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Abstract 
 
In the last few years the concept of internal control has been more and more accepted in 
the private sector as well as in the public sector.  New laws have been made because of 
the scandals, which demand a higher level of internal controls. The internal control 
system makes it easier to keep the economy as well as the rest of the organization in 
order. The control includes all of the processes and systems where the focus point is on 
keeping the economics in order. What distinguishes a good internal control is that the 
system is well documented and suited to its purpose, add to this that the accounts and 
other information are accurate.  
 
The focus of the study has been to find out and describe how two different companies and 
two administrations use internal control on the basis of the COSO-model.  Our intentions 
have been to study what guides the internal control and highlight the differences between 
the private and the public sector. We’ve used a qualitative method and interviewed 
different persons, one from each of the four organizations, the persons were all well 
informed about the internal control at the originations they belong to and this gives the 
study validity according to us. 
  
We’ve used the five components of the COSO-model which are, monitoring, information 
and communication, control activity, risk assessment and control environment, as a 
guide. Together these components gives the internal control a good overall picture, also it 
gives the organizations a security and helps them to achieve the goals they’ve set. 
 
The result of this study is that the organizations internal control works well and uses the 
COSO-model and its components. The biggest difference between the private sector and 
the administrations we’ve studied arise in the components information and 
communication and control activities.  
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Sammanfattning 
 
Begreppet intern kontroll har under de senaste åren blivit allt mer vedertaget och 
accepterat i såväl privat som offentlig verksamhet. I takt med att skandaler 
uppmärksammats har nya lagar tillkommit som i sin tur ställer högre krav på att 
organisationer har en god intern kontroll. Intern kontroll handlar om att skapa tydlighet, 
ordning och reda i verksamheten och dess tillhörande ekonomi. Den omfattar samtliga 
system och processer där fokus ligger på att styra ekonomin och verksamheten. Det som 
kännetecknar en god intern kontroll är att det finns ändamålsenliga och 
väldokumenterade system och rutiner för styrning men även att redovisningen och övrig 
information är rättvisande och tillförlitlig. 
 
Studiens fokus har varit att ta reda på och beskriva hur fyra olika organisationer, två 
företag och två förvaltningar, arbetar med den interna kontrollen utifrån de komponenter 
som ingår i COSO-modellen. Vår avsikt har varit att undersöka vad som styr den interna 
kontrollen och belysa de skillnader som finns mellan offentlig och privat verksamhet. Vi 
har använt oss av en kvalitativ metod och intervjuat fyra respondenter, en från vardera 
undersökt verksamhet. Samtliga personer som vi intervjuat har varit väl insatta i 
organisationens arbete med den interna kontrollen och har således, enligt oss, bidragit till 
att studien fått en god validitet. 
 
Vi har utgått från de fem komponenterna som ingår i COSO-modellen. De är 
kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information/kommunikation och tillsyn. 
Tillsammans utgör dessa komponenter en helhetssyn på den interna kontrollen och skall 
ge en tillräcklig säkerhet för att målen som satts i verksamheten uppnås.  
 
Resultatet som framkommit av den här studien är att de undersökta förvaltningarna och 
företagen har en god intern kontroll och tillämpar COSO´s alla komponenter. De största 
skillnaderna mellan de privatägda internationella företagen och de förvaltningar som vi 
undersökt har visat sig förekomma i komponenterna information/kommunikation samt 
kontrollaktiviteter.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Intern kontroll, COSO-modellen.  
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Förord 
 
Det har nu gått tio veckor sedan vi påbörjade uppsatsskrivandet. Många och långa dagar 
fyllda med blod, svett och tårar, men även glädje och skratt har tillslut resulterat i den här 
uppsatsen. 
 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Jürgen Claussen som ställt upp och hjälpt oss 
under hela uppsatsprocessen. Dessutom vill vi tacka våra respondenter som delat med sig 
av såväl kunskap som tid. Utan er hjälp hade detta inte varit möjligt, TACK.  
 
Borås, maj 2009  
 
 
 
_________________________              _________________________  
               Niklas Andersson           Anna Duong  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 



 

Innehållsförteckning 
 
1 INLEDNING ...................................................................................................................................- 1 - 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................... - 1 - 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................................ - 1 - 
1.3 PROBLEMFORMULERING............................................................................................................ - 2 - 
1.4 SYFTE ....................................................................................................................................... - 2 - 
1.5 AVGRÄNSNING ........................................................................................................................... - 2 - 
1.6 MÅLGRUPP ............................................................................................................................... - 3 - 
1.7 DISPOSTITION ........................................................................................................................... - 3 - 

2 METOD ...........................................................................................................................................- 4 - 
2.1 ONTOLOGISKT OCH EPISTEMOLOGISKT STÄLLNINGSTAGANDE ..................................................... - 4 - 
2.2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ......................................................................................... - 4 - 
2.3 FALLSTUDIEMETODIKEN ............................................................................................................ - 5 - 
2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT................................................................................................................. - 6 - 
2.5 VETENSKAPLIGA ANSATSER ........................................................................................................ - 6 - 
2.6 INSAMLING AV DATA................................................................................................................ - 7 - 

2.6.1 Primär och sekundärdata ...................................................................................................- 7 - 
2.6.2 Val av respondenter............................................................................................................- 7 - 
2.6.3 Intervjuteknik ......................................................................................................................- 8 - 
2.6.4 Metod för analys av empirisk material ...............................................................................- 8 - 

2.7 VALIDITET OCH RELIABILITET..................................................................................................... - 8 - 
3 TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................- 10 - 

3.1 INTERN KONTROLL ................................................................................................................ - 10 - 
3.1.1 Ledning och Styrning........................................................................................................- 10 - 
3.1.2 Ansvars- och arbetsfördelning..........................................................................................- 11 - 
3.1.3 Helhetssyn på Intern kontroll ...........................................................................................- 11 - 

