litteratursökningen pågick under cirka fyra veckor där vi till en början endast sökte artiklar och 

studier direkt förknippade med området internrevision. De sökord som användes i början var: 

internal auditing, objectives of internal auditing, internal auditor, role of internal auditors, 

internal auditing in corporate governance, evolution of internal auditing, consulting, 

consultant. Sökorden användes i olika kombinationer och böjelser. Under den pågående 

undersökningsfasen fick vi bättre inblick i forskningsområdet och vad som föreföll vara viktiga 

begrepp för att finna ytterligare information. Detta gjorde att sökorden kontinuerligt 

avsmalnades för att finna djupare och mer specifik information.  Sökorden utvecklades till att 

även innefatta: consultancy services, non audit services, changing role, dual role, value adding, 

independence. Vi la även till Sweden och Europe då många studier som vi fann var gjorda i 

Australien, Nya Zeeland och USA. Den mesta av forskningen från Europa kommer från Italien 

och Belgien medan forskningen inom det valda undersökningsområdet är ytterst begränsad i 

Sverige.  

 

Internrevision är ett brett forskningsområde där många olika akademiska discipliner ingår. 

Studierna inom internrevision baseras ofta på organisatoriska och psykologiska 

forskningsområden exempelvis roll- och agentteori, engagemang och identifiering (Stefanik et 

al., 2012, s. 39; Ahmad & Taylor, 2009, s. 899; Eulerich, 2013, s. 57; Roussy, 2013, s. 557). 

Därför har vi även använt teorier kring dessa områden, vilka återfinns i den teoretiska 

referensramen. Sökord som då har använts är: role theory, social identification, role conflict, 

agency theory.  

 

Litteratursökningen gjordes i databaserna EBSCO HOST, Academic Research Elite, Business 

Source Premier, Umeå universitets egen databas, Emerald Insight samt Google Scholar. Google 

Scholar var ett användbart verktyg att utgå ifrån eftersom sökningen ger många träffar. Däremot 

är möjligheterna att specificera sökningarna begränsade. Artiklar vi fann i Google Scholar sökte 

vi sedan vidare på i de andra databaserna där vi kunde specificera sökningen betydligt bättre 

och bland annat endast innefatta fackgranskade tidskrifter. Detta gjordes för att säkerställa 

artiklarnas tillförlitlighet och äkthet. För att finna litteratur om studiens vetenskapliga 

utgångspunkter och undersökningsmetod använde vi oss främst av Umeå universitetsbiblioteks 

samling av metodlitteratur. 

 

 

 



12 
 

2.8 Utvärdering av litteraturkällorna 
Den litteratur vi funnit i databaserna, med hjälp av sökorden, har utvärderats utifrån dess 

relevans till studiens frågeställning. Vi sorterade artiklarna genom att läsa deras 

sammanfattningar och endast välja artiklar från välkända och framstående tidskrifter, vilket 

ökar tillförlitligheten på studien. Om vi ansåg att artikelns sammanfattning låg inom ramen för 

studiens område valde vi att läsa hela artikeln och fortsätta sökningen systematiskt genom att 

studera artikelns referenslista för att finna ytterligare litteratur. Tidskrifterna som varit mest 

framträdande inom forskningen kring revision, vilka de använda artiklarna även är publicerade 

i, är: Managerial Auditing Journal, International Journal of Auditing och Auditing and 

Accountability Journal. Artiklarna i dessa journaler är ofta hårdare granskade för att få 

publiceras, vilket ökar deras tillförlitlighet. Artiklar publicerade av IIAs forskningsstiftelse har 

även använts, vilka har refereras till i tidigare fackgranskade studier och är därigenom 

kontrollerade och tillförlitliga. 

 

Thurén (2013, s. 45) menar att en viktig aspekt för att bedöma en källas äkthet är att säkerställa 

att källan är oberoende och inte har tolkats av andra forskare. Sekundärkällor är därför mindre 

tillförlitliga än grundkällor. Vi har, av den anledningen, i största utsträckning undvikit att 

använda oss av sekundärkällor för att säkerställa att källorna är sanningsenliga och inte har 

omtolkats. I enstaka fall har dock grundkällan inte gått att finna i de databaser som vi sökt i på 

grund av att källan är gammal eller att källan inte är elektronisk. Dessa artiklar har dock 

refererats enhetligt till i fler än en artikel och vi har då utvärderat källan som giltig och 

sanningsenlig. Detta stöds av Thurén (2013, s. 78) som menar att en källa ska bekräftas av minst 

två oberoende källor för att källan ska vara trovärdig. 

 

Vi har använt oss av de senaste publiceringarna inom det relevanta forskningsområdet, 

internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende. Detta eftersom den färskaste 

forskningen beskriver dagens situation bäst (Ejvegård, 2003, s. 64). Dock är den samtida 

forskningen inom detta område fortfarande litet och begränsat, vilket resulterar i att mycket av 

den forskning som studien baseras på har utförts i början av sekelskiftet. Vi anser dock att de 

tidigare studierna som exempelvis Goodwin och Yeo (2001), Mutchler (2003), Nagy och 

Cenker (2002), Van Peursem (2004) för att nämna några, är relevanta eftersom den samtida 

forskningen om internrevisorns säkrings- och konsultroll utgår ifrån dessa äldre studier för att 

beskriva internrevisorns arbete och roll. De tidigare studierna från början av sekelskiftet 

uppkom efter att den nya definitionen av internrevision införts år 1999. Studierna har haft 

betydelse för utvecklingen av internrevisorns arbete och därför anser vi att de tidiga källorna 

fortfarande är relevanta och användbara för denna studie. 

 

Andra tidiga källor som använts ingår främst i teorikapitlet där rollteorin, sociala 

identitetssteorin samt emotionellt engagemang behandlas. Dessa källors relevans redogörs det 

även för i det specifika avsnittet där de ingår. Katz och Khan (1978) är pionjärer och grundare 

inom rollteorin där deras forskning sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Katz och Khan (1978) 

har bland annat använts inom internrevisionsforskningen av bland andra Ahmad och Taylor 

(2009) samt Roussy (2013) som beskriver internrevisorns hantering av sina dubbla roller och 

påverkan på oberoendet. Även Rizzo et al. (1970) som beskriver rollkonflikter är framstående 

och fortfarande aktuell inom dagens forskning om internrevisorns rollkonflikt och 

rollotydlighet. Överlag är grundkällorna inom forskningen om organisationsbeteenden tidiga, 
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så som Porter (1974), Tajfel (1981) samt Ashforth och Mael (1989), men fortfarande relevanta 

och trovärdiga eftersom de används av forskningen inom organisationsbeteenden än idag 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för den empiriska 

studien. Vi presenterar därmed teoriområden som vi anser kan appliceras på studiens valda 

problem och syfte.  Kapitlet börjar med en introduktion där teorierna presenteras för läsaren. 

Vidare får läsaren en teoretisk redogörelse för internrevisorns konsultroll och konceptet 

oberoende för att sedan presentera teorier som kan förklara de problem som kan uppstå till 

följd av internrevisorns konsultroll och hur det kan hota dennes oberoende. Avslutningsvis har 

en sammanfattande modell konstruerats för att illustrera och beskriva de olika teoridelarna 

och vilka samband som avses testas mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda 

oberoende. 

 

3.1 Introduktion 
Utifrån studiens problem och syfte presenterar vi sju relevanta teoriområden som utgör studiens 

teoretiska referensram. De valda teoriområdena är oberoende, konsultrollen, relationen med 

ledningen, rollteori, emotionellt engagemang och identifiering, granskning av eget utfört arbete 

och slutligen karriärmöjligheter. Innan dessa avsnitt presenteras kommer först ett 

bakgrundsavsnitt som behandlar internrevisorns funktion och uppgifter, lagförändringar som 

kommit att påverka internrevisorns arbete samt agentteorin för att ge läsaren en djupare 

förståelse för internrevisorns position och roll i företaget. Agentteorin förklaras eftersom den 

senare kan användas för att förklara internrevisorns handlingar, relationer och därigenom dess 

påverkan på oberoendet. 

 

Syftet med studien är att identifiera och beskriva vilka samband som finns mellan 

internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende. Det innebär att oberoende är ett 

centralt begrepp i studien. Därför inleds studiens teoretiska referensram med avsnittet som 

behandlar internrevisorns oberoende. Genom att placera detta avsnitt först möjliggör vi för 

läsaren att förstå innebörden av begreppet i de resterande teoriavsnitten. Därefter följer ett 

avsnitt om internrevisorns konsultroll, dess innebörd och hur den påverkar internrevisorns 

arbete i organisationen. Avsnitten om internrevisorns konsultroll fyller en viktig funktion för 

att kunna förklara vilka faktorer i konsultrollen som kan hota internrevisorns upplevda 

oberoende.  

 

Exempelvis kan relation med ledningen utvecklas under konsultarbetet och leda till att 

internrevisorn inte agerar oberoende, vilket inte är förenligt med standarderna. Därmed är en 

fördjupning inom detta område nödvändig för att beskriva vad i relationen mellan ledningen 

och internrevisorn som påverkar internrevisorns upplevda oberoende.  Eftersom internrevisorns 

roll i organisationen syftar till att både granska och konsultera kan det uppstå motstridigheter i 

internrevisorns roll som kan ge upphov till en rollkonflikt och rollotydlighet som internrevisorn 

kan ha svårt att hantera. Vidare kan rollkonflikten och rollotydligheten påverka internrevisorns 

upplevda oberoende. Internrevisorns emotionella engagemang till organisationen, identifiering 

med organisationen och identifiering med professionen kan även det påverka internrevisorns 

handlingar och kritiska granskning enligt tidigare studier. Av den anledningen ser vi det som 

naturligt att behandla dessa områden för att läsaren ska få en uppfattning om hur företeelserna 

sinsemellan påverkar varandra och varför dessa också kan utgöra hot mot internrevisorns 

upplevda oberoende.  

 

Dessa avsnitt följs sedan av en djupare genomgång av risken för att internrevisorn granskar eget 

utfört arbete till följd av arbetet i dennes konsultroll, vilket är ett resultat av att internrevisorn 

inte kan kombinera de dubbla rollerna på ett lämpligt sätt. Granskning av eget utfört arbete kan 
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inträffa och därför måste en förklaring ges till varför internrevisorns handlande i dessa 

situationer strider mot standardernas krav på oberoende. Teorikapitlets sista delar behandlar 

internrevisorns intentioner att byta position inom företaget och vilken påverkan det kan ha på 

den feedback som internrevisorn ger till ledningen under konsultarbetet. Det är viktigt att 

studera dessa två företeelser, feedback till ledningen och karriärmöjligheter, närmare eftersom 

internrevisorns oberoende kan skadas om den feedback som lämnas till ledningen är anpassad.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell av studiens teoretiska referensram, vilken 

förklarar konsultrollens variabler och samband som kan hota internrevisorns upplevda 

oberoende. Modellen ger läsaren en översikt över de teoriområden som behandlas i syfte att 

förenkla för läsaren att förstå studiens undersökningsområde samt vilka samband vi avser 

identifiera och testa. 

 

Det finns även andra teoriområden som kan vara relevanta för studiens problem och syfte vilka 

vi valt att inte behandla i studiens teoretiska referensram. Dessa områden är revisionsutskottets 

påverkan på internrevisorn och behovsteorier. Vi har valt att inte behandla revisionsutskottets 

påverkan på internrevisorns oberoende eftersom revisionsutskottet har betydligt större 

inflytande på säkringsarbetet än konsultarbetet. Vi har därför valt att endast förklara 

förhållandet mellan internrevisorn och revisionsutskottet utan att gå in djupare i relationen 

eftersom internrevisorns konsultarbete är ämnad för ledningen och därför fokuserar studien på 

denna part.  

 

Behovsteorier kan förklara internrevisorns oberoende eftersom dessa utgår från individens 

behov, vilka kan komma att påverka internrevisorns handlingar och agerande i konsultrollen. 

Vi har dock inget intresse att undersöka internrevisorns subjektiva och individuella motiv samt 

kognitiva bearbetning och hur det påverkar internrevisorns agerande i konsultrollen och dennes 

oberoende. Vi anser därför att behovsteorier skulle bli allt för omfattande och därför inte ligga 

inom ramen för studiens problem och syfte.  

 

3.2 Internrevisorns position och roll i organisationen 
IIA, standarder, certifiering, internrevisorn och internrevision 

IIA är en internationell branschorganisation för yrkesverksamma internrevisorer och verkar för 

att stödja professionen och utbilda internrevisorer. Branschorganisationen är en bidragande 

faktor för utvecklingen av internrevisorns profession eftersom de utvecklar och sätter 

standarderna för god internrevisionssed (Internrevisorerna, 2014c). Standarderna finns 

beskrivna i ett samlat dokument, International Professional Practices Framwork, med 

vägledning och riktlinjer som tillämpas i internrevisorns dagliga arbete (Internrevisorerna, 

2014d). Efter att internrevisorn varit verksam inom yrket i fem år kan denne välja att ta en 

certifiering genom IIA. Det betyder att internrevisorn har en formell position och en 

professionell kompetens som internrevisor. Vidare har internrevisorn i privata och offentliga 

organisationer en säkringsroll som skapar en större trygghet för myndigheter och företagsledare 

(Soh & Martinov- Bennie, 2011, s. 618; Gramling et al., 2004, s. 196). Som tidigare nämnt är 

internrevisorns konsultroll utformad att vara en värdeskapande resurs där internrevisorn 

kommer med förslag på förbättringsåtgärder för verksamheten. Därmed har internrevisorn både 

en säkrings- och konsultroll där denne måste förhålla sig oberoende (Ruud, 2003, s. 80).  

 Internrevisorn rättar sig efter IIAs definition av internrevision vilken är följande: 

”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att 

tillföra värde och förbättra verksamheten i olika organisationer. Internrevisionen hjälper 
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organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka 

effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser” (IIA, 2013b, s. 7) 

 

Lagförändringar 

Carcello et al. (2005, s. 117-118) och Cohen et al. (2010, s. 751-752) förklarade att efter flertalet 

bolagsskandaler och efterföljande finanskriser valde USA att införa den nya lagstiftningen 

Sarbanes- Oxley Act (SOX) år 2004 för företag på den amerikanska börsen, vilket kom att 

förändra internrevisorns förutsättningar och betydelse i bolagsstyrningen. Syftet med SOX var 

främst att förändra delar i publika företags bolagsstyrning genom att förbättra internkontrollen, 

minska förekomsten av bedrägerier och felaktigheter i företags finansiella rapportering samt 

även öka tillförlitligheten och ansvarstagandet hos företagsledningen (PwC, 2003, s. 1). Även 

Sverige insåg vikten av strängare och en mer reglerad bolagsstyrning efter flertalet skandaler 

(Kodgruppen, 2004, s. 2).  Svensk kod för bolagsstyrning infördes år 2005 och är baserad på 

regelverket SOX, men anpassad för den svenska kontexten i syfte att stärka förtroendet för 

näringslivet i det svenska samhället (Kodgruppen, 2004, s. 2-4). Koden är främst riktad för att 

förtydliga styrelsens ansvar att säkerställa den finansiella rapporteringens kvalitet samt 

ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den interna och externa revisionen. Koden kräver 

även att alla börsnoterade företag ska inrätta ett revisionsutskott i syfte att förbättra och 

säkerställa internkontrollen och företagets riskhantering, men det finns även icke börsnoterade 

företag som rättar sig efter koden och inför ett revisionsutskott för att säkerställa sin 

verksamhet (Kodgruppen, 2004, s. 2-4).  

 

Revisionsutskottet och bolagsstyrningens struktur 

Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka internrevisorns granskning av företagets 

finansiella processer, ledningsprocesser, effektiviteten av internkontrollen samt företagets 

riskhantering i syfte att förbättra dem (Deloitte, 2014). Revisionsutskottet koordinerar och 

övervakar därför internrevisorn och vidtar åtgärder kring eventuella riskområden som 

internrevisorn rapporterar till revisionsutskottet (Ruud, 2003, 79-80). Vidare rapporteras 

företagets internkontroll och riskhantering nerifrån och upp i organisationen. Internrevisorn har 

en direkt rapportering till styrelsen och revisionsutskottet gällande sin granskning av företagets 

status, internkontroll, riskhantering och ledningsprocesser (Zaman & Sarens, 2013, s. 512; 

Ruud, 2003, 79-80).  

 

Många studier behandlar bolagsstyrningens struktur samt förhållandet mellan de involverade 

aktörerna; styrelse, revisionsutskott och internrevisorn (Zaman & Sarens, 2013; Gramling 

2004; Cohen et al., 2010). Arbetsförhållandet mellan aktörerna i bolagsstyrningen har stor 

påverkan på internrevisorns prestationer och arbetssituation (Cohen et al., 2010, s. 770). Arena 

och Azzone (2009, s. 55-56) förklarar att interaktioner mellan internrevisorn och 

revisionsutskottet är viktig för att internrevisorns ska uppfylla ett framgångsrikt säkringsarbete 

och revisionsutskottet är i sin tur beroende av rapporteringen som internrevisorn tillhandahåller. 

De ökade regleringarna av bolagsstyrningen har medfört att internrevisorn arbetar närmare 

ledningen och revisionsutskottet (Hass et al., 2006, s. 838), vilket samtidigt innebär att 

internrevisionen möter hårdare granskning och övervakning från revisionsutskottets sida 

(Norman et al., 2010, s. 555; Zaman & Sarens, 2013, s. 497). Stewart och Subramaniam (2010, 

s. 333) har i sin studie kommit fram till att revisionsutskottet i vissa fall kan fungera som en 

säkerhetsåtgärd för internrevisorer att kunna upprätthålla sitt oberoende. Genom att 

internrevisorn har mandat från styrelse och ledning att utföra sitt arbete och att internrevisorn 

har ett starkt och oberoende revisionsutskott i ryggen har internrevisorn större potential att 

verka oberoende i sitt arbete (Goodwin och Yeo, 2001, s. 122-123; Abbott et al., 2010, s. 23). 
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3.3 Agentteorin 
Enligt Jensen och Meckling (1976, s. 308) innebär ett principal- och agentförhållande att en 

relation mellan två parter, en principal och en agent, står i förbindelse med varandra. Principalen 

är uppdragsgivare och delegerar arbete till agenten som i sin tur är uppdragstagare och utför 

arbetet. Adams (1994, s. 8) förklarar att agentteorin inte varit speciellt använd inom 

internrevisionen då forskarna inte ansett att teorin kan förklara internrevisorns relation till en 

annan part. Adams argumenterar däremot att agentproblem likväl kan uppstå i organisationer 

med internrevision som extern revision eftersom den förklarar rollen och ansvarstagandet hos 

internrevisorn gentemot företagsledningen. Utifrån studiens problem och syfte är det relevant 

att använda och applicera agentteorin med utgångspunkt ur internrevisorns och ledningens 

relation eftersom en agentrelation mellan dessa två parter kan påvisas vid flera tillfällen. 

 

Adams (1994, s. 8) förklarar att teorin syftar på att både principalen och agenten försöker vinna 

så mycket som möjligt genom sin relation respektive position. Agenten kommer i sin 

uppdragsposition att försöka dra nytta av situationen för att tillfredsställa egna intressen, vilket 

innebär att agenten inte alltid kommer att agera utifrån principalens bästa. På detta sätt uppstår 

agentkostnader mellan principalen och agenten (Ross, 1973, s. 134). Ur ett företags synvinkel 

kommer ledningen att ta principalens roll och internrevisorn är således agenten. Internrevisorn 

arbetar på ledningens uppdrag eftersom den vill säkerställa att processerna i företaget blir 

granskade. Därmed blir ledningen beroende av att internrevisorn utför granskningen korrekt 

och agerar utifrån företagets bästa. Ledningen är själv inte kapabel att kontrollera om 

internrevisorn alltid agerar utifrån ledningens önskemål utan måste således lita på 

internrevisorns omdöme att denne fattar beslut som ligger i ledningens intresse, vilket beskriver 

hur agentkostnader uppstår i praktiken. 

 

Principalen kan försöka att reglera dessa agentkostnader genom att ingå ett kontrakt med 

agenten där det framgår vad internrevisorn tillåts ansvara för i sina arbetsuppgifter och att denne 

agerar konsistent med ledningens riktlinjer (Adams, 1994, s. 8). Nackdelen är att utformningen 

och kostnaden av dessa kontrakt kan minimera fördelarna. Om kontraktet inte utformas helt 

fullständigt leder det ofta till att agentens och principalens olika målsättningar ändå kommer att 

antydas i deras olika utförande och senare leda till konflikter (Fama & Jensen, 1983, s. 462). 

För företagets del kan det innebära att internrevisorn inte tar hänsyn till vad som avtalats med 

ledningen och istället agerar utifrån eget intresse. 

 

3.3.1 Informationsasymmetri 
Vid ingående av kontraktet, såväl före som under kontraktstiden, kommer principalen och 

agenten att ha tillgång till olika information om organisationen (Akerlof, 1970, s. 489). Vidare 

beskriver Akerlof (1970, s. 493) den asymmetriska informationen som ett informationsgap 

mellan principalen och agenten där någon av parterna har mer information än den andra.  

 

Akerlof (1970, s. 492-493) förklarar att dold information innebär att den ena parten i relationen 

har tillgång till information som den andra parten inte har. Den ena parten kan således skapa ett 

informationsövertag som denne kan använda i egen vinning gentemot den andra parten. Detta 

skapar problem när sådana situationer uppstår eftersom agenten inte agerar med hänsyn till vad 

som är bäst för principalen. Utifrån studiens problem och syfte utgörs, som nämnt tidigare, 

agenten av internrevisorn och principalen avses vara ledningen. Internrevisorn kan i vissa 

situationer medvetet välja att inte redovisa all information som finns tillgänglig för ledningen 

med syfte att dra fördel ur situationen. Exempelvis påstår Christopher et al. (2009, s. 214-215) 
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att internrevisorn inte alltid rapporterar oegentligheter till ledningen eftersom de inte vill 

kritisera den om det kan försvåra framtida karriärmöjligheter.  

 

Den kritik som finns mot agentteorin är att många forskare anser att det är en teori som förklarar 

individens beteende. Hunt och Hogler (1990, s. 437) anser att agentteorin är en ideologi medan 

Kaen et al. (1988, s. 818 f) menar att den belyser individens moraliska beteende. Nilakant och 

Hayagreevar (1994, s. 651) menar istället att agentteorin är en användbar modell för att förklara 

utfallet av ett agerande. Denna studie syftar varken till att beskriva internrevisorns beteende 

eller moraliska agerande utan resultatet av ett agerande. Därför finner vi denna modell 

användbar för att kunna förklara internrevisorns agerande som i ett senare skede kan påverka 

dennes oberoende. 

 

3.4 Oberoende 
Utifrån studiens problem och syfte kommer oberoendet att vara en central del för att kunna 

identifiera och beskriva vilka samband det finns mellan internrevisorns konsultroll och dennes 

upplevda oberoende. Skillnaden mellan de två begreppen, oberoende och objektivitet, inom 

internrevision är, enligt IIA (2013b, s. 16), att objektivitet definieras som ett sinnestillstånd 

medan oberoende handlar om att internrevisorns handlande görs med en objektiv attityd. 

Stewart och Subramaniam (2010, s. 331) sammanfattar det med att internrevisionsfunktionen 

ska verka oberoende och internrevisorer ska vara objektiva när de genomför sitt arbete.  

 

Det är svårt att skilja begreppen oberoende och objektivitet åt, de ofta används tillsammans och 

definitionerna är inte konsekvent använda varken bland forskare, utövare eller litteraturen. 

Mutchler (2003, s. 235) förklarar att det är generellt vedertaget att begreppet oberoende kopplas 

mer till miljön och omgivningen där säkrings- och konsultaktiviteterna äger rum. Medan 

objektivitet handlar om kvalitén på bedömning och beslut som härleds ur säkrings- och 

konsultaktiviteter som internrevisorn utför. För att en internrevisor ska kunna vara oberoende i 

sin säkrings- och konsultroll krävs det således att omgivningen är fri från konflikter och att 

internrevisorn själv är objektiv i sitt utförande (Mutchler 2003, s. 235; IIA, 2013b, s.16; Stewart 

& Subramaniam, 2010, s. 331). Utifrån svårigheterna att skilja de två begreppen, oberoende 

och objektivitet åt, kommer studien endast att fokusera på begreppet oberoende. De två 

begreppen oberoende och objektivitet hänger samman och påverkar varandra. Oberoende är 

dock ett större begrepp och innefattar både internrevisorns objektivitet, ett oberoende agerande 

samt en oberoende omgivning. För att en internrevision ska utföras oberoende krävs således 

både att internrevisorn själv är objektiv och befinner sig i en oberoende omgivning, vilket 

sammanför de två begreppen till oberoendet. Svårigheterna för framförallt internrevisorerna 

själva att skilja på begreppen är ytterligare argument som motiverar en studie där endast 

oberoendet står i fokus. 

 

Inom extern revision menar regelsättare och revisorer att oberoendet är en viktig faktor och 

stärker trovärdigheten hos revisorer (Dopuch et al., 2003, s. 84). Vidare talar forskarna om två 

typer av oberoende, faktiskt oberoende och synbart oberoende. Det faktiska oberoendet syftar 

till revisorns egen förmåga och tankegångar att vara oberoende vid utförandet av en revision 

inklusive den slutliga revisionsberättelsen (Dopuch et al., 2003, s. 84; Svanström, 2008, s. 

73).  Svanström (2008, s. 73) förklarar däremot att det synbara oberoendet handlar om vad 

revisorn visar utåt, det vill säga hur klienter och regelsättare uppfattar oberoendet hos revisorn. 

Båda typerna av oberoende krävs för att revisorn ska uppnå oberoende och öka trovärdigheten 

för revisionen (Lindberg & Beck, 2004, s. 36).  
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Definitionerna för faktiskt och synbart oberoende anser vi även är möjliga att applicera hos 

interna revisorer. Detta eftersom internrevisorns situation är snarlik den externa revisorns 

situation gällande oberoendet. Båda yrkena bygger på att revisorn ska agera oberoende för att 

revisionstjänsten ska vara riktigt och etiskt utförd. Därmed är det viktigt för den externa 

revisorn såväl som den interna revisorn att uppfylla både det faktiska och det synbara 

oberoendet för att klienten respektive styrelse och ledningen ska känna tillförlitlighet till 

revisionen. Exempelvis bör den interna revisorn vara oberoende i sina tankegångar (det faktiska 

oberoendet). Oberoendet måste även förmedlas ut till ledningen, revisionsutskottet och övriga 

inom företaget för att de ska uppfatta revisorn som oberoende (det synbara oberoendet).  

 

Vidare ska internrevisorn ha en neutral och mentalt balanserad attityd som tillåter internrevisorn 

att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt där denne kan fullgöra sina skyldigheter om kritisk 

granskning samt konsultation och därmed inte kompromissa kvalitéten. Internrevisorn ska även 

ha en opartisk inställning samt undvika intressekonflikter (IIA, 2013b, s. 18). 

Sammanfattningsvis förväntas internrevisorer vara oberoende i sitt agerande. Detta uppnås 

genom att göra en balanserad och opartisk bedömning av de relevanta omständigheter som 

föreligger utan influenser från andras eller egna intressen. 

 

Trots internrevisorns uppoffringar och vilja att agera oberoende kan det i vissa fall uppstå 

problem. Om det föreligger hot mot internrevisorns oberoende ska det hanteras på individuell 

nivå tillsammans med uppdragets funktionella och organisatoriska nivå (IIA, 2013b, s. 16). 

Detta innebär att internrevisionschefen ska rapportera till lämplig nivå inom organisationen, 

ofta styrelsen, som sedan ska godkänna uppdraget för internrevisorn. Vid händelse av att 

internrevisorn inte anser sig kunna verka oberoende ska denne rapportera detta direkt till 

berörda parter (IIA, 2013b, s. 18). Stewart och Subramaniam (2010, s. 331) samt Mutchler 

(2003, s. 245) förklarar att internrevisorn måste kunna identifiera, bedöma och hantera hot mot 

oberoendet samt även överväga olika säkerhetsåtgärder som kan användas för att förebygga 

hoten. Säkerhetsåtgärder kan exempelvis innefatta kontinuerlig rapportering till styrelsen, 

ledningen eller revisionsutskottet (Mutchler, 2003, s. 246-247; Sarens & De Beelde, 2006b, s. 

219-220). 

 

I IIAs (2013b, s. 19) standarder framgår det att internrevisorn bör i högsta möjliga mån avstå 

från att bedöma verksamheter som de tidigare varit inblandad i. Detta för att objektiviteten, och 

sedermera oberoendet, anses vara begränsad. Problemet påtalade även Sarens och De Beelde 

(2006a, s. 75-76) som förklarade att internrevisorn har en unik position i organisationen där de 

först ska agera konsult till ledningen för att senare granska vad de tillsammans åstadkommit. 

Detta innebär att internrevisorn måste behärska och genomföra två, ibland motstridiga, roller 

professionellt. I standarden framgår det att det är tillåtet för internrevisorn att agera rådgivare 

till ledningen inom verksamheter som de varit inblandad i. Däremot är det inte tillåtet att 

internrevisorn gör bedömningar av verksamheter som de tidigare deltagit i (IIA, 2013b, s. 19). 

Detta förklaras genom att rådgivning handlar, till skillnad från bedömning, inte i lika stor 

omfattning om att kritiskt granska utan snarare att komma med råd och förslag på 

förbättringsåtgärder till ledningen. Om internrevisorn själv upplever att dennes oberoende är 

begränsad i samband med rådgivningstjänster måste ledningen informeras om detta innan 

internrevisorn kan acceptera uppdraget (IIA, 2013b, s. 19-20). 

 

Mutchler (2003, s. 254-255) påstår att granskning av eget utfört arbetet, press från ledningen 

och relation med ledningen är faktorer som signifikant hotar internrevisorns oberoende. Sarens 

och De Beelde (2006b, s. 238) fann att internrevisorerna själva upplevde att deras oberoende 

försämrades när de arbetade som konsult för ledningen. Dessa variabler går att koppla samman 
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med studiens problem och konsultrollens aktiviteter, vilka alla bygger på ett nära samarbete 

med ledningen där press kan uppstå.  

 

Internrevisorns oberoende har i tidigare studier testats som en beroende variabel mot olika 

oberoende variabler (Christopher et al., 2009, s. 209; Goodwin & Yeo, 2001, s. 108; Ahmad 

och Taylor 2009, s. 899). De oberoende variablerna har varit allt från rollkonflikt och 

rollotydlighet till konsultuppdrag vid förvärv samt internrevisorns karriärmöjligheter inom 

organisationen. Utifrån studiens problem och syfte avser vi därför att använda de oberoende 

variablerna i internrevisorns konsultroll för att beskriva och identifiera hot mot dennes 

oberoende, tillika beroende variabel.  

 

3.5 Konsultrollen 
Internrevisorns konsultroll kan initialt definieras med hjälp av Lapsley och Oldfields (2001, s. 

526) samt Corcoran och McLeans (1998, s. 37) förklaring av vad en konsult är. Kortfattat 

beskrivs en konsult som en person som erbjuder tjänster i form av att ge rekommendationer för 

att exempelvis förbättra en verksamhet. Rollen som konsult påverkas av flera faktorer såsom 

situation, vilka individer som är inblandade, vilka typer av tjänster som konsulten erbjuder samt 

vad verksamheten efterfrågar. 

 

Corcoran och McLean (1998, s. 37) menar att en konsult ska vara en hjälp för ledningen och 

företagets olika avdelningar. Konsulten förmedlar sina spetskunskaper som denne besitter inom 

sitt specialområde till olika avdelningar för att underlätta och utveckla verksamhetens 

arbete.  Sammanfattningsvis handlar konsultation om en professionell service från en kunnig 

individ inom ett specifikt område som delar med sig av sin kunskap i form exempelvis av råd, 

problemlösande eller genom att vara knuten till ett mindre projekt (Corcoran & McLead, 1998, 

s. 37-38; Lapsley & Oldfield, 2001, s. 524-525).  

 

IIA (2013b, s. 13) förklarar i sina standarder att internrevisorns utförande av konsultaktiviteter 

bygger på en överenskommelse mellan två parter. Det är uppdragsgivaren, då ofta ledningen 

som efterfrågar konsultation och internrevisorn är den person som tillhandahåller den. Vid 

internrevisorns utförande av konsulttjänster ska denne vara oberoende och inte ikläda sig 

ledningsansvar. Ledningen måste här förlita sig på att internrevisorn utför konsultarbetet i 

enighet med ledningens intresse. Relationen som uppstår mellan internrevisorn och ledningen 

kan vidare relateras till agentteorins förklaring om principalen och agenten. Där agentteorin 

syftar på att agenten utför en tjänst på principalens order men principalen kan inte med säkerhet 

veta att agenten utför tjänsten i principalens intresse. 

 

Internrevisorn har, som nämnts tidigare, två nyckelroller att bemästra, en säkringsroll som 

oberoende granskare och en som konsult för ledningen (Brody & Lowe, 2000, s. 169; Van 

Peursem, 2004, s. 378-379; Ahmad & Taylor, 2009, s. 900; Roussy 2013, s. 567).  I IIAs (2013b, 

s. 47) standarder framgår det att internrevisorn ska tillföra värde genom att bidra till företagets 

måluppfyllelse och ökad effektivitet i ledningsprocessen och riskhanteringen i sin 

konsultroll.  Studier som genomförts efter den nya definitionen av De Zwaan et al. (2011, s. 

589-590) och Van Peursem (2004, s. 379) pekar på att internrevisorer i många fall upplever att 

de måste demonstrera värdet i sin konsultroll inför ledningen, vilket även Brody och Lowe 

(2000, s. 169) påpekat. Vidare menar Brody et al. (2014, s. 232) att internrevisorns oberoende 

kan ifrågasättas på grund av dennes iver att uppfattas som en värdeskapande resurs för 

organisationen eftersom det finns risk att internrevisorn utvidgar sin konsultroll och kan därmed 

överskrida standardens krav på oberoende. 
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Konsultrollen innehåller en mängd olika aktiviteter och ett varierande ansvarstagande beroende 

på organisation och den kontext som organisationen befinner sig i. Även omfattningen av 

konsultrollens av internrevisorns totala arbetstid varierar. Allergini et al. (2006, s. 846) 

rapporterade att internrevisorer i Frankrike ägnade i genomsnitt 27 % åt konsultarbete av sin 

totala arbetstid medan andelen i Belgien var 12 % och i Storbritannien 26 %.  I Selim et als. 

(2009, s. 9, 29) studie visade det sig att internrevisorer i Storbritannien och Irland i större 

utsträckning ägnade sig åt konsultuppgifter, vilka också var väl etablerade arbetsuppgifter på 

internrevisorns agenda. Internrevisorerna i Italien hade däremot inte utvecklat konsultrollen i 

lika hög grad som de i Storbritannien och Irland. I Italien var fokus istället på den traditionella 

säkringsrollen och en mycket liten del av internrevisorns arbete bestod av konsultuppgifter. 

