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Purpose The purpose of this essay is to describe and analyze internal audit of the Swedish 

authorities internal audit in order to draw conclusions about which of The Three 

Lines of Defense they are positioned in at the present time, and to include a 

discussion about internal audit’s independence.  

Methods In this essay, a qualitative study has been conducted. Using data from semi-

structured interviews conducted at six different authorities with requirements for 

internal audit, empirical evidence has been collected. This empirical evidence, 

together with a theoretical framework constitutes the basis for analysis and 

conclusions.  

Conclusion The study showed that the internal audit of the Swedish authorities is positioned in 

the third line of defense. Some variations in the third line of defense could be 

distinguished due to unclear guidelines for internal auditors to maintain 

independence in connection with advice and support, and also due to insufficient 

knowledge in the second line of defense regarding how responsibility should be 

allocated. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Internrevision är något som under de senaste årtiondena har fått en allt viktigare roll inom företag 

och organisationer. Detta beror mycket på tidigare stora skandaler som har kopplats till 

otillräcklig intern styrning och kontroll samt hantering av risker inom företag. En av dessa stora 

och välkända företagsskandaler är Enron-skandalen.1 Enron var ett amerikanskt naturgasbolag 

som bildades år 1985. Bolaget växte snabbt och blev år 1992 det största bolaget inom branschen 

i Nordamerika men år 2001 var skandalen ett faktum och Enron gick i konkurs. Orsaken var en 

upptäckt av vissa tillgångar innehållande hög risk som hade placerats i särskilda enheter och 

dessa enheter hade exkluderats från koncernredovisningen. Detta gav en betydligt mer positiv 

bild av resultatet i koncernen jämfört med hur det såg ut i verkligheten.2  Till följd av Enron samt 

några andra stora företagsskandaler som inträffade i början på 2000-talet, infördes lagen 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA.3 Lagen syftar till att skärpa den interna styrningen och 

kontrollen samt att företagens finansiella rapportering ska hålla en hög kvalitet.4 Alla företag 

noterade på den amerikanska börsen omfattas av denna lag.5  

 

Inte bara i USA utan även i andra länder, däribland Sverige, har dessa stora skandaler lett till en 

skärpt lagstiftning av den interna styrningen och kontrollen. Till exempel har reglerna i 

aktiebolagslag (2005:551) 8 kap. § 49b skärpts avseende styrelsens ansvar för den interna 

styrningen och kontrollen samt internrevision och riskhantering i företaget. Dessa förändringar i 

lagstiftningen ska därmed förhindra eventuella framtida skandaler samt öka förtroendet för 

företag på den finansiella marknaden.6  

 

I Sverige kom år 1995 den första förordningen avseende statlig internrevision. Dåvarande 

Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer ansåg att det hos många myndigheter fanns brister 
                                                
1 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. (2013) Perspektiv på ekonomistyrning, Stockholm: Liber AB, s 211, 215 
2 Healy, P. Palepu, K. (2003) “The Fall of Enron” Journal of Economic Perspectives, Vol 17, Nr 2, s 4-10 
3 Janvrin, D. Payne, E. Byrnes, P. Schneider, G. Curtis, M. (2012) ”The Updated COSO Internal Control - Integrated Framework: 
Recommendations and Opportunities for Future Research” Journal of Information System, Vol 26, Nr 2, s 190 
4 Heier, J. Dugan, M. Sayers, D. (2005) “A century of debate for internal controls and their assessment: a study of reactive 
evolution” Accounting History, Vol 10, Nr 3, s 61-62 
5 Lander, G. (2002) “The Sarbanes-Oxley Act of 2002” Journal of Investment Compliance, Vol 3(1), s 44 
6 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 211 
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i den interna styrningen och kontrollen och på grund av detta startades en utredning år 2002 som 

gav upphov till en ny internrevisionsförordning. Denna trädde i kraft 1 januari 2007 och styr i 

dagsläget internrevisorernas arbete.7  De myndigheter som styrs av internrevisionsförordningen 

ska även följa förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK).8 I dagsläget är det 

67 svenska myndigheter som har krav på internrevision efter beslut av regeringen.9 

 

Internrevision är revision som bedrivs internt inom myndigheten. Internrevisorns uppdrag är att 

granska och utvärdera processen för intern styrning och kontroll. Bland annat ingår i arbetet att 

granska om denna process är utformad så att verksamheten bedrivs effektivt enligt gällande rätt 

och förpliktelser samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.10 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Att skapa struktur i riskhanteringen inom organisationer är något som har blivit allt mer 

uppmärksammat. För detta ändamål har modellen med de tre ansvarslinjerna etablerats. 

Modellen fördelar ansvar mellan tre linjer i arbetet med riskhantering och intern styrning och 

kontroll.11  

 

Den första ansvarslinjen består av affärsverksamheten samt den operativa ledningen, där den 

interna styrningen och kontrollen ligger inbyggd i verksamheten genom exempelvis rutiner och 

riktlinjer som ingår i det dagliga arbetet.12 

 

Den andra ansvarslinjen arbetar operativt med att bygga upp och utveckla processen för intern 

styrning och kontroll.13 Arbetet sker i enlighet med FISK och denna förordning är uppbyggd 

utifrån COSO-modellen.14 COSO-modellen är det internationellt mest använda ramverket för 

intern styrning och kontroll och består av fem komponenter. Dessa komponenter är 

kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
                                                
7 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 10-11 
8 Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll  
9 Ekonomistyrningsverket, Myndigheter som 2014 ska följa internrevisionsförordningen (ESV 2006:1228) 
10 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 9 
11 Arwinge, O. Rost, I. (2013) “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet” Balans, 10 juni, s 1 
12 IIA (2013) IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 3 
13 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2  
14 Ds 2006:15, Finansdepartementet, Intern styrning och kontroll i staten - Förslag till ett gemensamt ramverk, s 19 
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övervakning.15  

 

Den tredje ansvarslinjen är internrevisionen som ska granska och utvärdera den första och andra 

ansvarslinjens arbete.16 Av internrevisorerna krävs den högsta grad av oberoende och 

objektivitet.17 De ska därmed inte vara delaktiga i affärsverksamheten och inte heller i 

utformningen av den interna styrningen och kontrollen, det vill säga arbetet i den första och 

andra ansvarslinjen.18 Det finns tydliga instruktioner, riktade till myndigheternas internrevisorer, 

som anger att: “Internrevisionens uppgift är inte att genomföra myndigheternas riskanalys, 

kontrollåtgärder, uppföljningar och bedömningar, utan endast att granska dem och komma med 

förbättringsförslag.”19 Samtidigt som det ställs höga krav på oberoende har internrevisionen även 

en rådgivande roll.  För att ge råd och stöd måste internrevisorn dock kunna säkerställa 

oberoende och objektivitet gentemot den verksamhet som granskas. Att internrevisionen får bistå 

med rådgivning framkommer i internrevisionsförordningens 5 § men det framgår inte vilken typ 

av råd och stöd det handlar om.20 

 

Finns det brister i den andra ansvarslinjens arbete påverkar detta den tredje ansvarslinjens arbete 

negativt. Arbetet blir felfokuserat då internrevisorerna lätt blir delaktiga i den andra 

ansvarslinjens arbete med utformning av processen för intern styrning och kontroll.21 

Riksrevisionen, som granskar statliga myndigheter, gjorde i sin årliga rapport 2009 en 

bedömning av hur långt myndigheterna hade kommit i arbetet med att etablera processen för 

intern styrning och kontroll. De visade då på att det fanns brister i majoriteten av myndigheterna 

och att det förekom en osäkerhet avseende den interna styrningen och kontrollens omfattning och 

inriktning. I många myndigheter var det inte klargjort vem som skulle göra vad och inte heller 

hur det operativa arbetet skulle struktureras.22  

 

Att internrevisionen håller sig inom sin ansvarslinje och utför sitt uppdrag med oberoende och 

                                                
15 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 216-217 
16 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2  
17 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 5 
18 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2 
19 ESV Myndighetsledningens och internrevisionens ansvar 
20 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 23-24 
21 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 3 
22 Riksrevisionen, Riksrevisorernas årliga rapport 2009 (RiR 2009:8) s 5, 26-28 
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objektivitet är viktigt för att de ska kunna uppnå sitt syfte, att öka effektiviteten i riskhanteringen 

och processen för intern styrning och kontroll.23 I och med att det har gått några år sedan 

Riksrevisionen pekade på bristerna hos myndigheterna anser vi att det har funnits tid för 

förändring. Vi finner det därmed intressant att studera om internrevisionen håller sig inom sin 

ansvarslinje och upprätthåller sitt oberoende i dagsläget.  

 

1.3 Problemformulering 

I vilken ansvarslinje befinner sig svenska myndigheters internrevision?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera svenska myndigheters internrevision för 

att kunna dra slutsatser om i vilken ansvarslinje de befinner sig i dagsläget samt att föra en 

diskussion kring internrevisionens oberoende.  
 

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats undersöker endast var myndigheternas internrevision befinner sig i dagsläget. 

Den avser inte att ge svar på hur utvecklingen stegvis har skett för myndigheterna och inte heller 

hur utvecklingen kommer att se ut framåt.  

 

  

                                                
23 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2 
IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 5 
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2. METOD 

2.1 Forskningsstrategi 
En kvalitativ forskningsstrategi valdes för denna uppsats där datainsamling och analys av data 

syftade till att skapa en förståelse för hur intervjupersonerna uppfattade deras verklighet.24 Den 

kvalitativa forskningsstrategin bidrog även till en djupare förståelse inom det område som 

studerades och gav ett inifrånperspektiv genom att en känsla av närhet och öppenhet skapades 

under intervjuerna.25 Detta var av stor vikt i denna studie för att kunna göra en tillräckligt 

intressant och bra analys. Tonvikten lades vid ord, vilket är en vanlig egenskap för den 

kvalitativa inriktningen.26  

 

2.2 Datainsamling  
2.2.1 Datainsamling från litteratur och Internet  

Material för den teoretiska referensramen är inhämtat dels från publicerade vetenskapliga 

artiklar, facklitteratur och de förordningar som myndigheterna styrs av. Dessutom har data 

hämtats från Ekonomistyrningsverket och Internrevisorernas förening som båda är stora 

organisationer inom internrevision. Den information som har använts från dessa organisationer 

har tagits från deras respektive hemsidor men även från offentligt tillgängliga rapporter och 

dokument som de givit ut.  

 

2.2.2 Semi-strukturerade intervjuer  

Kvalitativa intervjuer genomfördes och låg till grund för empirin. Valet av kvalitativa metoder 

gjordes då stor vikt lades vid intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Genom mindre 

strukturerade frågor gavs personerna som intervjuades möjlighet att själva styra intervjun i olika 

riktningar och på så sätt kunde kunskap erhållas om vad som var relevant och viktigt för dem 

själva. Det gavs även möjlighet för oss att vara mer flexibla och följsamma i frågorna. Till 

exempel kunde det ställas följdfrågor då intervjupersonerna kom in på något ämne där det kunde 

vara väsentligt att få en mer fördjupad och detaljerad information.27  

 

                                                
24 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1:2. uppl. Malmö: Liber AB, s 297-298 
25 Olsson, H. Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen, 3. uppl. Stockholm: Liber AB, s 18-19 
26 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 40 
27 Ibid, s 361 
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Det finns flera former av kvalitativa intervjuer men i denna uppsats valdes semi-strukturerade 

intervjuer.28 Tanken var att få intervjupersonerna att beröra vissa specifika frågeställningar samt 

att kunna säkerställa en viss jämförbarhet mellan intervjuerna.29 Semi-strukturerade intervjuer är 

en flexibel men ändå inte helt ostrukturerad metod som därmed lämpade sig bra för denna studie 

enligt oss själva. Vid semi-strukturerade intervjuer utformas en intervjuguide utifrån några 

specifika teman som ska behandlas. Frågorna behöver inte nödvändigtvis ställas i den 

ursprungliga ordningen och inte heller med samma ordalydelse som den i intervjuguiden. Det ges 

även utrymme att ställa ytterligare frågor om de anknyter till vad intervjupersonerna har svarat i 

en viss fråga.30 

 

I denna studie utformades intervjuguiden till största delen utifrån COSO-modellens fem 

komponenter. Dessa frågor är riktade mot den andra ansvarslinjens arbete och ställdes för att se 

om intervjupersonerna, som arbetar inom den tredje ansvarslinjen, på något sätt var inblandade i 

det operativa arbetet med intern styrning och kontroll. En liten del av intervjuguiden bestod även 

av frågor som syftade till att generera bakgrundsfakta om vem intervjupersonen var och på vilket 

sätt denne arbetade med internrevision. Sådan bakgrundsfakta är viktig för att kunna sätta in 

intervjupersonernas svar i ett sammanhang.31 Totalt ingick det tio frågor i intervjuguiden vilka 

kan ses i bilaga A. Varje enskild intervju varade mellan 35-120 minuter. Hur länge intervjun 

pågick berodde på intervjupersonen och hur mycket denne hade att säga i varje fråga.  

 

Det bör även nämnas att det framkom intressant och relevant information från intervjupersonerna 

då ljudinspelningen inte var igång, både före och efter själva intervjuerna. Denna information 

fick också ingå i empirin och analysen.  

 

2.3 Population och urval 
 

Populationen bestod av de 67 myndigheter som i dagsläget har krav på internrevision och det var 

utifrån en lista över samtliga som urvalet gjordes.32 Listan över dessa finns i bilaga B. Urvalet 

                                                
28 Ibid, s 362 
29 Ibid, s 366 
30 Ibid, s 363 
31 Ibid, s 369 
32 Ekonomistyrningsverket, Myndigheter som 2014 ska följa internrevisionsförordningen (ESV 2006:1228) 
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skedde genom ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att vissa myndigheter har haft större 

möjlighet att väljas ut än vissa andra.33 Till en början begränsades urvalet till de myndigheter 

som har kontor inom Stockholmsområdet, detta på grund av tillgänglighet och bekvämlighet. 

Urvalsprocessen fortskred sedan genom att sex olika myndigheter valdes ut i blindo från listan. 