3.2 REGELVERK, NORMGIVARE & ORGANISATIONER........................................................................ - 12 - 
3.2.1 Kommunallag....................................................................................................................- 12 - 
3.2.2 Borås Stads redovisningsreglemente ................................................................................- 12 - 
3.2.3 Aktiebolagslagen & FAR SRS...........................................................................................- 13 - 
3.2.4 Sarbanes-Oxley Act (SOX-lagstiftningen) ........................................................................- 13 - 

3.3 COSO-MODELLEN ................................................................................................................. - 14 - 
3.3.1 Kontrollmiljö ....................................................................................................................- 15 - 
3.3.2 Riskanalys.........................................................................................................................- 15 - 
3.3.3 Kontrollaktiviteter ............................................................................................................- 18 - 
3.3.4 Information och kommunikation.......................................................................................- 19 - 
3.3.5 Tillsyn ...............................................................................................................................- 20 - 

4 EMPIRISKT UNDERSÖKNINGSOMRÅDE ...........................................................................- 21 - 
4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET ........................................................................................... - 21 - 

4.1.1 Kontrollmiljö ....................................................................................................................- 21 - 
4.1.2 Riskanalys.........................................................................................................................- 22 - 
4.1.3 Kontrollaktiviteter ............................................................................................................- 23 - 
4.1.4 Information/kommunikation .............................................................................................- 24 - 
4.1.5 Tillsyn ...............................................................................................................................- 24 - 

4.2 SERVICEKONTORET ................................................................................................................ - 25 - 
4.2.1 Kontrollmiljö ....................................................................................................................- 25 - 
4.2.2 Riskanalys.........................................................................................................................- 26 - 
4.2.3 Kontrollaktiviteter ............................................................................................................- 26 - 
4.2.4 Informations och kommunikation .....................................................................................- 27 - 
4.2.5 Tillsyn ...............................................................................................................................- 27 - 

VI 



 

4.3 PARKER HANNIFIN AB........................................................................................................... - 28 - 
4.3.1 Kontrollmiljö ....................................................................................................................- 28 - 
4.3.2 Riskanalys.........................................................................................................................- 29 - 
4.3.3 Kontrollaktiviteter ............................................................................................................- 30 - 
4.3.4 Information och kommunikation.......................................................................................- 31 - 
4.3.5 Tillsyn ...............................................................................................................................- 31 - 

4.4 ELLOS AB .............................................................................................................................. - 32 - 
4.4.1 Kontrollmiljö ....................................................................................................................- 32 - 
4.4.2 Riskanalys.........................................................................................................................- 33 - 
4.4.3 Kontrollaktiviteter ............................................................................................................- 34 - 
4.4.4 Information & kommunikation..........................................................................................- 35 - 
4.4.5 Tillsyn ...............................................................................................................................- 35 - 

5 ANALYS........................................................................................................................................- 37 - 
5.1 KONTROLLMILJÖ.................................................................................................................... - 37 - 
5.2 RISKANALYS .......................................................................................................................... - 38 - 
5.3 KONTROLLAKTIVITETER ........................................................................................................ - 39 - 
5.4 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION .................................................................................... - 39 - 
5.5 TILLSYN ................................................................................................................................. - 40 - 

6 SLUTSATS & AVSLUTANDE DISKUSSION..........................................................................- 41 - 
6.1 SLUTSATSER........................................................................................................................... - 41 - 
6.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING ....................................................................................... - 42 - 

7 KÄLLFÖRTECKNING ...............................................................................................................- 43 - 
BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR ......................................................................................................- 46 - 

 
Figurförteckning  
 
FIGUR 1: INTERN KONTROLL – STYRNING – ANSVARSUTÖVANDE ............................................................. - 11 - 
FIGUR 2: HELHETSBILD AV COSO-MODELLEN.......................................................................................... - 15 - 
FIGUR 3: INTERN KONTROLL I ETT OPTIMALT LÄGE................................................................................... - 17 - 
FIGUR 4: SAMBAND MELLAN RESURS OCH EFFEKTIVITET.......................................................................... - 18 - 
FIGUR 5: LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORETS ORGANISATIONSSCHEMA ...................................................... - 21 - 
FIGUR 6: SERVICEKONTORETS ORGANISATIONSSCHEMA........................................................................... - 25 - 
 
 
 

VII 



 

1  Inledning 
I det inledande kapitlet redogör vi för studiens bakgrund och problemformuleringen för 
att sedan gå in på frågeställningen. Vi behandlar även i det inledande kapitlet syfte, 
avgränsning, målgrupp och disposition. 
  

1.1 Bakgrund  
 
Intresset för intern kontroll har ökat under de tio senaste åren. Målet med intern kontroll 
är att ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, att organisationerna har 
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att de efterlever 
de lagar, föreskrifter och riktlinjer som tillämpas. Ett användbart och känt verktyg i 
utformandet av den interna kontrollen är COSO- modellen. Förkortningen COSO står för 
The Committee of Sponsoring Organizations of the treadway commission och är 
framtagen av en amerikansk kommitté. Modellen är tillämpbar för både privat och 
offentlig verksamhet och innefattar en övergripande syn på den interna kontrollen 
(Haglund, Sturesson & Svensson, 2005).  
 
Den välkända och uppmärksammade Enron-skandalen är ett konkret exempel på vad som 
kan hända om den interna kontrollen inte är tillräckligt utformad. Felaktig information 
och manipulerade årsredovisningar bidrog till Enrons konkurs och drabbade både 
aktieägare och anställda. (Finansinspektionen, 2002). Ett annat exempel är 
Investmentbanken Carnegie. Under våren 2007 avslöjades där den största insiderhärvan i 
Sverige hittills. De två huvudmisstänkta anklagades för att ha gjort olagliga insideraffärer 
och tjänat mer än 100 miljoner kr. Det visar på brister i systemet och hade troligtvis 
undvikts om den interna kontrollen hos Carnegie varit bättre utformad.  (Svenska 
Dagbladet, 2008)   
 
På grund av skandaler och bristfälliga interna kontroller utformades det år 2002 en ny 
amerikansk lagstiftning, Sarbanes-Oxley Act (SOX). Den ställer ökade krav på hur den 
interna kontrollen skall utformas i företagen. I Sverige utformades det år 2004 en Svensk 
kod för bolagsstyrning. Detta är en vägledning som avser styrelsens beskrivning av intern 
kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Svensk kod för bolagsstyrning 
uppdaterades år 2008 och innebär att styrelsens rapport om intern kontroll numera utgör 
ett särskilt avsnitt i styrelsens bolagsstyrningsrapport. (FARSRS, 2005). Allt större fokus 
läggs på den interna kontrollen då både nationella och internationella regelverk har 
utformats med striktare krav. På grund av den ekonomiska kris som råder och de 
skandaler som uppmärksammats har vi blivit intresserade av hur den interna kontrollen 
fungerar och är utformad på olika företag.  