Selim et al. (2009, s. 21, 29) fann även att internrevisorerna i Storbritannien och Irland som 

ägnade en större andel tid åt konsultarbete också hade svårare att upprätthålla sitt oberoende än 

internrevisorerna i Italien som inte ägnade sig åt konsultarbete i lika stor utsträckning. Det är 

därmed möjligt att anta att internrevisorns oberoende påverkas av en ökad omfattning av 

konsultarbete, vilket Selim et al. (2009, s. 21) också påtalade.  

 

Tveksamheterna om hur internrevisorns konsultroll påverkar dennes oberoende har lyfts av 

Brody et al. (2014, s. 232) samt Brody och Lowe (2000, s. 171) som ansåg att internrevisorn i 

sin konsultroll i vissa fall är allt för involverad i verksamheter som kan överskrida professionens 

krav på oberoende. Även De Zwaan et al. (2011, s. 589) fann att internrevisorer inte alltid håller 

sig inom standardernas riktlinjer för hur de ska agera i sin konsultroll, vilket i slutändan kan 

komma att påverka internrevisorernas oberoende.  

 

Sociala band har i litteraturen tagits upp som ett direkt hot mot internrevisorns förmåga att verka 

oberoende (Mutchler, 2003, s. 254).  Brody och Lowe (2000, s. 171) förklarar i sin studie att 

det är vanligt att internrevisorer upplevs som mindre trovärdiga vid deras konsultroll om de 

arbetar nära ledningen. Detta beror på att det finns risk att internrevisorn utsätts för press från 

ledningen att agera på ett specifikt sätt vid deras konsultarbete. Internrevisorns nära relation 

och den upplevda pressen från ledningen som kan uppstå i relationen med ledningen beskrivs i 

nedanstående avsnitt 3.5.1 Relation med ledningen. 

 

3.5.1 Relation med ledningen 
Som ovan nämnt utför internrevisorer sitt arbete i en miljö där de ofta har en nära och beroende 

relation med ledningen (Van Peursem, 2005, s. 492). Mutchler (2003, s. 251) undersökte och 

identifierade olika hot mot internrevisorns oberoende och fann att social press och personliga 

relationer är två signifikanta hot som kan uppstå i situationer när internrevisorn arbetar nära 

ledningen. Det är därför möjligt att anta att personliga relationer och social press kan uppstå till 

följd av konsultrollen eftersom internrevisorn då ofta har ett nära samarbete med ledningen. 

Vidare anser författaren att dessa hot kan visa sig genom att exempelvis internrevisorn har 

överseende med ledningen och därmed undviker att rapportera negativa aspekter i ledningens 

arbete. Brody och Lowe (2000, s. 170) förklarar också att internrevisorns oberoende kan hotas 

när internrevisorn involverar sig i ledningens arbete och tillslut ingår i ledningsteamet. Enligt 

IIAs (2013b, s. 9-10) standarder framgår det att internrevisorn inte får ha en relation med någon 

part som kan försvaga dennes oberoende.  

 

I Brody och Lowes (2000, s. 174) studie framkom det även att det är vanligt att internrevisorn 

upplevs som mindre trovärdiga och har ett underminerat oberoende i deras granskningsarbete 

när de arbetar nära ledningen i sin konsultroll. Detta kan kopplas till att det synbara oberoendet 

försämras men det behöver däremot inte betyda att internrevisorns faktiska oberoende 

påverkas.   
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I Ruossys studie (2013, s. 559- 560) visade det sig att internrevisorer upplevde att ledningen 

förväntade sig att internrevisorerna skulle hålla dem informerade om allt typ av information 

som rörde dem. Exempelvis sådan information som de högsta cheferna inte hade för avsikt att 

berätta till ledningen men som internrevisorerna hade tillgång till. Internrevisorerna menade 

också att de förväntades fungera som ett försvar för ledningen om revisionsutskottet kritiserade 

dem. I samtliga fall visade det sig att relationen mellan internrevisor och ledning var starkare 

än relationen mellan internrevisor och revisionsutskott. Detta ledde till att internrevisorn i högre 

grad valde att stödja och tillhandahålla information till ledningen än till revisionsutskottet 

(Roussy, 2013, s. 560).  

 

Utifrån den presenterade litteraturen är det sannolikt att internrevisorns konsultroll kan skapa 

en relation med ledningen som kan resultera i problem för internrevisorn att upprätthålla sitt 

oberoende, både synbart och faktiskt oberoende. Relationen mellan parterna kan, som ovan 

nämnt, leda till att sociala band skapas och stärks samt även att en press på internrevisorn 

uppstår. Ledningens förväntningar på internrevisorns konsultroll kan slutligen också skapa en 

rollkonflikt och rollotydlighet. Dessa kommer att behandlas i nästa teoriavsnitt 3.6. 

 
 

 

 

 

Figur 1. Samband internrevisorns konsultroll 

 

3.6 Rollteori 
Internrevisorns dubbla roller, säkrings- och konsultrollen, kan ibland resultera i motstridigheter 

då konsultaktiviteterna som efterfrågas av ledningen inte alltid är i linje med kriterierna för ett 

effektivt säkringsarbete. Detta belyses i litteraturen om internrevisorns rollkonflikt (Ahmad och 

Taylor, 2009, s. 916; Roussy, 2013, s. 552). För att förstå hur internrevisorns konsultroll 

påverkar dennes oberoende är det viktigt att förstå internrevisorns situation med dubbla roller 

och hur detta kan påverka internrevisorns beteende. Av denna anledning är rollteorin användbar 

för att belysa potentiella konflikter i internrevisorns roller och hur dessa senare formar 

internrevisorns beteende och handlingar (Roussy, 2013, s. 552). 

 

Rollteorin är en flitigt använd teori som främst har sitt ursprung i 

beteendevetenskapslitteraturen. Rollteorin introducerades av Katz och Khan (1978, s. 196) och 

bygger på att en individ i en organisation har många olika roller vilka bestäms av förväntningar 

som skapats av normer och påtryckningar att bete sig på ett speciellt sätt. Faktorerna 

rollförväntningar, sänd roll, mottagen roll och rollbeteende skapar tillsammans individens 

rolluppsättning.  Författarna anser att individens roll formas av signaler från rollsändaren 

exempelvis den närmaste chefen eller personer i ledningen. Rollsändaren är en person som ger 

order om arbetsrollen formellt men det kan också vara personer som ger signaler om den 

förväntade rollen som inte är förankrat i den formella hierarkin. 

 

Internrevisorns roll i företaget och dennes arbetsuppgifter bestäms ofta formellt högt i företagets 

hierarki av styrelsen och revisionsutskottet (Sarens och De Beelde, 2006b, s. 220). Även 

ledningen har ett stort inflytande på internrevisorns roll eftersom dessa parter ofta har en nära 

relation med varandra i det dagliga operationella arbetet. I det fallet har ledningen en förväntan 
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på internrevisorns roll, vilket är att bistå med konsultation inom företagets internkontroll och 

riskhantering (Ruud, 2003, s.77-78; Sarens & De Beelde, 2006b, s. 219). 

 

Rollsändarna påverkar internrevisorns roll i företaget men hur internrevisorns roll formas beror 

också på hur denne väljer att förhålla sig till förväntningarna på sin roll. Katz och Khan (1978, 

s. 196) menar att en individs handlingar och beteende i sin roll beror av hur individen mottar 

signalerna av rollsändarna, hur tydliga signalerna är samt hur denne sedan uppfattar sin roll. 

Rollteorin är situationsbestämd och en individs rollbeteende formas genom den specifika 

kontexten som beror av organisatoriska, personliga samt mellanmänskliga faktorer. 

Internrevisorns sätt att förhålla sig till sin roll för den givna kontexten formar därför 

internrevisorns beteende och handlingar i arbetssituationen vilket i sin tur kan påverka dennes 

oberoende och objektivitet (Roussy, 2013, s. 552). 

 

3.6.1 Rollkonflikt och rollotydlighet 
Rollkonflikter och rollotydligheter är stressfaktorer som en rollinnehavare kan uppleva och har 

visat sig ha negativ påverkan på individens arbetsprestationer (Kalbers & Cenker, 2008, s. 328). 

Rollkonflikter och rollotydligheter uppstår då en individ har flera roller i ett företag där 

medarbetare kan ha skilda åsikter eller motstridiga förväntningar på individens roll. För 

internrevisorer är tydligheten i deras roll nödvändig för att garantera effektivitet i deras arbete 

med bedömningar och rekommendationer gällande företagets internkontroll och riskhantering 

(Aghghaleh et al., 2013, s. 6). Däremot kan det i internrevisorns fall vara svårt att avgöra var 

gränsen går för involvering med ledningen och ansvarstagande för affärsmål, för att inte 

äventyra en oberoende granskning av företagets verksamhet. 

 

Van Peursem (2005, s. 429) beskriver utmaningen för internrevisorer att ena dagen exempelvis 

genomföra konsultaktiviteter och rekommendera hur system bör konstrueras och skötas för att 

uppnå affärsmål. Till att nästa dag ta distans från konsultrollen och istället inta säkringsrollen 

genom att bedöma internkontrollen eller riskhanteringen, som de själva kan ha rekommenderat 

till ledningen. Rollteorin är därför användbar för att belysa eventuella otydligheter och 

konflikter som kan uppstå mellan internrevisorns konsultroll och säkringsroll samt hur 

internrevisorn handlar och agerar utifrån dessa förutsättningar. 

 

Rizzo et als. studie från år 1970 är framstående och fortfarande aktuell inom forskningen idag 

som behandlar organisationsteorier och beteenden. Rizzo et al (1970, s. 150-151) beskriver 

rollkonflikter och rollotydligheter som ett förhållande mellan orsak och verkan. Rollteorin 

förklarar att en rollkonflikt uppstår då individen upplever att dennes roller är motstridiga eller 

om förväntningar på en individs beteende är inkonsekventa eller i konflikt. Detta kan göra att 

individen upplever stress och otillfredsställelse, vilket ofta medför minskat engagemang till sin 

roll (Rizzo et al. 1970, s. 150-151: Kalbers & Cenker, 2008, s. 339-342). 

 

Rollotydlighet beskrivs som individens egen uppfattning om att inte ha tillräckligt med 

information för att prestera framgångsrikt i sin uppgift, vilket innebär att individen känner sig 

oengagerad och i viss mån hjälplös (Katz & Khan, 1978, s. 196). Rollinnehavaren behöver 

känna till förväntningar, rättigheter, aktiviteter och ansvarsområden som dennes position 

innefattar för att kunna uträtta sitt arbete effektivt (Eatough, 2011, s. 623).  

 

I IIAs standarder (2013b, s. 15) står det att läsa att ett företags formella instruktion för 

internrevisionen rekommenderas och har en viktig funktion för att tydliggöra internrevisorns 

säkrings- och konsultroll. Instruktionerna har en viktig funktion för att tydliggöra 

internrevisorns roll, ansvarsuppgifter och befogenheter under olika uppdrag samt för att 
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säkerställa att företagets policys följs (Sarens och De Beelde, 2006b, s. 220). Dessa 

instruktioner är dock ofta generella och kan vara mer eller mindre utförligt beskrivna beroende 

på företag. Ofta är det upp till internrevisorn själv att besluta hur dennes arbetsprocesser 

utformas i det dagliga arbetet (Aghghaleh et al., 2013, s. 6), vilket kan leda till rollotydligheter 

för internrevisorn och därmed minska dennes effektivitet i arbetet. Standarderna och de 

yrkesetiska riktlinjerna för internrevision spelar en betydande roll för att förebygga 

rollkonflikter och rollotydligheter eftersom de upprätthåller internrevisorns etiska agerande, 

vilket direkt kan kopplas till hur internrevisorn ska upprätthålla sitt oberoende (Page & Spira, 

2005, s. 312). 

 

Om internrevisorn upplever en rollkonflikt och rollotydlighet mellan konsultrollen och 

säkringsrollen kan det därför minska kvaliteten i dennes arbete. Majoriteten av litteraturen om 

rollkonflikt och rollotydlighet belyser negativa aspekter på en individs effektivitet och 

prestationer (Ahmad & Taylor, 2009, s. 916; Eatough et al., 2011, s. 625-626; Katz & Khan et 

al., 1978, s. 197). Onyemah (2008, s. 300) samt Walker Jr et al. (1975, s. 38) fann i enighet med 

den mesta av litteraturen att höga nivåer av rollkonflikt och rollotydlighet har negativa effekter. 

Studierna identifierade däremot också att en lägre nivå av rollkonflikt eller rollotydlighet kan 

öka en individs reflektion över sin roll och dess förväntningar som stimulerar individen att vara 

mer alert och engagerad att fullfölja sitt ansvarstagande. Även Ahmad och Taylor (2009, s. 

916), Meyer och Allen (1984, s. 377-378) samt Walker Jr et als. (1975, s. 38) studier belyser 

betydelsen av att en individs erfarenhet, kvalifikation och tid i organisationen kan minska de 

negativa effekter som konflikter och otydligheter kan ha på dennes arbetsprestationer. Detta 

beror på att individen av erfarenhet har lärt sig att hantera utmaningarna med konflikter och 

otydligheter och upplever dem därför i lägre grad.  

 

Sammanfattningsvis avser studien att undersöka om internrevisorn kan kombinera säkrings- 

och konsultrollen på ett lämpligt sätt med avseende på dennes upplevda oberoende. Detta 

genom att identifiera och beskriva sambandet mellan internrevisorns eventuella rollkonflikt och 

rollotydlighet och dennes upplevda oberoende. Detta eftersom konsultrollen kan resultera i 

motstridiga förväntningar på internrevisorns roll i företaget, vilka kan ha konsekvenser på 

dennes förmåga att upprätthålla sitt oberoende. Sambandet mellan internrevisorns rollkonflikt 

och rollotydlighet, och dennes oberoende har tidigare endast undersökts av Ahmad och Taylor 

(2009, s. 916) i en kvantitativ studie. Studien fokuserade dock inte på kritiska faktorer i 

internrevisorns konsultroll som möjligtvis kan förklara en ökad upplevd rollkonflikt och 

rollotydlighet, vilket vi avser med denna studie. 

 
 

 

 

 

Figur 2. Samband rollkonflikt och rollotydlighet 

 

3.7 Sociala identitetsteorin 
Litteraturen inom revision och redovisning har använt sig av den sociala identitetsteorin för att 

förklara relationen mellan revisorer och deras klienter (organisationen). Relationen mellan 

revisor och klient kan ge upphov till beteenden och olika arbetssituationer som kan påverka 

revisionskvaliteten och revisorns oberoende (Bamber & Ivyer, 2007, s. 1; Stefanik et al., 2012, 

s. 39). Sociala identitetsteorin är en vedertagen teori som ursprungligen används inom 

Internrevisorns 

konsultroll 
Upplevt 

oberoende 
Rollkonflikt & 

rollotydlighet 



25 
 

organisations- och beteendeforskningen (Ashforth et al., 2008, s. 334). Studier som har 

undersökt revisorers identifiering med sin klient och hur det påverkar deras oberoende har i 

huvudsak fokuserat på externa revisorer. Dessa studier har funnit att externa revisorer som har 

en stark identifiering med sin klient kan skada deras professionella oberoende. Detta eftersom 

revisorn då identifierar sig själv med klientens värderingar och normer (Bamber & Ivyer, 2007, 

s.18; Johnstone et al., 2001, s. 12). Sociala identitetsteorin är användbar eftersom den skapar en 

förståelse för varför organisationen kan ha inflytande på revisorn på grund av sociala 

incitament, vilket kan leda till att revisorn i större utsträckning handlar i klientens intresse och 

åsidosätter professionens krav på ett lämpligt etiska agerande (Bamber & Ivyer, 2007, s. 4).  

 

Det finns därför anledning att misstänka att internrevisorns nära samarbete och involvering med 

ledningen under konsultarbetet kan leda till att internrevisorn lättare identifierar sig med 

organisationen och därmed väljer ett beteende i enighet med företagets och ledningens intresse, 

vilket kan resultera i att internrevisorn kompromissar sitt oberoende. Exempelvis anser 

Dukerich et al. (1998, refererad i Ashforth, 2008, s. 338; Kreiner & Ashforth, 2004, s. 4) att 

den anställdes starka identifiering med organisationen kan ha negativa konsekvenser, vilket kan 

resultera i mindre ifrågasättande av beteenden, förminska tvivelaktigheter samt att den anställde 

kan rättfärdiga ett oetiskt agerande eftersom det är accepterat inom organisationen. Däremot 

menar Christopher et al. (2009, s. 214-215) att internrevisorns identifiering med organisationen 

och ledningen är en nödvändighet för att kunna utföra både konsult- och säkringsarbetet 

framgångsrikt eftersom internrevisorn då är mer insatt i företagets verksamhet 

 

Inom extern revision har det diskuterats om att konsultation till klienterna hämmar revisorns 

förmåga att vara oberoende eftersom revisorns konsultarbete skapar sociala relationer och en 

närmare involvering i klientens organisation, vilket förstärker revisorns identifiering med sin 

klient (Bamber & Iyer, 2007, s. 3). Enligt Van Peursem (2005, s. 492) utför internrevisorerna 

sitt konsultarbete i en miljö där de ofta har en nära och beroende relation med ledningen 

samtidigt som Christopher et al. (2009, s. 214-215) har funnit att internrevisorns identifiering 

med organisationen ökar vid ett nära samarbete med ledningen. Det kan därför finnas risk för 

att även internrevisorers oberoende kan undermineras på grund av deras identifiering med sin 

organisation och ledning genom sitt konsultarbete. Detta eftersom individer enligt Thompson 

(1995, s. 849) är mer benägna att skydda medlemmar i en grupp som de själva identifierar sig 

med. 

 

Det har visat sig att internrevisorer identifierar sig i högre grad till sin organisation och ledning 

än vad externa revisorer gör till sin klient (Stefanik et al., 2012, s. 52). Författarna förklarar 

detta med att internrevisorer skapar en mer långvarig och social relation till sin arbetsgivare än 

vad externa revisorer gör eftersom organisationen är deras arbetsgivare. Internrevisorer har 

därför skapat mer informella sociala relationer med ledningen. De har även mer utvidgade roller 

i sin organisation där de erbjuder fler värdeskapande aktiviteter för att förbättra och förebygga 

risker i verksamheten. 

 

Stefanik et als. (2012, s. 52) studie visar också att internrevisorers identifiering med sin 

organisation och ledning inte har samma effekt som externa revisorers identifiering med sin 

klient. Externa revisorers ökade identifiering med klienten försvagar oberoendet, vilket leder 

till att den externa revisorn granskar klienten mindre kritiskt. Däremot medför internrevisorers 

identifiering med organisationen ett ökat kontrollbeteende där internrevisorn har mindre 

överseende i sina bedömningar. Stefanik et als. (2012, s. 52-53) teori är att internrevisorer 

upprätthåller sitt oberoende genom att göra hårdare kontrollbedömningar och i större 

utsträckning ifrågasätter oegentligheter, eftersom de känner en stark tillhörighet till 
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organisationen. Exempelvis visar Stefanik et als. (2012, s. 53-54) resultat att internrevisorer 

inte har samma behov att bevara sin relation till ledningen på samma sätt som externa revisorer 

vill bevara sin relation till. Externa revisorer vårdar och utvecklar sina relationer med sina 

klienter i syfte att göra kunderna nöjda för att inte förlora dem till andra byråer. Internrevisorer 

har däremot ofta stabila och långsiktiga kontrakt med sin arbetsgivare som inte behöver 

omförhandlas årligen, vilket innebär att internrevisorn inte behöver vara lika försiktig eller 

orolig att skada relationen i sitt arbete. Det anses även att internrevisorers starkare identifiering 

och tillgivenhet till en enda arbetsgivare leder till att de är mer benägna att arbeta utifrån ett 

långsiktigt hållbarhetsperspektiv genom hårdare kontrollbedömningar. 

 

Utifrån detta kan internrevisorns identifiering med organisationen förstärkas till följd av 

relationen med ledningen i konsultrollen. I sin tur kan det bidra till ett förhöjt kritiskt 

granskande, vilket resulterar i en större benägenhet att vara oberoende. I detta fall, vid 

identifiering till klient eller ledning, skiljer sig den externa och den interna revisorns beteende. 

I studierna inom extern revision ansåg majoriteten att en stark identifiering till en organisation 

kan göra att individen upplever att organisationens intressen är samma som individens 

intressen. Av den anledningen kan individen därför motiveras att handla efter de intressen som 

är organisationens och nödvändigtvis inte de som tillhör yrket som revisor (Bamber & Ivyer, 

2007, s. 18-20; Van Knippenberg, 2000, s. 367; Ashfort & Mael, 1989, s. 20-21). Det finns 

därför en risk att en högre identifiering med organisationen samt ledningen också kan resultera 

i att internrevisorn handlar i ledningens intresse, vilket strider mot standardens krav på 

professionellt oberoende (IIA, 2013a, s. 18). 

 

Vi avser därför bidra till litteraturen genom att undersöka vilken effekt internrevisorns 

identifiering till sin organisation har på dennes oberoende då endast Stefanik (2012, s. 52) gjort 

något liknande tidigare. Vidare kommer vi att komplettera Stefaniks studie (2012) genom att 

även integrera begreppet emotionellt engagemang. Förklaringen till detta behandlas i 

nedanstående avsnitt, 3.7.1. 

 

3.7.1 Emotionellt engagemang till organisationen 
Den presenterade litteraturen ovan visar att internrevisorns starka identifiering med 

organisationen och ledningen resulterar i hårdare kontrollbedömningar, till följd av att 

internrevisorn ofta är hängiven, engagerad och arbetar långsiktigt för sin organisation (Stefanik 

et al., 2012, s. 52). Internrevisorns emotionella engagemang till organisationen skulle därför 

kunna förklara varför en stark identifiering hos internrevisorer påverkar deras oberoende 

positivt genom att det ökar deras kritiska granskning.  

 

Internrevisorns engagemang till sin roll har visat sig ha betydande konsekvenser för att 

upprätthålla ett konsekvent, lämpligt och etiskt agerande med avseende på deras oberoende 

(Ahmad & Taylor, 2009, s. 913).  Ett större emotionellt engagemang hos en individ medför att 

denne är mer villig att lägga ner mer tid och energi på sitt arbete, vilket också resulterar i ökad 

effektivitet (Porter et al., 1974, s. 604).  Begreppet emotionellt engagemang definierades av 

Porter et al. (1974, s. 604-605) som en individs hängivenhet och involvering i en organisation. 

Definitionen av emotionellt engagemang är ett närbesläktat koncept med teorin om social 

identifiering och används ofta för att undersöka individers attityder till sin organisation (Meyer 

& Allen, 1990, s. 549; Ashforth et al., 2008, s. 352-353). 

 

Begreppen identifiering och engagemang relateras båda till en individs psykologiska relation 

till en organisation (Van Knippenberg & Sleebos, 2006, s. 571-572). Det finns dock vissa 

skillnader mellan dem vilket har diskuterats i litteraturen. Exempelvis anser Van Knippenberg 
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och Sleebos (2006, s. 571- 572) att individens identifiering med en organisation relateras till att 

dessa parter utgör en gemensam enhet eftersom organisationen ses som en del av individens 

identitet och bidrar till individens skapande av sin egen självbild. Emotionellt engagemang 

avser mer en individs attityd till en organisation vilket begreppet identifiering inte kan relateras 

till i lika hög grad.  

 

Forskning inom organisationsbeteenden och ledarskapsteorier menar att en relation med socialt 

utbyte mellan den anställde och organisationen kan öka den anställdes motivation och 

engagemang att anta ett beteende som gynnar organisationen (Van Dyne et al., 1994, s. 789-

790). Internrevisorns konsultroll kan sannolikt öka det sociala utbytet mellan internrevisorn och 

organisationen vilket kan ligga till grund för att internrevisorn får ett ökat emotionellt 

engagemang till organisationen.  

 

Detta skulle kunna förklara Stefanik et als. (2012, s. 52) studie där internrevisorns högre 

identifiering med organisationen och ledningen innebar hårdare kontrollbedömningar och 

mindre överseende med potentiella oegentligheter, eftersom internrevisorerna kände ett större 

långsiktigt ansvarstagande för organisationen. Resultatet av den starkare identifieringen kan 

antas tala för internrevisorns emotionella engagemang till följd av deras starka sociala relation 

med organisationen och ledningen. Externa revisorers sociala relation och hängivenhet till sin 

klients organisation var inte lika påtaglig och därför var de inte lika angelägna att göra hårda 

kontrollbedömningar för företagets bästa ur ett långsiktigt perspektiv (Stefanik et al., 2012, s. 

52). Vi gör därför antagandet att en internrevisor som har ett starkt emotionellt engagemang till 

sin organisation är mer motiverad att uppfylla professionens krav på oberoende och därav 

förhöja den kritiska granskningen av organisationen.  

 

3.7.2 Identifiering med professionen 
Stefanik et als. (2012, s. 52) studie studerade externa och interna revisorers identifiering med 

organisationen men däremot inte identifieringen med professionen. Bamber och Iyer (2002, s. 

23) förklarade att internrevisorer även har en identitet till yrket som internrevisor och därför 

identifierar sig internrevisorn med också med sin profession. Vidare innebär internrevisorns 

identifiering till sin profession att revisorn delar och prioriterar professionens normer och 

värderingar och är därför lojal till sin profession, vilket främjar ett lämpligt etisk beteende 

(Bamber & Iyer, 2002, s. 23; Kwon och Banks, 2004, s. 618-619). Även Harell et al. (1989, s. 

267) undersökte internrevisorers identifiering med sin profession och fann att identifieringen 

med professionen är nödvändig för att internrevisorer självständigt ska kunna prestera i sitt 

arbete, vilket underlättar för internrevisorn att uppfylla professionens krav på oberoende. 

Forskarna grundar detta påstående på att identifieringen med professionen bidrar till att 

internrevisorn inte blir allt för involverad i organisationens verksamhet. Vi kan därför anta att 

internrevisorns identifiering med sin profession har positiv påverkan på dennes oberoende. 

Harell et al. (1989, s. 267) menade dock att minskad professionell identitet kan föreligga om 

internrevisorn strävar efter eller uppmuntras att ta ett ökat ansvar genom att utvidga sin roll 

genom att exempelvis ta en ledningsposition.  

 

Sammanfattningsvis kan vi beskriva sambandet mellan konsultrollen och internrevisorns 

relation till ledningen, organisationen samt professionen, och vilken påverkan de har på 

internrevisorns upplevda oberoende. Detta görs genom att mäta vilken påverkan internrevisorns 

emotionella engagemang till organisationen samt identifiering med organisationen och 

professionen har på internrevisorns upplevda oberoende.  
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Figur 3. Samband emotionellt engagemang och identifiering 
 

3.8 Granskning av eget utfört arbete 
Internrevisorns dubbla roll att både ägna sig åt säkrings- och konsultarbete har diskuterats och 

kan ge upphov till rollkonflikter och rollotydligheter, vilket också kan få konsekvenser för 

internrevisorns effektivitet i arbetet (Ahmad & Taylor, 2009, s. 916). Frågetecken som ofta 

uppstår med internrevisorns dubbla roll är problematiken kring internrevisorns granskning av 

eget utfört arbete. Det beror på att internrevisorn, i sin konsultroll, har till uppgift att ge 

rekommendationer till ledningen som i sin tur integreras i utvecklingen av nya affärsprocesser. 

Därefter ska internrevisorn, i sin säkringsroll, värdera och granska organisationens 

affärsprocesser som internrevisorn själv kan ha varit med och rekommenderat i sin konsultroll 

(Sarens & De Beelde, 2006a, s. 77).  Mutchler (2003, s. 236) anser att oberoendet hotas om 

internrevisorn granskar arbete som denne själva varit inblandad i tidigare. Denna situation med 

internrevisorns ökade involvering i företagets affärsprocesser sker allt oftare, vilket skapat 

uppmärksamhet kring internrevisorns förmåga att verka oberoende (Brody & Lowe, 2000, s. 

175; Ahlawat & Lowe, 2004, s. 156). 

 

Enligt Brody och Lowe (2000, s. 175) samt Brody et al. (2014, s. 232-233) är det nästintill 

oundvikligt att internrevisorn i någon mening inte granskar arbete som denne tidigare har varit 

inblandad i. Det finns ingen aktuell forskning som direkt studerar hur internrevisorns 

involvering i konsultaktiviteter påverkar dennes förmåga att verka oberoende vid ett senare 

granskningsarbete. Den tidigare forskningen som behandlar internrevisorns granskning av eget 

utfört arbete har utförts av bland andra Brody och Kaplan (1996, s. 2) samt Mutchler (2003, s. 

236). Dessa studier genomfördes innan och strax efter att den nya definitionen för internrevision 

infördes. Därför kan en ny undersökning bidra till en ökad förståelse kring problematiken 

utifrån dagens kontext då konsultrollen troligtvis har utvecklas.  

 

Majoriteten av forskningen som behandlar vilka konsekvenser revisorns tidigare involvering i 

det granskade arbetet har på oberoendet finns inom extern revision. Externa revisorer kan, 

liksom interna revisorer, hamna i situationer där det händer att de ska granska och bedöma 

arbete som de tidigare själva har uträttat eller varit inblandade i. Forskningen inom den externa 

revisionen kan därför vara användbar för att beskriva det självgranskningshot som kan föreligga 

inom intern revision eftersom situationerna påminner om varandra.  

 

Exempelvis visar studier om extern revision att det finns en risk att revisorn medvetet väljer att 

försvåra eller underminera insamlingen av informationsmaterial om de tidigare varit inblandade 

i det arbete som ska granskas. Den externa revisorns granskning av sitt eget arbete kan även 

leda till att revisorn underskattar, utesluter eller avvisar risker vid insamlandet av bevismaterial, 

vilket kan hota revisionens kvalitet (Bedard et al., 2008, s. 208-209; Peytcheva och Gillett, 

2012, s. 798).  En anledning varför detta kan uppstå är för att revisorn är rädd om sitt rykte och 

vill därför undvika att uppvisa ett sämre utfört arbete. Detta beteende är inte önskvärt eftersom 

det senare kan leda till ett dysfunktionellt beteende hos revisorn och därmed hota oberoendet 
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(Peytcheva & Gillett, 2012, s. 798). Ett sådant beteende skulle likväl kunna förekomma hos 

interna revisorer då deras situationer liknar varandras.  

 

Vidare finns det ytterligare en risk att självgranskningshot uppstår inom internrevision. Enligt 

standarderna får inte internrevisorn bedöma sitt eget utförda arbete då det kan orsaka 

intressekonflikter (IIA, 2013b, s. 18). Däremot godkänner standarden att internrevisorn får ge 

råd i arbete som de tidigare varit involverade inom (IIA, 2013b, s. 19). Denna skillnad kan 

upplevas som hårfin eftersom internrevisorn har en unik position där de har till uppgift att ge 

råd till ledningen om företagets riskhantering och internkontroll. Samtidigt ska denne också 

granska ledningens arbete gällande just riskhantering och internkontroll (Sarens & De Beelde, 

2006a, s. 77). Det finns därför en risk att internrevisorn granskar något som denne har haft 

anknytning till tidigare, vilket innebär att internrevisorn avlägger en typ av bedömning. 

 

Enligt standarden är det upp till internrevisorn att inse vilka aktiviteter som denne inte ska vara 

involverad i till följd av självgranskningshotet (IIA, 2013b, s. 18). Det händer dock att 

internrevisorer rapporterar om angelägenheter i arbetsprocesser och uppdrag som de tidigare 

konsulterat i (De Zwaan et al., 2011, s. 589). Detta kan innebära att internrevisorn inte är lika 

kritisk eller uppmärksam på oegentligheter i arbete som denne själv har varit med och försökt 

förbättra (Mutchler, 2003, s. 237), vilket också forskningen kring den externa revisionen ser 

som ett problem. 

 

Internrevisorns arbete består till stor del av att fatta och bedöma sekventiella beslut vilket ökar 

risken för systematiska felbedömningar (Brody och Kaplan, 1996, s. 12-13). Det finns därmed 

anledning att anta att internrevisorer ibland kan fatta beslut i sin säkringsroll som kan grunda 

sig och influeras av tidigare beslut eller rekommendationer som gjorts i konsultrollen. Detta är 

enligt Mutchler (2003, s. 237) en typ av intressekonflikt och kan göra internrevisorn mer 

benägen att snedvrida sin bedömning något som strider mot professionens krav på oberoende.  

 

Utifrån den presenterade litteraturen kring självgranskningshot och svårigheterna med 

begreppen ge råd och bedöma i IIAs standarder anser vi att det är av vikt att studera företeelsen 

granskning av eget utfört arbete närmare. Därför avser vi att undersöka huruvida internrevisorn 

kan kombinera säkrings- och konsultrollen på ett lämpligt sätt med avseende på dennes 

oberoende.  
 

 

 
 

Figur 4. Samband granskning eget arbete. 

 

3.9 Feedback till ledningen 
En av internrevisorns främsta arbetsuppgifter i konsultrollen är att ge råd och stöd till ledningen 

för att senare komma med feedback på hur ledningen sköter sina ansvarsområden samt ge 

förslag på förbättringsåtgärder (Van Peursem, 2004, s. 378-379). I vissa fall kan det uppstå 

svårigheter för internrevisorn att lämna en helt oberoende feedback då de påverkas av yttre 

omständigheter som exempelvis internrevisorns egen karriär och relationen till ledningen 

(Christopher et al., 2009, s. 207). Utifrån studiens problem har vi funnit studier som visat att 

konsultrollens feedback till ledningen i olika former och kontexter kan vara ett potentiellt hot 

mot oberoendet.  

Internrevisorns 

konsultroll 

Upplevt 

oberoende 
Granskning av eget 

utfört arbete 



30 
 

 

Christopher et al. (2009, s. 206) studerade internrevisorn i sin säkringsroll och dennes förmåga 

att verka oberoende gentemot ledningen då internrevisorns intentioner med sitt yrke exempelvis 

var att ta sig an en ledande position inom företaget i framtiden. I dessa fall medgav 

internrevisorerna att de inte alltid agerade oberoende i sin bedömning och granskning eftersom 

de hade incitament att avancera till en ledande position inom företaget. Internrevisorn upplevde 

att det skulle hämma karriärmöjligheterna om de rapporterade något som kunde skapa en 

konflikt med ledningen (Christopher et al., 2009, s. 209). Utifrån detta anpassar därmed 

internrevisorn, i sin säkringsroll, rapporteringen till ledningen för att upprätthålla en god 

relation med den och därmed är rapporteringen inte oberoende. Utifrån studiens problem är det 

därför intressant att studera om internrevisorn, i sin konsultroll, anpassar sin feedback till 

ledningen till följd av karriärmöjligheterna. 

 

Brody och Lowe (2000, s. 169) har i sin casestudie undersökt huruvida internrevisorer klarar 

av att uppträda oberoende i sin konsultroll. De studerade internrevisorers förmåga att delge 

objektiv feedback till ledningen i två förvärvssituationer där organisationen agerade köpare och 

säljare vid respektive förvärv. Det visade sig att internrevisorn påverkas och agerar utifrån 

företagets roll som köpare eller säljare (Brody & Lowe, 2000, s. 173). Brody et al. (2014, s. 