Detta gick till på så sätt att en av oss valde fritt ut olika nummer mellan 1-67 och den andra 

kontrollerade att de myndigheter som låg på dessa nummer i listan fanns tillgängliga inom 

Stockholmsområdet. De sex myndigheter som tillfrågades att deltaga i studien var Skatteverket, 

Skolverket, Försvarsmakten, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Boverket.  

 

Det finns ett krav på myndigheter med internrevision att de måste ha en internrevisionschef som 

leder arbetet.34 Många myndigheter har ensamrevisorer, det vill säga att det endast är en person 

som arbetar med internrevisionen, vilket då blir densamma som internrevisionschefen.35 Med 

anledning av detta blev det naturligt att tillfråga just internrevisionschefen på de utvalda 

myndigheterna. På myndigheterna med flera anställda internrevisorer tillfrågades ytterligare en 

internrevisor, utöver internrevisionschefen, för att se om de intervjuade gav en samstämmig bild 

eller om deras uppfattningar skilde sig åt.  

 

Samtliga som tillfrågades att deltaga i intervjuer var mycket tillmötesgående och valde att ställa 

upp. Sammanlagt bokades det in tio intervjuer, då två av myndigheterna hade ensamrevisorer 

och fyra av myndigheterna hade flera internrevisorer anställda.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

För att bli ordentligt pålästa och insatta i ämnet inleddes arbetet med en stor litteratursökning och 

genomläsning av en mängd vetenskapliga artiklar, böcker och elektroniska källor relaterade till 

internrevision. Därefter kunde ett intressant problemområde ringas in och relevant material för 

detta område kunde sökas fram. Det var i detta skede som modellen med de tre ansvarslinjerna 

upptäcktes. Modellen visade sig vara etablerad inom den finansiella sektorn och började även 

                                                
33 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 124-127 
34 Internrevisionsförordning (2006:1228)  
35 Ekonomistyrningsverket, Rapport: Redovisning de av den statliga internrevisionen 2014 (ESV 2014:28) s 42 
Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 15 
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sprida sig till andra branscher men det framgick inte specifikt vilka branscher det handlade om.36 

Denna modell framkallade ett stort intresse då den på ett enkelt sätt tydliggjorde 

ansvarsfördelningen i den interna styrningen och kontrollen, vilket hade varit problematiskt inom 

myndigheterna enligt Riksrevisionens rapport 2009.37 

 

För att kunna genomföra de semi-strukturerade intervjuerna krävdes access till de utvalda 

myndigheterna. Detta åstadkoms genom ett mejl som skickades till internrevisionschefen på 

respektive myndighet. I detta mejl berättade vi att uppsatsen handlade om internrevision i 

svenska myndigheter och att vi var intresserade av att få en intervju med internrevisionschefen 

samt ytterligare någon internrevisor på myndigheten, om det fanns någon. För att ta reda på vem 

som var internrevisionschef på respektive myndighet och kunna få dennes mejladress ringde vi 

de telefonnummer som fanns angivna på myndigheternas hemsidor för kontakt och frågade efter 

informationen.  

 

En intervjuguide byggdes upp med frågor som till största delen baserades på COSO-modellen. 

För att utforma dessa frågor granskades var och en av COSO-modellens fem komponenter 

noggrant. Varje komponent sammanfattades i punktform där enbart det viktigaste framhölls. 

Därefter formulerades frågor som syftade till att fånga upp så mycket information som möjligt 

avseende arbetet på myndigheten inom varje komponent. Vissa komponenter var lättare att täcka 

med endast en fråga medan vissa komponenter krävde ett par frågor för att vara heltäckande. 

Frågorna skulle inte vara för specifika då ett fritt samtal kring dessa frågor önskades. Efter att 

intervjufrågorna formulerats skickades de ut till intervjupersonerna för att de skulle ha möjlighet 

att förbereda sina svar.  

 

Av olika anledningar genomfördes slutligen intervjuer med tolv personer, vilket framkommer av 

empirin. Under intervjuerna deltog vi båda med att växelvis ställa de frågor som ingick i 

intervjuguiden. Genom att vara öppna och lyhörda för intervjupersonernas svar på dessa kunde 

följdfrågor ställas som var berikande för studien.38 Vidare eftersträvades att se varje situation 

som ny och förutsättningslös vid insamling av empiri. Detta för att inte egna förväntningar skulle 

                                                
36 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 1 
37 Riksrevisionen, Riksrevisorernas årliga rapport 2009 (RiR 2009:8) s 5, 26-28 
38 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 377 
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smitta av sig och styra resultatet i någon speciell riktning.39 

 

För att kunna göra en detaljerad analys spelades intervjuerna in och transkriberades. 

Transkriberingen bidrog till att kunna bevara intervjupersonernas ordalag på ett korrekt sätt.40 

Dock var det en intervjuperson som inte ville att intervjun skulle spelas in och detta 

respekterades. För att få med så mycket användbar information som möjligt under denna intervju 

lades ett större fokus på att föra anteckningar än i de övriga intervjuerna som spelades in. Utifrån 

det fullständiga transkriberade materialet kunde mycket gallras bort och endast det som ansågs 

väsentligt för forskningsfrågan fick bygga empirin. Insamling av material och analys av detta 

material skedde i växelverkan.  

 

2.5 Analysdesign 

Enligt Riksrevisionens rapport 2009 fanns det en osäkerhet inom myndigheterna kring vem som 

skulle göra vad i arbetet med intern styrning och kontroll.41 För att studera om internrevisionen i 

dagsläget blandade sig i arbetet som ska utföras av den andra ansvarslinjen, byggdes 

intervjufrågorna upp utifrån COSO-modellen som används i arbetet inom den andra 

ansvarslinjen. Eftersom frågorna avseende det operativa arbetet med intern styrning och kontroll 

hör samman med den andra ansvarslinjens arbete borde internrevisorerna inte kunnat svara på 

dessa. Möjligtvis skulle de kunnat svara till viss del men inte med heltäckande svar då 

internrevisorerna endast granskar utvalda delar av det operativa arbetet. I analysens första avsnitt 

bedömdes därför intervjupersonernas reaktion på frågorna samt om de kunde besvara dem. 

Kunde de svara analyserades vilket perspektiv svaren gavs från, det vill säga om de svarade 

utifrån en internrevisors perspektiv eller utifrån ett operativt perspektiv.  

 

Internrevisionens oberoende var en viktig del i denna studie och krävde en djupare analys som 

hamnade i analysens andra avsnitt. Analysen delades in i fem olika kategorier för oberoende, 

vilka var desamma som behandlades i den teoretiska referensramen. Materialet i underrubrikerna 

“Internrevisionens arbete” som återfinns i empirin för respektive myndighet, sorterades och 

analyserades under de fem kategorierna.  
                                                
39 Olsson, H. Sörensen, S. Forskningsprocessen, s 100 
40 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 370-376 
41 Riksrevisionen, Riksrevisorernas årliga rapport 2009 (RiR 2009:8) s 5, 26-28 
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Utifrån samma empiriska material som användes för analysens andra avsnitt, gjordes det även en 

analys av brister i den andra ansvarslinjen. Analysen av dessa brister fick utgöra analysens tredje 

avsnitt eftersom detta visade sig vara av stor vikt.  

 

I analysens fjärde och sista avsnitt placerades myndigheternas internrevision ut i ansvarslinjerna 

utifrån en sammanväg bedömning av det som framkom under analysens tidigare delar.  

 

Genomgående i analysens avsnitt anonymiserades intervjupersonerna till viss del med anledning 

av att vissa skrivelser kunde uppfattas som känsliga och något utpekande. Istället för att benämna 

intervjupersonerna vid namn användes yrkestitlarna “internrevisorschef” och “internrevisor” för 

att ändå kunna skilja på intervjupersonernas uppfattningar.  

 

2.6 Forskningskvalitet 

2.6.1 Trovärdighet 

Tillförlitligheten i denna studie säkerställdes genom att arbetet skedde i enlighet med de 

principer som finns. Sex av intervjupersonerna önskade få ta del av det sammanställda 

intervjumaterialet före uppsatsens publicerande. De intervjupersoner som efterfrågade det, fick 

därför ta del av det transkriberade materialet som låg till grund för empirin. Dock hade 

tillförlitligheten ökat något om samtliga intervjupersoner hade fått ta del av detta material och 

givit bekräftelse på att de hade uppfattats på ett korrekt och rättvisande sätt.42  

 

I denna uppsats eftersträvades att gå på djupet i studien av några svenska myndigheters 

internrevision för att kunna göra en analys av i vilken ansvarslinje respektive myndighet befinner 

sig. Resultatet är individuellt för varje myndighets internrevision men samtidigt finns det klara 

likheter för samtliga myndigheter som deltog i studien och därmed gör att resultatet kan vara 

överförbart även till andra myndigheter med krav på internrevision. Då dessa myndigheter styrs 

av särskilda förordningar och det sker en ständig utveckling inom verksamheten är resultatet 

dock inte överförbart till andra situationer, sammanhang eller annan tidpunkt.43 

 
                                                
42 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 307 
43 Ibid, s 307 
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För en ökad pålitlighet i uppsatsen har ansträngningar gjorts för att beskriva forskningsprocessen 

så fullständigt och utförligt som möjligt. Studiens resultat styrks och konfirmeras genom att egna 

värderingar inte medvetet fått påverka eller styra.44  

 

2.6.2 Äkthet 

På de myndigheter där internrevisionen endast bestod av en eller två internrevisorer förmedlades 

en rättvisande bild av åsikter och uppfattningar eftersom att intervjupersonerna då representerade 

hela myndighetens internrevision. På övriga myndigheter där internrevisionen bestod av en 

grupp på fler än två personer är det möjligt att bilden blev mindre rättvisande eftersom endast två 

personer då fick representera hela gruppen.45 Det finns därmed en risk att en annan bild hade 

kunnat förmedlas om en annan internrevisor på samma myndighet istället hade intervjuats. Något 

annat som bör finnas i åtanke är att intervjupersonerna troligtvis hade ett intresse av att 

framställa myndighetens internrevision på ett så bra sätt som möjligt då de var medvetna om att 

studien skulle publiceras.  

 

Samtliga intervjupersoner visade ett stort intresse av att få ta del av uppsatsen. De var dels 

intresserade av att läsa vad som skrevs om myndigheten de arbetar på men också av vad som 

skrevs om övriga myndigheter som deltog i studien. Detta ansåg de kunde hjälpa dem i 

utvecklingen av verksamheten. Denna respons som gavs stärker studiens äkthet.46 

 

                                                
44 Ibid, s 307-308 
45 Ibid, s 308-309 
46 Ibid, s 309 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

3.1 Internrevision 

3.1.1 Internrevision som riskhantering 

Internrevision har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Lawrence Dicksee, en engelsk 

revisionsspecialist, skrev i sin bok som publicerades 1892 att revisorer bör ägna sig åt intern 

styrning och kontroll utöver de sedvanliga uppgifterna som ingår i revisionsarbetet. Han var 

därmed den första som uttryckte behovet av internrevision.47 Utvecklingen av internrevision 

samt intern styrning och kontroll har sedan dess fortskridit.48  

 

Tidigare sågs internrevisionen ofta som ett komplement och hamnade i skuggan av den externa 

revisionen. Internrevisionen ansågs utgöra en nödvändig funktion men med en mycket begränsad 

betydelse för företag och organisationer. Detta ändrades dock i samband med det ökade fokus 

som gavs åt riskhantering och intern styrning och kontroll med början i mitten på 1990-talet. Ett 

riskbaserat tänk blev då allmänt utbrett och många organisationer började ägna stort intresse åt 

hur risker skulle hanteras. Detta syns tydligt i bland annat föreskrifter och policys på området 

samt artiklar och läroböcker om riskhantering som har publicerats och ökat explosionsartat sedan 

mitten på 1990-talet. Under en kort tid låg riskhanteringens fokus mer på beräkning av risker 

men övergick till ett fokus på ansvarsskyldighet och förvaltning av intern styrning och kontroll. 

Riskhantering har idag blivit ett ideal för att skapa mervärde inom företag och organisationer. 49  

 

Den främsta förklaringen till riskhanteringens allt större och mer betydande roll inom företag och 

organisationer är att de måste kunna identifiera risker i en allt osäkrare ekonomisk miljö för att 

kunna motverka eventuella skandaler.50 Brister i den interna styrningen och kontrollen sades vara 

orsaken till en ström av skandaler och misslyckanden som skedde på 1990-talet och framåt. I och 

med detta efterfrågades en bättre och effektivare intern styrning och kontroll samt riskhantering. 

Detta har i sin tur ökat behovet av att göra processen för intern styrning och kontroll reviderbar 

                                                
47 Heier, J. Dugan, M. Sayers, D. “A century of debate for internal controls and their assessment: a study of reactive evolution”, s 
42-43 
48 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 214-215 
49 Power, M. (2007) Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, New York: Oxford University Press, s 1-3, 56 

50 Maijoor, S. (2000) “The Internal Control Explosion”, International Journal of Auditing, Nr 4, s 101-109 
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och möjlig att granska. Internrevisionen har blivit betrodd att utföra denna granskning av intern 

styrning och kontroll samt riskhantering.51  

 

Under 1990-talet skapade de stora revisionsbyråerna en ny marknad för outsourcad 

internrevision vilket hjälpte till att höja internrevisionens status. De riskbaserade strategier som 

användes i den externa revisionen började även tillämpas inom internrevisionen. Att intern 

styrning och kontroll blev en del av riskhanteringen gav därmed internrevisionen möjlighet att 

etablera yrket och positionera sig som riskexperter som skapar mervärde inom företag 

organisationer.52 

 

3.1.2 Myndigheter med krav på internrevision  

År 1995 kom den första förordningen avseende statlig internrevision till Sverige. Dåvarande 

Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer ansåg att det fanns brister i den interna styrningen 

och kontrollen och år 2002 startades på grund av detta en utredning på uppdrag av regeringen. 