1.2 Problemdiskussion  
 
Genom att ha ett bra system för intern kontroll minimeras riskerna att fel görs i det 
dagliga arbetet. Annars kan det bli fel i redovisningen och i de ekonomiska rapporterna 
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vilket kan leda till att det fattas felaktiga och olönsamma beslut. (Damberg, 2001). 
Målsättningen med vår rapport har varit att undersöka huruvida den interna kontrollen 
skiljer sig mellan kommunal och privat verksamhet utifrån COSO-modellens olika 
kontrollkomponenter. Vilka är; kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information 
och kommunikation och tillsyn.  
 
Studiens fokus har därmed varit att ta reda på och beskriva hur olika organisationer 
arbetar med intern kontroll, det vill säga en kartläggning över hur verksamheterna arbetar 
med att bedöma risker gällande säkerhet och effektivitet och vilka inbyggda 
kontrollaktiviteter som finns. Men även hur viktig information hanteras internt samt hur 
den interna kontrollen följs upp. Det är viktigt att verksamheterna lämnar tillförlitliga 
rapporter som följer de lagar och regleringar som krävs. En annan väsentlig del som vi 
belyser i rapporten är hur ansvaret fördelas i respektive organisation samt vilka 
befogenheter de ansvariga har.  
 
Vi har valt att göra en jämförande studie mellan privat och offentlig verksamhet för att 
det finns betydelsefulla faktorer som vi anser leder till att arbetet med den interna 
kontrollen bedrivs på olika sätt. Offentliga verksamheter arbetar utifrån uppsatta budgetar 
till skillnad från privata företag som bedriver sin verksamhet i syfte att generera vinst. En 
annan skillnad är att den offentliga sektorn i hög grad finansieras med skattemedel vilket 
bidrar till att skandaler i högre grad uppmärksammas av allmänheten och därmed torde 
leda till att den interna kontrollen enligt oss får ökad betydelse.  

1.3 Problemformulering  
 

 Hur arbetar företagen respektive förvaltningar med de kontrollkomponenter som 
ingår i COSO-modellen för att skapa en god intern kontroll och hur skiljer det sig 
mellan det privatägda internationella företag jämfört med den kommunala 
verksamheten? 

 

1.4  Syfte  
 
Syftet är att beskriva och analysera hur intern kontroll bedrivs enligt de komponenter som 
ingår i COSO-modellen utifrån några valda organisationer. Vår avsikt är att se hur den 
interna kontrollen fungerar i offentlig och privat verksamhet och belysa de skillnader som 
finns mellan dem. 

1.5 Avgränsning  
 
Vi har geografiskt avgränsat oss till att undersöka verksamheter med säte i Borås samt 
begränsat oss till ett fåtal intervjuer som ligger till grund för vår empiri. Vi har valt att 
behandla två internationella företag, Parker Hannifin AB och Ellos AB samt två 
förvaltningar i Borås Stad, vilka är Servicekontoret och Lokalförsörjningskontoret. 
Anledningen till att vi valt Parker Hannifin AB och Ellos AB är för att de är två av de 
största företagen i Boråsområdet. Valet av förvaltning har sin förklaring i att dessa är de 

- 2 - 



 

två största förvaltningarna i Borås stad och är på så vis intressanta att jämföra med de 
företag vi valt att undersöka.   

1.6 Målgrupp  
 
Den ekonomiska kris som råder i världen och det faktum att skandaler såsom den på 
Carnegie uppdagats anser vi gör ämnet intern kontroll väldigt aktuellt och finner det både 
relevant och intressant att undersöka. Vår förhoppning har varit att ge en grundlig 
beskrivning över hur arbetet med den interna kontrollen går till samt vilka olikheter och 
likheter som finns i de olika organisationerna. Vår kartläggning över hur de olika 
verksamheterna bedriver den interna kontrollen tror vi är intressant för en bred målgrupp. 
Som skattebetalare borde det vara av stort intresse att se hur den kommunala 
verksamheten kontrolleras och styrs. Vi ser även andra företag och organisationer som en 
tänkbar målgrupp där vi hoppas kunna öka förståelsen samt vikten av en genomtänkt 
intern kontroll. 

1.7 Dispostition  
 
I introduktionskapitlet ges en beskrivning av bakgrunden till ämnet vi undersökt för att 
därefter diskutera problemen och problemformuleringar som ligger till grund för studien. 
Sedan följer en kort beskrivning angående syftet med uppsatsen samt de avgränsningar vi 
valt att göra. 
 
Det andra kapitlet behandlar de metodologiska ställningstaganden vi utgått ifrån. Det 
består av vårt vetenskapliga förhållningssätt och hur vi gått tillväga vid insamling av vårt 
empiriska material. I slutet av kapitlet har vi en källdiskussion där vi redogör och 
diskuterar studiens reliabilitet och validitet.  
 
Kapitel tre tar upp den teoretiska referensram som beskriver de teorier som vi använt oss 
av för att koppla till den empiri vi fått fram via våra intervjuer. Den teoretiska 
referensramen består av litteratur, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor som 
behandlar ämnet intern kontroll. 
 