223) genomförde en liknande studie drygt tio år senare som pekade på liknande resultat som 

den tidigare studien. Utifrån dessa resultat är det möjligt att anta att internrevisorn ger ledningen 

den feedback som denne tror att ledningen vill höra och som är i enighet med ledningens 

intresse. Därmed kan det finnas risk för att internrevisorn inte verkar oberoende vid dessa typer 

av situationer. 

 

Vidare menar Brody och Lowe (2000, s. 174) att även om internrevisorerna tror att de agerar 

oberoende är de ibland oförmögna att uppträda enligt standardernas önskemål. Det är därmed 

möjligt att anta att internrevisorn, omedvetet eller medvetet, väljer att rapportera information 

som de vet att ledningen vill ha, och inte information som är av vikt för deras säkrings- och 

konsultroll vid fler situationer än vid Brody och Lowes (2000) samt Brody et als. (2014) studie 

som behandlar förvärvsituationer. Detta eftersom relationen med ledningen kan skadas och 

således påverka kommande karriärmöjligheter för internrevisorn. Denna situation kan härledas 

tillbaka till agentteorin och agentens utnyttjande av dold information där denne agerar enbart i 

eget intresse. Med hänsyn till studiens problem och syfte kan därmed internrevisorns feedback 

till ledningen innebära ett potentiellt hot mot oberoendet. 

 

3.9.1 Karriärmöjligheter 
Bland flera företag används internrevisorsrollen som en slags utbildning och förberedande 

träning inför en position i en ledningsroll inom företaget i framtiden (Goodwin & Yeo 2001, s. 

107; Selim et al., 2003, s. 224; Sarens & De Beelde 2006b, s. 220; Christopher et al., 2009, s. 

213). Detta kan få konsekvenser på hur internrevisorn själv ser på sin egen roll och sitt upplevda 

oberoende. 

 

Utifrån studiens problem är den förberedande träningen och internrevisorns karriärmöjligheter 

inte en direkt aktivitet kopplad till konsultrollen. Dessa företeelser är istället ett resultat av 

individens egna karriärmål, vilket i sin tur kan komma att påverka internrevisorns förmåga att 

lämna oberoende feedback till ledningen. För att förstå varför internrevisorn inte lämnar en 

oberoende rapportering till ledningen måste en förklaring till internrevisorns egna karriärmål 

och hur företaget ser på internrevisorns roll ges. Detta kan i ett senare skede förklara en del om 

varför internrevisorerna inte är oberoende gentemot ledningen i sin feedback.  
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Med förberedande träning menar forskarna att rollen som internrevisor ger en bred kunskap om 

de olika avdelningarna i företaget (Goodwin & Yeo, 2001, s. 107-108; Selim et al., 2003, s. 

241; Christopher et al., 2009, s. 214). Detta ger en bra baskunskap om företagets styrning vilket 

skapar goda förutsättningar för internrevisorn att bli befordrad till högre uppsatta arbeten inom 

företaget i framtiden (Christopher et al., 2009, s. 214-215). Dessutom är det ett 

kostnadseffektivt sätt för företagen att förbereda talangfulla medarbetare inför svårare uppgifter 

i organisationen i ett senare skede. Nackdelen med att använda internrevisorspositionen som 

förberedande träning är att det finns en risk att internrevisorerna inte känner sig tillräckligt 

motiverade till sitt yrke när företagsledningen eller de själva ser arbetet som en karriärmöjlighet 

inför framtida högre positioner inom företaget (Selim et al., 2003, s. 241).  

 

Stewart och Subramaniam (2010, s. 353) påstår att internrevisorer som ser rollen som en 

tillfällig förberedande träning kan bli motvilliga att ta sig an högre positioner inom 

internrevisionsavdelningen. Anmärkningsvärt var att Goodwin och Yeos (2001, s. 107) studie 

visade att 43 % av internrevisorerna i Singapore ansåg att deras roll används som förberedande 

träning inför en chefsposition. Christopher et als. (2009, s. 206) studie visade tio år senare att 

29 % av de tillfrågade internrevisorerna i Australien aspirerar och strävar efter en framtida 

karriär som internrevisor, vilket är cirka 15 - 20 procentenheter lägre än vad tidigare studier 

kommit fram till. Arena et al. (2006, s. 276 284) förklarar i sin studie att det trots allt finns en 

betydande del internrevisorer som inte funderar i banor som kan ta dem till ledningspositioner 

i företaget. Vidare redogör Arena et al. (2006, s. 276, 284) för att internrevisorerna, i endast två 

av sex företag, ansåg att deras roll syftar på en förberedande utbildning och karriärstege inför 

framtida chefsposition.  

 

Utifrån dessa siffror är det inte möjligt att ge ett entydigt och signifikant svar om 

internrevisorsrollen faktiskt används som en förberedande träning och karriärmöjlighet inom 

organisationen bland internrevisorer. Anmärkningsvärt är att Goodwin och Yeos (2001) samt 

Kwon och Banks (2004) studier fann att det föreligger skillnader i hur män och kvinnor ser på 

sina karriärer och om de strävar efter högre positioner. Goodwin och Yeos (2001, 107) studie 

visade att manliga internrevisorer var mer benägna att byta position inom företaget än kvinnliga. 

Kwon och Banks (2004, s. 619) påstår att manliga internrevisorer var mindre engagerade och 

hängivna i sitt arbete som internrevisor än kvinnliga internrevisorer. Forskarna menade att det 

tyder på att männen i större utsträckning ser andra karriärmöjligheter.  

 

Det diskuteras flitigt bland forskare vad syftet egentligen är med internrevisorsrollen gällande 

förberedande träning och karriärmöjligheter samt hur det senare påverkar internrevisorns 

förmåga att verka oberoende (Goodwin & Yeo, 2001, s. 107; Christopher et al., 2009, s. 214; 

Stewart & Subramanisam, 2010, s. 328-329). I Goodwin och Yeos (2001, s. 107) studie menade 

32 % av de deltagande internrevisorerna att oberoendet försämras. I dessa fall finns det en risk 

att internrevisorn utsätts för någon form av press från ledningens sida som de inte kan motstå 

eftersom ledningen kan komma att påverka internrevisorns framtida karriär. Detta stöds av 

Christopher et al. (2009, s. 214) som också argumenterar för att internrevisorer inte klarar av 

att vara oberoende när de har sikte på en annan karriär inom företaget. Vi ser därför att 

beroendet till ledningen kan bli för stort och internrevisorerna vill därmed inte riskera att 

kritisera ledningen eftersom det kan försämra chanserna för en ledningsposition. När 

internrevisorn konsulterar ledningen kan denne då välja att ge feedback till ledningen som de 

är säkra på inte kommer påverka deras framtida arbetsposition negativt. Detta innebär att den 

finns en risk att konsulteringen och rapporteringen blir subjektiv och inte utförd på ett önskvärt 

sätt enligt IIAs standarder om oberoende.   
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Studien testar därför om det finns ett signifikant samband mellan internrevisorns feedback till 

ledningen, incitament att göra karriär inom företaget och oberoendet. På så sätt kan vi utifrån 

studiens syfte beskriva huruvida internrevisorns karriärmål påverkar internrevisorns oberoende 

i konsultrollen.  
 

 

 

Figur 5. Samband feedback och karriärmöjligheter 
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Sammanfattande teoretisk modell 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Sammanfattande teoretisk modell 
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3.10 Förklaring av sammanfattande teoretisk modell och studiens hypoteser 
Den sammanfattande teoretiska modellen (figur 6) är konstruerad och baserad på studiens 

teoretiska referensram som presenterats i detta kapitel. Vidare tydliggör och sammanfattar 

modellen vilka samband, med hjälp av pilarna, i internrevisorns konsultroll och dennes 

upplevda oberoende som vi avser testa. Detta sammanfattas och redogörs för i detta avsnitt med 

tillhörande hypoteser som formulerats utifrån den teoretiska referensramen. Klamrarna på 

vänster sida av modellen fungerar som ett pedagogiskt verktyg för att beskriva olika steg i 

modellen. 

 

Sambandet konsultrollen - relation med ledningen - oberoende 
Utifrån teorierna bidrar internrevisorns konsultroll till att en relation med ledningen skapas där 

ledningen ofta har ett stort inflytande på internrevisorns arbete (steg 1). Detta innebär att 

relationen mellan internrevisorn och ledningen kan liknas vid en beroenderelation där 

internrevisorn kan känna en press att handla i ledningens intressen för att skapa värde till 

organisationen. Bland annat påvisar Mutchler (2003, s. 251) att social press och personliga 

relationer är två signifikanta hot mot internrevisorns oberoende. Vidare menar Christopher et 

al. (2009, s. 206) att de sociala banden med ledningen stärks eller utvecklas i internrevisorns 

konsultroll. Det föreligger därför en problematik kring internrevisorns förmåga att verka 

oberoende till följd av konsultrollen då det ofta uppstår en relation med ledningen samt att 

internrevisorn upplever en press från ledningen. Utifrån detta avser denna studie att direkt 

undersöka sambandet mellan konsultrollen och relation med ledningen, vilket tidigare inte har 

utförts i en och samma studie. Vi avser också testa det direkta sambandet konsultrollen och 

internrevisorns upplevda oberoende.  

 

Hypotes 1.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och relationen med 

ledningen. 

Hypotes 1.2: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda 

oberoende. 

 

Sambandet internrevisorns konsultroll - rollkonflikt och rollotydlighet - oberoende 
Gällande steg 1 kan relationen med ledningen i sin tur skapa en rollkonflikt och rollotydlighet 

där internrevisorn upplever motstridiga förväntningar och press på sin funktion i företaget. 

Rollen som internrevisor innebär att både bemästra säkrings- och konsultrollen, vilka inte alltid 

är kompatibla. Dessa två roller kan leda till ett inkonsekvent beteende som kan hota 

internrevisorns oberoende (Roussy, 2013, s. 567-568; Ahmad & Taylor, 2009, s. 916). Det 

direkta sambandet mellan internrevisorns oberoende och upplevda rollkonflikt och 

rollotydlighet har endast statistiskt tidigare undersökts i Ahmad och Taylors (2009, s. 916) 

studie som överskådligt förklarade att internrevisorns dubbla roll orsakade ett underminerat 

oberoende. Deras studie belyste inte faktorer specifikt i konsultrollen som kunde ge upphov till 

en rollkonflikt och rollotydlighet hos internrevisorn. Det kan däremot denna studie bidra med 

genom att testa om det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och en upplevd 

rollkonflikt och rollotydlighet hos internrevisorn, vilket illustreras av pilen längst till vänster i 

steg 1. Vidare avser detta samband även att testa begreppet upplevd rollkonflikt och 

rollotydlighet mot internrevisorns upplevda oberoende för att identifiera om konsultrollen 

skapar motstridigheter i internrevisorns arbete, vilket kan hota dennes förmåga att upprätthålla 

oberoendet. Detta samband illustreras av den andra pilen från vänster i från steg 2 till steg 3 (se 

figur 6). Studiens hypoteser för dessa samband är följande: 
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Hypotes 2.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda 

rollkonflikt och rollotydlighet.  

Hypotes 2.2: Det finns ett samband mellan internrevisorns upplevda rollkonflikt och 

rollotydlighet och dennes upplevda oberoende.  

 

Sambandet konsultrollen - rollkonflikt och rollotydlighet - emotionellt engagemang till 

organisationen, identifiering med organisationen och identifiering med professionen - 

oberoende. 
Katz och Khan et al. (1978, s. 197) samt Ahmad och Taylor (2009, s. 916) förklarar att en 

upplevd rollkonflikt och rollotydlighet kan minska en individs emotionella engagemang till 

organisationen och identifiering med organisationen (steg 2) samtidigt som Herda och Lavelle 

(2011, s. 163-164) fann att konsultrollen kan bidra till ett ökat emotionellt engagemang till 

organisationen och även en ökad identifiering med organisationen. Vidare menar Christopher 

et al. (2009, s. 206) att de sociala banden med ledningen stärks eller utvecklas i internrevisorns 

konsultroll, vilket vi anser kan öka internrevisorns emotionella engagemang till organisationen 

och identifiering med organisationen. Vi avser därför testa hur internrevisorns konsultroll 

påverkar dennes emotionella engagemang till organisationen och identifiering med 

organisationen. Vi avser även testa om en rollkonflikt och rollotydlighet, som grundar sig i att 

internrevisorn både har en säkrings- och konsultroll, påverkar internrevisorns emotionella 

engagemang till organisationen och identifiering med organisationen (se figur 6). Studiens 

hypoteser för dessa samband är följande: 

 

3.1 Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes emotionella 

engagemang till organisationen. 

3.2 Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes identifiering med 

organisationen. 

3.3 Det finns ett samband mellan internrevisorns upplevda rollkonflikt och rollotydlighet och 

dennes emotionella engagemang till organisationen. 

3.4 Det finns ett samband mellan internrevisorns upplevda rollkonflikt och rollotydlighet och 

dennes identifiering med organisationen. 

 

Forskningen om vilken effekt identifiering med organisationen har på oberoendet har i största 

del gjorts inom extern revision, där de funnit att revisorns identifiering med sin klients 

organisation har negativ effekt på revisorns oberoende (Bamber & Ivyer, 2007, s.18; Johnstone 

et al., 2001, s. 12). Medan Christopher et al. (2009, s. 214-215) fann att internrevisorns 

identifiering med organisationen kan göra att denne handlar i ledningens intresse i större 

utsträckning och därav undviker att rapportera oegentligheter för att inte skada relationen med 

ledningen. Stefaniks et als. (2012, s. 52) studie är den enda som direkt undersökt 

internrevisorers identifiering med organisationen och hur det påverkar deras oberoende med 

avseende på kritisk granskning då internrevisorn sympatiserar med sin organisation. Stefanik 

(2012, s. 52) fann att en starkare identifiering till organisationen resulterar i att internrevisorn 

är mer angelägen att göra hårdare kritiska granskningar, eftersom internrevisorns starka känsla 

av tillhörighet till organisationen gör denne mer mån om organisationens långsiktiga 

välmående. Vi anser att Stefaniks (2012, s. 52) resultat indikerar att internrevisorns emotionella 

engagemang kan vara betydande för dennes oberoende. Genom att även inkludera begreppet 

emotionellt engagemang till organisationen i denna studie kan vi därför bidra till forskningen 

genom att eventuellt bekräfta eller förkasta Stefaniks (2012) resultat och teori om varför 
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internrevisorns identifiering till organisationen har positiv effekt på dennes oberoende. Studien 

kan därför visa om internrevisorns emotionella engagemang till organisationen och 

identifiering med organisationen (steg 3) påverkar internrevisorns upplevda oberoende. 

Sambandet illustreras av pilen längst till vänster i steg 3 (se figur 6). Studiens hypoteser för 

dessa samband är följande: 

 

Hypotes 3.5: Det finns ett samband mellan internrevisorns emotionella engagemang till 

organisationen och dennes upplevda oberoende. 

Hypotes 3.6: Det finns ett samband mellan internrevisorns identifiering med organisationen 

och dennes upplevda oberoende.  

 

Bamber och Iyer (2002, s. 1) samt Harell et al. (1989, s. 267) är de enda forskarna som närmare 

studerat hur internrevisorns identifiering med professionen påverkar oberoendet. Nya studier 

behövs för att uppdatera litteraturen kring detta område (steg 3) samt för att beskriva om 

konsultrollen påverkar internrevisorns identifiering till professionen och dennes förmåga att 

verka oberoende, vilket inte tidigare har studerats. Detta eftersom internrevisorns identifiering 

med professionen innebär att internrevisorn delar professionens värderingar och principer som 

främjar ett lämpligt etiskt agerande med avseende på dennes oberoende (Bamber & Iyer, 2002, 

s. 23; Harell et al., 1989, s. 267). Kwon och Banks menar (2004, s. 618-619) att internrevisorns 

identifiering med sin profession är en förutsättning för att denne ska kunna arbeta självständigt 

och efterleva professionens krav. Dock kan internrevisorns identifiering till professionen 

minska om det upplevs att denne inte har friheten att utöva sitt arbete efter professionens 

värderingar och principer (Kwon och Banks, 2004, s. 618-619). Eftersom internrevisorns 

konsultroll innebär ett utvidgat ansvarstagande som ofta innebär en ökad involvering i 

organisationens ledningsprocesser är det sannolikt att anta att internrevisorns identifiering med 

professionen kan påverkas av dennes arbete i konsultrollen. Vidare avser vi även testa om det 

finns ett samband mellan internrevisorns identifiering med professionen och dennes upplevda 

rollkonflikt och rollotydlighet då motstridiga förväntningar på internrevisorns roll från 

ledningen eventuellt kan påverka dennes identifiering med professionen. Dessa samband 

illustreras av pilarna längst till vänster i modellen mellan steg 1-3 (se figur 6). Studiens 

hypoteser för dessa samband är följande: 

 

Hypotes 3.7: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes identifiering 

med professionen. 

Hypotes 3.8: Det finns ett samband mellan internrevisorns upplevda rollkonflikt och 

rollotydlighet och dennes identifiering med professionen.  

Hypotes 3.9: Det finns ett samband mellan internrevisorns identifiering med professionen och 

dennes upplevda oberoende. 

 

Sambandet internrevisorns konsultroll - granskning av eget utfört arbete – oberoende 

Utifrån teorin utgår vi från att internrevisorns arbete som konsult och granskare av eget utfört 

arbete ger upphov till en upplevd rollkonflikt och rollotydlighet, vilket tidigare studier har 

beskrivit. Därför avser vi inte att testa variablerna rollkonflikt och rollotydlighet mot 

granskning av eget utfört arbete direkt mot varandra. Den dubbla rollen som internrevisorn har 

kan leda till svårigheter och att internrevisorn granskar arbete som denne själv varit involverad 

i under sitt konsultarbete. Internrevisorns granskning av eget utfört arbete har behandlats i 

tidigare studier av Mutchler (2003, s. 236) där det visade sig granskning av eget utfört arbete 

påverkade internrevisorns förmåga att verka oberoende. Dessa studier är dock sannolikt inte 
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aktuella och applicerbara för hur internrevisorns konsultroll ser ut idag och i Sverige, därför 

krävs färskare studier för att kunna uttala sig om företeelsen. Dessutom var Mutchlers (2003, s. 

258) studie ingen kvantitativ undersökning där variabler jämfördes för att identifiera samband. 

Utifrån detta avser denna studie att identifiera och förklara sambandet mellan internrevisorns 

granskning av eget utfört arbete och dennes upplevda oberoende. Detta illustreras (se figur 6) 

av pilen i mitten (steg 1 och 2) mellan internrevisorns konsultroll och granskning av eget utfört 

arbete samt den tredje pilen från vänster (steg 3), mellan granskning av eget utfört arbete och 

oberoende.  

 

Hypotes 4.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns granskning av eget utfört arbete och 

dennes upplevda oberoende. 

 

Sambandet konsultrollen - feedback till ledningen - karriärmöjligheter 
Slutligen beskrivs det fjärde sambandet längst till höger i modellen, vilket förklarar det 

potentiella hot mot oberoendet som kan föreligga då internrevisorn ger feedback till ledningen 

under sitt konsultarbete. Det finns en uppenbar risk att internrevisorn anpassar sin feedback till 

ledningen för att undvika att kritisera den eftersom det kan hämma deras framtida 

karriärmöjligheter inom företaget. Detta stöds av Christopher et al. (2009, s. 206) som påstår 

att det finns en risk att internrevisorer inte är oberoende om de har incitament att byta position 

och avancera inom företaget eftersom de inte vill skapa någon konflikt med ledningen. Vidare 

visar studier att internrevisonsfunktionen i stor omfattning fungerar som förberedande träning 

inför en ledande position inom företaget, vilket ytterligare talar för att internrevisorns 

incitament att göra karriär kan skada dennes oberoende (Goodwin & Yeo, 2001, s. 107; 

Christopher et al., 2009, s. 214).  

 

Det saknas helt studier som undersöker om internrevisorn anpassar sin feedback i sin 

konsultroll, när denne strävar efter att avancera inom företaget, och hur detta påverkar 

internrevisorns upplevda oberoende.  Utifrån detta avser därför studien att testa detta samband, 

vilket illustreras av pilarna längst till höger (se figur 6) mellan feedback till ledningen, 

karriärmöjligheter och upplevda oberoende. 

 

Hypotes 5.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns feedback till ledningen och dennes 

karriärmöjligheter inom företaget.  

Hypotes 5.2: Det finns ett samband mellan internrevisorns karriärmöjligheter inom företaget 

och dennes upplevda oberoende. 
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4 Studiens praktiska genomförande 
I detta kapitel beskriver vi och motiverar för undersökningens genomförande. Inledningsvis 

argumenterar vi för valet att använda oss av en enkätundersökning för att besvara studiens 

problem för att därefter redogöra hur enkäten har planerats och konstruerats. Slutligen 

presenterar och redogör vi för vilken målgrupp som är representativ för studien, hur vi har gått 

tillväga för möjliggöra att denna målgrupp deltar i undersökningen samt hur bearbetningen av 

det empiriska materialet har gått till.  

 

4.1 Kvantitativ undersökningsmetod 
Det är den kvantitativa undersökningsmetoden som ligger till grund för studien, vilket vi nämnt 

tidigare i kapitel 2.5. Bryman och Bell (2005, s. 40) förklarar att det som skiljer den kvantitativa 

forskningen från den kvalitativa till stor del är undersökningsmetoden och hur forskaren väljer 

att samla in data. Utifrån studiens problem och syfte; att identifiera och beskriva vilka samband 

det finns mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende, har vi valt att 

genomföra en enkätundersökning för att samla in det empiriska materialet. Med denna 

datainsamlingsmetod får vi tillgång till mycket information om internrevisorerna. Detta kan 

hjälpa oss att skapa en överblick över företeelserna i internrevisorns konsultroll som vi ämnar 

studera, vilka sedan kan förklaras i samband.  May (2013, s. 44) förklarar att kvantitativ 

forskning ofta förutsätter ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att forskaren baserar sin 

undersökning på tidigare teorier som sedan testas genom exempelvis hypotestest. Vi har därför 

utgått från studiens teoretiska referensram när vi har kvantifierat begreppen som avses mätas i 

enkätundersökningen.  

 

För att kunna möjliggöra en generalisering av datans resultat, som kvantitativa forskare ofta 

strävar efter, måste datan vara standardiserad i största möjliga utsträckning för att undvika 

snedvridningar (May, 2013, s. 121). Som vi nämnt ovan har vi valt en enkätundersökning, vilket 

Trost (2013, s. 135) rekommenderar som en effektiv undersökningsstrategi för att samla in 

standardiserad data. Överlag är enkäter fördelaktigt när många frågor behöver ställas och om 

frågorna är känsliga eftersom respondenten inte behöver besvara frågan direkt under en intervju 

(Dahmström, 2000, s. 63). Då studien behandlar frågor om internrevisorns beteende kan dessa 

uppfattas som känsliga och därför kan en enkät underlätta för internrevisorn att svara mer 

sanningsenligt. Nackdelen med surveyundersökningar, i vilken enkäter ingår, är att datan som 

samlas in inte kan bidra till att ge detaljer eller djup i det som undersöks. Undersökningen kan 

enbart ge en ytlig bild av företeelsen och det är svårt att dra några ytterligare slutsatser eller 

tolka den insamlade datan utöver vad de statistiska sambanden visar (Denscombe, 2009, s. 56). 

Eftersom studien syftar till att finna och beskriva samband mellan internrevisorns konsultroll 

och dennes förmåga att verka oberoende samt senare göra det generaliserbart för studiens 

målgrupp anser vi att en enkätundersökning ger oss förutsättningar för studiens ändamål. 

 

Vi har valt att använda oss av webbenkäter, vilket Dahmström (2000, s. 60) förklarar som allt 

vanligare. Fördelen med webbenkäter är att vi finner de mer tidseffektiva, både för oss som 

forskare men även för respondenterna, eftersom distributionstiden minimeras jämfört med 

postenkäter. Detta kan i sin tur bidra till att fler personer väljer att delta i undersökningen. Även 

administreringen av svaren kan sammanställas mer effektivt med en webbenkät eftersom de 

inte behöver registreras manuellt, vilket är fallet med postenkäter. Vidare förklarar Denscombe 

(2009, s. 208) att webbenkäter är ett bra verktyg eftersom de inte har någon geografisk 
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begränsning. Då studien riktar sig till internrevisorer i Sverige kan vi genom webbenkäter 

lättare nå dem utan att begränsa oss till vår geografiska omnejd. Webbenkäter har även visat 

sig ha lägre bortfall, ge mindre ofullständig data samt minskar svarstiden i jämförelse med 

postenkäter (Dolnicar et al., 2009, s. 295). En anledning är att det är svårt att säkerställa om 

postenkäten når de förväntade respondenten, eftersom det finns en ökad risk för att postenkäter 

delegeras till någon annan i exempelvis företaget. Utifrån detta kan webbenkäter minska dessa 

typer av bortfall om den skickas direkt till internrevisorns personliga mail.  

 

Nackdelarna är dock att det inte finns någon intervjuare närvarande för att besvara eventuella 

frågor kring enkätens utformning. Det går därför inte att säkerställa att alla respondenter har 

tolkat frågorna rätt och på ett entydigt sätt (Bryman & Bell, 2005, s. 178-179). Samtidigt medför 

enkäter ingen intervjuareffekt, vilket innebär att respondenten påverkas av intervjuaren. 

Ejlertsson (2005, s. 12) förklarar att denna typ av effekt kan leda till skevheter i respondenternas 

svar eller att svaren inte blir sanningsenliga. 

 

4.2 Enkätens konstruktion 
Vid utformningen av en enkät är det viktigt att bestämma vilka och hur många indikatorer som 

ska användas som mått för begreppen, det vill säga frågor eller påståenden (Bryman & Bell, 

2005, s. 91). De teoretiska begreppen benämns därmed som studiens variabler, vilka vi avser 

mäta och kan antingen vara beroende eller oberoende variabler. Vissa begrepp som vi avser 

mäta, exempelvis emotionellt engagemang till organisationen samt identifiering till 

organisationen och professionen, har tidigare studier redan utvecklat erkända parametrar och 

mätskalor, vilka också visat hög validitet. I sådana fall har de redan färdiga frågorna använts 

för begreppen för att mäta variablerna. I vissa fall saknas tidigare studier eller färdiga 

frågekonstruktioner som mäter de begrepp som studien avser mäta. Vi har då operationaliserat 

egna frågor utifrån studiens teoretiska referensram. Hur studiens variabler utformats förklaras 

senare i detta avsnitt under respektive rubrik där den specifika variabeln behandlas (för enkät 

se bilaga 1). 

 

Variablerna och svarsskalor 

Studiens syfte är att identifiera och beskriva vilka samband som finns mellan internrevisorns 

konsultroll och dennes upplevda oberoende. Utifrån detta baseras studien på internrevisorns 

enskilda uppfattning och upplevelse av sitt oberoende. I detta avseende har vi använt 

attitydmätningar med hjälp av påståenden, vilket Trost (2013, s. 69) påpekar som vanligt 

förekommande bland forskare för att undersöka förhållandet mellan attityder och beteenden. 

Enligt May (2013, s. 137) är påståenden också ett fördelaktigt sätt att använda sig av för att 

mäta eller testa attityder och hur de förhåller sig till ett visst beteende. Respondenterna kan då 

svara på påståendet längs en likertskala utifrån vad de anser bäst stämmer in på dem. 

 

Dahmström (2000, s. 105) rekommenderar att använda en fem- eller sjugradig likertskala. 

Enligt May (2013, s. 138) finns det en risk att respondenterna undviker skalans yttersta värden 

eftersom de kan uppfattas som för extrema och respondenterna väljer därför sannolikt 

svarsalternativ närmare skalans mitt. Vi ser att detta problem kan bli extra påtagligt eftersom 

en del påståenden i enkäten är av känslig karaktär. Risken är då att respondenten väljer ett 

svarsalternativ som anses vara mer fördelaktigt eller undgår frågan genom att placera sitt svar 

vid skalans mitt. Vi har därför valt den sjugradiga likertskalan för samtliga variabler, bortsett 
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från bakgrundsvariablerna, för att respondenternas svar ska bli mer sanningsenliga. Den 

sjugradiga likertskalan har i enkäten svarsalternativen 1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer 

helt). 

 

Påståendena i enkäten kan i viss mån uppfattas som ledande, vilket Dahmström (2000, s. 98) 

påpekar bör undvikas. Vid konstruktionen av påståenden har vi tagit hänsyn till detta och därför 

formulerat dessa så neutralt som möjligt för att inte leda respondenten till något 

svarsalternativ.  Om internrevisorn inte har någon erfarenhet av ett påstående har denne 

möjlighet att besvara detta genom att markera att påståendet inte stämmer eftersom scenariot 

aldrig inträffat för honom eller henne. Vidare består alla frågor i studiens enkät av slutna frågor. 

Fördelen med slutna frågor är att svaren blir enklare att bearbeta och även enklare att jämföra 

mellan respondenterna, vilket också Bryman och Bell (2005, s. 178) samt May (2013, s. 136) 

påtalar.  

 

För bakgrundsvariablerna som behandlar kön, certifiering och revisionsutskott finns endast två 

svarsalternativ, man/kvinna eller ja/nej, vilket Dahmström (2000, s. 29) beskriver som en 

nominalskala eftersom svarsalternativen inte kan rangordnas. Då dessa variabler inte är 

numeriska har dessa kodats och översätts med siffror för att kunna mäta variabelvärdena. När 

variabelns värden kan rangordnas i någon mening från ett högsta till ett lägsta värde befinner 

sig variabeln på en ordinalskala (Dahmström, 2000, s. 29).  

 

Poängintervall 

Olsson och Sörensen (2011, s. 198) förklarar att ett bra tillvägagångssätt för att undersöka en 

variabel, som avser att mäta ett specifikt begrepp eller företeelse, är att samla alla svarsalternativ 

som härrör den specifika variabeln och skapa ett poängintervall för denna. Därmed kommer 

påståenden i enkäten som behandlar samma variabel inte att hanteras enskilt. Exempelvis består 

variabeln karriärmöjligheter av tre frågor i enkäten, med den sjugradiga skalan kan variabelns 

totala poängintervall befinna sig mellan 3-21. Vid analysen av insamlad data är det dock viktigt 

att ta hänsyn till att attitydmätningen är subjektiv. Exempelvis betyder det inte nödvändigtvis 

att en respondent som anser att ett påstående stämmer till sex poäng instämmer dubbelt så 

mycket som en annan respondent som besvarat samma påstående med tre poäng. Vidare 

påpekar Olsson och Sörensen (2011, s. 198) att fördelarna med användning av poängintervall 

är att det förenklar studien eftersom datamängden minskar och varje fråga behöver inte 

behandlas enskilt. Det leder också, enligt författarna, till att reliabiliteten i den studerade faktorn 

ökar och kan även möjliggöra en högre validitet. Nackdelen med att skapa ett poängintervall är 

att detaljnivån i studien kan försämras eftersom frågorna inte bearbetas enskilt (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 198-199). Syftet med studien är dock inte att studera en enskild företeelse 

utan snarare ge en sammanfattande bild av de olika begreppen och därför kommer ett sådant 

poängintervall inte att skada studien.  

 

Vidare har vi valt att inte räkna ut ett tvärsnitt eller index av datan för varje enskild fråga 

eftersom det underminerar utfallen av svaren. Vi vill undvika att gå miste om betydande 

svarsutfall som kan föreligga om frågorna normaliseras. Eftersom enkäten innehåller många 

påståenden av känslig karaktär finns det därför en risk att respondenterna besvarar dessa 

påståenden neutralt och ger poäng i mitten av likertskalan. Med utgångspunkten att inte 

normalisera anser vi att utfallen blir tydligare för varje enskilt svar. Om vi istället hade valt att 

beräkna ett tvärsnitt för påståendet hade utfallet av ett svar med hög poäng inte blivit lika 
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påtagligt. Nackdelen med att inte normalisera svaren är att det ofta blir större spridningar och 

avvikelser i datan, vilket kan påverka variabeln som helhet. Detta eventuella problem ser vi 

dock kan avhjälpas med hjälp av residualanalysen som visar om en variabel har för stora 

avvikelser i sina svar. För mer information om residualanalys se avsnitt 5.1 samt bilaga 4. 

 

Enkätens utseende 

Enkätens ordningsföljd följer rekommendationerna att börja med enkla och neutrala frågor. 

Detta för att skapa ett positivt intryck av enkäten och bygga upp ett förtroende. Tanken är att 

respondenten successivt ska anpassa sig till mer krävande och känsliga frågor, vilket 

Dahmström (2000, s. 106-107) beskriver som trattekniken. Det skulle exempelvis vara 

oförskämt att direkt börja med frågor som kan anses vara jobbiga eller krävande att besvara. 

Enkäten innehåller en del känsliga påståenden som behandlar olämpliga beteenden hos 

internrevisorer, därför har vi valt att strategiskt placera dessa frågor i slutet av enkäten. Vi vill 

därför göra läsaren uppmärksam på att enkätens uppbyggnad inte följer ordningen i den 

teoretiska referensramen, se bilaga 1. 

 

Enkätens instruktion har en viktig funktion att ge en positiv inställning att medverka i 

undersökningen samt att informera och förbereda respondenten inför medverkandet 

(Dahmström, 2000, s. 114). Ett mail skickades till respondenterna där enkätens instruktion 

informerade om studiens målsättning och syfte samt betydelsen av att besvara, vilket följdes av 

en vidare länk till webbenkäten. För att öka respondenternas förståelse för vad vi avsåg med de 

två rollerna konsult- och säkringsroll beskrevs begreppen i enkätens instruktion.  

 

I instruktionen framgick det även tydligt att respondenten kommer att vara anonym. Enkäten 

avslutades sedan med en tacksida till respondenten. För enkätens konstruktion användes ett 

webbaserat enkätverktyg från webbenkater.com. Med enkätverktyget kunde vi utforma och 

designa enkätlayouten. I verktyget ingick bland annat påminnelser om deltagande i enkäten, 

respondenten kunde även besvara enkäten via mobiltelefonen och en spärr som medförde att 

enkäten endast kunde besvaras en gång per respondent. Dessa funktioner kan minska bortfallet 

och göra enkäten mer tillgänglig för de svarande.  

 

4.2.1 Bakgrundsvariabler 
Kön 

En ständigt återkommande variabel i kvantitativa undersökningar är könsskillnader, det vill 

säga i detta fall om det föreligger någon skillnad mellan manliga och kvinnliga internrevisorer 

vid olika företeelser. Goodwin och Yeos (2001, s. 120) studie visade att det fanns skillnader 

mellan manliga och kvinnliga internrevisorer för samtliga variabler som undersöktes i studien. 

Bland annat undersöktes internrevisorernas benägenhet att byta arbetsposition inom företaget. 