Utredningen syftade till att ge en helhetsbild av den statliga internrevisionen och mynnade ut i en 

ny internrevisionsförordning som trädde i kraft 1 januari 2007.53 

 

I dagsläget finns det 67 svenska myndigheter som, enligt beslut från regeringen, har ett krav att 

följa internrevisionsförordningen.54 Av dessa är det 39 myndigheter som har ensamrevisorer.55 

Ensamrevisorn har rollen som internrevisionschef med ansvar för hela 

internrevisionsfunktionen.56  

 

3.1.3 Enrådighetsmyndigheter och styrelsemyndigheter 

Myndighetens ledning är uppdragsgivare till internrevisionen. Dock ser myndigheternas ledning 

olika ut beroende på om de har en styrelse eller om de är utan styrelse. En myndighet som har 

styrelse kallas för styrelsemyndighet och det är då styrelsen som är uppdragsgivare. Har 

                                                
51 Power, M. Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, s 5-11, 56  
52 Ibid, s 56-57 
53 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 10-11 
54 Ekonomistyrningsverket, Myndigheter som 2014 ska följa internrevisionsförordningen (ESV 2006:1228)  
55 Ekonomistyrningsverket, Rapport: Redovisning de av den statliga internrevisionen 2014 (ESV 2014:28) s 42 
56 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 15 
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myndigheten inte någon styrelse är det en enrådighetsmyndighet och uppdragsgivare är då 

myndighetschefen, det vill säga generaldirektören (GD).57  

 

3.1.4 God internrevisionssed och god internrevisorssed 

Enligt internrevisionsförordning (2006:1228) 7 § ska internrevisionen bedrivas “enligt såväl god 

internrevisionssed som god internrevisorssed”.58 Det är lagar, förordningar och regeringsbeslut 

rörande internrevision samt allmänna råd och föreskrifter från Ekonomistyrningsverket som 

sammantaget utgör god internrevisions- och internrevisorssed.59  

 

Enligt god internrevisionssed ska internrevisorn se till att skaffa tillräckliga underlag för sina 

iakttagelser och rekommendationer med hjälp av yrkesmässiga revisionsmetoder. God 

internrevisionssed anger även att internrevisionen ska utföras med oberoende, objektivitet, 

kompetens och yrkesskicklighet.60 Internrevisionens verksamhet ska även innefatta ett program 

för att säkra och förbättra kvaliteten. Både externa och interna kvalitetskontroller ska göras. 

Minst en gång vart femte år ska de externa oberoende granskningarna ske och de interna 

kvalitetskontrollerna bör ske fortlöpande.61  

 

God internrevisorssed innebär att internrevisorn ska följa de grundläggande värderingar och 

principer som utgår från etiska och yrkesmässiga krav. Det framgår även att internrevisorn ska 

vara objektiv i sin arbetsprocess genom att bedriva internrevisionen självständigt.62 

 

3.2 Regelverk  
3.2.1 Myndighetsförordning (2007:515) 

Myndighetsförordning (2007:515) gäller förvaltningsmyndigheter under regeringen. Enligt 

förordningen ska myndighetens ledning se till att den interna styrningen och kontrollen sker på 

ett betryggande sätt. Förordningens tredje paragraf beskriver att myndighetens ledning även ska 

                                                
57 Ibid, s 11 
http://www.ne.se/sve/generaldirekt%C3%B6r 2014-05-21 21:28 
58 Internrevisionsförordning (2006:1228)  
59 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 29 
60 Ibid, s 9 
61 Ekonomistyrningsverket, Ekonomistyrningsverkets remiss avseende förslag på föreskrifter och allmänna råd med konsekvens-
utredningar inför 2014 (ESV Dnr 3.3-747/2013) s 67 
62 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 9-10 
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säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt samt enligt gällande rätt. Myndighetsförordningens 

tredje paragraf lyder:  

 

3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten 

och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de 

förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att 

den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att 

myndigheten hushållar väl med statens medel.63  

 

3.2.2 Internrevisionsförordning (2006:1228) 

Internrevisionsförordning (2006:1228) reglerar de svenska myndigheternas arbete med 

internrevision.64 I internrevisionsförordningen står det att internrevisionens uppgift är att granska 

myndighetens process för intern styrning och kontroll samt lämna förslag på förbättringar. Det 

framgår även att kravet på de myndigheter som ska ha internrevision är ställt av regeringen. I 

dessa myndigheter ska det finnas en anställd chef som leder arbetet med internrevisionen. 

Arbetet ska bedrivas enligt god internrevisionssed och god internrevisorssed. Vidare i 

förordningen beskrivs arbetet enligt följande: 

 

4 § Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker 

självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är 

utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som 

framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). 

 

5 § Internrevisionen skall ge råd och stöd till styrelsen och chefen för 

myndigheten. 

 

Det är myndighetens ledning som fattar beslut om riktlinjer och revisionsplan för 

internrevisionen. Efter genomförd internrevision ska resultatet rapporteras till myndighetens 

ledning som sedan beslutar om åtgärder utifrån rapporten.  I förordningen står det även att 

Ekonomistyrningsverket ska meddela de föreskrifter och allmänna råd som är nödvändiga för 
                                                
63 Myndighetsförordningen (2007:515)  
64 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 9 
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tillämpning av denna förordning.65 

  
3.2.3 Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 

De myndigheter som ska följa internrevisionsförordningen har även skyldighet att arbeta i 

enlighet med förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll.66 Denna förordning är 

uppbyggd utifrån COSO-modellen och behandlar bland annat riskanalys, kontrollåtgärder och 

uppföljning av internrevisionen. Syftet med riskanalysen är att identifiera om det finns någon 

risk för att kraven i 3 § myndighetsförordningen inte uppfylls. Kontrollåtgärderna baseras på 

riskanalysen och syftar till att åtgärder ska vidtas för att uppfylla kraven i 3 § 

myndighetsförordningen. I FISK står det även att internrevisionen ska granska den interna 

styrningen och kontrollen på ett oberoende sätt.67  

 

3.3 Normgivare 

3.3.1 Ekonomistyrningsverket 

Ekonomistyrningsverket är en förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet. Deras uppgift 

är att förvalta och utveckla den ekonomiska styrningen i statliga myndigheter på ett effektivt sätt. 

De ska även bistå med analyser och prognoser avseende statens ekonomi samt utveckla en 

ändamålsenlig ekonomisk styrning.68 Ekonomistyrningsverkets uppgifter beskrivs i förordning 

(2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket: 

 

1 § Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekonomiska 

styrningen av statlig verksamhet samt utföra revision av Sveriges 

hantering av EU-medel och främja en effektiv och korrekt hantering av 

dessa medel.69 

 

 

 

                                                
65 Internrevisionsförordning (2006:1228)  
66 Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll  
67 Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll  
Ds 2006:15, Finansdepartementet, Intern styrning och kontroll i staten - Förslag till ett gemensamt ramverk, s 19 
68 http://www.esv.se/2/Om-ESV/ 2014-05-13 17:16 
69 Förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket 
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3.3.2 Internrevisorernas förening 

Internrevisorernas förening är en normgivande organisation inom internrevision och beskriver 

sig själva som “den svenska branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer”. Deras 

huvudsakliga syfte är att främja och kompetensutveckla internrevisorer i Sverige. För att skapa 

en mer ändamålsenlig internrevision medverkar de i utvecklingen och ger svenska 

internrevisorer stöd i tillämpningen av god internrevisionssed och god internrevisorssed. 

Internrevisorernas förening är även en del av The Institute of Internal Auditors (IIA) som är den 

internationella branschorganisationen för internrevisorer.70 IIA har tagit fram International 

Professional Practices Framework (IPPF), som är ett internationellt ramverk för internrevision.71 

IIA forskar, utvecklar, utbildar samt ger rådgivning till yrkesverksamma internrevisorer och är 

världsledande inom dessa områden. Dessutom certifierar de internrevisorer genom CIA-

certifieringen (Certified Internal Auditor). Internrevisorernas förening har som ett mål att 

“leverera medlemsnytta inom ramen för ett stabilt ekonomiskt IIA med nationella institut som 

alla drar i samma riktning”.72  

 

3.4 Oberoende 

3.4.1 Organisatorisk placering 

Internrevisionsfunktionen ska vara organisatoriskt fristående gentemot verksamheten som ska 

granskas och funktionen ska vara placerad direkt under myndighetsledningen. Detta för att inte 

internrevisionen ska kunna medverka i den operativa verksamheten hos myndigheten samt att 

oberoende ska vara så stort som möjligt. Är myndigheten en styrelsemyndighet ska 

internrevisionen vara organisatoriskt placerad direkt under styrelsen och är myndigheten en 

enrådighetsmyndighet ska internrevisionen vara placerad direkt under GD.73 

 

3.4.2 Uppdragsgivaren 

Internrevisorn ska vara oberoende gentemot myndighetens verksamhet men ska inte vara 

oberoende gentemot uppdragsgivaren, det vill säga myndighetsledningen. Internrevisorn och 

myndighetsledningen bör ha löpande kontakt och avstämningsmöten för att arbetet ska fungera 

                                                
70 http://www.internrevisorerna.se/foreningen/om-foreningen 2014-04-09 14:54 
71 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 9 
72 http://www.internrevisorerna.se/foreningen/om-foreningen 2014-04-09 14:54 
73 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 17 
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effektivt. Det kan även vara nödvändigt för internrevisorn att närvara vid ledningsgruppens 

möten när det finns frågor på dagordningen som berör internrevisionsrapporter samt intern 

styrning och kontroll. Sådan information kan vara väsentlig för att internrevisorn ska kunna 

utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Viktigt är dock att internrevisorn inte deltar i ledningsgruppens 

beslut.74  

 

3.4.3 Uppdraget 

Uppdraget ska utföras utifrån god internrevisionssed och god internrevisorssed. I ramen för dessa 

ingår att internrevisorns uppdrag ska utföras med oberoende, objektivitet, kompetens och 

yrkesskicklighet. För att säkerställa objektiviteten ska arbetet utföras självständigt. Detta innebär 

att internrevisorn inte ska delta i den operativa verksamheten hos myndigheten och inte heller 

delta i det operativa arbetet med intern styrning och kontroll.75 

 

3.4.4 Råd och stöd 

Internrevisionsförordningen anger att internrevisionen ska ge råd och stöd till styrelsen och 

chefen för myndigheten.76 Att internrevisionen får ge råd och stöd till myndighetens övriga 

chefer eller medarbetare står inte i förordningen. Rådgivning är en del av arbetet med 

internrevision men förutsättningen för att få ge råd och stöd är att myndighetsledningen 

efterfrågar det. Är det någon annan än myndighetsledningen som efterfrågar rådgivning bör 

internrevisorn meddela detta till ledningen. Då myndigheten är i ett uppbyggnadsskede kan 

internrevisionen ge råd och stöd.77 

 

Varken i internrevisionsförordningen eller IIA:s standarder framgår det vilken typ av råd och 

stöd som internrevisionen får ge. Viktigt för att få ge råd och stöd är dock att oberoende och 

objektivitet säkerställs. Internrevisorn måste även göra en bedömning om uppdraget medför att 

denne blir operativ och i sådant fall se till hur det skulle kunna påverka oberoende i framtida 

granskningar.78  

 

                                                
74 Ibid, s 11-13 
75 Ibid, s 10 
76 Internrevisionsförordning (2006:1228) 
77 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 23-24 
78 Ibid, s 23-24 
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3.4.5 Rekrytering av internrevisor 

Det är viktigt att en internrevisor har rätt personliga och yrkesmässiga egenskaper för att kunna 

genomföra arbetet enligt god internrevisionssed samt god internrevisorssed. Myndigheter kan 

ibland rekrytera en internrevisor internt men måste då ha i åtanke att det finns en risk för 

självgranskning. En internrevisor får inte granska och utvärdera en verksamhet som denne 

ansvarat för under de senaste tolv månaderna enligt god internrevisorssed. Objektiviteten kan 

även vara hotad efter denna period på tolv månader och en bedömning bör därför göras i varje 

enskilt fall. Görs det en bedömning att internrevisorn inte är oberoende kan uppdraget delegeras 

till en extern konsult eller någon annan internrevisor på myndigheten som bedöms vara 

oberoende i fallet.79 

 

3.5 COSO 

År 1992 tog Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

fram ramverket Internal Control - Integrated Framework. Det togs fram då aktieägare och andra 

intressenter krävde bättre styrning och kontroll i företagen för att undvika liknande skandaler 

som de som drabbat USA under 2000-talet.80 Sedan ramverket skapades har det utvecklats för en 

bättre anpassning till de förändringar som har skett i företags- och verksamhetsmiljön. I och med 

företagens behov av att förbättra den interna styrningen och kontrollen har ramverket COSO 

blivit det internationellt mest använda. Detta ramverk hjälper idag många företag att arbeta i 

enlighet med SOX och kan användas av alla typer av företag, oavsett om de är små, stora, 

vinstdrivande, icke-vinstdrivande, privata företag eller myndigheter.81  

 

Genom COSO-modellens uppbyggnad ska den interna styrningen och kontrollen uppnå tre 

målsättningar inom företaget. Den ska ge en “ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig 

finansiell rapportering, samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar”. Detta är en 

internationellt vedertagen definition av god intern styrning och kontroll. Varje enskild 

medarbetare i företaget ansvarar för att dessa mål ska uppfyllas. Den interna styrningen och 

kontrollen är enligt COSO en process som utgörs av fem komponenter som är ömsesidigt 

                                                
79 Ibid, s 15 
80 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 216 
81 COSO (1992) Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary, s i, 2  
Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 216 
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beroende av varandra. Dessa fem komponenter är kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.82  

 

 
______________________________________________________________________________ 

Figur 1: COSO-modellen 
Källa: Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary 

 

3.5.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön är den komponent som ligger till grund för hela den interna styrningen och 

kontrollen inom organisationen och har således stark påverkan på de övriga komponenterna som 

ingår i processen. “Tone-at-the-top” är ett begrepp som avser ledningens och styrelsens 

inställning till frågor som berör den interna styrningen och kontrollen samt riskerna i 

organisationen. Med andra ord är det ledningen som sätter tonen i organisationen och befäster 

uppförandenormen. Därmed är det viktigt att de föregår med gott exempel för att få en bra och 

fungerande kontrollmiljö. Det är även viktigt att de anställda har sitt kontrollansvar i åtanke när 

de genomför sina arbetsuppgifter.83 

 

3.5.2 Riskbedömning 

Föreliggande risker kan medföra att målen inom en organisation inte uppnås och det är därmed 

viktigt att det görs en bedömning av hur väsentliga riskerna är samt hur stor sannolikheten är för 
                                                
82 Ibid, s 211-217 
83 COSO, Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary, s 4  
Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 217 
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att de ska inträffa.84 I varje enhet görs en riskbedömning av både interna och externa risker. 