Vår empiri behandlas i det fjärde kapitlet och där beskriver vi våra intervjuer som vi haft 
med kunniga respondenter inom ämnesområdet. De intervjufrågorna vi använt oss av vid 
intervjutillfällena finns med som en bilaga i slutet av studien. 
 
Det femte kapitlet består av analys och tolkning av empirin där reflektion av den 
empiriska undersökningen kopplad till den teorietiska referensramen diskuteras.  
 
Avslutningsvis utgörs det sjätte kapitlet av slutsatser och diskussioner utifrån 
problemdiskussionen samt uppsatsens syfte. Vi redogör för vilka slutsatser som vi 
kommit fram till med studien samt våra förslag på områden där fortsatt forskning inom 
problemområdet skulle kunna bedrivas.  
 

- 3 - 



 

2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt metodologiska ställningstagande.  Vi beskriver även 
vilka tekniker vi har använt oss av för insamling av empirisk data och hur vi kritiskt 
granskar den valda metoden.  
 

2.1 Ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande  
 
Det är betydelsefullt för forskaren att först skaffa sig en överblick över vad som ingår i 
vetenskapssamhället. Inom den övergripande metodologiska nivån finns det bland annat 
två metodologiska ställningstaganden, vilka är ontologi och epistemologi. (Davidsson & 
Patel 2003) 
 
Ontologi innebär verklighetsuppfattning och kan delas upp i idealism och realism. 
Idealismen beskriver att tolkning av verkligheten är beroende av varje individs 
föreställningar, det vill säga att verkligheten existerar endast i form av idéer i människans 
medvetande. Motsatsen till idealism är ontologisk realism, vilket innebär att verkligheten 
existerar oberoende av det mänskliga medvetandet. (ibid)  
 
Epistemologi är ett annat ord för kunskapsuppfattning och beskriver kunskapens 
uppkomst, dess karaktär och relation till verkligheten. (Wallén 1996) Det finns två 
ytterligheter som anger utvecklingen av kunskap, det är empirism och rationalism. 
Empirismen beskriver att individen använder sina sinnen och erfarenheter för att få 
kunskap. Genom sina sinnesupplevelser får individen direkt kontakt med kunskap om 
verkligheten och därmed kan konstatera om det stämmer överens med den observerade 
verkligheten. Rationalismen innebär att kunskapen är beroende av individens förnuft för 
att kunna utveckla en tillförlitlig kunskap. (Davidsson & Patel 2003) 
 
Vår verklighetsuppfattning baseras på ontologisk idealism. Vi anser att 
verklighetsuppfattningen är beroende på hur vi tolkar forskningsproblemet. Vår 
kunskapsuppfattning grundas på rationalismen, det vill säga att tillförlitlig kunskap 
endast kan åstadkommas genom vårt förnuft. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Det finns två förhållningssätt inom den vetenskapliga forskningen, nämligen det 
hermeneutiska och det positivistiska.  
 
Positivism har sin grund i filosofin och innebär att kunskap endast kan grundas på fakta. 
Det som kan förutsägas är det som kan betraktas som kunskap. Saker och ting som inte 
kan mätas eller vägas betraktas som mindre intressant.(Andersen, 1994) I början av 1900-
talet formulerades den kända ”verifierbarhetstesen” som innebar att en vetenskaplig sats 
endast är meningsfull om den kan bekräftas empiriskt. Allt som inte kunde prövas 
empiriskt ansågs inte tillhöra den vetenskapliga sfären. Det finns även en ideologisk sida 
inom positivismen som syftar till att allt som inte är vetenskaplig kunskap förkastas. 
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Enligt det positivistiska synsättet skall forskaren vara objektiv, alltså inte påverkas av 
utomvetenskapliga värderingar. Alla förklaringar skall kunna anges i termer av orsak och 
verkan. Metoderna som används av forskarna skall ge tillförlitlig kunskap. De 
bedömningar och uppskattningar som görs skall ersättas med mätningar och återigen bör 
det poängteras att resultatet skall vara empiriskt prövbar.(Wallén,1996)  
 
Hermeneutik innebär att tolkning används som den huvudsakliga forskningsmetoden. 
Forskaren vill uppnå en förståelse för företeelsen han/hon studerar. Den tolkande 
metodologin söker sammanhang, motiv och rimlighet istället för absoluta ting. Dessutom 
använder man sig oftast av få fall, exempelvis ett företag, och får på så sätt en fylligare 
information. Vanliga metoder inom denna genre är observationer i form av fältstudier, 
intervjuer samt analys av texter och dokument. Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken 
är förförståelse. Med det menas den kunskap och de fördomar som forskaren har före 
påbörjad forskning och som ligger till grund för hans/hennes tolkning.1 Ett huvudtema 
för hermeneutiken har varit att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten. Helheten består å andra sidan utav delar och kan därför endast 
förstås ur dessa. Genom att alternera forskningen mellan del och helhet får man undan för 
undan en djupare förståelse av bådadera. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 
Vårt första steg i processen att framställa rapporten var att öka vår förförståelse i ämnet. 
Den fick vi genom att ha en så kallad inläsningsperiod där litteratur och artiklar inom 
ämnet lästes och diskuterades. Steg två blev sedan att utforma ett frågeformulär som 
användes i samtliga intervjuer. Eftersom intervjuerna utgör våra primärdata var det av 
yttersta vikt att frågorna formuleras på ett ändamålsenligt sätt. När intervjuerna hade 
genomförts var nästa steg att behandla och tolka materialet för att på så vis besvara vår 
frågeställning. Vårt vetenskapliga förhållningssätt har således varit hermeneutiskt, med 
andra ord har tolkning och förförståelse varit två viktiga begrepp. 