Även Kwon och Banks (2004, s. 619) fann att kvinnliga och manliga internrevisorer skiljer sig 

åt med avseende på hur de förhåller sig till sitt arbete och hur lojala de är till internrevisorsyrket 

där kvinnor visade sig ha högre lojalitet till yrket än män. Att använda kön som 

bakgrundsvariabel är därför intressant i denna studie för att se om internrevisorernas svar skiljer 

sig åt beroende på kön. Viktigt att poängtera vid kön som bakgrundsvariabel är att vi inte avser 

göra någon djupare jämförelse mellan män och kvinnor och vi kommer heller inte gå in djupare 

i vad eventuella skillnader kan bero på. Denna bakgrundsvariabel syftar enbart till att undersöka 



42 
 

män och kvinnor i internrevisorsyrket och om det kan föreligga någon skillnad mellan könen 

med avseende på studiens problem.  

 

Certifiering 

Bakgrundvariabeln certifiering har funktionen att förklara internrevisorns erfarenhet och 

kompetens. Internrevisorn kan välja att ta en certifiering efter fem års arbetslivserfarenhet inom 

yrket. Certifieringen visar att internrevisorn har en formell position och en professionell 

kompetens som internrevisor (Internrevisorerna, 2014b). Förutom internrevisorns eventuella 

certifiering kan även erfarenhet och kunskap ha betydelse för dennes förhållningssätt i olika 

situationer samt i avseende på dennes upplevda oberoende. Betydelsen av erfarenhet och 

kunskap som internrevisor förklaras mer ingående under nästa rubrik, tid inom yrket.  

 

Tid inom yrket 

Den tredje bakgrundsvariabeln som vi valt att undersöka är tid inom yrket som internrevisor. 

Meyer och Allen (1984, s. 377-378) fann i sin studie att individer var betydligt bättre på att 

hantera rollkonflikter och rollotydligheter när de hade större erfarenhet och kvalifikation inom 

yrket. Även Ahmad och Taylors (2009, s. 916) studie pekade på liknande resultat där 

internrevisorns tid inom organisationen och yrket påverkade dennes förmåga att hantera 

rollkonflikter och rollotydligheter. Det är troligt att en erfaren internrevisor lärt sig att bättre 

hantera rollkonflikter och rollotydligheter, vilket minskar riskerna för ett inkonsekvent 

beteende som kan hota oberoendet. Vi har valt att skilja på internrevisorernas tid inom yrket 

med femårsintervall upp till tio år inom yrket. Därefter finns det bara ett svarsalternativ (mer 

än 10 år). Anledningen att vi valde dessa intervall beror på att vi antar att de största erfarenhets- 

och kvalifikationsskillnaderna visar sig i början av internrevisorsyrket och dessutom har 

internrevisorn möjlighet att certifiera sig efter fem år.  

 

Avsikten att använda denna variabel grundar sig på Ahmad och Taylors (2009, s. 916) studie 

som visade att tid inom yrket och erfarenhet har betydelse vid eventuella rollkonflikter och 

rollotydligheter. Vi vill således ta hänsyn till detta vid analysen av resultaten och därmed 

studera om sambandet mellan tid inom yrket och hantering av rollkonflikter och rollotydligheter 

kan bekräftas eller förkastas. 

 

Revisionsutskott 

Arena och Azzone (2009, s. 55-56) förklarade att ett revisionsutskott inom företaget kan bidra 

positivt i internrevisorns arbete som granskare och konsult eftersom revisionsutskottet medför 

en hårdare granskning och övervakning av internrevisionen. Revisionsutskottet kan i vissa fall 

fungera som en säkerhetsåtgärd för att hjälpa internrevisorer att upprätthålla sitt oberoende 

(Stewart & Subramaniam, 2010, s. 333). Även Goodwin och Yeo (2001, s. 123) påtalar 

revisionsutskottets roll som stöd för internrevisorn att verka oberoende. Revisionsutskott kan 

således komma att vara en påverkande faktor för internrevisorns förmåga att verka oberoende, 

vilket kan ge utfall i svaren. Det är därför intressant att undersöka om det föreligger någon 

skillnad i internrevisorns oberoende bland de som har ett revisionsutskott inom företaget och 

de som inte har ett revisionsutskott. Däremot är det viktigt att poängtera att studien inte har för 

avsikt att skapa en djupare jämförelse mellan internrevisorer med och utan revisionsutskott 

inom företaget eftersom revisionsutskottet inte har någon direkt påverkan på internrevisorns 

arbete i konsultrollen.  
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4.2.2 Konsultrollen - oberoende variabel 1 
Den oberoende variabeln konsultrollen har funktionen att indikera i hur stor omfattning 

internrevisorn ägnar sig åt konsultarbete i jämförelse med andra arbetsuppgifter exempelvis 

säkringsarbetet. Variabeln konsultrollen kan därmed användas för att testa om en ökad 

omfattning av konsultarbete påverkar internrevisorns upplevda oberoende med avseende på de 

samband som ska undersökas i studien.  

 

Variabeln kan även användas för att jämföra utvecklingen av internrevisorns konsultroll med 

tidigare studier i olika länder. Selim et al. (2009, s. 21) påstår att konsultrollens utveckling och 

omfattning i företag och länder varierar. Allergini et al. (2006, s. 846) rapporterade att 

internrevisorer i Frankrike ägnade i genomsnitt 27 % åt konsultarbete av sin totala arbetstid 

medan andelen i Belgien var 12 % och i Storbritannien 26 %.  Eftersom studien avser att 

undersöka internrevisorns konsultroll är det därför intressant att studera vilken påverkan 

konsultrollens omfattning har på det upplevda oberoendet. Och om det finns någon signifikant 

skillnad i svaren mellan internrevisorer som i större utsträckning ägnar sig åt konsultarbete och 

de som inte gör det. Svarsalternativen i enkäten (se bilaga 1) består av procentintervall upp till 

50 %. Detta grundar vi på, utifrån tidigare forskning, att internrevisorns konsultarbete troligtvis 

inte överstiger 50 % av den totala arbetstiden. 

 

4.2.3 Relation med ledningen - oberoende variabel 2 
Variabeln relation med ledningen har två aspekter: nära relation med ledningen och social press 

från densamma. Mutchlers (2003, s. 251) studie fann att personliga relationer och social press 

var två signifikanta hot mot oberoendet. Dessa situationer kan lätt uppstå när internrevisorn och 

ledningen har ett nära samarbete som sedermera utvecklas till en närmare personlig relation. 

Enligt Christopher et al. (2009, s. 206) bidrar konsultrollen till att stärka de sociala banden 

mellan internrevisorn och ledningen. Detta kan leda till att internrevisorn förbiser ledningens 

agerande i sin granskning och därmed kompromissar med sitt oberoende. I IIAs standarder 

framgår det dessutom att internrevisorn ska undvika att utveckla personliga relationer med 

någon från ledningen som kan skada dennes oberoende (IIA, 2013b, s. 9-10). Därmed är det av 

vikt att undersöka relationen mellan internrevisor och ledningen. 

 

Vi har valt att konstruera egna påståenden för denna variabel, förankrade i teorin, för att 

undersöka hur väl teorierna från tidigare studier stämmer in på denna studie. Variabeln som 

behandlar relationen med ledningen består av fyra påståenden. De två första påståendena 

behandlar den nära relationen med ledningen och har till syfte att identifiera om internrevisorns 

konsultroll kan skapa en för nära relation med ledningen som i sin tur kan komma att påverka 

internrevisorns oberoende negativt. De två återstående påståendena behandlar internrevisorns 

upplevda press från ledningen. Anledningen till att vi väljer att konstruera egna frågor beror på 

att de tidigare studierna haft frågor som direkt belyser relationen mellan internrevisor och 

ledning och i synnerhet inte direkt förknippat med konsultrollen.  

 

För de fyra påståendena för variabeln relation med ledningen har en sjugradig likertskala 

använts. Svarsalternativen ligger mellan 1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt) vilket 

ger ett poängintervall mellan 4-28. 
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4.2.4 Emotionellt engagemang till organisationen - oberoende variabel 3 
Internrevisorns högre identifiering med sin organisation har visat sig innebära att internrevisorn 

har en benägenhet att upprätthålla ett förhöjt kontrollbeteende. Detta genom att göra hårdare 

riskbedömningar eftersom internrevisorn är mån om företagets fortlevnad (Stefanik et al., 2012, 

s. 52). Vi vill testa om internrevisorns emotionella engagemang till organisationen kan ligga till 

grund för detta eftersom internrevisorns emotionella engagemang kan öka dennes förmåga och 

benägenhet att inte låta sig påverkas av hot mot dennes oberoende. Det kan senare leda till 

hårdare riskbedömningsnivåer. Utifrån de teorier som studien har behandlat skiljs emotionellt 

engagemang och identifiering åt (Van Knippenberg & Sleebos, 2006, s. 579; Ashforth et al., 

2008, s. 333). Vi vill därför testa om internrevisorns emotionella engagemang till 

organisationen är en förklaring till varför Stefanik et al. (2012, s. 52) fann att en stark 

identifiering hos internrevisorer ökar deras kritiska granskning och oberoende, medan detta har 

motsatt effekt hos externa revisorer. 

 

Vi avser därför mäta vilken påverkan internrevisorns emotionella engagemang till 

organisationen har på dennes upplevda oberoende. Enkätens frågor (se bilaga 1) som behandlar 

området baseras på Allen och Meyers (1990, s. 5-7) erkända mätmetod som har använts i stor 

utsträckning inom motivationsforskningen samt studier som mäter revisorers engagemang 

(Herda & Lavelle, 2011, s. 161; Shafer et al. 2013, s. 224).  Allen och Meyer (1990, s. 5-7) 

använde sig ursprungligen av åtta frågor som behandlade emotionellt engagemang. I denna 

studie har fyra frågor valts ut utifrån de åtta för att få ner antalet frågor i enkäten. De har sedan 

översatts från engelska till svenska samt omformulerats till att bättre passa internrevisorns 

kontext. Vanligen används fyra till fem frågor kring emotionellt engagemang inom 

revisionsforskningen och det har gett tillräckligt hög validitet (Herda & Lavelle, 2011, s. 161, 

165; Shafer, 2013, s. 224).  

 

Några av Allens och Meyers (1990, s. 5-7) påståenden har negativ laddning. Enligt Merritt 

(2012, s. 433) kan respondenten ha svårigheter att besvara negativa påståendena och tolkar 

frågan som om påståendet vore positivt formulerad. Denna problematik är speciellt påtaglig om 

respondenterna har bristande entusiasm när enkäten besvaras. Merritt (2012, s. 433) 

rekommenderar därför att omvandla antagandena till att vara positivt laddade för att förbättra 

struktur och följdriktighet. Vi har därför omvandlat de negativt laddade antagandena 

exempelvis var ursprungsfrågan jag känner INTE en stark tillhörighet till mitt företag, vilken 

ändrades till jag känner en stark tillhörighet till mitt företag. 

 

Respondenterna får markera det svarsalternativ som bäst stämmer in längs den sjugradiga 

likertskalan. Allen och Meyer (1990, s. 5-7) använde en sjugradig linkertskala vilket gav dem 

tillförlitliga svar med en naturlig spridning. Svarsalternativen sträcker sig från 1 (Instämmer 

inte alls) till 7 (Instämmer helt), vilket ger ett poängintervall mellan 4-28. 

 

4.2.5 Identifiering med organisationen - oberoende variabel 4 
För att undersöka hur internrevisorns identifiering med organisationen påverkar dennes 

upplevda oberoende innehåller enkäten frågor inom detta område. Den tidigare forskningen om 

internrevisorers identifiering med organisationen innefattar endast en studie av Stefanik et al. 

(2012, s. 39). Flertalet studier, inom extern revision, som behandlar identifiering till 

organisationen använder sig av Mael och Ashforths (1992) påståenden om identifiering. 
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Tidigare studier som använt sig av dessa är Van Knippenberg och Sleebos (2006, s. 577) samt 

Bamber och Iyer (2007, s. 20). Denna mätmetod för identifiering är erkänd inom 

forskningsvärlden och är därför användbar för att undersöka internrevisorns identifiering med 

organisationen. Mael och Ashforths (1992, s. 110, 123) mätning av identifiering består 

ursprungligen av sex frågor som värderas på en femgradig skala. Vi har valt att använda fyra 

av frågorna dels för att hålla ner antalet frågor men också för att vi anser att de valda frågorna 

är tillräckliga för att fånga och mäta begreppet. Fyra frågor kring identifiering har även 

bekräftats uppnå god validitet (Bamber & Iyer, 2007, s. 20).  

 

Utifrån de ursprungliga påståendena för identifiering har frågorna översätts från engelska till 

svenska. Svarsalternativen har ändrats och ersätts med en sjugradig likertskala från 1 

(Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt), vilket gör enkäten mer enhetlig.  Variabeln 

identifiering med organisationen ger därmed ett poängintervall om 4-28. 

 

4.2.6 Identifiering med professionen - oberoende variabel 5  
För att undersöka hur internrevisorns identifiering med professionen påverkar dennes upplevda 

oberoende innehåller enkäten också frågor som behandlar internrevisorns identifiering till sin 

profession. Kvantitativa studier om internrevisorns identifiering med professionen ligger i 

underkant. Däremot finns det kvantitativa studier inom extern revision som undersöker externa 

revisorers identifiering med professionen och dess påverkan på oberoendet (Bamber & Iyer, 

2007, s. 20; Bamber & Iyer, 2002, s. 34-35). Med samma anledning som för identifiering med 

organisationen ligger även Mael och Ashforths (1992, s. 122-123) påståenden för identifiering 

till grund för att mäta internrevisorns identifiering med professionen.  

 

Förutom att översätta de ursprungliga påståendena från engelska till svenska har de också 

anpassats för att bättre stämma överens med internrevisorns kontext, vilket gjorts genom att 

inkludera “mitt yrke som internrevisor” i påståendena. För att skapa ett enhetligt intryck har 

även svarsalternativen ändrats och ersätts med en sjugradig likertskala från 1 (Instämmer inte 

alls) till 7 (Instämmer helt). Variabeln identifiering med professionen ger därmed ett 

poängintervall om 4-28. 

 

4.2.7 Rollkonflikt och rollotydlighet - oberoende variabel 6 
Internrevisorns uppfattning av dennes rollkonflikt och rollotydlighet kvantifieras och mäts i 

många studier med hjälp av Rizzo et als. (1970, s. 156) etablerade mätmetod. Frågorna om 

rollkonflikt och rollotydlighet behandlar konflikten mellan en individs egna principer, 

värderingar, individens rollbeteende samt olika och motstridiga förväntningar på individens 

roll. Mätmetoden av Rizzo et al. (1970, s. 156) har även använts i Ahmad och Taylors (2009, 

s. 905) studie där koncepten är översatta till internrevisorns kontext och integrerar även 

internrevisorns förhållningssätt till standardens riktlinjer. Enkätfrågorna beträffande 

internrevisorns upplevda rollkonflikt och rollotydlighet baseras därför på Ahmad och Taylors 

(2009, s. 905) påståenden.  

 

Rollkonflikt och rollotydlighet har sammanförts till en variabel eftersom begreppen i studiens 

teoretiska referensram samvarierar. Frågorna för variabeln innehåller två frågor om rollkonflikt 

samt två frågor som behandlar rollotydligheten. Ursprungligen använder sig Ahmad och Taylor 

(2009) av ytterligare fem påståenden kring begreppen men det skulle göra enkäten onödigt lång. 
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De utvalda påståendena finner vi tillräckliga och fyller begreppets funktion för denna studie. 

Frågorna består av påståenden som även för denna variabel besvaras efter en sjugradig 

likertskala från 1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt). Det totala poängintervallet för 

denna variabel är därför 4-28. 

 

4.2.8 Feedback till ledningen - oberoende variabel 7 
Christopher et als. (2009, s. 209) studie visade att internrevisorer inte gav objektiv feedback när 

de hade en huvudsaklig målsättning att nå högre positioner inom företaget. Likaså visade Brody 

et als. (2014, s. 223) samt Brody och Lowes (2000, s. 174-175) studie att internrevisorerna 

medgav att de anpassade sin feedback till ledningen beroende på situationen de ställdes inför 

och vad de trodde att ledningen ville höra. Vi har konstruerat egna påståendena (se bilaga 1) 

baserade på Goodwin och Yeos (2001), Christopher et als. (2009) och Brody och Lowes (2000) 

studier som beskrivits i den teoretiska referensramen.  

 

Variabeln feedback till ledningen kan ha ett samband med internrevisorns incitament att göra 

karriär inom företaget. Med egna påståenden kan vi därför sammanföra antagandena om 

sambandet mellan feedback till ledningen och karriärmöjligheter i ett påstående i syfte att testa 

om det finns något samband mellan variablerna. Därmed ställer vi påståenden för att undersöka 

om exempelvis internrevisorn anpassar sin feedback beroende på situation och om den feedback 

som lämnas påverkas av internrevisorns målsättningar högre arbetsposition inom företaget. Vi 

anser att tre frågor är tillräckligt för att kunna påvisa om det finns någon risk att internrevisorn 

anpassar sin feedback eftersom påståendena är ställda på liknande sätt och fångar 

problematiken. Dessa frågor utgår också från en sjugradig likertskala med poängsättning mellan 

1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt). Totalt ställdes tre frågor vilket ger ett totalt 

poängintervall mellan 3-21. 

 

4.2.9 Karriärmöjligheter – oberoende variabel 8 
Goodwin och Yeo (2001, s. 119) undersökte om internrevisorsyrket användes som en 

karriärstege för andra positioner inom företaget. I studien ställde författarna sex påståenden om 

variabeln karriärmöjligheter. Vi har valt att använda två av dessa frågor för att hålla nere antalet 

frågor i enkäten (se bilaga 1) och inte göra den för lång. De två frågorna är justerade för att 

bättre stämma överens med vår studie. Exempelvis valde vi att skriva frågorna som påståenden 

i “jag-form” eftersom studien syftar till att undersöka hur internrevisorn själv ser på sin roll och 

inte vad de anser om professionen i stort. Vidare består ett av enkätens påstående egentligen av 

två frågor från Goodwin och Yeos (2001, s. 119) studie, dessa var dock snarlika varandra och 

därför valde vi att omformulera dessa frågor till ett påstående. 

 

Ett eget påstående för denna variabel har även konstruerats, Jag är intresserad av att byta 

arbetsposition inom företaget. Anledningen var att vi ansåg att ett sådant påstående bättre skulle 

belysa studiens problem och syfte än de redan befintliga frågorna från Goodwin och Yeos 

(2001) studie. Det egenkonstruerade påståendet tillsammans med de två omarbetade frågorna 

från Goodwin och Yeos (2001) studie anser vi fyller funktionen att undersöka huruvida 

internrevisorn upplever sitt yrke som karriärstege och en möjlighet att samla erfarenheter inför 

högre framtida positioner inom företaget. 
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Respondenterna får gradera påståendena utifrån en sjugradig likertskala med svarsalternativen 

1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt). Svaren kommer att befinna sig mellan 

poängintervallet 3-21. Goodwin och Yeo (2001, s. 119) använde en femgradig likertskala för 

sina påståenden, vilket gav dem tillförlitliga resultat. Vi väljer dock att använda en sjugradig 

likertskala för att göra enkäten konsekvent och, som vi tidigare nämnt, väljer respondenten helst 

inte extrempunkterna vid känsliga frågor och fler svarsalternativ med en större skala kan bidra 

till mer sanningsenliga svar. 

 

4.2.10 Granskning av eget utfört arbete – oberoende variabel 9 
Frågorna som behandlar granskning av eget utfört arbete baseras på studiens teoretiska 

referensram gällande detta område. Utifrån den tidigare litteraturen som undersöker 

revisorernas självgranskningshot finns det inga färdigkonstruerade frågor som mäter variabeln 

på det sätt som denna studie ämnar göra. Vid konstruerandet av enkätfrågor har vi utgått från 

de tidigare studiernas hypoteser samt resultat och sammanbundit dessa med denna studies 

kontext.  Påståendena är konstruerade att direkt kopplas från konsultrollens säkrings- och 

konsultroll till granskning av eget utfört arbete. 

 

Påståendet Jag har känt oro att det ska uppdagas att jag har misslyckats att upptäcka risker i 

verksamheten baseras på Bedard et als. (2008, s. 209-208) samt Peytcheva och Gilletts (2012, 

s. 798) studier som fann att externa revisorer kan välja att underskatta, utesluta eller avvisa 

risker i beslutsmaterialet om de granskar något som de tidigare varit inblandade. Enkätens 

påstående vill åskådliggöra om internrevisorn är orolig att det ska uppdagas att dennes tidigare 

utförda arbete har misslyckats med att upptäcka risker i verksamheten. Om detta föreligger 

finns det därför enligt Peytcheva och Gillett (2012, s 798) en signifikant risk för 

självgranskningshot genom att revisorn snedvrider eller utesluter risker i det granskade 

materialet. 

 

Variabeln granskning av eget utfört arbete innefattar tre påståenden med en sjugradig likertskala 

där svarsalternativen går från 1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt). Det totala 

poängintervallet för denna variabel är därmed 3-21 poäng.  

 

4.2.11 Upplevt oberoende - beroende variabel 
Ahmad och Taylor (2009, s. 924-925) har i sin studie testat hur internrevisorns upplevda 

oberoende påverkas av olika variabler. Vi har valt att använda två frågor från Ahmad och Taylor 

(2009, s. 924-925) som underlag till våra påståenden. Vi har dock översatt och omformulerat 

påståendena för att bättre passa in i studiens kontext genom att inkludera internrevisorns 

konsultarbete (se bilaga 1). Exempelvis har vi anpassat och vänt på påståendet This 

‘independence concept’ really inspires the very best in me in the way of job performance till 

Jag har en stark vilja att vara oberoende i mitt konsultarbete.  Vidare har Mutchlers (2003, s. 

243) frågeformulär granskats för att hitta relevant underlag till studiens påståenden. Forskaren 

har i flera av sina frågor relaterat till IIAs standarder och därför frågat respondenterna i vilken 

utsträckning standarderna används och hur viktiga de är. Vi har också valt att belysa IIAs 

standarder för att närmare kunna studera användandet av dessa och eventuell påverkan på 

internrevisorns upplevda oberoende. Exempelvis ledde detta till variabelns första påstående Jag 

följer IIAs standarder eftersom det underlättar min förmåga att vara oberoende. 
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Slutligen har vi också valt att konstruera två egna frågor som är direkta påståenden om 

internrevisorns oberoende. Att fråga respondenterna om de alltid är oberoende i sitt arbete kan 

vara känsligt, troligtvis kommer de inte vara fullt sanningsenliga och självkritiska i sina svar. 

Av den anledningen har vi valt att också fråga om de tror att andra internrevisorer kan uppleva 

problem med att verka oberoende.  

 

Den sjugradiga likertskalan har använts där respondenterna ombads att markera det 

svarsalternativ som bäst stämmer in på dem. Svarsalternativen ligger mellan 1 (Instämmer inte 

alls) till 7 (Instämmer helt) vilket ger ett poängintervall mellan 5-35. 

 

Sammanfattning över enkätens konstruktion 

 
Enkät Antal 

frågor 

Svarsalternativ Teoriavsnitt Ursprung Kodning  

Bakgrundsvariabler 

 

     

Kön  1 Kvinna /Man 3.9 Goodwin & Yeo (2001) 

Kwon & Banks (2004) 

Nominal 

0/1 

Certifiering 1 Ja/Nej 3.2  Nominal 

1/2 

Tid inom yrket 1 3 3.6 Ahmad & Taylor (2009), 

Allen & Meyer (1984)  

Ordinal 

1, 2, 3. 

Revisionsutskott 1 Ja/Nej 3.2 Ruud (2003), Arena & Azzone 

(2009) 

Nominal 

1/2 

Oberoende variabler      

Konsultrollen 1 6 3.5 Selim et al. (2009) & Allergini 

et al. (2006) 

Ordinal  

1-6 

 

Relation till ledningen 4 Attitydskala 1-7 3.5 Van Peursem (2005), Sarens & 

De Beelde (2006), Mutchler 

(2003) 

Ordinal 

1-7  

Rollkonflikt och 

rollotydlighet 

4 Attitydskala 1-7 3.6 Ahmad & Taylor (2009) Ordinal 

1-7  

Emotionellt 

engagemang till 

organisationen 

4 Attitydskala 1-7 3.7 Allen & Meyer (1990) Ordinal 

1-7  

Identifiering med 

organisationen 

4 Attitydskala 1-7 3.7 Mael & Ashforth (1992) Ordinal 

1-7  

Identifiering med 

professionen 

4 Attitydskala 1-7 3.7 Mael & Ashforth (1992) Ordinal 

1-7  

Feedback till ledningen 3 Attitydskala 1-7 3.9 Christopher et al. (2009), 

Brody & Lowe (2000) 

Ordinal 

1-7  

Karriärmöjligheter 3 Attitydskala 1-7 3.9 Goodwin & Yeo (2001) Ordinal 

1-7 

Granskning av eget 

utfört arbete 

3 Attitydskala 1-7 3.8 Mutchler (2003), Peytcheva & 

Gillett (2012) 

Ordinal 

1-7 

Beroende variabel      

Upplevt oberoende  Attitydskala 1-7 3.4 Ahmad & Taylor (2009), IIA 

(2013b) 

Ordinal 

1-7 

Tabell 1: Enkätens uppbyggnad 
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4.3 Urval och population 
Syftet med studien är att identifiera och beskriva samband mellan konsultrollen och 

internrevisorns upplevda oberoende genom att undersöka faktorer i internrevisorns konsultroll 

som kan komma att hota dennes oberoende. Vår population representeras av samtliga 

medlemmar i IIA Sverige. Anledningen till detta val är att vid medlemskap i IIA Sverige anser 

vi att den enskilda medlemmen med stor sannolikhet har en formell position som internrevisor 

i organisationen och använder IIAs standarder, vilket innebär att denne har liknande 

förutsättningar i sitt arbete. Ytterligare argument till varför IIA Sveriges medlemmar lämpar sig 

som population är för att tidigare studier av Christopher et al. (2009, s. 205), Selim et al. (2009, 

s. 13) samt Ahmad och Taylor (2009, s. 905), vilka ligger till grund för denna studie undersökte 

internrevisorer som är medlemmar i IIA i sina respektive länder. Genom att använda sig av 

medlemmarna i IIA Sverige som population ges därför möjligheten att mer tillförlitligt jämföra 

studiens resultat med tidigare forskning då internrevisorer i IIA har mycket gemensamt.  

 

Vår strävan är att kunna generalisera studiens resultat för samtliga medlemmar i IIA Sverige. 

För att kunna generalisera studiens resultat är det därför viktigt att respondenterna som studien 

ämnar undersöka är representativa för hela populationen (Bryman & Bell, 2005, s. 100). 

Dessutom krävs det att ett sannolikhetsurval, där alla i populationen har lika stor chans att delta, 

genomförs för att det ska vara möjligt att göra en generalisering (May, 2013, s. 123; 

Denscombe, 2009, s. 33). Vidare påtalar Bryman och Bell (2005, s. 100) svårigheterna med att 

hitta ett urval som är tillräckligt stort och samtidigt representativt för populationen som helhet. 

Studiens urval ser vi inte som ett hinder eftersom alla som besvarar enkäten anser vi som 

representativa då samtliga är medlemmar i IIA Sverige och, som vi nämnt tidigare, har liknande 

förutsättningar.  

 

Angående sannolikhetsurvalet ska det helst genomföras slumpmässigt för att helt uppfylla 

kriteriet om generalisering (Denscombe, 2009, s. 33). Slumpmässiga urval innebär att 

respondenter väljs ut genom exempelvis urvalstabeller eller att var N:e medlem väljs ut 

(Bryman & Bell, 2055, s. 115-116). Enligt Stålhand (Personlig kommunikation, 2014), som 

ansvarar för IIAs medlemshantering, finns det i IIA Sverige år 2014 636 medlemmar som 

arbetar med internrevision. För att säkerställa att vi fick in tillräckligt med svar valde vi att inte 

använda slumpmässigt urval eftersom det innebär att individer i populationen väljs bort och 

urvalsramen blir därmed mindre. I slutändan kan det innebära att vårt urval inte blir tillräckligt 

stort då svarsfrekvensen varit cirka 20 % vid tidigare studier. 

 

Eftersom vi har påverkat vilka som ska besvara enkäten, genom att välja vilka enkäten ska 

skickas till, kan det bli tveksamheter om det verkligen är ett sannolikhetsurval. För att undgå 

detta problem valde vi att skicka enkäten till samtliga medlemmar och därmed ge alla i 

populationen lika stor möjlighet att delta i undersökningen, vilket stärker vår ståndpunkt om att 

ett sannolikhetsurval gjorts. När vi summerade svaren visade det sig att svarsfrekvensen (28 %) 

var högre än vad liknande studier tidigare haft. Därför anser vi att strategin att tillfråga alla i 

populationen var ett bra tillvägagångssätt för att ha ett tillräckligt stort empirisk underlag. 

 

4.4 Pilotstudie  
I regel är det nödvändigt att utföra en pilotstudie på ett antal utvalda testpersoner innan enkäten 

skickas ut för att säkerställa att frågeformulärets utformning tolkas på ett entydigt sätt och 
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undvika att respondenterna misstolkar frågorna eller finner frågorna ointressanta (Dahmström, 

2000, s. 62). Om respondenten finner frågorna tvetydiga eller ointressanta kan respondenten 

exempelvis välja att inte besvara enkäten och därmed finns det risk för bortfall eller felaktiga 

svar. Det är därför relevant att använda sig av testpersoner som får besvara frågeformuläret och 

komma med synpunkter om frågornas formuleringar, ordningsföljd samt formulärets design 

(May, 2013, s. 132-133). Enligt Dahmström (2000, s. 113) ska frågeformuläret testas på 

personer som är fristående från konstruktörerna av frågeformuläret och som tillhör den 

målgrupp som studien ämnar undersöka.  

 

Innan studiens enkät skickades ut till målgruppen fick två verksamma internrevisorer titta 

igenom frågorna och ge synpunkter på enkätens utformning. Detta var behjälpligt eftersom en 

av internrevisorerna även hade erfarenheter inom internrevisionsforskningen. Vi använde oss 

även av åtta studenter som har läst inriktning inom revision. Dessa studenter har ingen större 

erfarenhet inom internrevision men deras kunskaper inom revision underlättade sannolikt hur 

de relaterade till frågorna. Efter pilotstudien genomförts förbättrade vi frågeformuläret med 

vissa korrigeringar efter testpersonernas synpunkter. Bland annat hade vi för variabeln 

granskning av eget utfört arbete svarsalternativ i termer av hur ofta. Några av testpersonerna 

upplevde det som svårt att relatera till hur ofta någonting hade hänt och ansåg att det passade 

bättre med svarsalternativen instämmer/instämmer inte alls eftersom övriga svarsalternativ 

hade den svarsskalan.  

 

4.5 Enkätutskick och tillgänglighet 
Vi upplevde inga svårigheter med att skicka ut enkäten och göra den tillgänglig för studiens 

urval och population, internrevisorer i IIA Sverige. Vi fick tidigt under uppsatsens arbete 

kontakt med IIA Sveriges generalsekreterare som visade intresse och godkände distribution av 

enkäten till IIAs medlemmar. När enkäten var färdig för utskick användes föreningens egen 

kontaktdatabas där enkäten skickades som ett medlemsmail till 636 stycken medlemmar, vilka 

alla arbetar med internrevision. I mailet framgick studiens syfte, till vem enkäten var riktad, 

betydelsen av att delta i studien samt att IIA själva var intresserade av studiens resultat. Mailet 

avslutades med länken som medlemmarna klickade på för att besvara enkäten. Enkäten fanns 

tillgänglig att besvara i tio dagar. Efter åtta dagar skickades en påminnelse ut av IIA till alla 

medlemmar. Det var inte möjligt att identifiera vilka som besvarat enkäten och därigenom 

undvika att skicka en påminnelse till dessa, eftersom det kan vara ett irritationsmoment för de 

respondenter som redan genomfört enkäten. Däremot skrev vi i påminnelsemailet att vi bad om 

ursäkt till de respondenter som redan besvarat enkäten och tackade dem istället för deras 

deltagande.  

 

4.6 Bortfall 
God forskning försöker i regel uppnå högsta möjliga svarsfrekvens och minimera antalet 

uteblivna svar för att öka tilltron att kunna generalisera de resultat som urvalet ger (Denscombe, 

2009, s. 43). Enkätens svar samlades in den 6 maj där 179 respondenter hade besvarat och 

fullföljt enkäten. Totalt skickades enkäten ut till 636 medlemmar vilket ger en svarsfrekvens på 

28 %. Detta är en hög svarsfrekvens jämfört med tidigare studier där exempelvis Christopher 

et al. (2009, s. 205) hade en svarsfrekvens på 17 %, Selim et al. (2009, s. 13) 14 % samt Ahmad 

och Taylor (2009, s. 905) 17 %. En anledning till varför vår svarsfrekvens var högre än tidigare 

studier kan bero på att IIA Sverige, i samband med utskicket av enkäten, informerade att de 
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också var intresserade av utfallet av studien. Detta kan ha inneburit att medlemmarna motiverats 

att besvara enkäten som följd av att medlemsorganisationen IIA var positivt inställd till 

studien.   

 

Bortfallet utgörs av de individer som haft möjlighet att besvara enkäten men som valt att inte 

göra det (Dahmström, 2000, s. 254). Detta innebär att resultaten riskerar att snedvridas till följd 

av bortfallet men vi anser att det är svårt att dra några slutsatser om de som inte har besvarat 

enkäten. Det är möjligt att resultaten kan skilja sig åt mellan de 179 stycken som besvarat 

enkäten samt de 457 stycken som valt att inte besvara den. Eftersom enkäten besvarats anonymt 

är det inte möjligt att följa upp bortfallet i syfte att tillhandahålla viss information för att 

analysera hur den gruppen människor skulle ha svarat. 

 

Vi kan dock jämföra respondenternas svar för vissa av bakgrundsvariablerna (se tabell 2), 

exempelvis kön och andel certifierade internrevisorer, med hur det ser ut i verkligheten för 

populationen. Genom att undersöka bakgrundsvariablerna på detta sätt är det möjligt att 

analysera om det finns risk för snedvridning, om bakgrundvariablerna förhåller sig lika till 

populationen är risken för snedvridning mindre (Dahmström, 2000, s. 257). Utifrån Stålhands 

(Personlig kommunikation, 2014) uppgifter är populationens könsfördelning mellan kvinnor 

och män 51 % respektive 49 %. Andel certifierade internrevisorer är totalt 160 stycken av 636 

medlemmar vilket innebär att 25 % av medlemmarna är certifierade internrevisorer. Detta har 

sedan jämförts med respondenternas svar enligt tabellen på nästa sida: 

 

 

 Respondenterna  Populationen  

Könsfördelning Kvinnor 50 % Män 50 % Kvinnor 51 % Män 49 % 

Certifiering Ja 24 % Nej 76 % Ja 25 % Nej 75 % 

Tabell 2. Jämförelse respondenter och population 

 

Utifrån denna jämförelse förhåller sig könsfördelningen och andel certifierande internrevisorer 

i princip lika och kan ge en indikation att risken för snedvridning verkar vara liten. 