Genom att titta på uppsatta mål och risktoleranser inom varje enhet och koppla dessa till 

riskbedömningen bildas en uppfattning om hur identifierade risker ska hanteras. Att upprätta mål 

inom varje enhet är således en viktig förutsättning för riskbedömningen.85 

 

Det är ledningen som sätter mål inom olika kategorier samt bedömer lämpligheten av dessa mål. 

De olika kategorierna relateras till verksamheten, rapporteringen samt efterlevnaden av lagar och 

förordningar. Målen ska vara tydligt uppsatta för att riskerna för att inte uppnå dessa mål ska 

kunna identifieras. Det krävs även att ledningen gör en noggrann bedömning av de externa 

faktorerna, till exempel eventuella förändringar i omvärlden eller förändringar inom branschen. 

Riskbedömningen är både en dynamisk och iterativ process.86  

 

3.5.3 Kontrollaktiviteter 

För att hantera de identifierade riskerna utförs kontrollaktiviteter på samtliga nivåer inom 

organisationen, vid olika faser i verksamheten och av den tekniska miljön.87 

Kontrollaktiviteterna består av rutiner och riktlinjer som utförs i syfte att minska riskerna och 

därmed öka sannolikheten för att målen uppnås. Rutinerna och riktlinjerna kan vara antingen 

förebyggande eller detektiva, manuella eller automatiserade samt finansiella eller operativa. Är 

de finansiella rör de redovisningen och den finansiella rapporteringen, medan en mer operativ 

inriktning innebär att det är kontrollmålens effektivitet och ändamålsenlighet som behandlas. 

Kontrollaktiviteterna kan dessutom vara antingen övergripande eller anslutna till en särskild 

process i organisationen. Några exempel på kontrollaktiviteter är avstämningar, verifieringar och 

utvecklingssamtal.88  

 

3.5.4 Information och kommunikation 

Denna komponent har blivit betydligt viktigare då beroendet av informationsteknologi har ökat 

och används allt mer. På grund av detta krävs en större kontroll över data, information och 
                                                
84 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 217 
85 COSO, Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary, s 4   
86 Ibid, s 4  
87 COSO, Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary, s 4  
Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 217 
88 COSO, Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary, s 4  
Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 217 
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kommunikation.89 Informationen är väsentlig för att organisationen ska kunna genomföra den 

interna styrningen och kontrollen effektivt. Att ta fram och använda nödvändig och kvalitativ 

information, från både interna och externa källor, stödjer funktionen av de andra komponenterna 

i ramverket.90  

 

Kommunikationen sker kontinuerligt och handlar både om att erhålla och att dela relevant 

information. Det finns två typer av kommunikation, den interna och den externa. Den interna 

kommunikationen är den information som kommuniceras inom hela organisationen. Det är 

ledningens ansvar att se till att personalen ges ett tydligt budskap och att detta tas på allvar. Den 

externa kommunikationen har två syften. Det ena är att göra det möjligt för relevant extern 

information att ta sig in i organisationen. För det andra ska relevant information även delas till 

utomstående intressenter som svar på deras förväntningar.91  

 

3.5.5 Övervakning 

För att den interna styrningen och kontrollen ska kunna förbättras och utvecklas behöver 

processen för detta ständigt övervakas. Övervakningen bör vävas in i verksamheten och 

kontinuerligt hämta information om hur det interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar. Det 

är därmed nödvändigt med granskningar och uppföljningar på de olika nivåerna i 

organisationen.92 Det som identifieras i övervakningen utvärderas med hänsyn till de kriterier 

som ställs upp av tillsynsmyndigheter, normgivare, ledning och styrelse.93  

 

Alla de fem komponenterna ska enskilt utvärderas, antingen genom fortlöpande eller genom 

särskilda utvärderingar. Ett bra sätt att erhålla information i god tid är just genom de fortlöpande 

utvärderingarna som ligger inbyggda i verksamheten. De särskilda utvärderingarnas omfattning 

varierar bland annat på grund av den riskbedömning som har gjorts samt hur effektiva de 

fortlöpande utvärderingarna är.94  

 

                                                
89 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 217 
90 COSO, Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary, s 5  
91 Ibid, s 5  
92 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 217 
93 COSO, Internal Control - Integrated Framework, Executive Summary, s 5  
94 Ibid, s 5  



23 
 

3.6 De tre ansvarslinjerna 

Det är idag vanligt förekommande att ansvaret för riskhantering och intern styrning och kontroll 

fördelas över många olika avdelningar och på olika nivåer inom organisationen. Att fördela 

ansvarsområden som inte överlappar varandra men som inte heller skapar några gap, kan vara en 

utmaning. Med anledning av detta krävs det en noggrann samordning av detta utspridda ansvar 

för att processen ska fungera.95 

 

En modell vid namn “The three lines of defense” har tagits fram för att på ett enkelt och effektivt 

sätt kunna tydliggöra viktiga roller och ansvar. Modellen ska passa alla typer av organisationer 

oavsett dess storlek eller komplexitet.96 Troligtvis är det på grund av modellens enkelhet, i 

beskrivningen av vem som ansvarar för vad i riskhanteringen och den interna styrningen och 

kontrollen, som den har blivit allt mer använd.97 

 

Översättningen av modellen “The three lines of defense” var ursprungligen “de tre 

försvarslinjerna”. Den mer moderna översättningen talar dock om ansvarslinjer i stället för 

försvarslinjer. Detta ger en mer rättvisande bild eftersom modellen handlar om en verksamhets 

ansvar beträffande riskhantering och intern styrning och kontroll.98 

 

Modellen med de tre ansvarslinjerna skiljer på tre olika grupper som ska finnas i verksamheten 

och vara involverade i riskhanteringen på olika sätt för att den ska vara effektiv. Kortfattat 

beskrivet är det den första ansvarslinjen som äger och hanterar risken, den andra ansvarslinjen 

övervakar risken och den tredje tillhandahåller en oberoende utvärdering.99 Om en verksamhet 

skulle fungera felfritt skulle den andra eller tredje ansvarslinjen inte behövas. Dock är det 

mycket ovanligt att en verksamhet fungerar helt perfekt och därmed blir det nödvändigt med 

ytterligare ansvar för riskhanteringen.100  

 

Ansvaret ska vara tydligt fördelat mellan de tre ansvarslinjerna men samtidigt krävs det ett 

                                                
95 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 1 
96 Ibid, s 2 
97 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 1 
98 Ibid, s 1 
99 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 3 
100 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2  
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samarbete och samordning mellan dem. De måste ständigt kunna anpassa sig till varandras 

aktiviteter för att undvika onödigt dubbelarbete och de måste även informera varandra om risker 

för att arbetet ska ske effektivt. Ytterligare något som bör poängteras är att arbetets kvalitet i 

ansvarslinjerna ömsesidigt påverkar varandra. Om det exempelvis finns stora brister i den första 

ansvarslinjen påverkar det de två andra ansvarslinjerna negativt eftersom att de inte kan fokusera 

på rätt saker och deras arbete blir väldigt resurskrävande. Håller däremot den första ansvarslinjen 

en hög kvalitet i arbetet kommer arbetet bli mer proaktivt i den andra ansvarslinjen och därmed 

även i den tredje ansvarslinjen. Finns det exempelvis brister i den andra ansvarslinjen, det vill 

säga att den inte stödjer första ansvarslinjen med tillräckligt bra processer för riskhanteringen, 

försämras möjligheterna till att göra ett bra arbete i den första ansvarslinjen.101 

 

Ovanför de tre ansvarslinjerna befinner sig ledande befattningshavare och styrande organ. Dessa 

bör tydligt kommunicera sina förväntningar på alla tre ansvarslinjer som är ansvariga i arbetet 

med riskhanteringen och den interna styrningen och kontrollen. Externa revisorer och 

tillsynsmyndigheter ingår inte som en del av organisationsstrukturen. Trots att de ligger utanför 

kan de ändå påverka strukturen för den interna styrningen och kontrollen genom deras oberoende 

bedömningar som görs av antingen hela eller delar av den första, andra och tredje ansvarslinjen. 

De kan även ställa vissa krav för att stärka organisationens kontroller.102  

 

 
______________________________________________________________________________ 

Figur 2: The Three Lines of Defense Model 
Källa: IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control 
                                                
101 Ibid, s 3-5 
102 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 6-7  
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3.6.1 Första ansvarslinjen 

Den första ansvarslinjen består av affärsverksamheten och den operativa ledningen. 

Affärsverksamheten ansvarar för att upprätthålla den interna styrningen och kontrollen genom att 

utföra de interna aktiviteter, såsom rutiner och riktlinjer, som finns för riskhantering och kontroll 

i det dagliga arbetet. Den operativa ledningen är de som styr utvecklingen och genomförandet av 

dessa aktiviteter. De ser även till att rutiner och riktlinjer överensstämmer med verksamhetens 

mål och syften.103 På detta sätt äger affärsverksamheten och den operativa ledningen den primära 

risken.104  

 

3.6.2 Andra ansvarslinjen 

Den andra ansvarslinjen är ansvariga för det operativa arbetet med att bygga upp och utveckla 

processen för intern styrning och kontroll. De funktioner som ingår i denna ansvarslinje har även 

ett ansvar för att övervaka arbetet som sker i första ansvarslinjen då det är där processen ska 

implementeras och fungera på ett effektivt sätt.105 Därmed bör de inte ha något ansvar för 

affärsverksamheten utan ska endast stärka och övervaka processen för intern styrning och 

kontroll.106 

 

Det finns vissa specifika funktioner som är typiska för den andra ansvarslinjen. Dessa är 

funktionen för riskhantering, funktionen för regelefterlevnad och funktionen för styrning. Dock 

kan de variera något beroende på vilken typ av organisation eller bransch det handlar om. Det är 

ledningen som väljer vilka funktioner som ska innefattas. Var och en av funktionerna ska hjälpa 

till i arbetet med att säkerställa att den första ansvarslinjen är effektivt utformad och att den 

fungerar som avsett.107  

 

3.6.3 Tredje ansvarslinjen 

Den tredje ansvarslinjen utgörs av internrevisionen som ska granska och utvärdera den första och 

andra ansvarslinjens arbete. Det är på uppdrag av organisationens styrelse som internrevisionen 

                                                
103 Ibid, s 3 
104 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2  
105 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 4 
106 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2  
107 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 4 
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arbetar.108 I detta arbete krävs den högsta nivån av oberoende och objektivitet inom den 

verksamhet som ska utvärderas.109 Det är därmed viktigt att internrevisionen inte beblandar sig i 

affärsverksamheten och inte heller i utformningen av den interna styrningen och kontrollen, det 

vill säga i den första och andra ansvarslinjen. Att separera kontrollverksamhet från 

affärsverksamhet är viktigt för att undvika en självgranskning och självutvärdering.110  

 

Internrevisionens utvärderingar syftar till att öka effektiviteten i riskhanteringen och processen 

för intern styrning och kontroll. Resultatet av utvärderingarna rapporteras till styrelsen. 

Omfattning och innehåll av vad som rapporteras kan ha stor variation och bredd. Många gånger 

inkluderas exempelvis efterlevnad av lagar, förordningar och rutiner och de komponenter som 

ingår i ramverk för intern styrning och kontroll, det vill säga kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.111  

                                                
108 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2  
109 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 5 
110 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2, 4 
111 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 5 
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4. EMPIRI 

Nedan följer information som framkom under intervjuerna som gjordes på Boverket, 

Försvarsmakten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Skolverket. I bilaga 

A återfinns frågorna som ställdes under intervjun. 

 

4.1 Boverket 

På Boverket intervjuades Ann-Marie Johnsson samt Britta Isén Nordbeck. Johnsson är 

internrevisionschef och arbetar som ensamrevisor. Johnsson har arbetat på Boverket sedan mars 

2014 och var dessförinnan internrevisor på Försvarsmakten. Nordbeck arbetar som 

avdelningsjurist på Boverket men har tidigare arbetat som internrevisionschef.  Internrevisionen 

kom till Boverket 1995 i samband med internrevisionsförordningen. Boverket är en 

enrådighetsmyndighet. 

 

4.1.1 Reaktion på frågorna 

Johnsson hade tillfrågat Nordbeck att medverka under intervjun då Johnsson kände att hon var så 

pass ny på sin position att det kunde vara bra att få hjälp med att besvara frågorna. För övrigt 

gavs ingen reaktion på frågornas inriktning mot det operativa arbetet med intern styrning och 

kontroll. Johnsson och Nordbeck svarade tillsammans på samtliga intervjufrågor. 

 

4.1.2 Internrevisionens arbete 

Myndighetens ledning ställer krav på internrevisionen att de ska arbeta i enlighet med FISK och 

internrevisionsförordningen. GD ställer krav på oberoende och objektivitet i arbetet och det 

pågår en ständig dialog mellan internrevisionschefen och GD. Det är även GD som beslutar om 

revisionsplanen vilket också är ett sätt att ställa krav. 

 

Internrevisionen skriver rekommendationer i ett antal åtgärdspunkter som GD sedan fattar beslut 

om. Det beslutas om vilken avdelning som ansvarar för att införa åtgärden och när den ska vara 

införd. Slutligen görs en uppföljning på detta för att se att rekommendationen har fått 

genomslagskraft. Internrevisorns förslag på åtgärder kan ibland vara av mer konkret karaktär, till 

exempel i att skapa en rutin för att säkerställa något. Verksamheten anammar oftast de förslag 

som internrevisionen ger men det händer också att de väljer att göra på något annat sätt. 
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När FISK kom var det många myndigheter som tyckte att det kändes ovant att följa denna 

förordning och hade svårt att integrera den interna styrningen och kontrollen i 

verksamhetsarbetet, enligt Nordbeck. För Boverket har det tagit tid att utforma processen med 

den interna styrningen och kontrollen men det har hänt mycket de senaste åren och idag har 

myndigheten lyckats integrera det bättre i arbetet. 