2.3 Fallstudiemetodiken  
 
Det finns olika sätt att definiera vad som är ett fall inom forskningen. Vid fallstudier finns 
det två gemensamma kännetecken, vilka är en avgränsning av vad som ingår i fallet samt 
en grundlig beskrivning av det valda fallet. Fallstudiers syfte är att få fram mycket 
information inom ett begränsat fall. Fallstudier är en forskningsstrategi, det vill säga det 
är ingen egen metod utan omfattar både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Det 
går att kombinera båda undersökningsmetoderna för att samla in detaljerad information. 
Det finns två inriktningar inom fallstudier, vilka är enkelfallstudier och flerfallsstudier. 
(Johanessen & Tufte 2002). 
 
Enkelfallstudier undersöker ett enstaka fall medan flerfallstudier består av flera fall. Vid 
flerfallstudier är oftast avsikten att få fram det väsentliga med huvudfallet genom att 
jämföra med andra fall. En sådan jämförelse bidrar till att forskaren får fram det unika, 
likheter och olikheter med de olika fallen. (ibid) 
 
                                                 
1 Föreläsning Ljungkvist 20090126 
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Vi har valt att använda oss av flerfallstudier inriktningen. Vår empiri består av 
djupintervjuer med olika respondenter från både den privata och offentliga sektorn, sedan 
görs en jämförelse för att finna likheter och olikheter utifrån COSO:s 
kontrollkomponenter.  
 

2.4 Tillvägagångssätt  
 
För att producera kunskap om samhället, organisationer och mänskligt beteende finns det 
i princip två vägar att gå, nämligen genom induktion eller deduktion. En kombination av 
dessa två utgör dock en tredje väg och benämns abduktion. Samtliga tre anger 
tillvägagångssätt utifrån vilka vetenskapliga slutsatser kan dras. (Andersen, 1998)  
 
Induktion kan sägas vara upptäcktens väg och innebär att slutsatser dras utifrån 
erfarenheter. Den stora nackdelen med en induktiv slutledning är att det aldrig kan 
säkerställas att det är en absolut sanning som kommit fram, vilket beror på att den bygger 
på empiriskt material. För att klargöra ovanstående följer här ett exempel: ”Tidningen har 
kommit klockan tio varje morgon, alltså kommer den göra det i morgon också”. Om nu 
tidningen kommit klockan tio varje dag så är chansen god att den gör det i morgon också, 
men den behöver inte nödvändigtvis vara sann. Med andra ord är avsikten att finna 
generella mönster som kan göras till teorier eller allmänna begrepp (Johanessen & Tufte 
2002). 
 
Deduktion innebär att man går från det generella till det specifika. Forskaren utgår från 
befintliga teorier och relaterar sedan den till den verklighet som studeras. Den deduktiva 
metoden är mer formaliserad än den induktiva och därmed den som är enklast att 
förklara.(Holme & Solvang 1997).  
 
Abduktion som är den tredje och sista vägen är som tidigare nämnts en kombination av 
deduktion och induktion. (Davidson & Patel, 2003). Det innebär att forskaren rör sig 
mellan teori och empiri för att på så sätt låta förståelsen successivt växa fram. (Andersen, 
1994) En abduktiv tillvägagångssätt kan oftast delas in i två steg. Det första steget är att 
forskaren arbetar induktivt med att formulerar en hypotes av en teori. Forskaren skall 
sedan arbeta deduktivt och testa hypotesen på nya fall i det andra steget. (Davidson & 
Patel, 2003).   
 
Vi har genom studien arbetat på ett abduktivt tillvägagångssätt. Vi har utgått från 
befintlig teori för att få en förståelse kring ämnet och sedan har vi jämfört teorierna med 
det empiriska materialet för att till sist återigen koppla till teorin.  

2.5 Vetenskapliga ansatser  
 
Det finns två olika ansatser inom samhällsvetenskapliga metodläran, kvalitativa och 
kvantitativa metoder.  
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En undersökning som baseras på en kvantitativ metod registrerar framför allt siffror och 
lägger fokus på mängd, antal och variabler som kan analyseras för att sedan bearbetas 
med hjälp av statistik. Syftet är att analysera, upptäcka, fastställa samt att mäta samband 
mellan olika variabler. Kvantitativa undersökningar tillämpas när forskaren vill testa en 
eller flera teorier som sedan användas för att förbättra och utveckla teorierna. 
(Christensen et al. 2001). Olika typer av enkätundersökningar är ett exempel på en 
kvantitativ metod. Genom att räkna svarsalternativen kan forskaren kartlägga deras 
utbredning eller kvantitet och därmed få fram ett resultat. (Johanessen & Tufte 2002). 
 
En kvalitativ undersökning utgörs främst av ord, text, symboler och handlingar. 
Undersökningen lägger fokus på olika beskrivningar av verkligheten med hjälp av texter 
och modeller där syftet är att upptäcka, lyfta upp och belysa de samband som existerar. 
En kvalitativ undersökning, till skillnad från en kvantitativ används för att bygga teorier, 
teoretiska hypoteser eller praktiska arbetshypoteser. (Christensen et al. 2001).  Genom en 
kvalitativ undersökning får forskaren en djupare förståelse av forskningsproblemet. Det 
är viktigt att få en uppfattning av problemets samband med helheten. Exempel på en 
kvalitativ undersökning är intervjuer och deltagande observationer. (Andersen, 1998).   
 
Vår studie har baserats på en kvalitativ undersökning med muntliga intervjuer. Genom en 
kvalitativ metod har vi fått en djupare förståelse för vårt forskningsproblem och har 
därmed haft en större möjlighet att analysera informanternas svar på våra frågor. Med 
hänsyn till det, är en kvalitativ metod mer betydelsefull för vår uppsats än en kvantitativ 
metod då vi haft möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna vid våra 
intervjutillfällen. Det finns en risk för feltolkningar vid en intervju, för att minimera 
risken för felaktiga uppfattningar har vi använt oss av en diktafon och spelat in samtalet.  