 

I enkäten finns inget partiellt bortfall, vilket Dahmström (2000, s. 254) förklarar som när vissa 

frågor inte besvarats. Detta beror på att alla frågor var obligatoriska att besvara för att kunna gå 

vidare till nästa fråga. Undantaget var frågor om variabeln karriärmöjligheter, där det var 

möjligt att inte besvara dessa frågor eftersom det kunde finnas respondenter som exempelvis är 

pensionerade, vilket innebär att frågor om karriärmöjligheter inte är relevanta. Men för att 

fullfölja enkäten var respondenten ändå tvungen att besvara återstående frågor. I slutändan 

visade det sig att ingen av respondenterna hade hoppat över dessa variabelfrågor, vilket innebar 

att vi inte hade några problem med detta. 

 

Enkäter som har påbörjats men som inte har fullföljts benämns enligt Dahmström (2000, s. 254) 

som individbortfall. Andelen av detta bortfall är 16 stycken där samtliga har lämnat 

enkätundersökningen i början av enkäten efter bakgrundsfrågorna. Deras svar är inte 

användbara för studien och vi har därför sorterat bort dessa.  
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4.7 Databearbetning 
Vi började med att koda allt svarsmaterial i enkätverktyget webbenkater.com, vilket innebär att 

alla svar kvantifieras till att bli numeriska för att möjliggöra en analys. Därefter laddades 

respondenternas svar ned från webbenkater.com för att sedan föra över materialet till 

statistikprogrammet SPSS. Då statistiska materialet överförs automatisk minskar risken för fel 

i registreringen av datan som kan uppstå om vi registrerat datan manuellt. 

 

SPSS är bara ett av flertalet goda alternativ av programvaror för att bearbeta statistiskt material 

(Andersson & Wahman, 2009, s. 4). Vi valde SPSS eftersom vi har erfarenhet av programvaran 

sedan tidigare. Innan vi påbörjade den statistiska analysen i SPSS läste vi manualer om SPSS 

för att bekanta oss med programvaran och för att kunna utnyttja den på ett effektivt sätt. 

Manualer som vi använt oss av för att bearbeta den statistiska datan i SPSS är SPSS steg för 

steg av Wahlgren (2008) samt för hantering av mer avancerad data har vi använt An 

Intermediate Guide to SPSS Programming: Using Syntax for Data Management av Boslaugh 

(2005).   

 

Den grafiska illustrationen med tårtbitar för bakgrundvariablerna och statistik på de enskilda 

påståendena (se bilaga 2) har vi tagit från webbenkater.com direkt eftersom vi fann dessa som 

enkla och pedagogiska för läsaren. För variabeln rollkonflikt och rollotydlighet kodade vi om 

påståendena som behandlade rollotydlighet i SPSS för att de skulle gå i samma svarsriktning 

som påståendena för rollkonflikt. Detta eftersom vi ville undvika att ställa negativa påståenden 

som exempelvis “Jag har INTE tydligt planerade mål..” i enkäten. Eftersom rollkonflikt och 

rollotydlighet är en gemensam variabel som tillsammans ger en total variabelpoäng måste också 

svaren för dessa påståenden gå i samma riktning för att möjliggöra en korrekt analys.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs det först för vilka statistiska metoder som använts. Därefter presenteras 

studiens resultat som behandlar internrevisorns konsultroll och vilka faktorer som påverkar 

dennes upplevda oberoende. Vi börjar med att redovisa och analysera bakgrundsvariablerna 

för studien. Därefter presenteras samtliga variabler individuellt med deskriptiv statistik och 

analys. Sedan redovisas regressionsresultatet med utgångspunkt från den teoretiska 

sammanfattande modellen. Det betyder att sambanden presenteras från vänster till höger i den 

ordning som figuren illustrerar (se figur 6). Avslutningsvis återfinns en översiktlig 

sammanställning av både den deskriptiva statistiken och regressionsresultatet i slutet av 

kapitlet. 

 

5.1 Tolkning av resultat 
Vi har använt oss av olika statistiska metoder för att analysera och dra slutsatser av 

respondenternas svar från enkätundersökningen. Nedan presenteras de metoder, mått och 

uttryck som vi valt använda samt en kort motivering om varför den valda metoden är ett 

användbart verktyg för att analysera resultaten.  

 

Deskriptiv statistik - Med hjälp av deskriptiv statistik kan respondenternas svar sammanfattas 

i ett aritmetiskt medelvärde (hädanefter medelvärde) och standardavvikelse (Bedeian, 2014, s. 

125). Bakgrundsvariablerna i studien illustreras i form av cirkeldiagram för att visa olika 

fördelningar bland internrevisorerna. I detta kapitel är det endast möjligt att utläsa det 

deskriptiva resultatet på variabelnivå, vilket ger en mer samlad bild och underlättar tolkningen 

av resultatet som helhet. För att se internrevisorernas svarsfrekvens och fördelning för en 

individuell fråga och histogram med normalfördelningar finns de presenterade i bilaga 2. 

 

Poängintervall - Studiens variabler omfattar ett flertal frågor under respektive variabel, vilka 

tillsammans ger en indikation på internrevisorernas uppfattning om variabeln, exempelvis 

granskning av eget utfört arbete. Alla frågorna har tilldelats en poäng utifrån respondentens 

svar, vilket innebär att frågan har en lägsta och högsta poäng. Intervallet mellan dessa värden 

skapar poängintervallet för variabeln. Vidare summeras alla frågorna för en variabel och ger en 

totalpoäng som befinner sig inom poängintervallet. För denna metod inryms alla frågorna för 

exempelvis variabeln granskning av eget utfört arbete under samma variabel och därmed 

indikerar det på hur internrevisorn upplever sin granskning av eget utfört arbete. Fördelen med 

att använda ett poängintervall för variabeln är att det blir mer överskådligt för hur variabeln 

förhåller sig till den beroende variabeln.  

 

Regressionsanalys - För att studera ett samband mellan två variabler är ett spridningsdiagram 

ett bra verktyg. Utifrån detta är det sedan möjligt att studera om det råder ett linjärt samband 

mellan variablerna, vilket en regressionslinje kan illustrera (Dahmström, 2000, s. 154.). I studier 

som innehåller en beroende variabel används en enkel regressionsanalys för att analysera två 

variabler mot varandra (Dahmström, 2000, s. 154, 158). Med hjälp av denna analys är det 

möjligt att visa effekten av en variabels (den oberoende variabeln) förändring på en annan 

variabel (den beroende variabeln) (Anderson et al., 2009, s. 616-618; Dahmström, 2000, s. 154). 

Vi kommer även att använda multipel regressionsanalys eftersom vissa samband som ska testas 

har flera oberoende variabler. Regressionsanalyserna är vitala utifrån studiens problem och 
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syfte att identifiera och beskriva vilka samband det finns mellan internrevisorns konsultroll och 

dennes upplevda oberoende.  

 

B-Koefficient - Denna koefficient går att utläsa utifrån regressionen och förklarar hur en enhets 

ökning i den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln (Anderson et al., 2009, s. 

618-619). Genom att bestämma B-koefficienten för exempelvis variabeln granskning av eget 

utfört arbete är det möjligt att avgöra hur stor påverkan variabeln har på variabeln oberoende 

samt om variabeln har en positiv eller negativ effekt på oberoendet.  

 

Signifikanstest - Signifikanstest används för att jämföra data med varandra (Moore et al., 2009, 

s. 377). Med hjälp av signifikansvärdet för den oberoende variabeln kan regressionen tolkas för 

att bestämma om den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln (Andersson et al., 

2009, s. 261; Moore et al., 2009, s. 377). Signifikanstestet gör det därmed möjligt att identifiera 

om det föreligger något samband mellan variablerna. En signifikansnivå väljs och desto lägre 

signifikansnivå desto “starkare” bevis att det finns ett samband mellan den oberoende och 

beroende variabeln, men det innebär samtidigt att det är svårare att påvisa ett samband (Moore 

et al., 2009, s. 384). Vi väljer att anta 5 % som signifikansnivå för studien. Exempelvis innebär 

detta att om signifikansvärdet för variabeln granskning av eget utfört arbete är 0,05 eller mindre 

kan vi med 95 % säkerhet säga att variabeln påverkar oberoendet. Vi har valt en signifikansnivå 

på 5 % eftersom Anderson et al. (2009, s. 261) och Wahlin (2011, s. 162) förklarar att 5 - 10 % 

är standardvärden för denna typ av analys och Selim et al. (2009, s.15) samt Goodwin och Yeo 

(2001, s. 116) använde sig av signifikansnivå 5 % respektive 10 %.  

 

Nollhypotes - Vid analys av regressionsresultatet utgår man från nollhypotesen, vilken ska 

förkastas eller bekräftas (Wahlin, 2011, s. 161). Wahlin (2011, s. 161) förklarar att 

nollhypotesen är motsatshypotesen till statistikerns egen hypotes. För studien innebär 

nollhypotesen att det inte finns något signifikant samband mellan de studerade variablerna. Vi 

har valt inte redovisa våra nollhypoteser i text när vi presenterar regressionsresultatet. Istället 

väljer vi enbart att förkasta eller bekräfta den formulerade hypotesen i detta kapitel. Detta beror 

på att vi vill underlätta för läsaren genom att inte blanda in nollhypoteserna. 

 

Residualanalys - Residualanalysen är ett verktyg för att bestämma om regressionsresultatet är 

välanpassat och tillförlitligt (Wahlin, 2011, s. 259). Detta kan göras genom att undersöka 

residualernas normalfördelning för den beroende variabeln längs en normalfördelningslinje 

(Wahlin, 2011, s. 261) Wahlin (2011, s. 261-262) förklarar vidare att för att regressionen och 

sambandet ska vara tillförlitligt måste residualplottarna befinna sig på eller i närheten av 

normalfördelningslinjen. Detta test ger oss därför en indikation på sambandets tillförlitlighet 

och om det är möjligt att anta det. Residualanalyserna för respektive variabel återfinns i bilaga 

4. 

 

Multikollinearitet - Multikollinearitet uppstår i den multipla regressionsanalysen när två eller 

flera oberoende variabler korrelerar med varandra och det är i dessa fall inte möjligt att skilja 

på de oberoende variablernas respektive effekt på den beroende variabeln (Wahlin, 2011, s. 

277). Vidare förklarar Wahlin (2011, s. 278) att värdet för multikollinearitet inte får vara för 

högt eftersom det indikerar på hög korrelation mellan de oberoende variablerna. 

Multikollinearitet benämns som VIF-värdet och det ska inte överstiga 10, ett värde vid 5 

indikerar på liten korrelation mellan de två oberoende variablerna. Utifrån detta väljer vi ett 
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VIF-värde på 5 och får då en indikation på variablernas påverkan på varandra och om 

sambandet är godtagbart.  

 

Statistiska mätmetoder vi använder i studien: 

Deskriptiv statistik Regression Övrig statistik 

Normalfördelning Enkel och multipel regression Residualanalys 

Poängintervall B-koefficient Multikollinearitet 

Medelvärde Signifikanstest Cronbach alpha  

(presenteras i kapitel 7) 

Standardavvikelse T-värde  

Tabell 3: Statistiska verktyg 
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5.2 Bakgrundsvariabler deskriptiv statistik 

5.2.1 Könsfördelning 
 

Antal respondenter: 179 

Man: 89 (49,7 %) 

Kvinna: 90 (50,3 %) 

  

Figur 7: Könsfördelning  

 

Bakgrundsvariabeln kön visar att 49,7 % av respondenterna är män medan 50,3 % av 

respondenterna är kvinnor.  

 

Kön och upplevt oberoende 

 

 

 

Tabell 4: Kön och upplevt 

oberoende  

 

Tabellen ovan visar att män och kvinnors gradering av variabeln upplevt oberoende där kvinnor 

har ett medelvärde för oberoende på 25,2 medan män har ett medelvärde på 23,8. Kvinnor har 

därmed en tendens att i genomsnitt gradera sitt upplevda oberoende högre än män. Skillnaden 

är dock inte påtaglig då utslaget är totalt 2 poäng mellan kvinnor och män för 5 påståenden. För 

tydligare illustrering se bilaga 2. 

 

Kön och karriärmöjligheter 

 

 

 

 

Tabell 5: Kön och 

karriärmöjligheter 

Tabellen ovan visar medelvärdet för hur män och kvinnor har graderat variabeln 

karriärmöjligheter där män i genomsnitt har ett medelvärde på 13 och kvinnor har ett 

medelvärde på 11,4.  Resultaten indikerar därför att män i större utsträckning har incitament att 

byta position inom företaget än vad kvinnor har. 

 

Analys könsfördelning 

Resultaten visar att kvinnor har i genomsnitt en marginellt högre poäng för upplevda oberoende 

än vad män har, vilket innebär att kvinnor upplever att de är mer oberoende än vad män upplever 

att de är. Vidare har män i genomsnitt en högre poäng för variabeln karriärmöjligheter än 

 Mean Antal 

Std.  

Deviation Min Max 

Kvinna 25,2 90 5,4 8 33 

Man 23,8 89 5,7 10 35 

Total 24,5 179 5,6 8 35 

 Mean N Std. Deviation Min Max 

Kvinna 11,4 89 5,5 3 21 

Man 13 89 5,6 3 21 

Total 12,2 178 5,6 3 21 

Man 49,7 % 

Kvinna 

50,3 % 
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kvinnor. Detta innebär att män i större utsträckning har incitament att byta position inom 

företaget. Resultaten är därmed i enighet med Kwon och Banks (2004, s. 615) antaganden om 

att kvinnor kan ha högre lojalitet till internrevisorsyrket än vad män har. Det är därmed möjligt 

att bekräfta Goodwin och Yeos (2001) samt Kwon och Banks (2004) studier att män har ett 

större fokus på andra karriärmöjligheter inom företaget än vad kvinnorna har även i Sverige. 

 

5.2.2 Revisionsutskott fördelning 
 

Antal respondenter: 179   

Ja: 103 (57,5 %) 

Nej: 76 (42,5 %) 

 

 

Figur 8: Fördelning revisionsutskott 

Bakgrundsvariabeln revisionsutskott visar att 57,5 % av de tillfrågade respondenterna har ett 

revisionsutskott i företaget. Det innebär att 42,5 % av respondenterna inte har ett 

revisionsutskott i företaget. 

 

Revisionsutskott och upplevt oberoende 

 

 

 

Tabell 6: Revisionsutskott och upplevt 

oberoende  

Ovan visar respondenternas genomsnittliga poäng för respondenternas upplevt oberoende, 

beroende om det finns ett revisionsutskott i organisationen eller inte. Resultatet visar att 

revisionsutskottet inte har något samband på hur internrevisorer upplever sitt oberoende, 

eftersom skillnaden är mindre än ett (1) för medelvärdet.  

 

Analys revisionsutskott 

Cohen et al. (2010, s. 770) samt Arena och Azzone (2009, s. 55-56) anser att revisionsutskottets 

inflytande har stor betydelse för internrevisorns säkringsarbete och dennes oberoende. Om 

företaget har ett revisionsutskott innebär det ofta att internrevisorns arbete granskas och 

övervakas mer noggrant, vilket därför kan bidra till att internrevisorn kan upprätthålla sitt 

oberoende (Norman et al., 2010, s. 555; Stewart & Subramaniam, 2010, s. 333). Även Goodwin 

och Yeo (2001, s. 122-123) samt Abbott et al. (2010, s. 23) fann att revisionsutskottet spelar en 

viktig roll för att internrevisorn ska kunna ha mandat, högt upp från företagets hierarki, att 

utföra sitt arbete självständigt och korrekt i företaget, vilket är en viktig förutsättning för att 

upprätthålla oberoendet.  

 

Resultaten i studien visar inte på att det föreligger någon skillnad mellan de respondenter som 

har ett revisionsutskott eller de som inte har ett revisionsutskott och hur de upplever sitt 

oberoende. Generellt har respondenterna värderat sitt upplevda oberoende högt med ett 

medelvärde på totalt 24,5 poäng för intervallet 5-35. Internrevisorns höga gradering av sitt 

 Mean N Std. Deviation 

Ja 24,2 103 5,7 

Nej 25,0 76 5,4 

Total 24,5 179 5,6 

Nej 42,5 % 

Ja 57,5 % 
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upplevda oberoende kan bero på att internrevisorn, oavsett om det finns ett revisionsutskott 

eller inte, upplever att de har mandat att utföra sitt arbete självständigt i företaget.  

 

Dessutom svarar variabeln revisionsutskott endast på om det finns ett revisionsutskott eller inte 

inom företaget, variabeln ger ingen information om revisionsutskottets arbete med 

internrevisorn eller vilket inflytande det har på denne. Om företaget har ett revisionsutskott eller 

inte gör alltså inte automatiskt att internrevisorns upplevda förmåga att verka oberoende 

förhöjs. Även resultaten från korrelationstestet visar också att revisionsutskottet inte har någon 

påverkan på internrevisorns upplevda oberoende (se bilaga 6). Anledningen till varför resultaten 

skiljer sig från tidigare studier som Abbott et al. (2010, s. 23) som fann att ett revisionsutskott 

bidrar till att internrevisorns oberoende förbättras kan bero på strukturella och organisatoriska 

skillnader mellan företag som internrevisorerna arbetar i. Det är möjligt att anta att det finns 

formella, organisatoriska strukturer i de företag som de medverkande internrevisorerna i 

Sverige arbetar i, vilket bidrar till att internrevisorn har mandat att handla och efterleva yrkets 

professionella krav oavsett om företaget har ett revisionsutskott eller inte. 

 

5.2.3 Tid inom yrket 
 

Antal respondenter: 179 

0-5 år: 74 (41,3 %) 

6-10 år: 64 (35,8 %) 

Mer än 10 år: 41 (22,9 %) 

 

 

 

Figur 9: Fördelning tid inom yrket 

  

Av samtliga 179 respondenter visar resultaten att 41,3 % har arbetat som internrevisor mellan 

0-5 år.  Vidare är det 35,8 % som har mellan 6-10 år s erfarenhet inom yrket. Slutligen har 22,9 

% av respondenterna arbetat som internrevisor i 10 år eller mer. 

 

Tid inom yrket och upplevt oberoende 

 

 

 

 

Tabell 7: Tid inom yrket och upplevt 

oberoende  

Ovan presenteras medelvärdet för upplevt oberoende för respondenter som varit verksamma 

inom yrket under olika lång tid. Resultaten visar ingen anmärkningsvärd skillnad mellan 

grupperna. Mellan gruppen som varit verksamma inom yrket i 0-5 år till gruppen 6-10 år ökar 

medelvärdet för variabeln oberoende marginellt men inte mer än en (1) poäng, vilket inte tyder 

på någon signifikant skillnad mellan yrkeserfarenhet och upplevt oberoende. En jämförelse av 

medelvärdena för hur respondenterna svarat på tid inom yrket och variabeln oberoende 

 Mean Antal Std. Deviation 

0-5 år 24,04 74 5,431 

6-10 år 24,97 64 5,707 

Mer än 10 år 24,61 41 5,643 

Total 24,50 179 5,563 

0-5 år: 41,3 % 

6-10 år: 35,8 % 

Mer än 10 år: 

22,9 % 
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indikerar inte heller att det skulle föreligga något linjärt samband mellan tid inom yrket och 

oberoende. 

 

5.2.4 Certifiering internrevisorer 
 

Antal respondenter: 179 

Ja: 43 (24 %) 

Nej: 136 (76 %) 

 

 

 

 

Figur 10: Fördelning certifierade internrevisorer 

 

Av samtliga 179 respondenter visar resultaten att 24 % är certifierade internrevisorer medan 76 

% inte är certifierad 

 

Certifiering och upplevt oberoende 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Certifiering och upplevt oberoende  

Resultatet i tabellen ovan visar respondenternas genomsnittliga poäng för upplevt oberoende 

för de internrevisorer som är certifierade respektive för de internrevisorer som inte är 

certifierade. Resultatet visar att det inte föreligger någon skillnad i medelvärde för variabeln 

oberoende mellan de internrevisorer som är certifierade och de som inte är certifierade eftersom 

medelvärdet skiljer sig mindre än en (1) poäng. 

 

Analys tid inom yrket och certifiering 

Internrevisorns tid inom yrket och om internrevisorn är certifierad eller inte ger en indikation 

över dennes yrkeserfarenhet. En individs erfarenhet inom yrket har visat sig underlätta för 

individen att hantera sin arbetsroll på ett effektivt sätt om denne upplever motstridiga 

förväntningar på sin roll (Kalbers & Cenker, 2008, s. 339-342; Walker Jr et al., 1975, s. 38). 

Att individen har erfarenheter och kunskaper för vilka förväntningar, aktiviteter samt 

ansvarsområden som dennes position innefattar är förutsättningar för att denne ska utföra sitt 

arbete effektivt (Eatough, 2011, s. 623). Ofta är det upp till internrevisorn själv att besluta hur 

dennes arbetsprocesser utformas vilket ibland kan leda till en rollkonflikt och rollotydlighet 

(Ahmad & Taylor, 2009, s. 916). Internrevisorns erfarenhet kan därför vara betydande för 

dennes förmåga att hantera och kombinera både säkrings- och konsultrollen, vilket kan ha 

betydelse för dennes oberoende. Resultaten visar att det inte är någon skillnad mellan hur 

certifierade och icke certifierade internrevisorer upplever sitt oberoende. Det föreligger heller 

ingen skillnad mellan internrevisorns upplevda oberoende med avseende på hur länge 

internrevisorn har varit verksam inom yrket. Även resultaten från korrelationstestet (se bilaga 

6) mellan variablerna certifiering, tid inom yrket och, rollkonflikten och rollotydlighet visar att 

           Mean Antal Std. Deviation 

Ja 24,95 43 5,790 

Nej 24,36 136 5,504 

Total 24,50 179 5,563 

Nej: 76 % 

Ja: 24 % 
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det inte finns något samband mellan internrevisorers upplevda rollkonflikt och rollotydlighet 

beroende på deras yrkeserfarenhet i form av tid inom yrket och certifiering. Resultaten kan 

därmed inte bekräfta Ahmad och Taylors (2009, s. 912) resultat att det finns ett signifikant 

samband mellan internrevisorns yrkeserfarenhet och dennes oberoende.  

 

Vi anser att skillnaderna i resultaten gentemot tidigare forskning främst beror på att 

internrevisorerna i denna studie inte upplever någon rollkonflikt och rollotydlighet i hög grad 

vilket därför inte signifikant uppvisar några signifikanta korrelationer med tid inom yrket och 

certifiering (se avsnitt 5.4.3). Ytterligare en orsak till resultatet kan vara att internrevisorer som 

arbetat en kortare tid inom yrket ännu inte fått ta lika stort ansvar och därför har deras oberoende 

inte utsatts för eventuella hot i lika hög grad som hos erfarna internrevisorer som varit 

verksamma inom yrket under en längre tid. 

 

5.3 Beroende variabel deskriptiv statistik 

5.3.1 Upplevt oberoende 

Upplevt oberoende 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9: Upplevt oberoende  

 

Totalt består variabeln upplevt oberoende av fem frågor vilket ger ett poängintervall mellan 5-

35 poäng. Variabeln oberoende har ett medelvärde på 24,5 poäng och standardavvikelse på 5,6 

poäng. 

 

Analys  

Medelvärdet för variabeln upplevt oberoende är 24,5 poäng, vilket innebär att internrevisorerna 

upplever sitt oberoende på en hög nivå. Oberoendet är centralt för att upprätthålla 

trovärdigheten och revisionskvaliteten (Dopuch et al., 2003, s. 84). Internrevisorns höga 

gradering av sitt upplevda oberoende kan därmed stärka dennes trovärdighet och bidra till en 

god revisionskvalitet. I genomsnitt har varje påstående fått 4,9 poäng. Det finns dock en skevhet 

i internrevisorernas svar, vilket drar ner medelvärdet något. När internrevisorerna besvarade 

påståendet om vad de trodde om övriga internrevisorer och deras oberoende gav majoriteten av 

internrevisorerna denna fråga låga poäng, vilket innebär att de inte tror att andra internrevisorer 

alltid är oberoende i sitt arbete. När internrevisorerna däremot skulle svara för sitt eget upplevda 

oberoende som utgörs av de resterande påståendena låg dessa svar betydligt högre än vad de 

anser om hur övriga internrevisorer förhåller sig till oberoendet (se bilaga 2). Detta kan kopplas 

samman med Dopuch et als. (2003, s. 84) teori om faktiskt och synbart oberoende. 

 

Resultatet indikerar att internrevisorerna upplever sig själva som oberoende (faktiskt 

oberoende) medan de anser att deras kollegor inte uppfyller sin roll som oberoende (synbart 

oberoende). Då det synbara oberoendet upplevdes lågt bör internrevisorer ha detta i åtanke 

eftersom det är det synbara oberoendet som internrevisorer förmedlar till övriga individer. Om 

det synbara oberoendet är lågt innebär det att det finns risk trovärdigheten för internrevisorn 

och dennes revision försämras. 

Mean: 24,5 

Median: 25,0 

Std. Deviation: 5,6 

Min: 8 

Max: 35 
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5.4 Oberoende variabler deskriptiv statistik 

5.4.1 Konsultrollen 
 

Antal respondenter: 179 

0-9 %: 62 (34,6 %) 

10-19 %: 59 (33 %) 

20-29 %: 37 (20,7 %) 

30-39 %: 12 (6,7 %) 

40-49 %: 4 (2,2 %) 

Mer än 50 %: (2,8 %) 

 

Figur 11: Fördelning konsultarbete 

 

Resultatet visar att majoriteten av alla respondenter, 88,3 %, har konsultarbete som upptar 0-29 

% av deras totala arbetstid. Fördelningen mellan de som ägnar 0-9 % konsultarbete respektive 

10-19 % är jämn, cirka 33 % vardera. Andelen som ägnar 20-29 % åt konsultarbete är något 

lägre på 20,7%. De övriga respondenterna, 11,7 %, har konsultarbete som överstiger 30 % av 

deras totala arbetstid där en mycket liten andel överstiger 40 %. 

 

Analys 

Utifrån resultaten i bilaga 6 ökar omfattningen av internrevisorns konsultarbete med den tid 

som internrevisorn har varit verksam inom yrket. Detta innebär att längre erfarenhet inom yrket 

ökar sannolikheten att internrevisorn ägnar sig mer åt konsultarbete. Resultaten visar att en stor 

andel 34,6 % ägnar sig åt konsultarbete till 0-9% av sin totala arbetstid, vilket innebär att de 

inte arbetar med konsultarbete överhuvudtaget eller mycket lite. Av den anledningen är det 

svårt att dra ytterligare slutsatser kring detta intervall. Allergini et als. (2006, s. 846) studie 

visade att den lägsta andelen konsultarbete av total arbetstid i de studerade länderna var 

internrevisorer i Belgien där konsultarbete utgjorde 12 % av arbetstiden. Enligt denna studies 

resultat ägnar sig majoriteten av respondenterna åt konsultarbete mellan 10-29 % av arbetstiden 

(se bilaga 2), vilket liknar Allergini et als. (2006, s. 846) resultat om konsultarbete där en 

omfattning om 12-27 % konsultarbete var vanligast i Europa. Sverige skiljer sig därför inte från 

andra undersökta länder i Europa. 

 

Skillnaderna i studiens resultat över hur omfattande konsultrollen är tyder på att internrevisorns 

roll och arbetsuppgifter varierar stort från att knappt alls innefatta konsultuppgifter till att 

konsultuppgifter upptar 29 % av arbetstiden. Vi uppskattade att ingen internrevisor skulle ägna 

mer än 50 % av total arbetstid åt konsultarbete eftersom det skulle innebära att individen snarare 

är en konsult än en internrevisor eftersom internrevisorns huvuduppgift är att ägna sig åt 

säkringsarbete. Resultatet visar dock att det finns en liten andel (2,7 %) som ägnar mer än 50 

% av sin totala arbetstid åt konsultarbete men utifrån resultatet är det ytterst ovanligt. 
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5.4.2 Relation med ledningen 

Tabell 10: Relation med ledningen 

 

Variabeln relation med ledningen innehåller totalt fyra påståenden, vilket ger ett poängintervall 

mellan 4-28 poäng. I variabeln ingår två påståenden som behandlar press från ledningen och 

två påståenden som behandlar nära relation med ledningen. Eftersom påståendena skiljer sig åt 

har vi även separerat svaren för påståendena som behandlar press från ledningen respektive 

nära relation med ledningen för att göra resultaten mer överskådliga. 

 

Resultaten visar att medelvärdet för den totala variabeln relation med ledningen är 9,6 poäng 

med en standardavvikelse på 5,0 poäng. Medelvärdet för påståendena som behandlar press från 

ledningen är totalt 4,4 poäng med en standardavvikelse på 2,8 och medelvärdet för nära relation 

med ledningen är 5,2 poäng med en standardavvikelse på 2,9 poäng. 

 

De presenterade siffrorna innebär att respondenterna i genomsnitt har gett påståendena 2 poäng 

för varje enskilt svar (se bilaga 2 för enskilda svar). Detta indikerar att internrevisorerna 

upplever i liten utsträckning en nära relation med ledningen eller press från ledningen. 

Resultaten visar ett högre medelvärde (5,2 poäng) för påståendena som behandlar nära relation 

med ledningen än påståendena om press från ledningen (4,4 poäng). 

 

Analys  

Utifrån internrevisorernas svar, med medelvärdet på 9,6 poäng för den totala variabeln relation 

med ledningen, upplever de inte en nära relation till ledningen eller press från ledningen i stor 

utsträckning men vi kan konstatera att det är förekommande. Mutchler (2003, s. 254) förklarade 

att personliga relationer och social press är direkta hot mot internrevisorns upplevda oberoende, 

eftersom de kan skapa beroenderelationer där internrevisorn känner en press att handla i andras 

intressen. Brody och Lowe (2000, s. 171) påpekade även att det finns risk att internrevisorer 

utsätts för press från ledningen att agera på ett speciellt sätt under deras konsultarbete, vilket 

kan vara ett resultat av en nära relation med ledningen. Det finns därmed en risk att 

internrevisorns oberoende hotas av dennes konsultroll eftersom den kan ge upphov till en 

relation med ledningen, vilket kan vara ett direkt hot mot internrevisorns upplevda oberoende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt: relation med ledningen            Press ledningen            Nära relation 

Mean 9,6 4,4 5,2 

Median: 8,0 3,0 5,0 

Std. Deviation: 5,0 2,8 2,9 

Min: 4 2,00 2,0 

Max: 27 14,0 14,0 
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5.4.3 Rollkonflikt och rollotydlighet 
 

 

 

 

 

 

Tabell 11: Rollkonflikt och rollotydlighet 

 

Variabeln rollkonflikt och rollotydlighet har ett medelvärde på 14,6 där standardavvikelsen är 

2,9. Standardavvikelsen på 2,9 innebär att respondenternas svar är samlade kring mitten inom 

poängintervallet 4-28 (se även bilaga 2).  Resultaten innebär att internrevisorerna i genomsnitt 

har svarat lågt till neutralt för påståendena som behandlar rollkonflikt och rollotydlighet. 

 

Analys  

De låga till neutrala poängen för påståendena som behandlar rollkonflikt och rollotydlighet 

indikerar att respondenterna i genomsnitt upplever en rollkonflikt och rollotydlighet men inte i 

någon högre grad. Utifrån medelvärdena för påståendena som behandlar rollotydlighet tyder 

dessa på att internrevisorerna upplever att de har en tydlig roll där de har tydliga policys och 

mål i sitt arbete, vilket kan underlätta för internrevisorerna att hantera eventuella rollkonflikter 

(se enskilda svar bilaga 2). Aghghaleh et al. (2013, s. 6) samt Page och Spira (2005, s. 312) 

menar att tydliga instruktioner spelar en viktig roll för att förebygga rollkonflikter, vilka kan 

uppkomma i internrevisorns dagliga arbete och hota oberoendet. Eftersom internrevisorerna i 

genomsnitt inte upplever någon högre grad av rollkonflikt och rollotydlighet kan detta minska 

risken att internrevisorns hantering av sin dubbla roll skulle hota oberoendet. 

 

5.4.4 Emotionellt engagemang till organisationen 

Totalt:       Emotionellt engagemang 

 

 

 

 

Tabell 12: Emotionellt engagemang till 

organisationen 

För variabeln emotionellt engagemang till organisationen fick respondenten besvara fyra 

påståenden. Poängintervallet befinner sig därför mellan 4-28 poäng där variabelns medelvärde 

är 13,5. Standardavvikelsen på 5,1 poäng indikerar att svaren är spridda över hela 

poängintervallet (för histogram och enskilda svar se bilaga 2). 

 

 

Totalt:                      Rollkonflikt och rollotydlighet 

Mean 14,6 

Std. Deviation 2,9 

Minimum 4 

Maximum 26 

Mean: 13,5 

Median: 13,0 

Std. Deviation: 5,1 

Min: 4 

Max: 28 
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Analys  

Resultaten indikerar att internrevisorerna i undersökningen inte har ett högt emotionellt 

engagemang till organisationen då variabeln har fått ett lågt medelvärde. Enligt Ahmad och 

Taylor (2009, s. 913) är internrevisorns engagemang till sitt arbete betydande för att denne ska 

kunna upprätthålla sitt oberoende. En individ som har en stark vilja och ett emotionellt 

engagemang till sin organisation är mer villig att lägga ner mer tid och energi på sitt arbete samt 

är mer involverad i sin organisation (Porter et al., 1974, s. 604). Begreppet emotionellt 

engagemang till organisationen skulle kunna förklara Stefanik et als. (2012, s. 52) resultat om 

att internrevisorers starka tillhörighet och hängivenhet till sin organisation har positiv effekt på 

deras oberoende då det leder enligt Stefanik et al. (2012) till att internrevisorerna är mer 

angelägna att göra hårdare kontrollbedömningar. Eftersom internrevisorerna har svarat neutralt 

till lågt på påståendena för emotionellt engagemang till organisationen kan det utifrån tidigare 

studier möjligtvis innebära att internrevisorerna inte känner sig hängivna och motiverade att 

upprätthålla sitt oberoende. Däremot ökar emotionellt engagemang vid sociala utbytesrelationer 

i organisationen enligt Porter et al. (1974, s. 604), vilket är något som Mutchler (2003, s. 251) 

anser hota internrevisorns oberoende eftersom sociala relationer ofta innebär nära och beroende 

relationer. Internrevisorns emotionella engagemang kan därför sannolikt även underminera 

dennes oberoende. Vad det finns för samband mellan internrevisorns emotionella engagemang 

och dennes upplevda oberoende testas senare i detta kapitel (se även bilaga 3). 

 

5.4.5 Identifiering med organisationen 
Totalt:   Identifiering med organisationen 

 

 

 

 

 

Tabell 13: Identifiering med organisationen 

Respondenternas svar för variabeln identifiering med organisationen har ett medelvärde på 13,6 

poäng och en standardavvikelse på 4,8 poäng. De fyra frågorna ger ett poängintervall mellan 4-

28 poäng. 