 

4.2 Försvarsmakten 

På Försvarsmakten intervjuades Per Saur samt Göran Lindstedt. Saur arbetar som 

internrevisionschef sedan 1999 och Lindstedt arbetar som internrevisor på Försvarsmakten sedan 

2008. De är i dagsläget en grupp på sju personer på internrevisionsfunktionen. Internrevisionen 

bildades redan 1992 i Försvarsmakten, några år innan det fanns krav på det. Försvarsmakten är 

en enrådighetsmyndighet. 

 

4.2.1 Reaktion på frågorna 

Vid intervjun med Saur önskade han få veta syftet med uppsatsen för att kunna svara bättre på 

frågorna. En förklaring gavs att syftet var att undersöka hur mogen myndigheternas 

internrevision var. För övrigt gavs det ingen reaktion på frågornas inriktning mot det operativa 

arbetet med intern styrning och kontroll av varken Saur eller Lindstedt. Både Saur och Lindstedt 

besvarade samtliga frågor. 

 

4.2.2 Internrevisionens arbete 

Ledningen ställer krav på Försvarsmaktens internrevision genom att styra dem bland annat i 

form av riktlinjer. Förordningar och riktlinjer syftar till att säkerställa att internrevisionen arbetar 

självständigt, oberoende, objektivt och att de har kompetens för det som ska granskas.  

Internrevisionsförordningen beskriver internrevisionens arbete och FISK talar om vad 

myndighetsledningen ska göra. Myndighetsledningen fastställer vad internrevisionen ska göra i 

den årliga revisionsplanen. 

 

Lindstedt berättade att han har arbetat på Försvarsmakten sedan 1980 och anledningen till att han 

började på internrevisionen 2008 var att han kände verksamheten väl. Han hade haft olika 
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befattningar och hade förståelse för behovet av information. Därmed hade han en uppfattning om 

att det fanns brister och kunde tillföra mycket i de första revisionerna.  

 

Saur berättade att när FISK kom fanns det framför allt två fördelar med det. Den ena var att 

COSO-modellen fördes in som ett verktyg för myndighetsledningarna att ta till sig. Den andra 

var att det redogjordes väldigt tydligt för hur ansvaret, både för att utveckla och utvärdera system 

för intern styrning och kontroll, skulle fördelas i myndigheten. Innan FISK kom var 

rollfördelningen otydlig för myndighetsledningen som då kunde tycka att internrevisionen skulle 

ägna sig även åt det operativa arbetet med intern styrning och kontroll. FISK bidrog till att 

myndighetsledningen kunde ställa bättre krav på vad internrevisionen skulle göra och 

åstadkomma. I dagsläget är rollfördelningen mycket tydlig och klar. 

 

Internrevisionen granskar både stort och smått och utifrån granskningarna ger de förslag på vad 

som kan göras för att förbättra, utveckla samt effektivisera den interna styrningen och kontrollen. 

Saur berättade att internrevisionen med hjälp av deras kunskap och erfarenhet kan ge bra förslag:  

 

/…/så finns det ju inget rätt eller fel/.../utan det kan man ju faktiskt lösa 

på en mängd olika sätt men med utgångspunkt från vad vi kan, med våra 

erfarenheter och hur vi ser att andra gör, så kan ju vi tala om att det här 

kan ni göra på ett mycket bättre och effektivare sätt. 

 

Vissa områden regleras av lagar och förordningar, interna regelverk samt policyer och där 

handlar det mer om att “göra rätt eller fel”. Internrevisionen kan där tala om mer konkret hur de 

ska göra, vilket uppskattas av de som arbetar med intern styrning och kontroll. 

 

Saur berättade att de arbetar med förordningarna och att de försöker få in synsättet i myndigheten 

att de ska ha en fungerande intern styrning och kontroll:  

 

/.../så är det viktigt att vi har en organisation där roller och ansvar är 

tydliggjorda och att det är en ändamålsenlig organisation, att folk vet 

vad de ska göra, att rutiner och processer och allt sånt är 

dokumenterade. 
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Mycket av detta arbete ligger idag ute i verksamheten på de som ansvarar för lednings- och 

samordningsfrågor. Till exempel när det gäller insatsstaben görs det framför allt 

riskbedömningar som handlar om hur de ska förhålla sig på insatsområden för att folk inte ska bli 

skjutna och avlidna. 

 

Lindstedt berättade att vanligtvis ger de ut en rekommendation om att hitta en bättre styrform om 

det är något som inte fungerar. Hur detta ska utformas, tas fram, när det ska göras och vem som 

ska göra detta överlämnas till regementena eller den del som har granskats. 

Rekommendationerna är inte precisa, utan de är mer övergripande. Lindstedt förklarade:  

 

Men vi går som sagt inte in i detaljer. Det är väldigt, väldigt sällan. Hänt 

någon gång att vi pekat mera påtagligt men ibland är det också så att 

man inte kan alla omständigheter så att man inte kan gå in. För man vet 

inte hur det ser ut där utan det får de göra själva. 

 

Saur ansåg att det absolut viktigaste för en god intern styrning och kontroll är en engagerad 

myndighetsledning. Sedan är det viktigt med ordning och reda, att ha tydliga och mätbara 

uppgifter, att ha en ändamålsenlig organisation för att lösa uppgifterna och som dessutom har 

tydliga roller och ansvar. Allt detta ska även ha en bas bestående av väl dokumenterade och 

kända rutiner och processer.  

 

4.3 Försäkringskassan 

På Försäkringskassan intervjuades Lina Gidlöf samt Joakim Gustafsson. Gidlöf arbetar som 

internrevisionschef sedan april 2011 och Gustafsson arbetar som internrevisor på 

Försäkringskassan sedan drygt sju år. I dagsläget är de en grupp på nio personer som arbetar på 

internrevisionsfunktionen. Internrevisionen har funnits på försäkringskassan sedan myndigheten 

bildades år 2005. Försäkringskassan är en enrådighetsmyndighet. 
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4.3.1 Reaktion på frågorna 

Redan när Gustafsson visade oss till rummet där intervjun skulle hållas började han prata om 

intervjufrågorna. Gustafsson ansåg att frågorna var mer riktade till de som arbetar operativt med 

intern styrning och kontroll. Detta var något som även Gidlöf påpekade i början av hennes 

intervju. Varken Gidlöf eller Gustafsson ansåg att de var rätt personer att besvara de frågor som 

var riktade mot det operativa arbetet med intern styrning och kontroll. Båda två tog vid ett flertal 

tillfällen upp de tre ansvarslinjerna och var mycket tydliga med att internrevisionen tillhör den 

tredje ansvarslinjen.  

 

4.3.2 Internrevisionens arbete 

Ledningen förutsätter att internrevisionen fullföljer sitt uppdrag och arbetar på ett oberoende och 

objektivt sätt. De ska även efterleva internrevisionsförordningen och IIA:s standarder. De ska 

granska hela myndighetens verksamhet samt komma med förslag på förbättringar av den interna 

styrningen och kontrollen. GD beslutar bland annat om riktlinjer för internrevisionen där det 

tydligt anges att internrevisionens uppdrag är att vara en objektiv och oberoende 

granskningsfunktion. 

 

Under hösten 2013 publicerades uppdaterade riktlinjer om intern styrning och kontroll och 

internrevisionen arbetade då tillsammans med ekonomistaben i en rådgivande roll samt agerade 

som “bollplank”. Detta var ett rådgivningsuppdrag där de bistod med att ge en “second opinion” 

på redan framtagna förslag. Internrevisionen föreslog bland annat under detta 

rådgivningsuppdrag att modellen med de tre ansvarslinjerna skulle lyftas fram, vilket 

ekonomistaben anammade. Detta ansåg Gidlöf var mycket positivt då modellen bidrar till att 

skapa tydlighet och struktur.  

 

Rådgivningsuppdragen har främst uppkommit med anledning av tidigare granskningar under de 

tre år som Gidlöf arbetet med internrevision på Försäkringskassan. Det är då oftast GD som 

anser att det finns behov av att se över ett visst område men inte i form av ett 

granskningsuppdrag. I stället ska de agera mer som ett “bollplank” eller ge en “second opinion” 

på förslag som redan tagits fram. Internrevisionen har exempelvis bistått med metodstöd för hur 

en processkartläggning kan se ut och genomföras samt hur risker och kontroller kan struktureras 
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och ställas upp i ett bra dokument. Gidlöf var noga med att internrevisionen inte ska delta 

operativt utan att det ligger på verksamhetens ansvar: 

 

Det som är viktigt är att vi inte är med och utför operativa 

arbetsuppgifter utan att det hela tiden är verksamheten som gör det, men 

att vi kan hjälpa till med metodstöd eller ge olika råd. 

 

Det är inte enbart i de specifika rådgivningsuppdragen som internrevisionen bistår med 

rådgivning utan det är generellt sett en del av varje granskning. Då sker en fortlöpande kontakt 

med ansvariga i verksamheten som ofta ställer frågor till internrevisionen. Varje rapport från 

internrevisionen innehåller rekommendationer om hur den interna styrningen och kontrollen kan 

förbättras. Det görs även uppföljningar av rapporterna för att se om verksamheten infört de 

beslutade åtgärderna och för att bedöma i vilken utsträckning rekommendationen fått avsedd 

effekt.  

 

4.4 Pensionsmyndigheten 

På Pensionsmyndigheten intervjuades Stephan Sandelin samt Helena Ahl. Sandelin har arbetat 

som internrevisionschef på Pensionsmyndigheten sedan maj 2010 och Ahl har arbetat som 

internrevisor sedan september 2010. De två utgör tillsammans hela internrevisionsfunktionen i 

dagsläget. Internrevisionen har funnits på Pensionsmyndigheten sedan myndigheten bildades 1 

januari 2010. Pensionsmyndigheten är en styrelsemyndighet.  

 

4.4.1 Reaktion på frågorna 

Sandelin uttryckte under intervjun att några av frågorna var riktade mot ledningsstaben och GD 

och inte mot internrevisionen. Ahl gav ingen reaktion på frågornas inriktning mot det operativa 

arbetet med intern styrning och kontroll. Både Sandelin och Ahl svarade på samtliga frågor.  

 

4.4.2 Internrevisionens arbete 

Ledningen ställer krav på vad internrevisionen ska göra, på vilket sätt de ska arbeta och hur de 

ska bevaka sitt oberoende. Kraven har vuxit fram och utvecklats sedan myndigheten bildades 

2010. De ska även arbeta i enlighet med internrevisionsförordningen, FISK och internationella 
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standarder. Utöver dessa ska de dessutom följa Ekonomistyrningsverkets handledningar som 

beskriver hur internrevisionen ska genomföra sitt uppdrag.  

 

Det är ledningsstaben som ansvarar för att förbättra och utveckla den interna styrningen och 

kontrollen. Under de första åren gjordes stora insatser i myndigheten för att tydliggöra målen 

med den interna styrningen och kontrollen. Ledningsstaben arbetade då utifrån att bygga upp en 

målbild, en matris, enligt COSO-modellen där varje område i COSO-modellen skulle nå en viss 

mognadsgrad. De olika mognadsgraderna illustrerades av olika färger där grönt var den högsta 

graden. De första åren var även internrevisionen delaktiga i arbetet då de hade en rådgivande roll 

gentemot ledningsstaben. Efter ett par år, när den interna styrningen och kontrollen fungerade 

bättre, byttes modellerna ut för arbetet med intern styrning och kontroll. Fokuset ligger i 

dagsläget på nyckelkontroller.  

 

När det gäller nyckelkontrollerna ska internrevisionen varken vara med och tala om vad det finns 

för risker eller hjälpa till att göra kontroller. Detta på grund av att de då inte skulle kunna granska 

det senare, berättade Ahl. Samtidigt förklarade hon att de följer processerna noga och analyserar 

riskerna för att sedan välja ut de viktigaste kontrollerna till granskningen. I en granskning som de 

genomförde hösten 2013 gick de noga igenom alla kontroller och gav respons på dem. De kom 

även med förslag på hur en kontroll kunde förbättras om de ansåg att någon var bristfällig. Dock 

är det meningen att den som har ansvar för varje process ska se över dem varje år men det kan 

vara lättare för internrevisorerna som kommer utifrån att se dessa brister. 

 

Sandelin tog upp de tre ansvarslinjerna men berättade att det inte är någon modell de arbetar 

efter. Han förklarade dock att internrevisionen hör till den tredje ansvarslinjen, att det därmed är 

deras ansvar att granska den andra ansvarslinjen och inte se till att den interna styrningen och 

kontrollen fungerar. Samtidigt framgick det att internrevisionen har en rådgivande roll när de 

hjälper processägarna att utvärdera, bedöma och ge förslag på förbättringar. Internrevisionen ger 

förslag på åtgärder vid rådgivningsuppdrag samt vid granskningar. De ger mycket 

rekommendationer där de upplever att det finns brister eller förbättringsbehov. Det är så de tillför 

värde i myndighetens verksamhet menade Sandelin. Dock är han tydlig med att internrevisionen 

inte fattar några beslut då internrevisionen har en oberoende roll.  
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Ahl ansåg att det är lättast att följa upp de rekommendationer som är konkreta men att 

internrevisionen inte alltid har kompetens att ge konkreta förslag på åtgärder. Sedan är det också 

respektive avdelningschef som är ansvarig och fattar beslut om åtgärder. De kan då ge en 

rekommendation om att området ska undersökas av de som arbetar med den interna styrningen 

och kontrollen och att de ska ta ett eget beslut. Ahl förklarade:  

 

Då kan man ha som rekommendation att de ska undersöka det området 

och ta ett eget beslut. Så sådana rekommendationer kan det också vara 

men det är lite blandat, det kan vara mycket detaljer. Men det är lättast 

att följa upp de som är riktigt konkreta. Det är en stor apparat att följa 

upp det här men det är viktigt för annars finns det ju en risk att det inte 

händer så mycket. 