2.6 Insamling av data 

2.6.1 Primär och sekundärdata  
 
Primärdata är den data som forskaren har samlat in själv och sekundärdata är den data 
som samlat in av andra personer, forskare, institutioner osv. (Andersen, 1998) I studien 
har primärdata omfattats av intervjuer med olika respondenter från både det privata och 
det offentliga näringslivet. Vi har utformat ett frågeformulär som vi utgått från vid 
intervjuerna. Detta formulär skickades ut till berörda respondenter ungefär en vecka 
innan intervjun genomfördes. Anledningen var att respondenterna skulle få en 
uppfattning om vad intervjun kommer att behandla och dessutom ha möjlighet att 
förbereda sig. Vår sekundärdata utgörs av material från väsentlig litteraturer, databaser 
och tidskrifter. I den teoretiska referensramen har vi presenterat den sekundärdata som 
behandlar ämnesområdet.  

2.6.2 Val av respondenter 
 
Vi har intervjuat fyra olika respondenter i vår studie, Marie Johansson, Åke Steinmetz, 
Jan-Åke Axelsson och Magnus Swetzen. De olika respondenterna representerar 
Lokalförsörjningskontoret, Servicekontoret, Parker Hannifin AB och Ellos AB. Samtliga 
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respondenter arbetar som ekonomer eller controller på de olika verksamheterna vi har 
undersökt och är kunniga inom området intern kontroll.  

2.6.3 Intervjuteknik 
 
Intervjuerna utgör vårt empiriska material. Vi anser att intervjuer är den teknik som är 
mest lämplig för att undersöka och få fram relevant information inom området intern 
kontroll. Vid varje intervju använde vi oss av ett frågeformulär som vi i förväg hade 
skickat till våra respondenter. Ordningsföljden gällande frågorna anpassades successivt 
till respektive respondent för att intervjun inte skulle tappa den röda tråden. Frågorna är 
kategoriserade efter COSO-modellens komponenter, anledningen till det är för att vi 
lättare skall kunna sammanställa dem. Vi har genom en kvalitativ metod bearbetat och 
analyserat våra intervjuer för att på så sätt ta fram de bakomliggande orsakerna till 
forskningsproblemet.   

2.6.4 Metod för analys av empirisk material  
 
Vid varje intervjutillfälle användes en diktafon för att dokumentera samtalet med 
respektive respondent och för att minimera risken för feltolkningar. Efter varje 
genomförd intervju transkriberades materialet delvis. Detta för att vi transkriberade 
endast det viktiga materialet som kunde ge svar på vår frågeställning. Intervjuerna är 
kategoriserade enligt COSO-modellens komponenter, detta för att underlätta för analysen 
av datainsamlingen.  

 

2.7 Validitet och reliabilitet 
 
Sekundärdata kan vara ofullständiga, opartiska och snedvridna, det är därför viktigt att ha 
ett kritiskt förhållningssätt vid användning av sekundärdata. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
Vid användningen av sekundärdata har vi haft i åtanke att materialet kan vara skrivet i ett 
annat syfte och därmed kritiskt granskat informationen.  
 
Det användbara begreppet validitet är i generella vetenskapliga termer ett mått på en 
undersöknings giltighet. Med det menas ett mått som talar om ifall det fenomen som 
undersökts verkligen är detsamma som avsikten var att undersöka. Det finns även vissa 
kriterier på validitet och reliabilitet. För att nämna ett exempel så har kriterier fastställs 
för den empiriska prövbarheten, vilket innebär att experimentet skall kunna upprepas med 
samma resultat som följd. När man utför en kvalitativ studie i form av intervjuer kan 
validiteten visa sig vara ett stort problem. Validitet handlar om att fånga in de 
komponenter inom området som studeras och det är lätt att göra misstag under en 
intervju. Saker som till exempel verkade självklara under intervjun kan vid noggrannare 
granskning och tolkning förstås annorlunda och den intervjuade kan omedvetet eller 
medvetet lämna felaktig information. (Dahlberg, 1997)  
 
Vår strävan har varit att upprätthålla en godtagbar validitet i vår uppsats. Vi har intervjuat 
kunnig personal inom det ämne som uppsatsen avser, nämligen intern kontroll och har 
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sedan grundligt granskat och tolkat materialet. Vi har även skickat det vi sammanställt 
från intervjutillfällena till våra respondenter.  Anledningen till det var att kontrollera så 
att vi inte gjort några feltolkningar. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att en god 
validitet uppnåtts. 
 
Reliabiliteten anger hur en mätmetods resultat påverkas av tillfälligheter, alternativt hur 
exakt vi mäter det vi avser att mäta. Mätningarna bör således inte innehålla otillförlitliga 
förhållanden. Vidare innebär reliabilitet att de fakta man observerat är pålitliga, det vill 
säga att ungefär samma resultat framkommer även om man mäter på olika sätt. 
(Andersen, 1998). Vår ambition har under hela uppsatsprocessen varit att, på samma sätt 
som med validiteten, uppnå en godtagbar reliabilitet. Eftersom den interna kontrollen 
ständigt förändras kan vi dock inte ge någon garanti för att framtida undersökningar 
kommer ge ungefär samma resultat. 
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3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet redogör vi för vilken teori vi har använt oss av under studiens gång.  Vi 
beskriver även COSO-modellen som ligger till grund för vårt empiriska material samt 
olika regelverk och lagar som påverkar den interna kontrollen.  
 