 

Analys  

Respondenternas svar med avseende på emotionellt engagemang till organisationen och 

identifiering med organisationen liknar varandra. Respondenterna förhåller sig i genomsnitt 

relativt neutralt till påståendena som behandlar identifiering med organisationen. Då Stefanik 

et al. (2012, s. 50) mätte internrevisorernas identifiering med sin organisation i USA var 

medelvärdet för påståendena 4,5 poäng medan våra resultat uppvisar ett medelvärde på 3,4 

poäng (se bilaga 2). Vi har precis som Stefanik et al. (2012) också använt Mael och Ashforths 

(1992, s. 123) påståenden identifiering med organisationen med sjugradiga likertskalor. Våra 

resultat påminner därför om Stefanik et als. (2012) resultat men med skillnaden att 

internrevisorerna i Stefanik et als. (2012) studie hade en något starkare identifiering med 

organisationen. En förklaring kan vara kulturella skillnader där de studerade internrevisorerna 

 Mean: 13,6 

Median: 13,0 

Std. Deviation: 4,8 

Min: 4 

Max: 28 
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i USA identifierade sig starkare med sin organisation än vad de studerade internrevisorerna i 

Sverige gör. 

 

5.4.6 Identifiering med professionen 
Totalt: Identifiering med professionen 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14: Identifiering med professionen 

Variabeln identifiering med professionen har medelvärdet 14,2 poäng med en standardavvikelse 

på 5,2 poäng, vilket innebär en liten förskjutning till vänster i poängintervallet mellan 4-28 (se 

histogram bilaga 2). I genomsnitt har internrevisorerna gett det enskilda påståendet 3,5 poäng 

som behandlar identifiering med professionen. 

 

Analys  

Variabeln identifiering med organisationen hade medelvärdet 13,6 poäng vilket innebär att 

internrevisorerna som medverkat i studien identifierar sig med professionen i högre grad än 

med organisationen då medelvärdet för identifiering med professionen är 14,2 poäng. Bamber 

och Iyers (2002, s. 29) resultat visar dock att internrevisorn i genomsnitt identifierar sig mer 

med sin organisation än sin profession. Vi anser dock att en högre identifiering till professionen 

kan bidra till att internrevisorn i större utsträckning kan prioritera professionens krav och 

principer, i de fall internrevisorn finner svårigheter att kombinera sin säkrings- och 

konsultroll.  Harell et al. (1989, s. 267) påstår att internrevisorer som identifierar sig med sin 

profession i större utsträckning kan mer fritt och självständigt utföra sitt arbete och därmed 

lättare uppfylla professionens krav på oberoende genom att inte bli allt för involverade i 

organisationens verksamhet. 

 

5.4.7 Granskning av eget utfört arbete 
Totalt: Granskning av eget utfört arbete 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15: Granskning av eget utfört arbete 

För variabeln granskning av eget utfört arbete är medelvärdet 8,6 poäng och standardavvikelsen 

är 5,5 poäng. Respondenternas svar är spridda längs hela poängintervallet mellan 3-21 poäng, 

se bilaga 2 för ytterligare information.  

 

Analys  
Utifrån den deskriptiva statistiken för granskning av eget utfört arbete visar det sig att 

respondenternas svar skiljer sig en del. Det finns respondenter som svarat att de granskar arbete 

Mean:                          14,2 

Median:               14,0 

Std. Deviation:            5,1 

Variance:               25,6 

Min:                 4 

Max :                28 

Mean: 8,6 

Median: 7,0 

Std. Deviation: 5,5 

Min: 3 

Max: 21 
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som de tidigare har varit involverade i under sitt konsultarbete och att de då finner svårigheter 

att kritiskt granska arbetet (se bilaga 2). Medan andra internrevisorer svarar att denna företeelse 

inte alls är förekommande. I genomsnitt har internrevisorerna gett de enskilda påståendena 2,9 

poäng. Det betyder att granskning av eget utfört arbete som internrevisorn har varit involverad 

i, under konsultarbetet, är förkommande och utgör därav ett hot mot internrevisorns oberoende, 

vilket Mutchler (2003, s. 236) också påtalat.  Som nämnt är spridningen på svaren längs hela 

poängintervallet. Exempelvis är det cirka 15 % av respondenterna som i genomsnitt har svarat 

med poängen 6 till 7 för påståendena, vilket innebär att de granskar arbete som de har utfört i 

konsultrollen i stor utsträckning. Medan cirka 29 % av respondenterna i genomsnitt svarat med 

poängen 1 till 2 för påståendena, vilket innebär att det till mycket liten grad eller inte alls 

granskar eget utfört arbete (se bilaga 2). Det är därför sannolikt att de internrevisorer som 

instämmer i hög grad med påståendena har svårt att kombinera säkrings- och konsultrollen på 

ett lämpligt sätt med avseende på deras oberoende. 

 

5.4.8 Feedback till ledningen 
Totalt: Feedback till ledningen 

 

 

 

 

 

Tabell 16: Feedback till ledningen 

Respondenternas svar, för variabeln feedback till ledningen, skiljer sig stort över de tre 

påståendena. En majoritet av svaren har låga poäng medan det också finns respondenter som 

markerat höga poäng för variabeln, se bilaga 2. Vidare har feedback till ledningen ett 

poängintervall mellan 3-21 poäng och medelvärdet befinner sig på 8,6 poäng med en 

standardavvikelse på 6,6 poäng.  

 

Analys  

Christopher et al. (2009, s. 208) förklarade att det finns risk att internrevisorn i sin säkringsroll 

anpassar rapporteringen till ledningen, eftersom de inte vill skapa några konflikter med den som 

kan påverka deras karriärmöjligheter inom företaget. I genomsnitt har respondenterna svarat 

2,9 poäng på den sjugradiga skalan för påståendena, vilket innebär att det förekommer att 

internrevisorn, i sin konsultroll, anpassar sin feedback till ledningen. Överlag visar den 

deskriptiva statistiken en spridning bland respondenternas svar för variabeln feedback till 

ledningen eftersom standardavvikelsen är 6,6 poäng. 

 

Det kan finnas flera orsaker till den stora spridningen bland svaren. Frågorna var konstruerade 

i syfte att kopplas till karriärmöjligheter och innefattade därför påståenden som behandlade om 

respondenterna anpassade sin feedback till ledningen i syfte att öka sina chanser att byta karriär 

inom företaget. Därmed kan det finnas internrevisorer som har incitament att byta karriär inom 

företaget men att påståendena inte stämmer in på dem eftersom de inte anpassar sin feedback 

till ledningen. Ett annat möjligt scenario är att internrevisorn anpassar sin feedback men inte av 

orsaken att stärka sina karriärmöjligheter. Ytterligare en förklaring till den stora spridningen 

kan vara att respondenterna utgår ifrån att de alltid ger objektiv feedback under sitt 

konsultarbete trots att de inte alltid gör det. Exempelvis påstår Brody och Lowe (2000, s. 174) 

att internrevisorerna flertalet gånger inte är medveten om att de ibland lämnar feedback som 

inte är objektiv.  

 

Mean: 8,6 

Median: 6,0 

Std. Deviation: 6,6 

Min: 3 

Max: 21 
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5.4.9 Karriärmöjligheter 
Totalt: Karriärmöjligheter 

 

 

 

 

 

Tabell 17: Karriärmöjligheter 

I tabellen visas respondenternas svar för de tre frågorna som behandlar variabeln 

karriärmöjligheter. Medelvärdet för variabeln är 12,2 poäng och standardavvikelsen är 5,6 

poäng för variabelns poängintervall om 3-21 poäng. Även här i likhet med variabeln feedback 

till ledningen finns det en spridning bland svaren (för enskilda svar se bilaga 2). 

 

Analys  

Spridningen av svaren bland respondenterna är i likhet med tidigare studier där det råder delade 

meningar kring internrevisorernas lojalitet till sin profession och deras intentioner att byta 

karriär inom företaget. Exempelvis visade Arena et als. (2006, s. 284) studie att en liten andel 

av de studerade internrevisorerna i Italien hade incitament att byta position inom företaget. 

Medan Goodwin och Yeo (2001, s. 107) undersökte internrevisorers karriärmål i Asien där det 

visade sig att en majoritet ville byta position inom företaget. Dessa såg snarare 

internrevisorsrollen som en förberedande träning inför ledande positioner än ett bestående yrke. 

 

I genomsnitt har respondenterna gett de enskilda påståendena för variabeln karriärmöjligheter 

4,1 poäng, vilket tyder på att majoriteten av respondenterna instämmer att de har andra 

karriärmål inom företaget. Utifrån studiens resultat kan vi bekräfta Arena et al. (2006, s. 284) 

samt Goodwin och Yeo (2001, s. 107) om att internrevisorer värderar sitt arbete på olika sätt 

där en del är nöjda med sitt nuvarande yrke medan andra har högre karriärmål inom företaget. 

Det kan finnas naturliga orsaker till den stora spridningen eftersom internrevisorer som svarade 

lågt på dessa påståenden inte hade några intentioner att byta arbete vid det tillfället som 

undersökningen besvarades. På motsvarande sätt kan de som hade intentioner att byta position 

inom företaget vid svarstillfället haft en större benägenhet att ge påståendena höga poäng. 

Således beror svaren på var i karriären internrevisorn befinner sig. Exempelvis kan det finnas 

internrevisorer som precis bytt position till internrevisor eller att internrevisorn inom kort går i 

pension, i sådana fall är det inte sannolikt att de är angelägna att byta position inom företaget. 

 

5.5 Konsultrollen – relation med ledningen – upplevt oberoende 

5.5.1 Enkel regression: konsultrollen – relation med ledningen  
 

Tabell 18: Regression konsultrollen- relation med ledningen 

Mean: 12,2 

Median: 12,0 

Std. Deviation: 5,6 

Min: 3 

Max: 21 

Beroende variabel: 

Relation med ledningen 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

       

Konsultrollen 1,105 ,304 ,263 3,629 ,000 



68 
 

Resultatet av regressionen mellan den oberoende variabeln konsultrollen och den beroende 

variabeln relation med ledningen visar att det finns ett signifikant samband mellan de två 

variablerna.  Konsultrollen har signifikansvärdet 0,00 vilket är lägre än signifikansnivån 5 %. 

B-koefficienten, 1,105, visar att sambandet är positivt där variabeln relationen med ledningen, 

som innefattar en nära relation till ledningen och press från ledningen, stärks då internrevisorn 

ökar sin omfattning av konsultarbete. Modellen är valid eftersom residualerna ligger nära 

normalfördelningslinjen (se bilaga 4). 

 

5.5.2 Multipel regression: konsultrollen, relation med ledningen – upplevt 

oberoende 

Beroende variabel: 

upplevt beroende 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

         

Konsultrollen -,460 ,347 -,099 -1,326 ,186 ,931 1,074 

Relation med 

ledningen 
-,264 ,083 -,240 -3,200 ,002 ,931 1,074 

Tabell 19: Regression konsultrollen, relation till ledningen – upplevt oberoende 

Resultatet av regressionen mellan den beroende variabeln upplevt oberoende och de två 

oberoende variablerna konsultrollen och relation med ledningen visar att det finns ett 

signifikant samband mellan variabeln oberoende och variabeln relation till ledningen vid 

signifikansnivån 5 % där signifikansvärdet är 0,002. Med 95 % säkerhet finns det därmed ett 

samband mellan relation till ledningen och oberoende. Resultatet visar däremot att det inte finns 

något signifikant samband mellan konsultrollen och oberoende eftersom signifikansvärdet för 

variabeln är 0,186. Däremot visar den föregående regressionen att konsultrollen har ett samband 

med relation med ledningen. Därför kan en ökad omfattning av konsultrollen öka relationen till 

ledningen, vilket i sin tur har negativ påverkan på internrevisorns upplevda oberoende. 

Regressionsmodellen är valid eftersom residualerna ligger nära normalfördelningslinjen (se 

bilaga 4). 

 

5.5.3 Analys konsultrollen – relation med ledningen – upplevt oberoende 
Mutchler (2003, s. 251) menar att social press och personliga relationer är två signifikanta hot 

mot internrevisorns oberoende, vilket kan uppstå om internrevisorn har en nära relation och 

samarbete med ledningen. Vidare menar Christopher et al. (2009, s. 206) att de sociala banden 

med ledningen förstärks under internrevisorns konsultarbete. Regressionsanalysen, mellan 

variablerna konsultrollen och relation med ledningen, visar att det finns ett positivt samband 

mellan en ökad omfattning av internrevisorns konsultarbete och relationen med ledningen. 

Detta innebär att internrevisorns konsultarbete bidrar till en nära relation med ledningen där 

sociala band skapas som kan ge upphov till att internrevisorn upplever en press från ledningen. 

Hypotes 1.1 kan därför bekräftas. 

 

Hypotes 1.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och relationen med 

ledningen. 
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Regressionsresultaten för sambandet konsultrollen, relation till ledningen och upplevda 

oberoende visar att variabeln relation med ledningen har negativ påverkan på internrevisorns 

upplevda oberoende medan konsultrollen inte har någon direkt påverkan. Utifrån ovan 

bekräftade hypotes, att internrevisorns konsultroll påverkar relationen med ledningen, kan vi 

därmed fastslå att konsultrollen påverkar oberoendet indirekt genom variabeln relation till 

ledningen. Hypotes 1.2 kan därför bekräftas. 

 

Hypotes 1.2: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda 

oberoende. 

 

Resultaten bekräftar därmed vårt antagande om att konsultrollen påverkar internrevisorns 

upplevda oberoende, vilket är baserat på Mutchlers (2003, s. 251) studie som fann att nära 

relationer och social press hotar internrevisorns oberoende. Även Christopher et al. (2009, s. 

206) påstår att internrevisorns konsultroll stärker den sociala relationen mellan ledning och 

internrevisorn eftersom konsultrollen ofta innebär ett nära samarbete dem emellan. Därigenom 

kan den nära relationen resultera i att internrevisorn handlar efter ledningens intresse och 

därmed inte upprätthåller sitt oberoende. 

 

5.6 Konsultrollen – emotionellt engagemang till organisationen, identifiering med 

organisationen, identifiering med professionen – upplevt oberoende 

5.6.1 Enkel regression: konsultrollen – emotionellt engagemang till organisationen 
 

Tabell 20: Regression konsultrollen - emotionellt engagemang till organisationen 

 

Resultatet från regressionsanalysen mellan den den oberoende variabeln konsultrollen och den 

beroende variabeln emotionellt engagemang till organisationen har signifikansvärdet 0,394, 

vilket är högre än 5 %.  Med 95 % säkerhet kan därför variabeln konsultrollen inte förklara 

internrevisorns emotionella engagemang till organisationen. Residualanalysen (se bilaga 4) 

visar dock att regressionsmodellen inte är valid för att förklara om det finns ett samband eller 

inte eftersom det förekommer stora spridningar i datan. Vi kan därför inte dra några slutsatser 

utifrån denna modell om det föreligger något samband mellan variablerna. 

 
 

 

 

Beroende variabel: 

Emotionellt engagemang 

till organisationen 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

       

Konsultrollen ,273 ,320 ,064 ,854 ,394 
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5.6.2 Enkel regression: konsultrollen - identifiering med organisationen 

Tabell 21: Regression konsultrollen - identifiering med organisationen 

 

Resultatet från regressionsanalysen mellan konsultrollen och identifiering med organisationen 

har ett signifikansvärde på 0,026, vilket understiger signifikansnivån på 5 %. Till 95 % säkerhet 

kan vi därmed säga att det finns ett samband mellan variablerna. Sambandet visar att en ökad 

omfattning av konsultarbete leder till att internrevisorns identifiering med organisationen 

stärks. Residualanalysen är dessutom valid och användbar för att förklara sambandet eftersom 

de standardiserade residualerna ligger nära normalfördelningslinjen (se bilaga 4). 

 

5.6.3 Enkel regression: konsultrollen – identifiering med professionen 

Tabell 22: Regression konsultrollen - identifiering med professionen 

 

Regressionen visar att det inte finns något samband mellan variablerna konsultrollen och 

identifiering med professionen. Resultaten visar signifikansvärdet 0,84 för identifiering med 

professionen, vilket överstiger signifikansnivån på 5 %.  Med 95 % säkerhet finns det därför 

inte något samband mellan konsultrollen och identifiering med professionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende variabel: 

Identifiering med 

organisationen 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

       

Konsultrollen ,669 ,298 ,166 2,244 ,026 

Beroende variabel: 

Identifiering med 

professionen 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

       

Konsultrollen -,064 ,316 -,015 -,203 ,840 
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5.6.4 Multipel regression: emotionellt engagemang till organisationen, 

identifiering med organisationen, identifiering med professionen – upplevt 

oberoende 

Beroende variabel: 

Upplevt oberoende 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

         

IDProf ,237 ,093 ,216 2,552 ,012 ,743 1,346 

IDORG. -,207 ,117 -,180 -1,768 ,079 ,511 1,956 

Engagemang 

Organisationen 
-,146 ,102 -,135 -1,430 ,154 ,597 1,675 

Tabell 23: Regression emotionellt engagemang till organisationen, identifiering med 

organisationen och identifiering med professionen – upplevt oberoende 

 

Den multipla regressionsmodellen innefattar de oberoende variablerna emotionellt engagemang 

till organisationen, identifiering med organisationen och identifiering med professionen där 

upplevt oberoende är beroende variabeln. Regressionsmodellen visar att signifikansvärdena för 

emotionellt engagemang till organisationen och identifiering med organisationen är 0,154 

respektive 0,079, vilka överstiger 5 %. Med 95 % säkerhet finns det därför inget samband 

mellan emotionellt engagemang till organisationen och variabeln oberoende samt identifiering 

med organisationen och variabeln oberoende. Däremot har variabeln identifiering med 

professionen ett signifikansvärde på 0,012 vilket understiger signifikansnivån på 5 %. Vi kan 

därför med 95 % säkerhet bekräfta att det finns ett samband mellan identifiering med 

professionen och variabeln oberoende. Detta betyder att en starkare identifiering med 

professionen har en positiv påverkan på internrevisorns upplevda oberoende. 

Regressionsmodellen är valid och användbar för att förklara sambanden då residualerna ligger 

nära normalfördelningslinjen (se bilaga 4). VIF-värdet som indikerar multikollinearitet är lägre 

än 5, vilket innebär att det inte finns någon risk för att de oberoende variablerna påverkar 

varandra. 

 

5.6.5 Analys konsultrollen - emotionellt engagemang till organisationen, 

identifiering med organisationen, identifiering med professionen – upplevt 

oberoende 
Emotionellt engagemang till organisationen och identifiering med organisationen 

Våra resultat överensstämmer med Christopher et als. (2009, s. 214-215) slutsatser om att 

internrevisorns identifiering med organisationen stärks med en ökad omfattning av 

konsultarbete eftersom vi funnit ett positivt signifikant samband mellan konsultrollen och 

identifiering med organisationen. Hypotes 3.2 kan därför bekräftas. 

 

Hypotes 3.2: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes identifiering 

med organisationen. 
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Även om resultaten visar ett signifikant samband mellan konsultrollen och identifiering med 

organisationen fann vi inget signifikant samband mellan konsultrollen och internrevisorns 

emotionella engagemang till organisationen. Vi ansåg att resultaten var tveksamma då 

variablerna identifiering med organisationen och emotionellt engagemang till organisationen 

har gett liknande medelvärden i den deskriptiva statistiken och enligt Van Knippenberg och 

Sleebo (2006, s. 571-572) kan de båda begreppen relateras till den anställdes psykologiska 

relation till sin organisation. Internrevisorns emotionella engagemang borde därför sannolikt 

också uppvisa ett signifikant samband med konsultrollen. En residualanalys gjordes därför för 

att undersöka om regressionsmodellen är valid för att förklara sambandet mellan konsultrollen 

och internrevisorns emotionella engagemang till organisationen, vilket den inte visade vara. 

Därmed är resultatet av regressionen inte tillförlitligt och vi kan inte dra några slutsatser om 

sambandet mellan konsultrollen och emotionellt engagemang till organisationen. Vi väljer 

därför att varken bekräfta eller förkasta hypotes 3.1. Vidare väljer vi att inte behandla detta 

samband mer i den fortsatta analysen. 

 

Hypotes 3.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes emotionella 

engagemang till organisationen.  

 

Som nämnt tidigare visar resultaten att internrevisorns identifiering med organisationen ökar 

med dennes konsultroll. Tidigare studier har funnit att en ökad identifiering med organisationen 

kan leda till att internrevisorn handlar i organisationens intresse i större utsträckning. 

Anledningen är att internrevisorns identifiering med organisationen kan leda till att 

internrevisorn känner en stark tillhörighet till organisationen och därför väljer att inte rapportera 

oegentligheter som kan skada relationen till ledningen (Christopher et al., 2009, s. 214-215). 

Vidare kan en individs identifiering med sin organisation göra att denne ställer sig mindre 

kritisk och ifrågasättande till organisationens arbetssätt och verksamhet, vilket kan resultera i 

att individen enklare rättfärdigar och har överseende med arbetssätt som är accepterat inom 

organisationen (Dukerich et al., 1998, refererad i Ashforth, 2008, s. 338; Kreiner & Ashforth, 

2004, s. 4). 

 

Det finns därför en risk att internrevisorn kompromissar med professionens krav med avseende 

på oberoende om denne känner en stark identifiering med organisationen till följd av arbetet i 

konsultrollen. Därmed kan internrevisorn istället prioritera att handla i ledningens intresse i de 

situationer som organisationens förväntningar och professionens krav på internrevisorns roll är 

motstridiga 

 

Resultatet från den multipla regressionsanalysen visar dock att det varken finns ett signifikant 

samband mellan internrevisorns identifiering med organisationen och dennes upplevda 

oberoende eller emotionellt engagemang till organisationen och dennes upplevda oberoende (se 

bilaga 3). En ökad identifiering med organisationen behöver därför inte innebära att 

internrevisorn handlar i ledningens intressen och därmed kompromissar med sitt oberoende. 

 

Studiens resultat är därför dels inte i enighet med resultat från tidigare forskning inom extern 

revision där forskarna funnit att revisorns identifiering med sin klients organisation har negativ 

påverkan på dennes oberoende (Bamber & Ivyer, 2007, s.18; Johnstone et al., 2001, s. 

12).  Resultaten är även motstridiga Stefanik et als. (2012, s. 52) resultat om att internrevisorns 

identifiering med organisationen har positiv effekt på internrevisorns oberoende. Vi kan därför 

inte heller bekräfta vår tes om att internrevisorns emotionella engagemang till organisationen 

skulle kunna förklara Stefanik et als. (2012, s. 52) resultat; att internrevisorer som känner 

starkare tillhörighet till organisationen är mer angelägna att göra hårdare kontrollbedömningar 
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och därav upprätthålla sitt oberoende. Internrevisorns emotionella engagemang till 

organisationen kan därför inte förklara Stefanik et als. (2012, s. 52) teori om varför 

internrevisorers identifiering med organisationen har positiv effekt på oberoendet. Utifrån 

resultaten anser vi därför att internrevisorns hängivenhet och känsla av tillhörighet till 

organisationen inte har något signifikant samband med dennes angelägenhet att upprätthålla sitt 

oberoende för organisationens långsiktiga välmående, vilket Stefanik et al. (2012, s. 52) anser. 

Sammanfattningsvis kan vi därför förkasta hypotes 3.5 och hypotes 3.6 eftersom resultaten visar 

att det inte finns något samband mellan emotionella engagemang till organisationen och 

internrevisorns upplevda oberoende samt internrevisorns identifiering med organisationen och 

dennes upplevda oberoende. 

 

Hypotes 3.5: Det finns ett samband mellan internrevisorns emotionella engagemang till 

organisationen och dennes upplevda oberoende. 

Hypotes 3.6: Det finns ett samband mellan internrevisorns identifiering med organisationen 

och dennes upplevda oberoende. 

 

Identifiering med professionen 

Harell et al. (1989, s. 267) påstår att internrevisorns identifiering med sin profession kan minska 

om denne utvidgar sin roll att ta mer värdeskapande ansvar och på så sätt involverar sig i stor 

utsträckning i organisationens ledningsprocesser. Våra resultat visar däremot att det inte finns 

något samband mellan internrevisorns identifiering med professionen och en ökad omfattning 

av konsultrollen. Vi kan därför förkasta hypotes 3.7. 

 

Hypotes 3.7: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes identifiering 

med professionen. 

 

Resultaten från den multipla regressionsanalysen kan däremot bekräfta Harrell et als. (1986, s. 

267) samt Bamber och Iyers (2002, s. 23) påståenden om att internrevisorns identifiering med 

professionen underlättar för internrevisorn att möta professionens krav på oberoende. Detta 

eftersom resultaten visar ett positivt signifikant samband mellan internrevisorns identifiering 

med professionen och dennes upplevda oberoende. Hypotes 3.9 kan därför bekräftas. 

 

Hypotes 3.9: Det finns ett samband mellan internrevisorns identifiering med professionen och 

dennes upplevda oberoende. 

 

Detta kan förklaras av att internrevisorns identifiering med professionen främjar ett lämpligt 

etiskt agerande med avseende på oberoende, då internrevisorn i högre grad känner frihet att 

prioritera professionens normer och värderingar (Bamber & Iyer, 2002, s. 23; Kwon & Banks, 

2004, s. 618-619). 

 

I den deskriptiva statistiken var medelvärdet för variabeln identifiering med professionen högre 

än medelvärdet för variabeln identifiering med organisationen. Internrevisorerna har därmed i 

genomsnitt en högre identifiering till sin profession gentemot sin organisation. Den högre 

identifieringen med professionen kan därför bidra till att internrevisorns upplevda oberoende 

inte påverkas av dennes arbete i konsultrollen. Det kan bero på att internrevisorn i större 

utsträckning prioriterar professionens värderingar och principer än organisationens när dessa är 

motstridiga. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det inte finns något signifikant samband mellan 

identifiering med organisationen eller emotionella engagemang till organisationen och 
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internrevisorns upplevda oberoende. Däremot stärks internrevisorns identifiering med 

organisationen av en ökad omfattning av konsultarbete. Det är snarare internrevisorns 

identifiering med professionen som har ett positivt samband med dennes upplevda oberoende, 

där internrevisorns identifiering med professionen inte påverkas av arbetet i konsultrollen. 

Internrevisorns identifiering med professionen är därför betydande för att internrevisorns 

upplevda oberoende inte hämmas av arbetet i konsultrollen. 

 

5.7 Rollkonflikt och rollotydlighet 
Utifrån regressionsanalyserna där rollkonflikt och rollotydlighet ingår som variabel har ingen 

av regressionsanalyserna påvisat något signifikant samband mot någon annan variabel, se 

bilaga 3. Av den anledningen har vi också valt att placera denna variabel med tillhörande 

hypoteser efter sambandet konsultrollen - emotionellt engagemang till organisationen, 

identifiering med organisationen, identifiering med professionen - oberoende eftersom 

variabeln rollkonflikt och rollotydlighet inte har någon påverkan på sambandet. 

 

Resultaten från regressionsanalysen visar att konsultrollen inte har något signifikant samband 

med rollkonflikt och rollotydlighet (se bilaga 3). Detta gör resultaten motstridiga Roussys 

(2013, s. 552) slutsatser om att internrevisorns konsultroll skapar en problematik kring en ökad 

rollkonflikt och rollotydlighet, vilket gör att internrevisorn kompromissar med sitt oberoende. 

Utifrån resultaten ser vi dock att internrevisorns beteende och förhållningssätt att bemästra de 

båda rollerna inte nödvändigtvis behöver resultera i en rollkonflikt och rollotydlighet, utifrån 

de sätt som begreppen har operationaliserats i studien. Det är dock sannolikt att internrevisorns 

sätt att förhålla sig både till en säkrings- och konsultroll kan påverka och forma internrevisorns 

beteende och handlingar, vilket Roussy (2013, s. 552) menar kan påverka dennes 

oberoende.  Som nämnt tidigare visar resultaten att konsultrollen kan ge upphov till en nära 

relation och press från ledningen, vilken har en negativ påverkan på internrevisorns upplevda 

oberoende. Detta skapar misstankar om att internrevisorn inte klarar av att avgöra var gränsen 

går för involvering med ledningen och ansvarstagande för affärsmål för att inte äventyra sitt 

oberoende. Detta kan därför ses som en typ av rollkonflikt och rollotydlighet då företeelsen har 

visat sig ha negativ påverkan på internrevisorns upplevda oberoende men inte utifrån hur 

begreppet rollkonflikt och rollotydlighet har operationaliserats i denna studie. 

 

Resultaten är även motstridiga Ahmad och Taylors (2009, s. 916) resultat som visar att 

rollkonflikt och rollotydlighet påverkar internrevisorns oberoende negativt medan vårt resultat 

visar att det inte finns något samband mellan variablerna oberoende och rollkonflikt och 

rollotydlighet (se bilaga 3). Resultatet kan bero på att internrevisorerna i IIA Sverige inte 

upplever en rollkonflikt och rollotydlighet i hög grad, till följd av konsultrollen, vilket därför 

inte heller har någon signifikant påverkan på deras upplevda oberoende. 

 

Sammanfattningsvis kan rollkonflikt och rollotydlighet inte förklaras av internrevisorns 

konsultroll. Variabeln rollkonflikt och rollotydlighet har inte heller någon signifikant påverkan 

på internrevisorns upplevda oberoende. Därför förkastas Hypotes 2.1 samt hypotes 2.2. 

 

Hypotes 2.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda 

rollkonflikt och rollotydlighet. 

Hypotes 2.2: Det finns ett samband mellan internrevisorns upplevda rollkonflikt och 

rollotydlighet och dennes upplevda oberoende. 
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5.7.1 Rollkonflikt och rollotydlighet – emotionellt engagemang till organisationen, 

identifiering med organisationen, identifiering med professionen 
Enligt Katz och Khan et al. (1978, s. 197) samt Ahmad och Taylor (2009, s. 916) kan en individs 

engagemang och identifiering med sin organisation minska om denne upplever en rollkonflikt 

och rollotydlighet. Vidare fann Kwon och Banks (2004, s. 618-619) att en minskad identifiering 

med professionen kan föreligga om internrevisorn inte känner att de har friheten att 

självständigt utföra sitt yrke och att dennes arbete inte accepteras eller prioriteras i 

organisationen. 

 

Resultaten från regressionsanalyserna (se bilaga 3), där rollkonflikt och rollotydlighet har testats 

mot variablerna emotionellt engagemang till organisationen, identifiering med organisationen 

och identifiering med professionen visar att ingen av variablerna har ett signifikant samband 

med rollkonflikt och rollotydlighet. Resultaten kan bero på att internrevisorerna inte upplever 

en rollkonflikt och rollotydlighet av att både ha en säkrings- och konsultroll till den grad att det 

signifikant påverkar deras psykologiska relation till sin organisation eller profession. 

Majoriteten av de medverkande internrevisorerna i studien anser också att de har tydliga 

instruktioner och policys för deras roll och funktion i företaget (se bilaga 2). Detta kan bidra till 

att internrevisorn generellt inte upplever någon högre grad av rollkonflikt och rollotydlighet, 

vilket kan ha påverkan på dennes psykologiska relation till sin organisation och profession. Vi 

kan därför förkasta hypoteserna 3.3, 3.4, samt 3.8. 

 

Hypotes 3.3 Det finns ett samband mellan internrevisorns upplevda rollkonflikt och 

rollotydlighet och dennes emotionella engagemang till organisationen. 

Hypotes 3.4 Det finns ett samband mellan internrevisorns upplevda rollkonflikt och 

rollotydlighet och dennes identifiering med organisationen. 

Hypotes 3.8: Det finns ett samband mellan internrevisorns upplevda rollkonflikt och 

rollotydlighet och dennes identifiering med professionen. 

 

5.8 Enkel regressionsanalys: granskning av eget utfört arbete – upplevt 

oberoende 

Tabell 24: Regression granskning av eget utfört arbete – upplevt oberoende 

 

Resultatet av regressionen mellan upplevt oberoende och variabeln granskning av eget utfört 

arbete har signifikansvärdet 0,001, vilket understiger signifikansnivån 5 %. Det finns därför 

med 95 % säkerhet ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln granskning av eget 

utfört arbete och den beroende variabeln oberoende. Eftersom B-koefficienten är negativ har 

internrevisorns granskning av eget utfört arbete negativ effekt på internrevisorns upplevda 

oberoende. Residualanalysen (se bilaga 4) visar att majoriteten av residualerna befinner sig på 

eller i närheten av normalfördelningslinjen för residualerna, vilket innebär att 

regressionsmodellen är valid för att förklara sambandet. 

Beroende variabel: 

Upplevt oberoende 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

  

Granskning av eget 

utfört arbete 

-,247 ,073 -,246 -3,372 ,001 
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5.8.1 Analys granskning av eget utfört arbete – upplevt oberoende 
Utifrån regressionsanalysen påverkar granskning av eget utfört arbete internrevisorns upplevda 

oberoende negativt. Detta innebär att desto mer internrevisorn granskar eget utfört arbete som 

denne varit involverad inom i konsultrollen desto mer försämras dennes upplevda oberoende. 

Vi kan därmed bekräfta hypotes 4.1: 

 

Hypotes 4.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns granskning av eget utfört arbete och 

dennes upplevda oberoende. 

 

Resultatet är i enighet, som vi nämnt tidigare, med Mutchlers (2003, s. 236) påstående om att 

granskning av eget utfört arbete hotar internrevisorns oberoende. Även Brody och Kaplan 

(1996) samt Brody och Lowe (2000) belyste också granskning av eget utfört arbete som ett 

potentiellt problem, vilket kunde hota oberoendet. Därmed kan studiens resultat bekräfta 

forskarnas påstående att granskning av eget utfört arbete påverkar internrevisorns oberoende 

negativt. 

 

Resultaten visar att internrevisorns involvering i konsultaktiviteter påverkar dennes senare 

förmåga att utföra granskningsarbete, eftersom det förekommer att internrevisorn granskar sitt 

eget arbete som utförts i konsultrollen. Enligt Bedard et al. (2008, s. 208-209) samt Peytcheva 

och Gillett (2012, s. 798) som forskat om ämnet inom extern revision kan självgranskning leda 

till att revisorn underskattar, utesluter eller avvisar risker vid insamlandet av bevismaterial, 

vilket innebär att revisorn inte är oberoende och därav kan revisionens kvalitet hotas. Bedard et 

als. (2008, s. 208-209) samt Peytcheva och Gillets (2012, s. 798) studier kan därför även dem 

bekräftas eftersom vi funnit att granskning av eget utfört arbete påverkar oberoendet negativt. 

Peytcheva och Gillet (2012, s. 2798) menade att revisorns rädsla att förstöra ett bra rykte är 

främsta orsaken till en sämre granskning av sig själv. Detta är också en tänkbar orsak till varför 

internrevisorer inte kan uppträda oberoende vid granskning av eget utfört arbete. 

 

Vidare får internrevisorn enligt IIA (2013b, s 18) inte bedöma sitt eget arbete eftersom det kan 

orsaka intressekonflikter. Samtidigt innefattar internrevisorns roll att granska ledningens arbete 

och fungera som konsult genom att ge råd till den (Sarens & De Beelde, 2006a, s.77). 