 

4.5 Skatteverket 

På Skatteverket intervjuades Ann-Katrin Harringer och Martin Stjernström. Harringer arbetar 

som internrevisionschef och Stjernstöm arbetar som internrevisor. Båda två har arbetat på sina 

positioner i två och ett halvt år. Idag består Skatteverkets internrevision av en grupp på sju 

personer. Skatteverket var bland de första svenska myndigheterna med internrevision, det kom 

dit redan 1996. Skatteverket är en enrådighetsmyndighet. 

 

4.5.1 Reaktion på frågorna 

När intervjufrågorna skickades ut hörde Harringer av sig och ville prata med oss angående 

frågorna. Hon ansåg att frågorna var av den karaktären att hon och kollegan Stjernström inte 

skulle kunna besvara dem. Harringer hade förstått att intervjufrågorna var ställda utifrån COSO-

modellen och ansåg att de snarare var riktade till de som sköter det operativa arbetet med intern 

styrning och kontroll än till internrevisorerna. Därmed önskade hon få träffa oss för att informera 

om hur de arbetar med internrevision på Skatteverket. Den tilltänkta intervjun blev mer liknande 

ett informationsmöte där både Harringer och Stjernström närvarade. De svarade inte på 

intervjufrågorna utan beskrev istället hur internrevisionen på Skatteverket arbetar.  
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4.5.2 Internrevisionens arbete 

Det är GD som tar beslut om vad som ska granskas av internrevisionen. De utför sina revisioner 

för att hjälpa GD i arbetet. Oberoende är väldigt viktigt för internrevisionen och de ansvarar för 

oberoende oavsett vem som är leverantör av uppgifterna. 

 

Internrevisorerna ansåg att de tre ansvarslinjerna är en viktig modell. Den svenska banksektorn 

har idag den bäst utvecklade ansvarslinjeprocessen men det arbetas fortfarande mycket med 

modellen i den statliga sektorn. Stjernström förklarade rollfördelningen inom linjerna och gjorde 

en liknelse med spelet på en fotbollsplan för att förtydliga: 

 

Tredje försvarslinjen är internrevisionen. De ska se till att de i första och 

andra försvarslinjen gör sitt jobb. Första och andra finns inbyggda i 

verksamheten kan man säga. Internrevisionen har inget operativt ansvar. 

Första och andra finns ute på fältet, tredje är linjedomare, ute och 

övervakar och tittar. 

 

Internrevisionen ska inte ha något operativt ansvar men samtidigt ska internrevisionen leverera 

på den mognadsnivå som myndigheten befinner sig. Det innebär att om myndigheten är omogen 

i den andra ansvarslinjen ska den tredje ansvarslinjen gå in och stötta. Det kan vara svårt att 

avgöra om internrevisionen går in som en andra eller tredje ansvarslinje vid en revision. 

Internrevisionsgruppen på Skatteverket är inte alltid helt överens om i vilken ansvarslinje de 

verkar som. De försöker dock att hålla sig i den tredje ansvarslinjen i största möjliga mån. 

 

Om internrevisionen i en granskning upptäcker några fel ska de utfärda rekommendationer om 

att felet i verksamheten ska åtgärdas. Rekommendationer talar om vad som ska åtgärdas. 

Exempelvis att de måste införa en process för kvalitetssäkring. Det är sedan verksamheten som 

ska svara för hur felen ska åtgärdas. Ofta vill de i verksamheten diskutera förslag på åtgärder 

med internrevisorerna men de får inte gå in på grund av oberoendefaktorn. Internrevisionen får 

inte revidera ett system som de själva har föreslagit, då reviderar de sig själva. Samtidigt som 

internrevisorerna inte får säga för mycket ska de även se till att maximera mervärdet av 
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internrevisionen så att myndighetsledningen blir nöjd. Harringer förklarade hur de istället ska gå 

tillväga för att hjälpa verksamheten:  

 

/.../kan då istället hjälpa dem att ringa in vad som behöver göras utifrån 

att vara kritisk och ställer frågor om vad, vem, hur, vilka, när?/.../vi får 

inte säga om de ska välja alternativ A eller B. Gäller att hålla tungan rätt 

i mun. Måste ha en professionell ton och hjälpa dem att själva ta fram 

processen och komma till förståelse. 

 

4.6 Skolverket 
På Skolverket intervjuades Peter Ambroson som är internrevisionschef samt Max Åkerlind som 

är undervisningsråd på verkstaben. Ambroson har arbetat som internrevisionschef på Skolverket 

sedan augusti 2013 och arbetar som ensamrevisor. Internrevisionen har funnits på Skolverket 

sedan 2002. Skolverket är en enrådighetsmyndighet. 

 

4.6.1 Reaktion på frågorna 

Det var endast Ambroson som hade bokats in för en intervju men precis före intervjun inleddes 

förklarade Ambroson att han hade bett Åkerlind att även deltaga. Ambroson trodde inte att han 

skulle kunna svara på alla frågor själv då en del frågor var riktade mot det operativa arbetet med 

intern styrning och kontroll. Svar gavs på samtliga intervjufrågor men inte av Ambroson själv. 

De frågor som riktade sig mot utformningen av den interna styrningen och kontrollen delegerade 

Ambroson över till Åkerlind som kunde ge utförliga svar på dessa.  

 

4.6.2 Internrevisionens arbete 

Myndighetsledningen ställer krav på internrevisionen att de ska arbeta utifrån god 

internrevisionssed samt god internrevisorssed. Internrevisionen sker även i enlighet med IPPF 

som kan betraktas som deras ramverk och goda sed. Oberoende är dessutom viktigt för 

internrevisionen då de ska granska den interna styrningen och kontrollen. Ambroson berättade att 

han får tillgång till alla underlag som behövs och gör sedan en egen riskanalys som ligger till 

grund för revisionsplanen. Han lyssnar och stämmer av med de som arbetar operativt med intern 

styrning och kontroll men väljer oberoende ut vad han anser ska granskas. Det är sedan GD som 

tar beslutet om vad som ska med i revisionsplanen.  
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Åkerlind berättade att de som arbetar på verkstaben får mycket råd och stöd från internrevisionen 

och att de för en dialog med internrevisionschefen som ger respons på tankar och idéer. Dock 

ansåg Åkerlind att de inte kommit så långt i detta arbete. Ambroson bekräftade att han kommer 

med förslag på åtgärder till de som arbetar med intern styrning och kontroll: 

 

Ja, framför allt genom mina granskningar gör jag det kontinuerligt. En 

del hamnar såklart på verkstaben. Jag gör det både via granskningar 

men också via råd och stöd, både löpande och via granskningar. Det gör 

vi hela tiden. 

 

Ambroson förklarade att när det handlar om råd och stöd är det förslag på hur de kan gå tillväga i 
arbetet. 
 

Ambroson ansåg att det absolut viktigaste för en fungerande intern styrning och kontroll är 

ledningens engagemang samt ordning och reda. Dessutom är det viktigt att den interna 

styrningen och kontrollen finns integrerad i verksamhetsprocessen för att det ska bli en naturlig 

del i det löpande arbetet. Detta menade Ambroson att de har lyckats med på Skolverket. 

Ambroson hade kunskap om modellen med de tre ansvarslinjerna och förklarade modellens 

uppbyggnad för Åkerlind som inte hade hört talas om den tidigare.  
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5. ANALYS 

5.1 Initial positionering 

Många av intervjufrågorna var utformade utifrån COSO-modellen och därmed riktade mot de 

som arbetar operativt med intern styrning och kontroll.112 En internrevisor ska inte vara delaktig i 

det operativa arbetet med intern styrning och kontroll och bör därför inte kunna ge fullständiga 

svar på dessa frågor.113 Med anledning av detta var det intressant att analysera hur 

internrevisorerna reagerade på frågorna samt om de kunde svara på dem. Av tabell 1 framgår ett 

tydligt samband. Hur starka reaktionerna var från intervjupersonerna och om de svarade på 

frågorna om intern styrning och kontroll eller inte, verkade ha en koppling till varandra. 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Tabell 1: Internrevisionens initiala positionering 

 

De internrevisorer som gav en stark reaktion på intervjufrågorna var även de som inte kunde 

eller ville svara på frågorna om intern styrning och kontroll själva. Enligt modellen med de tre 

ansvarslinjerna är det viktigt att internrevisionen inte deltar i affärsverksamheten och inte heller i 

utformningen av den interna styrningen och kontrollen.114 Samtliga internrevisorer på 

Försäkringskassan, Skatteverket och Skolverket tog på eget initiativ upp de tre ansvarslinjerna 

under deras intervjuer och var noga med att internrevisorerna inte skulle delta i det operativa 

arbetet. De visade därmed på en tydlig medvetenhet i ansvarsfördelningen.  

 

De internrevisorer som gav en svag reaktion eller ingen alls, svarade på samtliga frågor. Dessa 

                                                
112 Arwinge, O. Eklöv Alander, G. Nilsson, F. Perspektiv på ekonomistyrning, s 216 
113 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2 
114 Ibid, s 2 
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internrevisorer var de på Boverket, Försvarsmakten och Pensionsmyndigheten. Svaren som gavs 

på frågorna om intern styrning och kontroll granskades och det kunde konstateras att 

internrevisorerna svarade helt och hållet utifrån en internrevisors perspektiv. Viss information 

framkom som hade med den interna styrningen och kontrollen att göra men denna information 

kunde återges av internrevisorerna på grund av tidigare granskningar eller samarbete med de som 

arbetar operativt med intern styrning och kontroll. Enligt modellen med de tre ansvarslinjerna 

ska ansvaret vara tydligt fördelat mellan ansvarslinjerna men det krävs samtidigt samarbete och 

samordning mellan dem för att arbetet ska kunna utföras effektivare.115 Dessa tre myndigheter 

verkade därmed ha en tydlig ansvarsfördelning och även ett bra samarbete.  

 

Oavsett vilka reaktioner som gavs samt om internrevisorerna svarade på frågorna eller inte så 

märktes det att internrevisorerna på samtliga myndigheter hade en hög medvetenhet om att 

internrevisorerna inte skulle medverka i det operativa arbetet och utformningen av processen 

med intern styrning och kontroll. Enbart utifrån detta skulle alla myndigheter som deltog i 

studien hamnat i den tredje ansvarslinjen. För att kunna göra en mer korrekt bedömning krävdes 

dock en utförlig analys av oberoendefaktorn då det i modellen med de tre ansvarslinjerna krävs 

den högsta grad av oberoende och objektivitet inom den verksamhet som ska granskas och 

utvärderas.116  

 

5.2 Internrevisionens oberoende 

5.2.1 Organisatorisk placering 

Internrevisionen ska vara organisatoriskt fristående gentemot myndighetens verksamhet och 

placerad direkt under myndighetsledningen för att säkerställa ett oberoende samt undvika en 

inblandning i den operativa verksamheten.117 Denna organisatoriska placering är inget valfritt 

utan endast den struktur som myndigheterna är uppbyggda efter. Det gick därmed inte att göra 

någon djupare analys av detta oberoende utan det gick endast att konstatera att internrevisionen 

är organisatoriskt fristående och placerad på detta sätt. I intervjuerna framgick det tydligt om 

internrevisorerna arbetade på en enrådighetsmyndighet och var anställda under GD eller om de 

arbetade på en styrelsemyndighet och var anställda under myndighetens styrelse.  
                                                
115 Ibid, s 4 
116 IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 5 
117 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar, (ESV 2014:1) s 17 
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5.2.2 Uppdragsgivaren 

Det märktes att samtliga internrevisorer hade en kontinuerlig kontakt med myndighetsledningen. 

Internrevisorerna nämnde ofta GD och myndighetsledningen i olika sammanhang under 

intervjuerna och det var påtagligt att de hade ett gott samarbete sinsemellan. Detta bedömdes 

vara positivt då det är nödvändigt att internrevisorerna och myndighetsledningen har en löpande 

kontakt för att arbetet ska fungera effektivt. Internrevisorn är inte oberoende gentemot 

uppdragsgivaren vilket tydligt synliggjordes.118  

 

5.2.3 Uppdraget 

Samtliga myndigheter bedömdes ha en hög medvetenhet om de grundläggande kraven för 

internrevisionen. Internrevisionens uppdrag ska utföras med oberoende, objektivitet, kompetens 

och yrkesskicklighet samt följa god internrevisionssed och god internrevisorssed.119 Dessa krav 

var något som berördes under varje intervju och internrevisorerna förmedlade att det var viktigt 

för dem i deras arbete. Även om vissa internrevisorer nämnde fler av dessa krav som ställs på 

yrket och vissa nämnde färre så upplevdes internrevisorerna som ungefär lika medvetna på denna 

punkt. Att myndighetsledningen hade ställt krav på oberoende var något som påtalades tidigt 

under samtliga intervjuer och det verkade därmed vara extra viktigt.  

 

Myndigheterna bedömdes vara ungefär lika medvetna om uppdragets krav men Försvarsmakten 

stack ut något då de uttömmande berörde samtliga av de grundläggande krav som ställs på 

internrevisorerna. Detta tolkades som att de hade stora kunskaper och en mycket god förståelse 

för innebörden av internrevisionens uppdrag. Skatteverket uttalade inte alla de ord som 

Försvarsmakten berörde men de lyckades ändå förmedla samma kunskap och medvetenhet.   

 

5.2.4 Råd och stöd 

I internrevisionsförordningen står det att internrevisionen får ge råd och stöd men det framgår 

dock inte vilken typ av råd och stöd det handlar om, varken i internrevisionsförordningen eller av 

IIA:s standarder. Enligt Ekonomistyrningsverkets handledning framgår det dock att oberoende 

                                                
118 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 11-13 
119 Ibid, s 10 
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måste säkerställas för att internrevisionen ska få ge rådgivning.120 Internrevisionen anses inte 

vara oberoende om de avgör hur den interna styrningen och kontrollen ska utformas.121 I denna 

analys var utgångspunkten därmed att internrevisorerna var fullt oberoende om de endast talade 

om “vad” som måste åtgärdas och att deras oberoende minskade om de talade om “hur” 

åtgärderna skulle utformas. Något som synliggjordes under intervjuerna var att samtliga 

internrevisorer, mer eller mindre men på olika sätt, gav råd och stöd till de som arbetar operativt 

med intern styrning och kontroll.  