3.1 Intern Kontroll 
 
Intern kontroll handlar främst om att skapa tydlighet, ordning och reda i verksamheten 
och dess tillhörande ekonomi. (Sveriges kommuner och landsting, 2009) Den omfattar 
alla system och processer där fokus ligger på att styra ekonomin och verksamheten. Det 
som kännetecknar en god intern kontroll är att det finns ändamålsenliga och 
väldokumenterade system och rutiner för styrning men även att redovisningen och övrig 
information är rättvisande och tillförlitlig. Ett av redovisningens syfte är att den skall 
hjälpa till att identifiera problem och utgöra ett tillförlitligt beslutsunderlag. En annan 
grundförutsättning för en effektiv verksamhet är att säkerställa att lagar och policys 
efterföljs. Två andra kännetecken för god intern kontroll är att det finns skydd mot 
förluster eller förstörelse av verksamhetens tillgångar samt att allvarliga fel upptäcks och 
därmed kan rättas till. En god intern kontroll skall förhindra att avsiktliga och oavsiktliga 
fel i den dagliga verksamheten minimeras och leda till att olönsamma beslut eller 
förluster undviks. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 
 
Ett bra system för intern kontroll skall ge en rimlig säkerhet, men utgör ingen garanti för 
att en verksamhet kommer att uppfylla sina mål. Ett system kan inte heller försäkra 
organisationen mot att andra oegentligheter som exempelvis förluster, bedrägerier, eller 
brott mot lagar eller förordningar förekommer, men bidrar i regel till att dessa upptäcks. 
(Ionescu, 2008)  

3.1.1 Ledning och Styrning   
 
Intern kontroll är inte enbart en fråga för ledningen utan bör involvera samtliga anställda. 
Personalens erfarenhet, kompetens och arbetssätt är exempel på några viktiga faktorer 
som påverkar effektiviteten i den interna kontrollen. (Haglund, Sturesson & Svensson, 
2005). Ledningen bör se till att personalen har den utrustning och de programvaror som 
behövs för att utföra sina arbetsuppgifter. (Ionescu, 2007b) För att verksamheten skall bli 
så effektiv som möjligt förutsätts det att de övergripande målen bryts ner till 
verksamhetsmål som går att implementera i verksamheten. Detta möjliggör i sin tur att 
målen kan följas upp, vilket är en väsentlig del i den interna kontrollen. (Haglund, 
Sturesson & Svensson, 2005) Intern kontroll kan även ses som ett lednings- och 
styrningsinstrument där inriktningen och omfattningen ständigt behöver omprövas och 
anpassas till förändrade förutsättningar i en process. Ledningen och övrig personal måste 
på så sätt samverka och ta ett gemensamt ansvar för den interna kontrollmiljön. 
(Marklund, Persson & Westerback, 2000)    
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3.1.2 Ansvars- och arbetsfördelning  
 
Ansvars- och arbetsfördelning är ett viktigt verktyg i den interna kontrollen och attest- 
och rapportsystem behöver vara ändamålsenliga. Exempelvis innebär det att en och 
samma person inte skall hantera en transaktion i alla led, det vill säga besluts- och 
behörighetsattesterare får ej vara samma person. En förutsättning för god intern kontroll 
får man genom att kombinera ansvars- och arbetsfördelning med olika kontrollmoment så 
som behörighetskontroller och löpande avräkningar etc. Syftet är att säkerställa 
fullständighet och riktighet samt att bara godkända transaktioner behandlas i 
verksamheten. Utformningen av den interna kontrollen påverkas bland annat av 
verksamheternas storlek, vilken typ av verksamhet som bedrivs samt tillgängligheten av 
IT-stöd.(Damberg, 2001)  

3.1.3 Helhetssyn på Intern kontroll 

Omvärld

Lagar & förordningar

Ledning 
Styrning

Strukturer Styrprinciper

Vision & mål

Resurser

Processer

Resultat 
och effektivitet

IN UT

Krav & behov

Kontroll

________________________________________________________________________ 

Figur 1: Intern kontroll – Styrning – ansvarsutövande 

Källa: Haglund, Sturesson & Svensson, 2001 s 20 
 
Figuren ovan visar en helhetssyn på den interna kontrollen. Intern kontroll och ekonomi-
/verksamhetsstyrning är två begrepp som integrerar varandra. Syftet med ledning och 
styrning är att kunna påverka individerna i organisationen så att de arbetar efter 
måluppfyllelse, med andra ord att verksamheten bedrivs effektivt. Den vanligaste 
metoden för styrning är genom olika styrdokument, policys och ekonomistyrprinciper. 
Styreffekten uppnås ej om det inte görs någon kontroll av att styrdokumenten efterföljs. 
(Haglund, Sturesson & Svensson, 2001) 
 
Kommunal verksamhet har krav och behov från invånarna medan företagen har från 
ägare och övriga intressenter. Vad som händer i omvärlden är en annan viktig faktor som 
behöver analyseras för att kunna sätta upp relevanta mål i verksamheten. Lagar och 
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förordningar är också en påverkande faktor för den interna kontrollen. Ledningen har en 
viktig roll i verksamheten och det är dem som ser till att ansvaret och resurser fördelas så 
att strukturen i verksamheten blir så ändamålsenlig som möjligt. För att säkerställa att 
verksamheten bedrivs effektivt krävs det att det finns olika processer för utveckling av 
ledning, personal samt för organisationen i helhet. Styrning handlar om att planera, 
samordna, följa upp och kontrollera och förhoppningen är slutligen att resultatet/effekten 
överensstämmer med de angivna målen. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 

3.2 Regelverk, normgivare & organisationer  
 
Det finns lagar och regelverk som direkt påverkar den interna kontrollen i de undersökta 
organisationerna. De båda förvaltningarna skall följa Kommunallagen och Borås Stads 
redovisningsreglemente medan de båda företagen skall tillämpa aktiebolagslagen. 
Eftersom Parker Hanifinn tillhör en amerikansk koncern skall de dessutom följa 
Sarbanes-Oxley Act.   

3.2.1 Kommunallag  
 
Enligt Kommunallagen 6:e kap 1§ skall ”Kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet” (Kommunallag 1991:900)   
 
Nämnderna skall enligt kommunallag 6:e kap 7§  

”Var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt 
tillfredställande sätt” (ibid) 

3.2.2 Borås Stads redovisningsreglemente  
 
I redovisningsreglementet för Borås Stad sägs följande angående intern kontroll: 
 
Enligt § 2 i redovisningsreglementet "skall styrelsen och övriga nämnder och styrelser 
svara för att det finns en ändamålsenlig och praktiskt uppbyggd intern kontroll". Varje 
nämnd har sedan ett eget ansvar för att se till att en god intern kontroll skapas. Dessutom 
bör de anta anvisningar för hur den interna kontrollen skall utformas och följas upp. 
(Borås Stad, 2009a) 
 
Enligt 2 §, punkt 3 ”skall Kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser skall 
upprätthålla en tillräcklig kontroll av bokföringen.” Med det här menas att redovisningen 
skall vara ändamålsenlig för såväl styrning som uppföljning av Borås Stads ekonomi. 
Den skall även inkludera kontroller som på ett rationellt och effektivt sätt säkerställer att 
redovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska och finansiella 
ställning. (ibid)  
 

- 12 - 



 

”23 § Kommunstyrelsen ansvarar för att 
1. organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas 

och förvaltade tillgångar skyddas. ”(ibid)  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret men nämnderna ansvarar för att den 
interna kontrollen genomförs och fungerar på ett ändamålsenligt sätt inom deras 
förvaltningsområde.  