Internrevisorns dubbla roll att både ägna sig åt säkrings- och konsultarbete kan därför vara 

motstridiga när internrevisorn inte kan kombinera sin roll på ett lämpligt sätt (Ahmad och 

Taylor, 2009, s. 916). IIA (2013b, s. 18) menar att det är upp till internrevisorn själv att inse 

vilka aktiviteter som är lämpliga att utföra, för att undvika självgranskning. De 15 % av 

internrevisorerna som svarat att de granskar eget utfört arbete som de tidigare har varit 

involverade i under sitt konsultarbete i stor utsträckning samt att de finner svårigheter att kritiskt 

granska detta, har därför sannolikt problem att kombinera säkrings- och konsultrollen på ett 

lämpligt sätt. Internrevisorns konsultroll kan därmed ge upphov till ett självgranskningshot. 

Vidare stämmer därför våra resultat överens med Ahmad och Taylors (2009, s. 916) påståenden 

i det avseendet att internrevisorns dubbla roll kan innebära motstridigheter som internrevisorn 

inte kan kombinera på ett tillfredsställande sätt.   
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5.9 Feedback till ledningen – karriärmöjligheter – upplevt oberoende 

5.9.1 Enkel regressionsanalys: feedback till ledningen – karriärmöjligheter 
 

Beroende variabel: 

feedback till ledningen 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

  

Karriärmöjligheter 

 

,875 

 

,059 

 

,745 

 

14,838 

 

,000 

Tabell 25: Regression feedback till ledningen 

 

Sambandet feedback till ledningen och karriärmöjligheter har ett signifikansvärde på 0,00 

vilket innebär att sambandet är signifikant eftersom det understiger signifikansnivån på 5 %. Vi 

kan därmed med 95 % säkerhet bekräfta att det finns ett samband mellan feedback till ledningen 

och karriärmöjligheter. Eftersom B-koefficienten är positiv har variabeln karriärmöjligheter 

positiv påverkan på feedback till ledningen. Vidare kan sambandet mellan feedback till 

ledningen och karriärmöjligheter antas som tillförlitligt eftersom residualanalysen visar att 

residualerna ligger nära normalfördelningslinjen, se bilaga 4. 

 

5.9.2 Multipel regressionsanalys: feedback till ledningen, karriärmöjligheter – 

upplevt oberoende 

Tabell 26: Regression: feedback till ledningen och karriärmöjligheter – upplevt oberoende 

 

Sambandet karriärmöjligheter och upplevt oberoende har ett signifikansvärde på 0,369 vilket 

ligger över signifikansnivån på 5 %. Det innebär att variabeln karriärmöjligheter individuellt 

inte har någon direkt påverkan på variabeln oberoende. Därmed kan vi med 95 % fastslå att det 

inte finns något signifikant samband mellan variabeln karriärmöjligheter och variabeln 

oberoende utifrån regressionsmodellen.  

 

Däremot har sambandet feedback till ledningen och internrevisorns upplevda oberoende ett 

signifikansvärde på 0,00 vilket innebär att det finns ett signifikant samband eftersom det 

överstiger signifikansnivån 5 %. Vi kan därmed med 95 % säkerhet säga att det finns ett 

signifikant samband mellan feedback till ledningen och internrevisorns upplevda oberoende. 

Eftersom B-koefficienten är negativ har feedback till ledningen en negativ inverkan på 

oberoende. VIF-värdet för multikollinearitet överstiger inte 5, vilket indikerar att det inte finns 

någon risk för multikollinearitet. Vidare befinner sig residualerna för den beroende variabeln, 

oberoende, längs normalfördelningslinjen vilket gör regressionsmodellen valid och sambandet 

är därför tillförlitligt (se bilaga 4). 

Beroende variabel: 

Upplevt oberoende 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

  

Feedback till ledningen 

 

-,390 

 

,088 

 

-,460 

 

-4,411 

 

,000 

 

,444 

 

2,251 

Karriärmöjligheter ,094 ,104 ,094 ,901 ,369 ,444 2,251 
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5.9.3 Analys feedback till ledningen – karriärmöjligheter – upplevt oberoende 
Goodwin och Yeos (2001, s. 188) studie visade att nästan hälften av internrevisorerna upplevde 

internrevisorsrollen som en förberedande träning inför högre positioner inom företaget. Även 

Sarens och De Beelde (2006b) samt Selim et al. (2003) påstår att internrevisorsrollen i flera fall 

används som en karriärmöjlighet bland internrevisorerna medan Arena et al. (2006, s. 284) fann 

internrevisorer som alls inte hade ett sådant syfte med sitt yrke. Studiens resultat visar på en 

stor spridning i svaren gällande karriärmöjligheter där en stor andel internrevisorer i IIA Sverige 

har intentioner att använda internrevisorsyrket som en karriärmöjlighet till högre positioner 

inom företaget medan en stor andel även inte har det. Resultaten varierar därmed i enighet med 

vad de olika studierna funnit om internrevisorsyrket.  

 

Vidare fann Christopher et al. (2009, s. 209) att internrevisorer som hade intentioner att byta 

position inom företaget påverkades av detta i sin säkringsroll och rapportering till ledningen. 

Dessa internrevisorer var extra angelägna om att inte kritisera ledningen och därigenom skada 

relationen med den eftersom det skulle kunna hämma deras karriärmöjlighet. Även Brody och 

Lowe (2000, s. 173) påstår att internrevisorer anpassar sin feedback, men då konsultrollen, 

beroende på situationen de befinner sig i.  

 

Resultatet från den enkla regressionsanalysen visar att karriärmöjligheter har en positiv 

påverkan på feedback till ledningen. Det står därmed i likhet med de tidigare studierna eftersom 

resultatet visar att desto mer internrevisorn har intentioner att byta position inom företaget, 

desto större är risken att den feedback som internrevisorn ger i sin konsultroll till ledningen är 

anpassad. Vi kan därmed bekräfta hypotes 5.1: 

 

Hypotes 5.1: Det finns ett samband mellan internrevisorns feedback till ledningen och dennes 

karriärmöjligheter inom företaget. 

 

Studiens resultat tyder på att det kan förekomma att internrevisorn i vissa fall inte redogör för 

all information till ledningen som grundar sig i personlig vinning för att uppnå sina egna 

karriärmål. Detta kan kopplas till agentteorin där principalen motsvaras av ledningen och 

agenten är internrevisorn.  Adams (1994, s. 8) förklarar att agenten försöker vinna så mycket 

som möjligt utifrån sin position och agerar inte i principalens bästa. När internrevisorn således 

väljer att anpassa sin feedback till ledningen för att stärka sina karriärmöjligheter väljer 

internrevisorn att inte redovisa all information som finns tillgänglig. Detta är något Akerlof 

(1970, s. 492-493) förklarar som dold information där agenten använder sitt 

informationsövertag i egen vinning gentemot den andra parten.   

 

Majoriteten av studierna som undersökt internrevisorsrollen som en förberedande träning inför 

framtida karriärmöjligheter inom företaget har ifrågasatt internrevisorns oberoende. I likhet 

med denna studie menar Goodwin och Yeo (2001, s. 107) samt Christopher et al. (2009, s. 214) 

att internrevisorns oberoende försämras till följd av att internrevisorn har intentioner att byta 

karriär inom företaget.  

 

Den multipla regressionsanalysen visar inget signifikant samband mellan karriärmöjligheter 

och internrevisorns upplevda oberoende, vilket bekräftar tidigare forskningsresultat. 

Exempelvis visade Goodwin och Yeos (2001, s. 107) samt Christopher et als. (2009, s. 214) 

studier att det krävs ytterligare en variabel, i dessa fall någon typ av mellanliggande variabel 

som härrör relation till ledningen, för att internrevisorns karriärmål ska ha en signifikant 

påverkan på oberoendet.  I Goodwin och Yeos (2001, s. 107) studie var press från ledningen 

den mellanliggande variabeln och i Christopher et als. (2009, s. 214) studie var den 



79 
 

mellanliggande variabeln att upprätthålla en god relation med ledningen genom rapporteringen 

i internrevisorns säkringsroll. Denna studie har undersökt variabeln feedback till ledningen, 

vilket internrevisorn ger i sin konsultroll. Utifrån detta är det möjligt att dra slutsatsen att 

internrevisorns karriärmål inte enskilt kan påverka dennes oberoende. Resultatet visar att 

feedback till ledningen har ett signifikant samband med karriärmöjligheter utifrån den enkla 

regressionsanalysen. Samtidigt visar den multipla regressionsanalysen att feedback till 

ledningen påverkar internrevisorns upplevda oberoende negativt. Internrevisorns karriärmål 

påverkar därför dennes upplevda oberoende indirekt genom internrevisorns feedback till 

ledningen under konsultarbetet. Vi kan därmed bekräfta hypotes 5.2: 

 

Hypotes 5.2: Det finns ett samband mellan internrevisorns karriärmöjligheter inom företaget 

och dennes upplevda oberoende. 

 

Sammanfattningsvis finns det ett orsakssamband där internrevisorn i sitt konsultarbete 

anpassar sin feedback till ledningen eftersom denne har intentioner att byta karriär inom 

företaget, vilket har negativ påverkan på internrevisorns upplevda oberoende. 

 

 

5.10 Sammanfattning av resultat 
Resultaten från den deskriptiva statistiken och regressionsanalyserna har sammanfattats och 

sammanställts i tabell 27 och tabell 28. Regressionsresultaten ligger till grund för 

nästkommande kapitel, slutsats och rekommendationer, där vi besvarar problemformuleringen 

utifrån regressionsanalyserna.  

 

Deskriptiv statistik 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Poängintervall 

Beroende variabel    

Upplevt oberoende 24,5 5,6 5-35 

Oberoende variabler    

Konsultrollen 2,2 1,2  

Relation med ledningen 9,6 5,0 4-28 

Rollkonflikt och 

rollotydlighet 

14,6 2,9 4-28 

Emotionellt engagemang 

till organisationen 

13,5 5,1 4-28 

Identifiering med 

organisationen 

13,6 4,8 4-28 

Identifiering med 

professionen 

14,2 5,1 4-28 

Feedback till ledningen 8,6 6,6 3-21 

Karriärmöjligheter 12,2 5,6 3-21 

Granskning av eget utfört 

arbete 

8,6 5,5 3-21 

Tabell 27: Sammanfattning deskriptiv statistik 

 

I tabell 27 har resultaten från den deskriptiva statistiken sammanställts med medelvärde, 

standardavvikelse och poängintervall för respektive variabel. 
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Regressionsanalyser 

Tabell 28: Sammanfattning regressioner 

 

Tabellen ovan visar de olika variablernas B-koefficient och signifikansnivå från 

regressionsanalyserna som gjorts. De gråa rutorna med fetmarkerad text motsvarar de variabler 

som är signifikanta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende 

variabel 

Upplevda 

oberoende 

Relation 

med 

ledningen 

Feed- 

back till 

ledningen 

Emotionellt 

engagemang 

Org. 

Identifiering 

Org. 

Identifiering 

professionen 

Rollkonfli

kt och 

rollotydlig

het 

Oberoende 

variabel  

       

Konsultrollen B: -0,46  

Sig.: 0,186 
B:1,105    

Sig:0,000 

 B: 0,273  

Sig.: 0,394 
B: 0,669 

Sig.: 0,026 

B: -0,064 

Sig.: 0,840 

B: 0,147 

Sig.: 0,432 

Relation med 

ledningen 
B: -0,264   

Sig.: 0,002 

      

Emotionellt 

engagemang 

Org. 

B: -0,146 

Sig.: 0,154 

B: -0,46  

Sig.: 0,186 

     

Identifiering 

med Org. 

B: -0,207 

Sig.: 0,079 

B: 0,273   

Sig.: 0,394 

     

Identifiering 

med 

professionen 

B: 0,237 

Sig.: 0,012 

B: 0,669   

Sig.: 0,026 

     

Feedback till 

ledningen 
B: 0,390 

Sig.: 0,000 

B: -0,064  

Sig.: 0,840 

     

Karriärmöjlig-

heter 

B: 0,094 

Sig.: 0,369 

 B: 0,875 

Sig.: 

0,000 

    

Granskning 

eget utfört 

arbete 

B: -0,247 

Sig.: 0,001 

      

Rollkonflikt och 

rollotydlighet 

B: 0,103 

Sig.: 0,458 

  B: 0,097 Sig.: 

0,451 

B: 0,08  

Sig.: 0,508 

B: 0,186 

Sig.: 0,143 
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6 Slutsats och rekommendationer 
Detta kapitel inleder med en sammanfattande slutdiskussion utifrån studiens resultat och analys 

för att sedan återknyta till studiens syfte och problemformulering samt illustrera resultatet i en 

sammanfattande modell. Kapitlet följs sedan av studiens bidrag och råd till organisationer för 

att sedan avsluta med förslag på vidare forskning inom området.  

 

6.1 Slutdiskussion 
Oberoende och internrevisorns relation till ledningen 

För att internrevisorn ska kunna utföra ett tillförlitligt arbete med god kvalitet är det en 

förutsättning att internrevisorn är oberoende (IIA, 2013b, s. 18; Stewart & Subramaniam, 2010, 

s. 331).  Detta innebär att internrevisorn är fri från intressekonflikter i sin omgivning och att 

internrevisorns egna tankegångar är opartiska där denne har en neutral attityd i sitt 

arbetsutförande (Mutchler 2003, s. 235; IIA, 2013b, s.16; Stewart & Subramaniam, 2010, s. 

331). Efter att internrevisorn fått en allt mer värdeskapande funktion inom företaget har dennes 

oberoende ifrågasatts (Roussy, 2013, s. 567; Brody et al., 2014, s. 232). Den ökade 

konkurrensen i affärsvärlden har bidragit till att ledningen har höga förväntningar på att 

internrevisorn ska bistå med råd och stöd i deras ledningsarbete, vilket kan leda till att 

internrevisorn kan känna en press att demonstrera sitt värde och på så sätt handla i ledningens 

intresse (Van Peursem, 2004, s. 379: Brody et al., 2014, s. 232).  

 

Utifrån vårt resultat leder internrevisorns arbete i konsultrollen till en nära relation med 

ledningen, vilket kan innebära att internrevisorn upplever en press från ledningen att utföra mer 

konsultarbete än vad internrevisorn kan erbjuda. Konsultrollen kan därför skapa en 

beroenderelation mellan internrevisorn och ledningen som enligt resultaten har negativ 

påverkan på internrevisorns upplevda oberoende, vilket bekräftar Mutchlers (2003, s. 251) 

påståenden. Internrevisorerna i IIA Sverige upplever dock ingen högre grad av press från 

ledningen men däremot visar resultatet att pressen från ledningen kan öka med en ökad 

omfattning av konsultarbete. Det kan bero på att en nära relation utvecklas under konsultarbetet, 

vilket kan resultera internrevisorn i större utsträckning handlar i ledningens intresse. Detta 

påtalade Christopher et al. (2009, s. 206) genom att förklara att internrevisorns konsultroll 

stärker de sociala banden mellan internrevisorn och ledningen som i längden kan leda till ett 

underminerat oberoende hos internrevisorn. 

 

Identifiering med organisationen 

Regressionsresultatet visar att det finns ett samband mellan internrevisorns ökade identifiering 

med organisationen och dennes konsultroll men däremot inget signifikant samband mellan 

identifiering med organisationen och internrevisorns upplevda oberoende. Tidigare studier är 

inte samstämmiga kring hur identifieringen med organisationen kan påverka oberoendet. 

Christopher et als. (2009, s. 214-215), Bamber och Iyers (2007, s. 18) samt Johnstone et als. 

(2001, s. 12) studier visade att identifiering med organisationen har negativa effekter på 

revisorns oberoende (både intern och extern) eftersom det kan leda till att denne väljer att inte 

rapportera oegentligheter eller accepterar dessa enklare. Medan Stefanik et al. (2012, s. 51-52) 

påstår motsatsen att en stark identifiering med organisationen kan leda till att internrevisorn 

snarare gör hårdare kontrollbedömningar av företaget eftersom internrevisorn känner en 

tillhörighet till organisationen och är mån om organisationens fortlevnad. Stefanik et al. (2012, 

s. 51) påstår således att identifiering med organisationen har positiva effekter på internrevisorns 

oberoende.  
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Utifrån vårt resultat kan vi därför varken stödja eller förkasta tidigare forskning om hur 

internrevisorns identifiering med organisationen påverkar dennes upplevda oberoende utan 

istället komplettera den med att vi inte påträffat något samband mellan dessa variabler. Inte 

heller internrevisorns emotionella engagemang till organisationen hade någon signifikant 

påverkan på internrevisorns upplevda oberoende. Dessa resultat indikerar på att 

internrevisorerna i IIA Sverige inte har en särskilt påtaglig identifiering med organisationen 

eller emotionellt engagemang till organisationen och därför signifikant påverkar det inte deras 

upplevda oberoende.  

 

Identifiering med professionen 

Vidare kan vi bekräfta tidigare studier av Bamber och Iyer (2002, s. 23) samt Harell et al. (1989, 

s. 267) som menade att internrevisorns identifiering med professionen påverkar dennes 

oberoende positivt. Förklaringen till detta anser forskarna beror på att identifieringen med 

professionen underlättar för internrevisorn att inte bli allt för involverad i organisationens 

verksamhet, därmed har också internrevisorn större möjlighet att uppfylla professionens krav 

på oberoende. Internrevisorerna i IIA Sverige identifierar sig i genomsnitt i högre grad till sin 

profession än till sin organisation. Den högre identifieringen med professionen kan därför bidra 

till att internrevisorns upplevda oberoende inte påverkas till följd av dennes arbete i 

konsultrollen. Anledningen är att internrevisorn i större utsträckning prioriterar professionens 

värderingar och principer än organisationens när dessa är motstridiga.  

 

Harell et al. (1989, s. 267-268) påstår också att internrevisorns utvidgade roll med mer 

värdeskapande ansvar och involvering med ledningen kan minska dennes identifiering med 

professionen, vilket kan få negativa effekter på internrevisorns oberoende. Utifrån vår studie 

kan vi dock dementera denna risk eftersom resultatet visade att det inte finns något signifikant 

samband mellan konsultrollen och internrevisorns identifiering med professionen. Således 

kommer inte en ökad omfattning av konsultrollen påverka hur internrevisorn identifierar sig 

med professionen. Vi kan därav dra slutsatserna att internrevisorns identifiering med 

professionen inte påverkas av internrevisorns konsultroll men däremot är identifieringen 

betydande för att internrevisorn ska kunna upprätthålla sitt oberoende. 

 

Granskning av eget utfört arbete 

Enligt resultaten innebär inte internrevisorns dubbla roll att denne upplever en hög grad av 

rollkonflikt och rollotydlighet, vilket riskerar försämra dennes upplevda oberoende. Därmed 

kan vi förkasta Ahmad och Taylors (2009, s. 917) samt Roussys (2013, s. 552) påstående om 

detta. Däremot kan det förekomma att internrevisorn inte kan kombinera sin säkrings- och 

konsultroll på ett lämpligt sätt eftersom resultaten visar att internrevisorns granskar arbete som 

denne tidigare varit involverad inom i konsultrollen. Internrevisorns granskning av eget arbete 

har av flera forskare exempelvis Brody och Kaplan (1996) samt Mutchler (2003) belysts som 

ett potentiellt problem mot internrevisorns oberoende. Däremot har ingen tidigare studie testat 

denna variabel i en kvantitativ undersökning. Utifrån denna studie kan vi bekräfta att det 

förekommer att internrevisorn granskar sig själv till följd av arbetet i konsultrollen, vilket också 

har en signifikant negativ påverkan på dennes oberoende. Vidare är det enligt IIAs (2013b, s. 

18) standarder inte tillåtet för internrevisorn att bedöma sitt eget arbete eftersom det kan leda 

till intressekonflikter. Internrevisorer som utför granskning av eget arbete har därmed problem 

att kombinera säkrings- och konsultrollen på ett lämpligt sätt. Detta var också något som Ahmad 

och Taylor (2009, s. 916) påstod vara ett tecken på att internrevisorns dubbla roll i flera fall 

skapar motstridigheter.  
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Karriärmöjligheter 

Internrevisorns vilja att byta position inom företaget skapar konsekvenser även i dennes arbete, 

vilket sedan påverkar dennes oberoende. Goodwin och Yeo (2001, s. 107) fann i sin studie att 

ledningens press på internrevisorn resulterade i att internrevisorn handlade i ledningens intresse 

för att förbättra sin karriärmöjlighet. Medan Christopher et al. (2009, s. 214) påstår att 

internrevisorn, i sin säkringsroll, endast rapporterade sådant som inte skadade relationen till 

ledningen eftersom en god relation var betydelsefullt för internrevisorns karriär. Internrevisorns 

anpassade feedback till ledningen i konsultrollen, till följd av internrevisorns intentioner att 

förbättra sina karriärmöjligheter, har inte testats i tidigare studier. Studiens resultat visar att 

internrevisorns karriärmål leder till att denne tenderar att anpassa sin feedback till ledningen i 

konsultrollen. Anledningen är att internrevisorn inte vill kritisera ledningen då det kan minska 

dennes karriärmöjligheter. Detta innebär således att internrevisorn inte är oberoende i dessa 

situationer.  

 

Dock finns det inget direkt signifikant samband mellan internrevisorns upplevda oberoende och 

variabeln karriärmöjligheter, men däremot påvisas ett signifikant samband mellan feedback till 

ledningen och variabeln karriärmöjligheter. Utifrån detta kan vi dra slutsatserna att variabeln 

karriärmöjligheter individuellt inte påverkar internrevisorns upplevda oberoendet. Det måste 

således finnas en mellanliggande variabel, feedback till ledningen i denna studie, som har ett 

signifikant samband med oberoendet för att internrevisorns karriärmål ska påverka oberoendet. 

Studiens resultat instämmer med tidigare forskning, vilken utförts i andra delar av världen som 

Asien, Australien och Italien. Vi kan därför dra slutsatsen att det föreligger en problematik kring 

internrevisorns karriärmål och strävan att byta position inom företaget även i Sverige. Men då 

i den bemärkelsen att det hotar internrevisorns objektiva feedback till ledningen under 

konsultarbetet.   

 

6.2 Uppfyllt syfte och besvarat problem 

Studien syftar till att identifiera och beskriva vilka samband det finns mellan internrevisorns 

konsultroll och dennes upplevda oberoende. Detta kommer att genomföras genom att identifiera 

och testa vilka faktorer i konsultrollen som är kritiska för internrevisorns upplevda oberoende. 

Studien kan därmed bidra med att skapa ett underlag för organisationer att förebygga hot mot 

internrevisorns oberoende, vilket kan främja en effektivare internrevision. 

 

Studiens syfte har uppfylls genom dessa delsyften där samband identifierats och beskrivits 

enligt punkterna nedan: 

 

- Undersöka om internrevisorn kan kombinera säkrings- och konsultrollen på ett lämpligt sätt 

med avseende på dennes upplevda oberoende. 

 Internrevisorns konsultroll har inget signifikant samband med dennes identifiering med 

professionen. Däremot har internrevisorns identifiering med professionen ett signifikant 

positivt samband med dennes upplevda oberoende.   

 Internrevisorns konsultroll har ett signifikant positivt samband med identifiering med 

organisationen. Däremot har internrevisorns identifiering med organisationen inget 

signifikant samband med dennes upplevda oberoende.  
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- Beskriva huruvida internrevisorns karriärmål påverkar dennes upplevda oberoende i 

konsultrollen. 

 Internrevisorns egna karriärmål har ett signifikant positivt samband med anpassad 

feedback till ledningen. Anpassad feedback till ledningen har, i sin tur, ett signifikant 

negativt samband med internrevisorns upplevda oberoende. 

 

- Beskriva sambandet mellan konsultrollen och internrevisorns relation till ledningen, 

organisationen samt professionen, och vilken påverkan de har på internrevisorns upplevda 

oberoende.   

 Internrevisorns förmåga att granska eget utfört arbete har ett signifikant negativt 

samband med dennes upplevda oberoende. 

 Internrevisorns konsultroll har ett signifikant positivt samband med relation med 

ledningen. Relation med ledningen har, i sin tur, ett signifikant negativt samband med 

internrevisorns upplevda oberoende.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Avslutande modell 
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I modellen (figur 12) på föregående sida illustrerar pilarna de samband som har testats och 

tecknet framför (+/-/x) anger om sambandet är positivt, negativt eller inte uppvisar någon 

signifikans alls. Vi har valt att dela upp variablerna identifiering med professionen respektive 

identifiering med organisationen för att enklare illustrera resultaten. Vidare har variabeln 

karriärmöjligheter placerats som en separat variabel med signifikant påverkan på feedback till 

ledningen eftersom karriärmöjligheter inte har en direkt påverkan på internrevisorns upplevda 

oberoende.  

 

Studiens problemformulering var: 

Vilka samband finns det mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende? 

 

Studiens problemformulering kan besvaras genom att följande samband har identifierats mellan 

internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende:  

 

 Internrevisorns relation med ledningen förstärks av arbetet i konsultrollen, vilket har ett 

signifikant negativt samband med internrevisorns upplevda oberoende.  

 Internrevisorns arbete i konsultrollen resulterar i att denne granskar eget utfört arbete, 

vilket har ett signifikant negativt samband med internrevisorns upplevda oberoende.  

 Vidare visar resultaten att internrevisorn anpassar sin feedback till ledningen i 

konsultrollen till följd av dennes intentioner att byta position inom företaget, vilket har 

ett signifikant negativt samband med internrevisorns upplevda oberoende. 

 

 

6.3 Studiens bidrag  
Teoretiskt bidrag 

I början av uppsatsen konstaterade vi att forskningen inom internrevision är begränsad och där 

studier som belyser internrevisorns konsultroll är få. Majoriteten av forskningen om 

internrevision är genomförd i början av millenniumskiftet. Då affärsvärlden har förändrats och 

lagförändringar har införts sedan den tidiga forskningen är det sannolikt att internrevisorns 

arbete och konsultroll också har utvecklats. Av den anledningen har forskare rekommenderat 

fler studier som belyser konsultrollens utveckling i olika länder och dess påverkan på 

oberoendet. Vidare efterfrågar forskare om studier som kan samla tidigare forskningsresultat 

inom området i en studie för att skapa en överblick över hot mot internrevisorns oberoende.  

 

Studien har bidragit till detta genom att komplettera och sammanbinda tidigare forskning, som 

identifierat hot mot internrevisorns oberoende, med internrevisorns konsultroll och studera 

detta bland internrevisorer i Sverige. Studiens teoretiska bidrag till forskningsområdet är 

därmed att faktorer i internrevisorns konsultroll som kan hota dennes oberoende har 

identifierats och beskrivits. Vi har även bidragit teoretiskt med att studera internrevisorns 

konsultroll i Sverige. Vidare har studien framförallt bidragit med att skapa en förståelse för 

internrevisorns dubbla roll som granskare och konsult och vilka svårigheter som kan uppstå för 

denne när dessa roller ska kombineras. Studien har också bidragit med en mer nyanserad bild 

för internrevisorns dubbla roll från tidigare forskning där rollkonflikt och rollotydlighet belysts 

som ett stort hot mot internrevisorns oberoende, medan våra resultat visar på att internrevisorer 

i IIA inte upplever en rollkonflikt och rollotydlighet i hög grad.    

 

Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag ger intressenter, exempelvis organisationer och IIA, en bredare bild 

av internrevisorsyrket. Även internrevisorer kan få en bättre insikt och förståelse över vad som 
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faktiskt upplevs som svårigheter i konsultrollen. Genom att ta del av denna studie kan samtliga 

inblandade skapa en bättre förståelse hur internrevisorn hanterar problematiken kring 

oberoende i sin konsultroll. Det kan därigenom underlätta och främja internrevisorns arbete till 

att bli mer effektivt och därmed också effektivisera organisationers riskhantering.  

 

Samhälleliga aspekter 

Internrevisionen har en viktig funktion i organisationer för företagsintressenter, exempelvis 

aktieägare, anställda samt kunder, och även för samhället i stort eftersom samtliga parter 

främjas av att internrevisionen utförs effektivt och korrekt. När internrevisorn utför revisionen 

enligt föreskrivna standarder borgar det för en sund affärsverksamhet och gynnar därför hela 

samhället. Om internrevisorn har problem att kombinera sin konsult- och säkringsroll kan det 

innebära att revisionen inte utförs oberoende, vilket kan leda till att tillförlitligheten i 

organisationens finansiella rapportering minskar. Detta kan således innebära att samhället tar 

skada eftersom internrevisionen spelar en betydande roll för att förebygga affärsrisker som kan 

ge upphov till bolagsskandaler. Därav ser vi att denna studie kan medföra positiva samhälleliga 

aspekter eftersom den belyser svårigheter och hot i internrevisorns konsultroll med avseende 

på dennes oberoende. 

 

6.3.1 Rekommendationer till organisationer 
Resultatet och slutsatserna skulle, som vi nämnt tidigare i syftet, utmynna i ett underlag till 

organisationer, vilket skulle kunna effektivisera internrevisorns arbete. Utifrån de identifierade 

sambanden mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende kan vi ge 

organisationer information om vilka aktiviteter i konsultrollen som är särskilt riskfyllda för 

internrevisorns oberoende. Organisationerna kan därefter använda sig av studiens resultat för 

att förebygga och motverka kritiska faktorer. Studiens syfte är inte att ge några specifika råd till 

företagsledningarna om hur studiens resultat kan användas, men vi kan ändå ge några 

övergripande råd utifrån våra egna tankar kring studiens resultat och slutsatser. 

 

Resultaten visar att internrevisorns konsultroll kan ge upphov till ett självgranskningshot 

eftersom variabeln granskning av eget utfört arbete påverkar dennes oberoende negativt. Vi vill 

därför rekommendera att ledningen bör se till att internrevisorn inte är involverad i 

organisationens verksamhet och ledningsprocesser under konsultarbetet i den utsträckning att 

internrevisorn kan känna sig personligen ansvarig för de beslut som fattats för att förebygga 

självgranskningshotet. Enligt IIAs (2013) standarder ska internrevisorn inte anta en ledningsroll 

i ledningsteamet för att internrevisorn ska kunna upprätthålla sitt oberoende, men framförallt 

ska internrevisorn inte granska arbete som denne tidigare varit involverad i. Utifrån detta ger vi 

också företagsledningen rådet att vara tydlig med principen om självgranskning för att undvika 

att internrevisorn kompromissar med IIAs standarder.  

 

Internrevisorer har ofta andra karriärmål än internrevisorsyrket inom företaget, vilket kan leda 

till att de anpassar sin feedback till ledningen för att inte skapa en konflikt med den som kan 

hämma deras karriärmöjligheter. Denna företeelse påverkar internrevisorns oberoende negativt. 

För att undgå detta problem ger vi organisationerna rådet att vara öppna och tydliga med vilka 

prestationer som ska uppfyllas för att internrevisorn ska nå sina karriärmål samt att goda 

prestationer kan belönas i form av positionsbyte inom företaget. Det skulle i så fall förebygga 

att internrevisorn inte känner att de behöver anpassa sin feedback för att nå upp till sina 

karriärmål.  
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6.4 Framtida forskning 
Utifrån denna studie har vi funnit variabler i internrevisorns konsultroll som har ett signifikant 

samband med dennes upplevda oberoende. Det skulle vara intressant att ytterligare undersöka 

detta med en kvalitativ forskningsmetod för att skapa en djupare förståelse kring de 

identifierade sambanden.  

 

Vår studie uppvisade i likhet med Kwon och Banks (2004) samt Goodwin och Yeo (2001) att 

manliga och kvinnliga internrevisorer skiljer sig i sina intentioner att vilja byta position inom 

företaget. Det hade varit intressant att söka ytterligare förklaring till dessa skillnader och hur 

detta kan uppvisa sig i fler avseenden än feedback till ledning. 

 

Våra resultat visar att det inte finns något signifikant samband mellan internrevisorns 

identifiering med organisationen och dennes upplevda oberoende. Däremot visar resultaten att 

internrevisorns identifiering med organisationen kan öka genom en ökad omfattning av 

konsultarbete. Det föreligger därmed en osäkerhet i hur en starkare identifiering med 

organisationen, till följd av en utökad konsultroll, påverkar internrevisorns oberoende. En 

fördjupad studie som behandlar denna företeelse kan därför söka svar på vad som händer med 

internrevisorns oberoende när konsultarbetet ökar i omfattning.  

 

Internrevisorns rollkonflikt och rollotydlighet skapar, enligt denna studie, inga signifikanta 

samband med internrevisorns upplevda oberoende. Utifrån studiens resultat upplever 

internrevisorerna i IIA Sverige ingen högre grad av rollkonflikt och rollotydlighet, det hade 

trots detta, varit intressant att gå djupare in i detta område. Exempelvis behandlades variabeln 

rollkonflikt och rollotydlighet endast av fyra påståenden. För att skapa en bredare och djupare 

ingång till problemet bör fler påståenden användas för variabeln. Med fler påståenden och en 

annan uppbyggnad av studien är vi av uppfattningen att dilemmat med de två rollerna kan 

fångas bättre.   

 

Vidare är det anmärkningsvärt att det föreligger stora skillnader i hur internrevisorerna upplever 

sitt eget oberoende respektive andra internrevisorers oberoende, det vill det säga det synbara 

och det faktiska oberoendet. Internrevisorerna upplever sig själva som oberoende i hög grad 

medan de upplever sina kolleger som oberoende i betydligt lägre grad. Detta indikerar att det 

synbara oberoendet är betydligt lägre än faktiska oberoendet, och ett lågt synbart oberoende 

kan minska internrevisorns trovärdighet. Därför vore det intressant att närmare undersöka 

bakomliggande faktorer till varför internrevisorerna svarat som de gjort. 

 

Slutligen hade också en casestudie varit intressant att testa på internrevisorerna och deras 

oberoende. Genom att ge internrevisorerna ett case med verklighetsbaserade situationer i deras 

konsultroll som de får besvara hade det varit möjligt att studera hur internrevisorerna skulle ha 

agerat oberoende i dessa situationer. Till skillnad från enkäten hade en sådan casestudie 

verkligen fångat internrevisorns faktiska oberoende då denne agerar i en kontext med “verkliga” 

situationer, vilket hade kunnat skilja sig från hur internrevisorn själv upplever sitt oberoende. 
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7 Studiens sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel utvärderar vi studiens kvalitet. För att öka trovärdigheten i studien 

har vi utvärderat och kontrollerat studiens kvalitet och resultat efter sanningskriterierna 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

7.1 Reliabilitet 
För att en studie ska vara följdriktig och trovärdig måste den vara reliabel. Studien är reliabel 

om de indikatorer som används för ett begrepp överensstämmer med varandra och om 

indikatorerna är stabila över tid (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Detta innebär att frågorna för 

begreppen ska tolkas av respondenterna på ett entydigt sätt vilket ökar sannolikheten att samma 

studie skulle kunna replikeras oberoende forskare och ge liknande resultat (May, 2013, s. 122). 

Studiens reliabilitet kan därför testas genom att forskaren genomför samma studie vid en senare 

tidpunkt (Trost, 2012, s. 61). Ett sådant reliabilitetstest är dock inte särskilt passande för denna 

studie på grund av studiens tidsbegränsning men framförallt för att vi ser en risk med att samma 

internrevisorer deltar i studien vid ett senare tillfälle. Om internrevisorn besvarar samma enkät 

ytterligare en gång är det sannolikt att deras svar är annorlunda. Det kan bero på att 

internrevisorn kan befinna sig i en helt annan situation än tidigare eller att de ändrar sin 

inställning eller attityd till påståendena eftersom de är bekanta med dem. 