 

Det märktes att oberoende i internrevisionen var viktigt på Skolverket. Dock tolkades det som att 

oberoende där handlade mer om att oberoende välja ut vad som ska granskas. Skolverkets 

beskrivning av hur internrevisionen kontinuerligt gav råd och stöd till verkstaben ledde till en 

bedömning att dessa råd och stöd kunde tala om “hur” verksamheten skulle utforma den interna 

styrningen och kontrollen. Det verkade inte finnas någon tanke på att detta kunde leda till en 

självgranskning.  Skatteverkets internrevision var däremot noga med att de inte fick ge några råd 

och stöd som talade om “hur” verksamheten skulle göra för att åtgärda ett problem, detta för att 

bibehålla ett oberoende. Istället ställde de frågor som syftade till att hjälpa verksamheten att 

komma till insikt om vad som kunde göras. Internrevisorerna på Skatteverket var tydliga med att 

de inte fick välja ett alternativ åt verksamheten men samtidigt uppfattades deras frågor som något 

ledande och det verkade som att deras förfarande indirekt kunde tala om för verksamheten “hur” 

de kunde gå tillväga. Skatteverkets förfarande bedömdes dock säkerställa oberoende bättre än 

Skolverkets.  

 

På Pensionsmyndigheten gav internrevisionschefen en tydlig bild av att internrevisionens 

rådgivande roll endast innebär att komma med förslag på “vad” som ska åtgärdas men att det är 

upp till respektive avdelningschef att ansvara för “hur” åtgärderna ska byggas upp. Det var 

tydligt att internrevisionen inte skulle fatta några beslut på grund av deras oberoende roll. 

Internrevisionschefen och internrevisorn på Pensionsmyndigheten förmedlade dock en något 

delad bild av oberoende då internrevisorn ansåg att det var lättast att följa upp konkreta 

rekommendationer. Vad som menades med konkret var inte helt klart men uttalandet tolkades 

                                                
120 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 23-24 
121 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2 
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som att det innebär att berätta “hur” de som arbetar med intern styrning och kontroll kunde göra. 

Denna tolkning gjordes på grund av att internrevisorn först berättade att de kunde ge 

rekommendationer där verksamheten fick ta egna beslut om utformningen och sedan berättade 

att det kunde vara mycket detaljer i rekommendationerna också, vilket borde innebära det 

motsatta, att de deltar i utformningen. Det var svårt att avgöra vem av internrevisionschefen och 

internrevisorns förmedlade bild som vägde tyngst och därmed hamnade Pensionsmyndigheten 

någonstans mitt emellan i en sammanvägd bedömning.  

 

På Pensionsmyndigheten framgick det även att internrevisionen varit delaktiga i arbetet med den 

interna styrningen och kontrollen och hade en rådgivande roll gentemot ledningsstaben under de 

första åren när myndigheten bildades. Detta skulle kunnat tolkas som en stor brist i oberoende 

men internrevisionen får ge råd och stöd då myndigheten är i ett uppbyggnadsskede.122 

Internrevisionen på Pensionsmyndigheten bröt därmed inte mot några föreskrifter och 

bedömningen av oberoende påverkades inte av detta.  

 

Försäkringskassan klargjorde väldigt tydligt att internrevisionen inte skulle delta i det operativa 

arbetet med intern styrning och kontroll, vilket upplevdes som något defensivt. Både 

internrevisionschefen och internrevisorn var mycket tydliga med detta i varje fråga som berörde 

den interna styrningen och kontrollen men ett intryck gavs av att det var extra viktigt för 

internrevisorn att förmedla detta. Antingen hade de en mycket strukturerad och väl fungerande 

ansvarsfördelning i arbetet på Försäkringskassan eller så var de noga med att förmedla en korrekt 

bild utåt. Av vilken anledning det än berodde på gick det inte att komma ifrån att de hade en hög 

medvetenhet om hur ansvarsfördelningen ska se ut och att det ligger på verksamheten att utforma 

åtgärderna.  

 

På Försvarsmakten verkade det som att internrevisionen endast kom med förslag på “vad” som 

kunde förbättras i den interna styrningen och kontrollen och inte “hur”. Både 

internrevisionschefen och internrevisorn förmedlade detta tydligt i sina svar. Något intressant var 

dock att utifrån internrevisorns beskrivning verkade det som att anledningen till att 

internrevisionen inte talade om “hur” den interna styrningen och kontrollen kunde förbättras 

                                                
122 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 24  
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berodde på att de inte besatt den kompetens som krävdes. Utifrån detta tolkades det som att det 

var en kompetensfråga och inte hade med oberoende att göra. Oavsett anledning ansågs 

Försvarsmakten inta en stark oberoende roll i sin rådgivning.   

 

På Boverket stod det klart att internrevisionen för det mesta endast gav förslag på “vad” som ska 

åtgärdas men att internrevisionen ibland kunde komma med mer konkreta förslag på “hur” 

processen för den interna styrningen och kontrollen kunde förbättras. Det framgick inte hur ofta 

dessa konkreta förslag gavs men på grund av att det ibland gavs förslag på utformning minskade 

Boverkets oberoende i bedömningen.  

 

Samtliga myndigheter som deltog i studien, utom Försvarsmakten och Försäkringskassan, gav 

råd och stöd där objektiviteten mer eller mindre kunde ifrågasättas. Flertalet internrevisorer 

nämnde att oberoende var ett krav i deras arbete men de verkade inte koppla ihop 

oberoendefrågan med rådgivningen. Internrevisorerna på Skatteverket var dock fullt medvetna 

om att råd och stöd kunde hota oberoende.  

 

Det är en förutsättning att myndighetsledningen ska efterfråga råd och stöd för att 

internrevisionen ska få ge det och är det någon annan än myndighetsledningen som efterfrågar 

råd och stöd bör internrevisorn meddela detta till ledningen.123 Ingen av myndigheterna nämnde 

att detta var en förutsättning för att överhuvud taget få ge råd och stöd och det tolkades som att 

internrevisorerna inte diskuterade rådgivningen med myndighetens ledning. Hade detta varit 

viktigt för internrevisorerna borde de ha kommenterat omständigheterna i samband med att råd 

och stöd berördes. Det var dock svårt att med full säkerhet göra en bedömning om något som 

internrevisorerna inte berörde under intervjuerna och med anledning av detta påverkades inte 

bedömningen av oberoende.  

 

5.2.5 Rekrytering av internrevisor 

Det uppkom information om en rekrytering där kraven på oberoende och objektivitet kunde 

ifrågasättas. Myndigheterna måste ha i åtanke att det finns en risk för självgranskning när de 

                                                
123 Ibid, s 23-24 
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rekryterar en internrevisor internt.124 Detta var inget som verkade finnas i åtanke eller ansågs 

vara problematiskt när rekryteringen diskuterades. Det berättades öppet om rekryteringen och 

möjligtvis var det på grund av att det faktiskt inte förekom någon självgranskning eller så fanns 

inte medvetenheten om att det kunde vara ett problem med intern rekrytering. Oavsett om detta 

visade på brister i oberoende så har tillräckligt lång tid passerat för att bedömningen av 

oberoende i dagsläget skulle påverkas.  

 

5.3 Brister i andra ansvarslinjen 

På Skatteverket tog de upp problematiken som kan uppstå då det finns brister i den andra 

ansvarslinjen. De hade upplevt det som modellen med de tre ansvarslinjerna anger, att om det 

finns brister i den andra ansvarslinjen blir den tredje ansvarslinjen lätt delaktig i arbetet med 

utformningen av processen för intern styrning och kontroll för att stödja den andra 

ansvarslinjen.125 De nämnde på Skatteverket att myndigheten behövde gå in och leverera på den 

mognadsnivå som myndigheten befann sig men att de på Skatteverket försökte hålla sig i den 

tredje ansvarslinjen. Dock var de inte alltid överens inom internrevisionsgruppen om vilken 

ansvarslinje de verkade som. Detta gjorde bedömningen av oberoende svårare eftersom att 

Skatteverket visade sig starka i övrigt. De visade på en hög medvetenhet avseende vad 

internrevisionen får göra och inte får göra i samband med rådgivningen och de arbetade aktivt 

för att leva upp till kravet om oberoende. De till och med förklarade hur modellen med de tre 

ansvarslinjerna såg ut och visade tydligt på en medvetenhet i ansvarsfördelningen. På grund av 

att denna oenighet inom internrevisionsgruppen uppdagades hamnade Skatteverket något mer 

mot den andra ansvarslinjen än vad de annars skulle ha gjort.  

 

Det uttalades inte att det fanns några brister i den andra ansvarslinjen på Skolverket men brister 

kunde urskiljas då undervisningsrådet på verkstaben som arbetade operativt med intern styrning 

och kontroll uttryckte att han fick mycket råd och stöd av internrevisionen samt att han ville 

utöka detta samarbete. Det verkade som att internrevisionschefen var väl medveten om vilken 

roll och vilket ansvar han hade som internrevisor men att verkstaben inte hade lika klart för sig 

vad internrevisionen egentligen skulle göra. Denna brist på förståelse för ansvarsfördelningen 

                                                
124 Ibid, s 15 
125 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 3 
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som kunde urskiljas i den andra ansvarslinjen påverkade troligtvis internrevisionens arbete. Även 

på Skatteverket verkade det som att det var de operativt arbetande med intern styrning och 

kontroll som ställde många frågor till internrevisionen och att det då var nödvändigt för 

internrevisionen att försöka hjälpa de operativa att komma till förståelse själva. Både på 

Skolverket och Skatteverket synliggjordes det därmed att det var brist på kunskap avseende 

ansvarsfördelningen inom den andra ansvarslinjen som gjorde att det blev en utmaning för 

internrevisionen att hålla sig inom den tredje ansvarslinjen.  

 

Intressant var att flera internrevisorer upplevde att ansvarsfördelningen i arbetet med den interna 

styrningen och kontrollen hade underlättats sedan FISK upprättades för myndigheterna. På 

Boverket upplevde internrevisionen att det hade skett en stor utveckling de senaste åren och även 

på Försvarsmakten uttrycktes hur förståelsen för ansvarsfördelningen hade ökat sedan FISK kom 

och att myndighetsledningen då kunde börja ställa rätt krav. Även detta visade på hur viktigt det 

är att inte bara internrevisionen ska vara medvetna om vad de har för ansvar utan även att andra 

på myndigheten ska ha klart för sig vad internrevisionens uppgift är för att inte ställa fel krav på 

internrevisorerna. Brister i den andra ansvarslinjen påverkar, som tidigare nämndes, den tredje 

ansvarslinjens arbete negativt och detta verkar vara ett hot mot oberoende. 

 

5.4 Slutgiltig positionering 

Utifrån 5.1 Initial positionering, 5.2 Internrevisionens oberoende samt 5.3 Brister i andra 

ansvarslinjen (s. 38-45) gjordes en sammanvägd bedömning av respektive myndighets 

internrevision. En kort sammanfattning av det som har påverkat bedömningen återfinns i bilaga 

C. Myndigheternas internrevision positionerades ut i modellen med de tre ansvarslinjerna för att 

illustrera deras positionering i förhållande till varandra. Positioneringen i den tredje ansvarslinjen 

utläses endast horisontellt och inte vertikalt.  
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______________________________________________________________________________ 

Figur 3: Internrevisionens slutgiltiga positionering 

 

Samtliga myndigheters internrevision positionerades i den tredje ansvarslinjen. Detta 

motiverades med att de visade på en mycket stor kunskap och var väl medvetna om vilket ansvar 

internrevisionen har och att det inte ingår i deras uppdrag att vara delaktiga i utformningen av 

processen för intern styrning och kontroll. På Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, 

Skatteverket och Skolverket tog de dessutom på eget initiativ upp modellen med de tre 

ansvarslinjerna vilket visade att modellen har etablerats inom myndigheternas internrevision och 

att de arbetar aktivt för att tydliggöra ansvarsfördelningen.  

 

Myndigheternas internrevisions varierande positionering inom den tredje ansvarslinjen berodde 

på hur internrevisionen förhöll sig i oberoendefrågan. Samtliga internrevisorer visade på en stor 

vetskap avseende kravet på oberoende men det blev tydligt att det fanns en stor komplexitet i 

tolkningen av innebörden. Främst gällde detta i samband med råd och stöd, vilket inte var 

konstigt med tanke på att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur en myndighet ska 

säkerställa ett oberoende.126 Dessa otydliga riktlinjer för råd och stöd men även brister i andra 

ansvarslinjen som upptäcktes kan vara möjliga förklaringar till varför det blev svårt att 

upprätthålla oberoende för internrevisorerna. Det bör dock förtydligas att dessa brister inte var 

tillräckligt stora för att någon myndighet skulle positioneras i den andra ansvarslinjen utan gjorde 

endast att de hamnade något närmare. Internrevisionen i dessa myndigheter hade ändå kommit så 

pass långt och tydliggjort deras ansvarsroller att de utan tvivel positionerade sig i den tredje 

ansvarslinjen.  

 

                                                
126 Ekonomistyrningsverket, Handledning: Statlig internrevision för myndighetsledningar (ESV 2014:1) s 23-24 
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Ett samband i positioneringen av myndigheternas internrevision kunde urskiljas. Skolverket och 

Boverket som hade ensamrevisorer hamnade närmast gränsen till den andra ansvarslinjen medan 

Skatteverket, Försvarsmakten och Försäkringskassan som arbetade i relativt stora 

internrevisionsgrupper på sju till nio personer hamnade längst fram i den tredje ansvarslinjen. 