 

En annan metod som kan användas för att testa studiens reliabilitet är Split half metoden 

(Cronbach & Shavelson, 2004, s. 392). Cronbach och Shavelson (2004, s. 392-393) förklarar 

att med Split half metoden mäts en variabels interna reliabilitet, vilken lämpar sig om det finns 

flertalet frågor som mäter en variabel. Med denna metod testar forskaren om frågorna för en 

variabel överensstämmer med varandra och mäter samma begrepp. Indikatorerna för begreppet 

delas då upp i två olika grupper, jämna och ojämna indikatorer, där korrelationen mellan 

indikatorgruppernas poäng testas. Med denna metod är det möjligt att fastställa om 

respondenterna med höga poäng på en indikatorgrupp också hade det på den andra. Om det 

visar sig att indikatorgruppernas poäng skiljer sig överensstämmer inte indikatorerna med 

varandra och variabeln har ingen intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2005, s. 95). Problem som 

kan uppstå med Split half metoden är om indikatorerna för ett begrepp kan delas in i fler grupper 

än två samt att metoden inte tar hänsyn till alla möjliga indikatorkombinationer och dess 

reliabilitetskoefficienter (Cronbach & Shavelson, 2004, s. 395-396). 

 

Cronbach (Cronbach & Shavelson, 2004, s. 413-414) har därför utformat Cronbach alpha som 

baseras på Split half metoden men där genomsnittet av alla tänkbara reliabilitetskoefficienter 

beräknas. Exempelvis har variabeln engagemang till företaget fyra frågor, vilka kan delas in i 

grupperna 1,3 och 2,4 men även 1,2 och 3,4 samt 1,4 och 2,3 och utgör varsin koefficient.  Med 

hjälp av mätmetoden Cronbach alpha beräknas den genomsnittliga reliabilitetskoefficienten 

samt det uppmätta standardfelet som rapporterar osäkerheten associerad med varje respondents 

svar (Cronbach & Shavelson, 2004, s. 413-414). Alpha koefficienten varierar mellan noll (0) 

som indikerar ingen intern reliabilitet och ett (1) som indikerar perfekt intern reliabilitet. Värdet 

0,7 är en acceptabel nivå på intern reliabilitet och används som tumregel (Bryman & Bell, 2005, 

s. 95). 
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Studiens resultat för Cronbach alpha visade följande: 

Variabel: Cronbach alpha N antal indikatorer 

Relation till ledningen 0,76 4 

Engagemang till 

organisationen 

0,70 4 

Identifiering till 

organisationen 

0,72 4 

Identifiering till 

professionen 

0,74 4 

Rollkonflikt och 

rollotydlighet 

0,69 4 

Feedback till ledningen 0,94 3 

Karriärmöjligheter 0,83 3 

Granskning av eget 

utfört arbete 

0,82 3 

Oberoende 0,74 5 

Tabell 29: Cronbach alpha 

 

Alpha-värdena från Cronbach test är 0,7 eller högre med undantag för variabeln rollkonflikt 

och rollotydlighet som har värdet 0,69. Alpha-värderna är därmed på en acceptabel nivå för att 

säkerställa studiens reliabilitet. Det betyder att studiens frågor som behandlar de undersökta 

begreppen är entydiga, följdriktiga och har en inbördes överensstämmelse med det teoretiska 

begreppet som avses mätas. Att frågorna har reliabilitet är dessutom en förutsättning för att 

studien också är valid, det vill säga att studien mäter de begrepp som avses mätas och inget 

annat begrepp (Bryman & Bell, 2005, s. 99).   

 

Variabeln som innefattar begreppet rollkonflikt och rollotydlighet har alpha-värdet på 0,69, 

vilket precis understiger 0,70. Ejlertsson (2005, s. 104) menar dock att 0,7 endast är en tumregel 

och att det inom forskningen används indikatorer som understiger det accepterade värdet. Det 

bör även tilläggas att i denna studie innehåller inte en variabel fler än fem frågor. Matematiskt 

sett menar Ejlertsson (2005, s. 104) att desto fler frågor för en variabel desto högre kommer 

alpha-värdet att bli, vilket innebär att alpha-värdet stiger med antalet frågor. Ett lägre alpha-

värde är därför accepterat för variabler med färre frågor. Eftersom variabeln rollkonflikt och 

rollotydlighet endast har fyra frågor och värdet endast understiger 0,7 med en hundradel anser 

vi att alpha-värdet är acceptabelt och variabeln är reliabel. Se bilaga 5 för uppmätt reliabilitet 

för varje enskild fråga. 

 

7.2 Validitet 
Validitet och reliabilitet kan uppfattas som synonymer. Reliabilitet syftar till indikatorernas 

inbördes överensstämmelse för ett begrepp medan validitet handlar om indikatorernas 

noggrannhet och precision, det vill säga att indikatorerna mäter det begrepp som avses mätas 

(Denscombe, 2009, s. 378). För att studien ska vara valid måste därför frågorna och påståendena 

spegla det teoretiska begreppet som avses mätas och inte mäta någon annan företeelse. För att 
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uppnå en hög validitet har vi därför utgått från studiens teoretiska referensram då vi skapat 

frågorna. Genom att utforma frågorna utifrån den teoretiska referensramen anser vi att frågorna 

i enkäten mäter det som studien syftar till. 

 

Majoriteten av enkätundersökningens frågor är skapade av andra forskare som har påvisat att 

måtten är tillförlitliga och valida för att mäta begreppet i fråga, vilket styrker denna studies 

validitet. Exempelvis är påståendena för variabeln engagemang välbeprövade indikatorer 

skapade av Allen och Meyer (1990, s. 5-7), vilka har använts i många olika sammanhang, bland 

annat vid mätning av externa revisorers engagemang (Herda & Lavelle, 2011, s. 151). 

Påståenden som avser mäta rollkonflikt och rollotydlighet har tagits från Ahmad och Taylor 

(2009, s. 905), vilka ursprungligen kommer från Rizzo et als. (1970, s. 156) erkända mätmetod. 

Likaså gäller för indikatorer för begreppet oberoende som också tagits från Ahmad och Taylor 

(2009, s. 905). Vissa påståenden är även egenkonstruerade exempelvis indikatorer för 

begreppen granskning av eget utfört arbete och relation till ledningen. Dessa påståenden är 

direkt härledda från hypoteser och resultat som presenterats i tidigare studier, vilka återfinns i 

vår teoretiska referensram. Utifrån dessa aspekter anser vi därför att indikatorerna för 

begreppen är valida. 

 

Frågans formulering kan påverka hur respondenten uppfattar frågan, vilket kan resultera i att 

respondenten feltolkar frågan och därför besvarar den utifrån en annan företeelse än vad den 

egentliga frågan avser spegla (Trost, 2012, s. 63). För att förebygga detta problem testar 

forskaren studiens ytvaliditet. Ytvaliditeten testas genom att experter eller personer som är 

bekanta med begreppen får framföra sina åsikter och intryck av indikatorerna för begreppen 

(Bryman & Bell, 2005, s. 96). Genom pilotstudien, som genomfördes på två erfarna 

internrevisorer samt ett antal studenter, kunde vi konstatera att frågorna speglade begreppens 

innehåll väl. 

 

För att en indikator ska uppnå validitet förutsätts det att den också är reliabel (Bryman & Bell, 

2005, s. 99). Eftersom alpha- värdena är på acceptabel nivå anser vi även att studiens mått är 

valida, vilket indikerar om att studien har god kvalitet. 

 

7.3 Generaliserbarhet 
Målet med studien är att generalisera resultatet på hela populationen medlemmar i IIA, Sverige 

och därigenom bidra med slutsatser till forskningsområdet. May (2013, s.123) förklarar att för 

att kunna göra generaliseringar måste studiens urval representera populationen. Utifrån den 

bortfallsanalys vi gjorde i kapitel 4.6 där vi jämförde studiens bakgrundvariabler, kön och 

certifiering, visade det sig att dessa andelar höll sig konstanta mellan respondenterna och 

population som helhet. Detta stärker därmed vår tes om att respondenterna i studien är 

representativa för hela populationen. Vi ser därför medlemmar i IIA Sverige som en homogen 

grupp där liknande beteenden och kunskaper bland föreningens internrevisorer förekommer. 

Vidare är det också en fördel, som vi tidigare nämnt i kapitel 4.3 och som Denscombe (2009, 

s. 33) också påpekar, att urvalet är slumpmässigt utfört, vilket innebär att alla i populationen 

bör ha chans att kunna medverka i studien. Ett slumpmässigt urval stärker en studies 

generaliserbarhet men det är dock inget krav för att studien ska vara möjlig att generalisera 

eftersom det ofta är svårt att uppfylla alla villkor för ett fullständigt slumpmässigt urval på 

grund av kostnads- och bekvämlighetsaspekter (Dahmström, 2000, s. 192-193). I studiens urval 

har alla medlemmar i IIA haft lika stor chans att medverka i studien eftersom enkäten skickades 

ut till alla medlemmar. 
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Utifrån detta anser vi att vår studie är möjlig att generalisera till hela populationen medlemmar 

i IIA Sverige då vi uppfyller kriterierna för ett sannolikhetsurval. Dessutom är också den 

kvantitativa metoden använd, vilken är ett bra verktyg att använda då syftet med studien är att 

nå statistisk generaliserbarhet. 

 

Studiens möjligheter att generalisera resultatet på alla internrevisorer i Sverige kan diskuteras. 

Samtliga internrevisorer i Sverige har inte haft möjlighet att besvara enkäten och det kan finnas 

vissa tveksamheter om att de internrevisorer som inte är medlemmar i IIA Sverige kan ses som 

en homogen grupp med liknande egenskaper som medlemmarna i IIA Sverige. Bryman och 

Bell (2005, s. 101) påpekar att forskare bör vara försiktiga med generaliseringar på fler 

kontexter eller individer när urvalet ur populationen tillhör en organisation eftersom det är 

sannolikt att det föreligger skillnader mellan medlemmarna och de som inte är medlemmar. 

Vidare finner vi det sannolikt att medlemmarna i IIA Sverige är formella internrevisorer och 

använder IIAs standarder, vilket inte är lika troligt för en internrevisor som inte är medlem i 

IIA Sverige. Vi ser därmed att det kan föreligga skillnader mellan de som är medlemmar i IIA 

Sverige och de som inte är medlemmar. 

 

Av dessa anledningar är vi försiktiga med att dra några större slutsatser om samtliga 

internrevisorer i Sverige och vi vill därför inte generalisera resultatet till dessa. Troligtvis är de 

flesta internrevisorerna medlemmar i IIA Sverige eftersom det är den enda 

medlemsorganisationen för yrket. Men vi har heller ingen aning om hur många internrevisorer 

det finns i Sverige totalt. Detta skapar osäkerhet eftersom vi inte vet hur stor andel 

medlemmarna i IIA Sverige utgör av totala antalet internrevisorer i Sverige. Vidare är det heller 

inte aktuellt att generalisera resultatet till andra länder, trots att liknande studier också är 

genomförda på medlemmar i respektive nationell förening för IIA. Detta beror exempelvis på 

att det kan föreligga kulturella skillnader mellan länder, vilket tidigare studier påvisat och som 

även var ett argument till denna studie. Eftersom denna studie är specifik till kontexten Sverige 

är det inte möjligt att generalisera den till övriga länder. 
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Bilaga 1 - Enkäten 
 

Enkät- Internrevisorns konsultroll 

Inledning 
Bästa mottagare, 
 
 
Vi är två ekonomistudenter, Anna Norin och Matilda Holmqvist, som studerar 
civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Under våren skriver vi vårt 
examensarbete som behandlar internrevisorns konsultroll och hur den kan påverka internrevisorns 
upplevda oberoende. 
 
Uppsatsen syftar till att identifiera och beskriva samband mellan internrevisorns konsultroll och 
dennes upplevda oberoende. Undersökningen riktar sig till dig som är internrevisor och medlem i 
Internrevisorernas förening i Sverige. Ditt deltagande är därför ytterst betydelsefullt för att 
möjliggöra undersökningen. 
 
Enkäten tar cirka 10 min att besvara. Vi är tacksamma om du besvarar enkäten innan den 6 maj. 
 
Centrala begrepp i enkäten är konsult- och granskningsarbete. För att klargöra begreppen innebär 
konsultarbetet att Du ger råd och stödjer ledningen i företagets internkontroll, 
riskhanteringsprocesser och vid projekt inom företaget. Granskningsarbete innebär att Du granskar 
företagets internkontroll, riskhanteringsprocesser och ledningens arbete. 
 
Som deltagare i undersökningen är du ANONYM och svaren är inte möjliga att härledas till en enskild 
person. Däremot kommer det nämnas att alla som deltagit i undersökningen är medlemmar i 
Internrevisorernas förening i Sverige. 
 
Även om du inte längre är verksam inom yrket som internrevisor är dina erfarenheter värdefulla för 
vår undersökning. Besvara enkäten som om du fortfarande vore aktiv internrevisor och utifrån hur 
du upplevde yrket som internrevisor.  
 
 
Kontakta oss gärna för eventuella frågor eller synpunkter. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Anna Norin och Matilda Holmqvist 
 
Tel: 070 – 626 12 08, 070 – 335 29 03 
E-post: anno0127@student.umu.se, maho0117@student.umu.se 
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Jag är en * 

 

Man 

 

Kvinna 

Jag är certifierad internrevisor * 

 

Ja 

 

Nej 

Hur länge har du arbetat som internrevisor? * 

 

0-5 år 

 

6-10 år 

 

Mer än 10 år 

 
Har ditt företag som du arbetar för nu ett revisionsutskott? * 

 

Ja 

 

Nej 

 

Konsultrollen 
Hur stor del av din totala arbetstid under de senaste tolv månaderna upplever du har bestått av 
konsultarbete? * 
 
Konsultarbete innebär att Du ger råd och stödjer ledningen i företagets interna kontroll, 
riskhanteringsprocesser och vid projekt inom företaget. Granskningsarbete innebär att Du granskar företagets 
interna kontroll, riskhanteringsprocesser och ledningens arbete. 

 

0-9 % 

 

10-19 % 

 

20-29 % 

 

30-39 % 

 

40-49 % 

 

Mer än 50 % 

 

 

 
 
 



 
 

 
Relationen med ledningen 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig? Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in. * 

  

Instämmer 

inte alls 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt 

7 

Under mitt 

konsultarbete 

till ledningen 

utgör jag en del 

av 

ledningsteamet. 

       

Jag har genom 

mitt 

konsultarbete 

fått en närmare 

relation med 

någon person 

från ledningen. 

       

Jag upplever en 

press från 

personer i 

ledningen att 

de vill att jag 

utför mer 

konsultarbete 

än vad jag kan 

erbjuda dem. 

       

Jag upplever en 

press från 

ledningen att 

agera utifrån 

ledningens 

intresse när jag 

utför 

konsultarbete. 

       

 

Engagemang till det företag som du arbetar på nu 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig? Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in. * 

  

Instämmer 

inte alls 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer  

helt 

7 

Jag känner en 

stark känsla 

av 

tillhörighet 

till mitt 

företag. 

       

Jag känner 

verkligen att 

företagets 

problem är 

mina egna 

problem. 

       

Jag tror inte 

att jag skulle 

kunna bli lika 

bunden till ett 

annat företag 

       



 
 

som jag är till 

detta företag. 

Jag känner 

mig som "en 

del av 

familjen" i 

företaget. 

       

 
Identifiering till det företag som du arbetar på nu 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig? Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in. * 

  

Instäm

mer 

inte alls  

1 2 3 4 5 6 

Instämmer  

helt 

7 

När någon 

kritiserar företaget 

jag arbetar för tar 

jag det som en 

personlig 

förolämpning. 

       

Jag använder ordet 

"vi" istället för "de" 

när jag pratar om 

företaget jag 

arbetar på. 

       

Företagets 

framgång ser jag 

som min egen 

framgång. 

       

När någon talar 

gott om mitt 

företag tar jag det 

som en personlig 

komplimang. 

       

 

Identifiering med yrket internrevisor 
Du ska nu svara på liknande påståenden, men dessa behandlar istället din identifiering till ditt yrke som internrevisor. 
Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in. * 

  

Instämmer  
inte alls 
1 2 3 4 5 6 

Instämmer 
helt 
7 

När någon 
kritiserar mitt 
yrke tar jag det 
som en personlig 
förolämpning. 

       

Jag använder 
ordet "vi" istället 
för "de" när jag 
pratar om yrket 
som 
internrevisor. 

       

Mitt yrkes 
framgång ser jag 
som min egen 
framgång. 

       



 
 

När någon talar 
gott om mitt 
yrke tar jag det 
som en personlig 
komplimang. 

       

 
Internrevisorns roll 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig? Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in. * 

  

Instämmer 
inte alls 
1 2 3 4 5 6 

Instämmer  
helt 
7 

Jag upplever en press 
att både behöva 
arbeta med 
konsultarbete och 
granskningsarbete. 

       

Ibland behöver jag 
göra saker som 
accepteras av 
företagets ledning men 
som inte är accepterat 
i mitt yrke som 
internrevisor. 

       

Jag har tydliga 
planerade mål i mitt 
arbete. 

       

I mitt arbete finns 
tydliga policys för min 
funktion som beskriver 
vad som inte är tillåtet 
att utföra. 

       

 
 
Feedback till ledningen 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig? Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in. * 

  

Instämmer 
inte alls 
1 2 3 4 5 6 

Instämmer  
helt 
7 

Under mitt 
konsultarbete 
anpassar jag min 
feedback till 
ledningen på grund 
av att jag tidigare 
fått kritik från 
ledningen gällande 
feedback. 

       

Jag anpassar min 
feedback till 
ledningen under 
mitt konsultarbete 
för att undvika att 
kritisera den. 

       

Jag upplever att 
negativ kritik i min        



 
 

feedback till 
ledningen minskar 
mina 
karriärmöjligheter 
inom företaget. 

 

Karriärmöjligheter 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig. Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in 
(hoppa över denna fråga om du inte längre arbetar som internrevisor). 

  

Instämmer 

inte alls 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer  

helt 

7 

Jag är 

intresserad av att 

byta position 

inom företaget. 

       

Jag ser yrket, 

internrevisor, 

som en god 

möjlighet till 

avancemang 

inom företaget. 

       

Jag avser att 

använda mina 

erfarenheter i 

mitt yrke som 

internrevisor för 

att avancera till 

en hög position 

inom företaget. 

       

 

Granskning av eget utfört arbete 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig? Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in. * 

  

Instämmer 
inte alls 
1 2 3 4 5 6 

Instämmer 
helt 
7 

Jag har känt oro att 
det ska uppdagas 
att mitt tidigare 
utförda 
granskningsarbete 
har misslyckats 
med att upptäcka 
risker i 
verksamheten. 

       

Det händer att jag 
granskar arbete i 
företaget som jag 
tidigare varit 
inblandad i under 
mitt konsultarbete. 

       

Jag finner 
svårigheter att 
kritiskt granska 
arbete eller 
processer som jag 

       



 
 

själv har varit med 
och 
rekommenderat i 
mitt konsultarbete. 

 
Oberoende 
Hur väl stämmer nedanståenden påståenden in på dig? Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in. * 

  

Instämmer  
inte alls 
1 2 3 4 5 6 

Instämmer 
helt 
7 

Jag följer IIAs 
(Föreningen 
Internrevisorerna) 
standarder 
eftersom det 
underlättar min 
förmåga att vara 
oberoende. 

       

Jag har en stark 
vilja att vara 
oberoende i mitt 
konsultarbete. 

       

Jag anstränger mig 
extra mycket för 
att säkerställa att 
jag är oberoende i 
mitt arbete som 
internrevisor. 

       

Jag tror att 
internrevisorer 
alltid är oberoende 
i sitt arbete. 

       

Jag är alltid 
oberoende i mitt 
arbete som 
internrevisor. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 – Deskriptiv statistik bakgrundvariabler och variabler 
 

Antal påbörjade enkäter: 179 

Antal fullföljda enkäter: 179 

 

Bakgrundsvariabler 

Kön 

 

 

 

Revisionsutskott 
 

Revisionsutskott F Valid Percent 

Valid Ja 103 57,5 

Nej 76 42,5 

Total 179 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kön Antal % 

Valid 

Percent 

 Kvin

na 
90 50,3 50,3 

Man 89 49,7 49,7 

Total 179 100,0 100,0 



 
 

 

Certifiering 

 

 

 

 

 

 

Tid inom yrket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifiering Antal % 

Valid 

Percent 

 Ja 43 24,0 24,0 

Nej 136 76,0 76,0 

Total 179 100,0 100,0 

 

Tid inom yrket Antal % 

 0-5 år 74 41,3 

6-10 år 64 35,8 

Mer än 10 

år 
41 22,9 

Total 179 100,0 

 



 
 

Oberoende variabler 

 
Konsultrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultrollen   Antal  % 

 0-9% 62 34,6 

10-19% 59 33,0 

20-29% 37 20,7 

30-39% 12 6,7 

40-49% 4 2,2 

Mer än 50% 5 2,8 

Total 179 100,0 

Totalt:   

Mean: 2,17 

Median: 2,00 

Std. Deviation: 1,203 

Variance: 1,447 

Min: 1 

Max: 6 



 
 

Relation med ledningen 

Poängintervall: 4-28 

Statistik för enskilda svaren 

Svarens Normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionellt engagemang till organisationen 

Poängintervall: 4-28 

Statistik för enskilda svaren 

 

 

 



 
 

Svarens normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiering med organisationen 

Poängintervall: 4-28 

Statistik för enskilda svaren 

Svarens normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Identifiering med professionen 

Poängintervall: 4-28 

Statistik för enskilda svaren 

 
 

Svarens normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rollkonflikt och rollotydlighet 

Poängintervall: 4-28 

Statistik för enskilda svaren 

 
Observera! Påstående 3 och 4 för rollotydlighet är inte omkodade, vilket innebär att en 7:a 

motsvarar en 1:a för variabeln, 6:a motsvarar 2:a o.s.v.  

 



 
 

Svarens normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

Feedback till ledningen 

Poängintervall: 3-21 

Statistik för enskilda svaren 

 

Svarens normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Karriärmöjligheter 

Poängintervall: 3-21 

Statistik för enskilda svaren 

 

 

Svarens normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

Granskning av eget utfört arbete 

Poängintervall: 3-21 

Statistik för enskilda svaren 

 



 
 

Svarens normalfördelning 

 

 

 
 

 

 

 

 

Upplevda oberoende 

Poängintervall: 5-35 

Statistik för enskilda svaren 

 

 

Svarens normalfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 - Enkla regressionsmodeller 
 

Konsultrollen – rollkonflikt och rollotydlighet 

Beroende variabel: 

Rollkonflikt och 

rollotydlighet 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
  

Konsultrollen 

 

,147 

 

,187 

 

,059 

 

,787 

 

,432 

 

 

Rollkonflikt och rollotydlighet – emotionellt engagemang till organisationen 

Beroende variabel: 

emotionellt engagemang 

till organisationen 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
 

 
 

Rollkonflikt och 

rollotydlighet 

 

,097 

 

,129 

 

,057 

 

,756 

 

,451 

 

 

Rollkonflikt och rollotydlighet – identifiering med organisationen 

Beroende variabel: 

identifiering med 

organisationen 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

       

Rollkonflikt och 

Rollotydlighet 
,080 ,121 ,050 ,663 ,508 

 

 

Rollkonflikt och rollotydlighet – identifiering med professionen 

Beroende variabel: 

identifiering med 

professionen 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

       

Rollkonflikt och 

rollotydlighet 
,186 ,126 ,110 1,472 ,143 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rollkonflikt och rollotydlighet - oberoende 

Beroende variabel: upplevt 

oberoende 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
  

Rollkonflikt och 

Rollotydlighet 

 

,103 

 

,139 

 

,056 

 

,743 

 

,458 

 

 

Konsultrollen – emotionellt engagemang till organisationen 

Beroende variabel: 

emotionellt engagemang 

till organisationen 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

       

Konsultrollen ,273 ,320 ,064 ,854 ,394 
 

 

 

Konsultrollen – identifiering med professionen 

Beroende variabel: 

identifiering med 

professionen 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

       

Konsultrollen -,064 ,316 -,015 -,203 ,840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 – Residualernas normalfördelning 
 

Beroende variabel: upplevt oberoende 

 

Denna residualfördelning gäller för 

alla signifikanta samband där 

upplevt oberoende är den beroende 

variabeln, vilka är: 

 

Relation med ledningen  

Identifiering med professionen  

Granskning av eget utfört arbete 

Feedback till ledningen 

 

 

 

Beroende variabel: relation till ledningen 

   

 Oberoende variabel: 

 Konsultrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Beroende variabel: emotionellt engagemang till organisationen 

 

 

Oberoende variabel: 

Konsultrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Beroende variabel: identifiering till organisationen  

 

 

Oberoende variabel: 

Konsultrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beroende variabel: feedback till ledningen                 

 

 Oberoende variabel:  

 Karriärmöjligheter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5 - Fullständiga resultat Cronbach Alpha 
 

1. Reliabilitet: relation med ledningen 

 

 

 

 

Intern reliabilitet för enskilda frågor: relation till ledningen 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. Under min rådgivning till 

ledningen utgör jag en 

del av ledningsteamet. 

7,598 15,680 ,623 ,410 ,681 

2. Jag har genom mitt 

rådgivningsarbete fått 

en närmare relation med 

någon person från 

ledningen. 

6,391 15,475 ,409 ,179 ,812 

3. Jag upplever en press 

från personer i 

ledningen att de vill att 

jag utför mer rådgivning 

än vad jag kan erbjuda 

dem. 

7,385 15,800 ,596 ,459 ,694 

4. Jag upplever en press 

från ledningen att agera 

utifrån ledningens 

intresse när jag utför 

rådgivning. 

7,402 14,950 ,683 ,541 ,648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,765 ,780 4 



 
 

2. Reliabilitet: emotionellt engagemang till organisationen 
 

 

 

 

 

Intern reliabilitet för enskilda frågor: Emotionellt engagemang till organisationen 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. Jag känner mig som "en 

del av familjen" i 

företaget. 

10,084 14,515 ,653 ,452 ,527 

2. Jag tror inte att jag 

skulle kunna bli lika 

bunden till ett annat 

företag som jag är till 

detta företag. 

10,933 17,175 ,409 ,302 ,683 

3. Jag känner verkligen att 

företagets problem är 

mina egna problem. 

10,285 16,160 ,511 ,290 ,621 

4. Jag känner en stark 

känsla av tillhörighet till 

mitt företag. 

9,106 17,444 ,384 ,206 ,698 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,700 ,701 4 



 
 

 

 

 

3. Reliabilitet: identifiering med organisationen 
 

 

 

 

 

 

 
 

Intern reliabilitet enskilda frågor: identifiering med organisationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,720 ,725 4 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. När någon talar gott 

om mitt företag tar jag 

det som en personlig 

komplimang. 

10,648 13,735 ,592 ,431 ,607 

2. Företagets framgång 

ser jag som min egen 

framgång. 

9,950 12,902 ,619 ,403 ,586 

3. Jag använder ordet "vi" 

istället för "de" när jag 

pratar om företaget jag 

arbetar på. 

8,844 15,077 ,369 ,173 ,747 

4. När någon kritiserar 

företaget jag arbetar 

för tar jag det som en 

personlig förolämpning. 

11,352 15,993 ,481 ,299 ,676 



 
 

 

 

4.   Reliabilitet: identifiering med professionen 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,740 ,740 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern reliabilitet enskilda frågor: identifiering med professionen 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. När någon talar gott om 

mitt yrke tar jag det som 

en personlig komplimang. 

10,872 15,023 ,624 ,408 ,630 

2. Mitt yrkes framgång ser 

jag som min egen 

framgång. 

10,469 14,498 ,609 ,398 ,635 

3. Jag använder ordet "vi" 

istället för "de" när jag 

pratar om yrket som 

internrevisor. 

9,480 14,824 ,510 ,324 ,699 

4. När någon kritiserar mitt 

yrke tar jag det som en 

personlig förolämpning. 

11,615 18,317 ,404 ,238 ,746 



 
 

 

 

 

 

5.   Reliabilitet: rollkonflikt och rollotydlighet 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,690 ,697 4 

 
 

Intern reliabilitet enskilda frågor: rollkonflikt och rollotydlighet 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1.  I mitt arbete finns tydliga policys    

för min funktion som beskriver vad 

som inte är tillåtet att utföra. 

6,525 11,824 ,490 ,297 ,622 

2.  Jag har tydliga planerade mål i 

mitt arbete. 
6,726 12,604 ,507 ,274 ,603 

3.  Ibland behöver jag göra saker 

som accepteras av företagets 

ledning men som inte är accepterat 

i mitt yrke som internrevisor. 

7,369 13,998 ,562 ,340 ,582 

4.  Jag upplever en press att både 

behöva arbeta med rådgivning och 

granskningsarbete. 

7,235 15,686 ,367 ,216 ,686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. Reliabilitet: Feedback till ledningen 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,942 ,942 3 

 
 

Intern reliabilitet enskilda svar: feedback till ledningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. Jag upplever att negativ kritik i 

min feedback till ledningen 

minskar mina karriärmöjligheter 

inom företaget. 

5,654 20,284 ,845 ,731 ,940 

2. Jag anpassar min feedback till 

ledningen under mitt 

rådgivningsarbete för att undvika 

att kritisera den. 

5,777 19,118 ,919 ,847 ,883 

3. Under mitt konsultarbete 

anpassar jag min feedback till 

ledningen på grund av att jag 

tidigare fått kritik från ledningen 

gällande feedback. 

5,743 19,709 ,872 ,792 ,920 



 
 

 

 

7.  Reliabilitet: karriärmöjligheter  

 

 
 

 

 

 

 

 

Intern reliabilitet enskilda svar: karriärmöjligheter 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. Jag avser att använda mina 

erfarenheter i mitt yrke som 

internrevisor för att avancera 

till en hög position inom 

företaget. 

8,517 12,839 ,820 ,675 ,647 

2. Jag ser yrket, internrevisor, 

som en god möjlighet till 

avancemang inom företaget. 

7,657 17,266 ,653 ,515 ,822 

3. Jag är intresserad av att byta 

position inom företaget. 
8,208 15,081 ,647 ,488 ,829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,837 ,838 3 



 
 

 

 

 

8.   Reliabilitet: granskning av eget utfört arbete 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,824 ,824 3 

 

 

Intern reliabilitet enskilda frågor: granskning av eget utfört arbete 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. Jag finner svårigheter att kritiskt 

granska arbete eller processer 

som jag själv har varit med och 

rekommenderat. 

5,497 13,914 ,693 ,482 ,744 

2. Det händer att jag granskar 

arbete i företaget som jag tidigare 

varit inblandad i under min 

rådgivning. 

5,994 15,174 ,664 ,441 ,772 

3. Jag har känt oro att det ska 

uppdagas att mitt tidigare utförda 

granskningsarbete har 

misslyckats med att upptäcka 

risker i verksamheten. 

5,659 15,428 ,683 ,468 ,754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9.  Reliabilitet: upplevt oberoende 

 

 

 

 

 

 

Intern reliabilitet enskilda frågor: upplevt oberoende 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. Jag följer IIAs (Föreningen 

Internrevisorerna) standarder 

eftersom det underlättar min 

förmåga att vara oberoende. 

18,810 22,042 ,498 ,294 ,703 

2. Jag har en stark vilja att vara 

oberoende när jag arbetar med 

rådgivning. 

18,832 20,781 ,567 ,431 ,678 

3. Jag anstränger mig extra 

mycket för att säkerställa att jag 

är oberoende i mitt arbete som 

internrevisor. 

19,162 19,328 ,590 ,445 ,666 

4. Jag tror att internrevisorer alltid 

är oberoende i sitt arbete. 
21,911 22,374 ,370 ,171 ,751 

5. Jag är alltid oberoende i mitt 

arbete som internrevisor. 
19,296 20,850 ,528 ,319 ,691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,744 ,746 5 



 
 

Bilaga 6 – Korrelationer för bakgrundsvariabler 
 
Kön 

Grafen illustrerar hur kvinnor och män 

svarat kring variabeln upplevt oberoende. 

Majoriteten av både kvinnor och män har 

gett oberoendet en totalpoäng inom 

intervallet 21-30 poäng. Inom detta 

intervall skiljer sig männens och 

kvinnornas svar. Kvinnliga 

internrevisorer tenderar att poängsätta 

variabeln oberoende högre än män. 

Exempelvis ger 50% av kvinnorna 

oberoendet i genomsnitt 27 poäng medan 

50% av männen ger oberoende i 

genomsnitt 24 poäng.  

 

 

 

 

Korrelationstabell: kön och oberoende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationstabell: kön och karriärmöjligheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kön Oberoende 

Kön Pearson Correlation 1 -,126 

Sig. (2-tailed)  ,092 

N 179 179 

Upplevt oberoende Pearson Correlation -,126 1 

Sig. (2-tailed) ,092  

N 179 179 

 Kön  Karriärmöjligheter 

Kön Pearson Correlation 1 ,143 

Sig. (2-tailed)  ,057 

N 179 178 

 Karriärmöjligheter Pearson Correlation ,143 1 

Sig. (2-tailed) ,057  

N 178 178 



 
 

Revisionsutskott 

Korrelationstabell: revisionsutskott och upplevt oberoende 

  Revisionsutskott Oberoende 

 Revisionsutskott Pearson Correlation 1 ,069 

Sig. (2-tailed)  ,360 

N 179 179 

Upplevt oberoende Pearson Correlation ,069 1 

Sig. (2-tailed) ,360  

N 179 179 

 

Tid inom yrket och certifiering:  

Korrelationstabell: Tid inom yrket, certifiering, rollkonflikt och rollotydlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I korrelationstabellen visas korrelationen mellan variabeln certifiering, tid inom yrket och 

rollkonflikt och rollotydlighet. Korrelationskoefficienten mellan variabeln tid inom yrket och 

rollkonflikt och rollotydlighet är 0,054, vilket visar på att det inte finns någon signifikant 

korrelation mellan variablerna. Korrelationen mellan certifiering och rollkonflikt respektive 

rollotydlighet visar korrelationskoefficienten 0,135. Koefficienten 0,135 är inte nära ett och 

variablerna har därför ingen signifikant korrelation. Resultaten tyder därför på att det inte är 

någon skillnad mellan hur internrevisorerna har graderat rollkonflikt och rollotydlighet 

beroende på deras erfarenhet inom yrket. 

 

 

 

 

 

 

 TidInomYrket Certifiering RollkonfliktRollotydlighet 

TidInomYrket Pearson Correlation 1 -,418** ,054 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,476 

N 179 179 179 

Certifiering Pearson Correlation -,418** 1 ,135 

Sig. (2-tailed) ,000  ,072 

N 179 179 179 

RollkonfliktRollotydlighet Pearson Correlation ,054 ,135 1 

Sig. (2-tailed) ,476 ,072  

N 179 179 179 