Pensionsmyndigheten som hade två internrevisorer på funktionen positionerade sig i mitten av 

den tredje ansvarslinjen. Det visade därmed att det fanns ett möjligt samband mellan antalet 

internrevisorer på myndigheten och internrevisionens positionering inom ansvarslinjen. Flera 

anställda internrevisorer verkade på basis av denna studie vara positivt för en medvetenhet om 

ansvarsfördelning och oberoende för internrevisionen. En väl fungerande internrevision kan i sin 

tur bidra till att syftet uppnås, att öka effektiviteten i riskhanteringen och processen för intern 

styrning och kontroll.127  

 

 

  

                                                
127 Arwinge, O. Rost, I. “Modellen med de tre försvarslinjerna skapar struktur kring riskägarskapet”, s 2 
IIA, IIA Position Paper: The three lines of defense in effective risk management and control, s 5 
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6. RESULTAT OCH RESULTATDISKUSSION 

6.1 Resultat 

Studien visar att svenska myndigheters internrevision befinner sig i den tredje ansvarslinjen. 

Vissa variationer inom den tredje ansvarslinjen kan urskiljas på grund av två orsaker. Den ena är 

otydliga riktlinjerna för att bibehålla ett oberoende i samband med råd och stöd och den andra är 

att det finns bristfälliga kunskaper inom den andra ansvarslinjen avseende hur ansvaret i den 

interna styrningen och kontrollen ska fördelas. Några myndigheters internrevision positioneras 

därmed närmare gränsen till den andra ansvarslinjen medan några andra positioneras stadigt i 

den tredje ansvarslinjen. Ett samband som kan urskiljas av denna studie är att myndigheter med 

fler internrevisorer anställda positioneras bättre inom den tredje ansvarslinjen än de myndigheter 

som har ensamrevisorer.  

 

Det synliggjordes att det skett en klar förbättring i ansvarsfördelningen sedan Riksrevisionens 

rapport 2009 men vissa brister återstår och bör åtgärdas för att ansvarsfördelningen ska kunna bli 

ännu bättre och ett högre oberoende ska kunna säkerställas. De som arbetar operativt med den 

interna styrningen och kontrollen ställer uppenbart frågor till internrevisionen avseende 

utformning av processen för intern styrning och kontroll, vilka internrevisionen inte bör besvara. 

Hur pass medveten internrevisionen är om oberoende i samband med råd och stöd blir avgörande 

för hur de bemöter dessa frågor. En klar uppfattning om vad som ingår i linjerna för 

internrevisionens uppdrag kan hjälpa dem att säkerställa oberoende. Dock ska internrevisionen 

tillföra mervärde i myndigheten och upplever myndighetsledningen att internrevisionen inte är 

behjälpliga är det möjligt det skapas ett missnöje med internrevisionen. Med anledning av detta 

bör det vara av stor vikt att myndighetsledningen och de som arbetar operativt med den interna 

styrningen och kontrollen även har klart för sig vad internrevisionens uppdrag innebär så att de 

kan ställa rätt krav. Modellen med de tre ansvarslinjerna kan vara ett bra redskap för att öka 

kunskapen om ansvarsfördelningen och säkerställa ett oberoende för internrevisionen.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

Införandet av FISK har enligt flera intervjuade internrevisorer varit en bidragande orsak till 

utvecklingen mot en tydligare ansvarsfördelning i den interna styrningen och kontrollen. 
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Riksrevisionens rapport 2009 visade stora brister i myndigheternas interna styrning och kontroll. 

Det var därmed två år efter införandet av FISK som Riksrevisionen visade på dessa brister men 

det är mycket möjligt att förordningen då inte hade hunnit implementeras ordentligt inom 

myndigheterna. Det var flera internrevisorer som ansåg att FISK hade hjälpt dem i arbetet och 

bidragit till att tydliggöra ansvarsfördelningen. I dagsläget bör förordningen hunnit 

implementeras men ännu återstår det brister. Modellen med de tre ansvarslinjerna skulle kunna 

vara ett redskap för myndigheterna att utvecklas ytterligare i arbetet då den är mycket enkel att 

förstå. Det verkar som att modellen har börjat sprida sig inom myndigheternas internrevision just 

för detta syfte men det är också av stor vikt att den sprider sig till första och andra ansvarslinjen 

eftersom att brister i dessa kan ha en negativ påverkan för den tredje ansvarslinjen. Att arbeta i 

enlighet med de tre ansvarslinjerna är dock ingen nödvändighet utan det viktigaste är att hitta ett 

effektivt sätt att tydliggöra rollfördelningen för den interna styrningen och kontrollen samt 

säkerställa oberoende i internrevisionens uppdrag.  

 

Trots att internrevisionen idag är en organisatoriskt fristående enhet till myndigheten är 

oberoende ett problem. Ett alternativ för att säkerställa oberoende skulle kunna vara att införa ett 

system som liknar det som finns för externa revisorer. Internrevisorerna skulle exempelvis kunna 

rotera och granska olika myndigheter varje år för att inte riskera att bli involverade och delaktiga 

i det operativa arbetet med intern styrning och kontroll. Dock skulle detta troligtvis bli 

problematiskt på flera sätt. För det första skulle det bli ineffektivt då internrevisorn måste vara 

insatt i verksamheten för att kunna komma med förbättringsförslag och ett roterande system 

skulle därför innebära ett försvårande av arbetet. För det andra skulle detta bli som ytterligare en 

extern revision vilket inte är tanken med internrevision. Internrevisionen ska finnas i 

myndigheten för att hjälpa till att öka effektiviteten i riskhanteringen och processen för intern 

styrning och kontroll.  
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7. METODKRITIK OCH FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING  

7.1 Metodkritik 

Ett vanligt problem vid en kvalitativ studie är att det är svårt att generalisera resultatet bortom 

den situation som studerats. Då endast myndigheter med krav på internrevision var föremål för 

denna studie är det inte möjligt att överföra resultatet till annan omgivning.128 Exempelvis skulle 

det inte gå att generalisera resultatet till andra myndigheter eller företag som inte styrs av 

internrevisionsförordningen.  

Ansträngningar gjordes för att beskriva det tillvägagångssätt som användes för att kunna 

möjliggöra en replikation men en medvetenhet finns att det förfarande kan vara svårt att replikera 

denna studie då processen var något ostrukturerad, i likhet med många kvalitativa studier.129  

Något som var både positivt och negativt med de semi-strukturerade frågor som ställdes vid 

intervjuerna var att de lämnade utrymme för intervjupersonerna att uttrycka vad som var viktigt 

för dem.130 Det gavs ett djup i svaren samtidigt som det gjorde att svaren inte alltid blev helt 

jämförbara med varandra. Vissa intervjupersoner berörde forskningsfrågan mer än andra vilket 

gjorde att ett större underlag gavs till analysen i dessa intervjuer. 

 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Riskhantering i form av internrevision har sedan mitten av 1990-talet fått en allt större och mer 

betydande roll. I arbetet med att granska processen för intern styrning och kontroll ska 

internrevisionen motverka eventuella skandaler och på så sätt skapa mervärde för företag och 

organisationer.131 Denna studie har visat att ansvarsfördelningen har tydliggjorts de senaste åren, 

vilket är mycket positivt. Dock har studien inte visat om antalet skandaler kopplade till brister i 

den interna styrningen och kontrollen har minskat i samband med detta. Det skulle därmed vara 

intressant att studera om det har skett någon minskning av skandaler samt om internrevision är 

det bästa sättet för riskhantering eller om riskhanteringen skulle kunna göras effektivare.  

                                                
128  Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 320 
129  Ibid, s 319 
130  Ibid, s 363 
131  Power, M. Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, s 1-11, 56 
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Ytterligare något som skulle vara intressant att studera vidare är det möjliga samband som 

upptäcktes i denna studie mellan antalet anställda internrevisorer på myndigheten och 

positionering i ansvarslinjen. Eftersom att intervjuer endast genomfördes på sex myndigheter 

vore det intressant att genomföra en mer omfattande studie med fokus på att studera detta 

samband vidare. Det skulle även vara intressant att ta in fler variabler, exempelvis om det går att 

se någon skillnad på enrådighetsmyndigheter och styrelsemyndigheter.  
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A 
 

Bilaga A 

 

Intervjufrågor 
 

1. Berätta lite kort om dig själv, vilken position har du och hur länge har du arbetat 
med det? 
 

2. Vad har ledningen ställt för krav på internrevisionen? 
 

3. Hur kommunicerar ledningen betydelsen av den interna styrningen och kontrollen? 
 

4. Hur arbetar ni på myndigheten med den interna styrningen och kontrollen? Vad har 
ni för rutiner/aktiviteter/riktlinjer? Hur ser det ut på de olika nivåerna i 
myndigheten? 
 

5. Vad anser du att de anställda har för inställning till rapporteringen av den interna 
styrningen och kontrollen? 
 

6. Hur ser information och kommunikation av den interna styrningen och kontrollen 
ut? 
 

7. Vilka risker upplever ni är mest utmanande att hantera inom myndigheten? Hur har 
ni klassificerat riskerna? 
 

8. Hur har ni gjort för att identifiera riskerna? 
 

9. Vad gör ni på myndigheten för att förbättra och utveckla den interna styrningen och 
kontrollen? 
 

10. Kan du kortfattat, med några nyckelord, beskriva det viktigaste för en god intern 
styrning och kontroll? 
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Bilaga B 

 
 
 
Myndigheter som 2014 ska följa internrevisionsförordningen  
(2006:1228)   
  
1. Affärsverket svenska kraftnät   
2. Arbetsförmedlingen   
3. Boverket   
4. Centrala studiestödsnämnden   
5. Domstolsverket   
6. E-hälsomyndigheten*  
7. Finansinspektionen   
8. Försvarets materielverk   
9. Försvarsmakten   
10. Försäkringskassan   
11. Göteborgs universitet   
12. Havs- och vattenmyndigheten   
13. Inspektionen för vård och omsorg**   
14. Kammarkollegiet   
15. Karlstads universitet   
16. Karolinska institutet   
17. Kriminalvården   
18. Kronofogdemyndigheten   
19. Kungliga tekniska högskolan   
20. Lantmäteriverket   
21. Linköpings universitet   
22. Linnéuniversitetet   
23. Luftfartsverket   
24. Luleå tekniska universitet   
25. Lunds universitet   
26. Läkemedelsverket   
27. Länsstyrelsen i Jämtlands län   
28. Länsstyrelsen i Norrbottens län   
29. Länsstyrelsen i Skåne län   
30. Länsstyrelsen i Stockholms län   
31. Länsstyrelsen i Västerbottens län   
32. Länsstyrelsen Västra Götalands län   
33. Malmö högskola   
34. Migrationsverket   
35. Mittuniversitetet 

  



 

C 
 

36. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   
37. Myndigheten för yrkeshögskolan   
38. Mälardalens högskola***   
39. Naturvårdsverket   
40. Pensionsmyndigheten   
41. Riksgäldskontoret   
42. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna   
43. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet)   
44. Skatteverket   
45. Skogsstyrelsen   
46. Specialpedagogiska skolmyndigheten   
47. Statens energimyndighet   
48. Statens institutionsstyrelse   
49. Statens jordbruksverk   
50. Statens kulturråd   
51. Statens servicecenter   
52. Statens skolverk   
53. Statens tjänstepensionsverk   
54. Statistiska centralbyrån   
55. Stockholms universitet   
56. Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA)   
57. Sveriges lantbruksuniversitet   
58. Tillväxtverket   
59. Totalförsvarets forskningsinstitut   
60. Trafikverket   
61. Transportstyrelsen   
62. Tullverket   
63. Umeå universitet   
64. Universitets- och högskolerådet   
65. Uppsala universitet   
66. Åklagarmyndigheten   
67. Örebro universitet   
  
  
*) Ny internrevisionsmyndighet från 1 januari 2014.   
**) Ny internrevisionsmyndighet från 1 juni 2013.  
***) Upphör att vara internrevisionsmyndighet från 1 mars 2014.  
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Bilaga C 
 
Sammanfattad motivering av respektive internrevisions positionering inom den tredje 
ansvarslinjen. 
 

Boverket	  

Gav för det mesta förslag på ”vad” som ska åtgärdas men ibland 
kunde förslagen vara mer konkreta och tala om ”hur” processen 
för intern styrning och kontroll kunde förbättras. Det fanns en 
viss risk för självgranskning.  
 

Försvarsmakten 

Gav endast förslag på ”vad” som ska åtgärdas och inte ”hur”. 
Dock verkade anledningen till detta vara att de inte hade 
tillräcklig kompetens att utforma åtgärderna. Oavsett anledning 
bibehöll de sitt oberoende. Försvarsmakten visade en mycket 
hög medvetenhet avseende oberoende och alla de krav som ställs 
på internrevisionen.  
 

Försäkringskassan 

Klargjorde väldigt tydligt att internrevisionen inte skulle delta i 
det operativa arbetet med intern styrning och kontroll. De visade 
en hög medvetenhet avseende ansvarsfördelningen.  
 

Pensionsmyndigheten 

Internrevisionschefen visade tydligt att internrevisionen inte 
skulle delta i utformning av åtgärder på grund av 
internrevisorernas oberoende roll. Internrevisorn ansåg däremot 
att det var lättast att följa upp konkreta rekommendationer och 
hennes svar tolkades som att internrevisionen kunde tala om 
”hur” utformning av åtgärderna skulle se ut. Därmed hamnade 
Pensionsmyndigheten mitt emellan i en sammanvägd bedömning 
då det var svårt att avgöra vems röst som skulle väga tyngst.  
 

Skatteverket 

Visade överlag en mycket hög medvetenhet avseende 
ansvarsfördelningen och att internrevisionen inte skulle tala om 
”hur” åtgärder kunde utformas. Däremot fanns det en risk att 
motfrågorna som internrevisionen ställde till de som arbetar 
operativt med intern styrning och kontroll blev något ledande 
och att de därmed indirekt kunde påverka utformningen.  
 

Skolverket 

Visade medvetenhet avseende kravet på oberoende men det 
verkade som att internrevisionschefen säkerställde detta genom 
att oberoende välja ut vad som skulle granskas. Det framkom att 
internrevisionen kontinuerligt gav förslag på ”hur” 
verksamheten skulle utforma den interna styrningen och 
kontrollen.  
 

 