3.2.3 Aktiebolagslagen & FAR SRS 
 
Enligt aktiebolagslagen 8:e kap 4§ skall:  
 

”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.” 
(Aktiebolagslagen 2005:551)  
 

Det är med andra ord ledningen i de privata företagens ansvar att se till att den interna 
kontrollen fungerar i verksamheten. (Damberg, 2001) 
 
Det har under åren uppkommit flera olika definitioner av intern kontroll. Bransch 
organisationen för revisorer och rådgivare (FAR SRS) i Sverige har under lång tid knutit 
an till aktiebolagslagens definition:  
 

”Kontrollen över bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner 
som säkerställer:  
• Att redovisningen blir riktig och fullständig samt  
• Att bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuella 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och 
VDs intentioner.” (ibid) 

3.2.4 Sarbanes-Oxley Act (SOX-lagstiftningen) 
 
Sarbanes-Oxley Act (SOX-lagstiftningen) är en amerikansk lag från år 2002 som gäller 
för alla företag som är noterade på den amerikanska börsen. Lagen kom till efter att en 
rad uppmärksammade skandaler i USA lett till att företag gått i konkurs. Den innebär att 
företagens VD och finanschefer har ett personligt ansvar och måste intyga att det som står 
i redovisningen är korrekt. Felaktig information kan i värsta fall leda till långa 
fängelsestraff och höga böter. SOX-lagstiftningens primära syfte är att de noterade 
bolagen skall öka den interna kontrollen för att på så sätt öka investerares och 
aktieägarnas förtroende. (COSO 2009c)  
 

- 13 - 



 

3.3 COSO-modellen  
 
En kommitté i USA vid namn The Committee of Sponsoring Organizations of the 
treadway commission (COSO) med representanter från näringslivet har gemensamt tagit 
fram en generell definition som kan användas av alla intressenter och som omfattar alla 
slags företag och organisationer. COSOs definition har fått stort internationell spridning 
och lyder:  
 

”Intern kontroll är en process genom vilken företagets styrelse, ledning och 
annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås på 
följande områden 
• Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet 
• Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet  
• Efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar.” 
(Damberg, 2001) 

 
Den amerikanska kommittén COSO bildades 1985 för att stödja arbetet emot bedrägeri i 
den finansiella rapporteringen. Den nationella kommittén sponsras gemensamt av fem 
stora amerikanska yrkesorgansiationerna vilka bland annat är The American Accounting 
Association (AAA) och The American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA). (COSO,2009a) De kom år 1992 ut med en rapport där de definierar begreppet 
intern kontroll, föreslår en struktur på hur den kan utformas och ger en beskrivning av de 
komponenter som ingår. På grund av flera stora skandaler i USA i slutet av 90-talet och 
början av 2000-talet påbörjade COSO ett nytt projekt som år 2004 mynnade ut i 
rapporten Enterprise risk management. Syftet med rapporten var att skapa ännu större 
fokus på att hantera och förutse risker i en verksamhet för att på så sätt kunna förhindra 
att nya skandaler inträffar. COSO-modellen lämpar sig bra för så väl privat som offentlig 
verksamhet, vilket också är en av anledningarna till att den fått stor genomslagskraft. 
Enligt COSO-modellens synsätt är huvudsyftet att den interna kontrollen skall ge 
tillräcklig säkerhet så att målen som satts i verksamheten uppnås. För att nå dessa mål bör 
företaget beakta och ta hänsyn till de kontrollkomponenter som ingår i COSO-modellen, 
vilka är; kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information/kommunikation och 
tillsyn. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 
 

- 14 - 



 

 
______________________________________________________________________________________ 

Figur 2: Helhetsbild av COSO-modellen 

Källa Haglund, Sturesson & Svensson, 2005, s 64 
 

3.3.1 Kontrollmiljö 
 
Kontrollmiljön utgör grunden för de övriga komponenterna som ingår i COSO-modellen. 
Verksamhetens kontrollmiljö formas och skapas av människorna, det vill säga 
personalen, och hur de samverkar. Viktiga faktorer är personalens kompetens, hur de 
sociala relationerna ser ut, men även om en öppen dialog tillåts och hur oegentligheter 
hanteras. Kontrollmiljön är även beroende av de regler, policydokument och 
målsättningar som finns och är uppsatta i verksamheten. I den här komponenten ingår 
även ansvar- och befogenhetsfördelning som skall vara tydligt definierade. För att en 
verksamhet skall kunna påverka samt utveckla sin kontrollmiljö bör fyra olika aspekter 
beaktas, nämligen det sociala, administrativa, politiska och det tekniska systemet. Det 
sociala systemet behandlar personalen och innefattar faktorer såsom erfarenhet, 
kompetens, attityd och värderingar etc. Reglementen, policydokument samt ansvars- 
befogenhetsfördelning ingår och beaktas i det organisatoriska och administrativa 
systemet medan det politiska systemet belyser den politiska styrningen samt hur chefer 
och ledare agerar. Sist men inte minst så bör även det tekniska systemet beaktas, vilket 
utgörs av de system och program som används i verksamheten. (Haglund, Sturesson & 
Svensson, 2005) 

3.3.2 Riskanalys  
 
Det finns alltid en risk för att oväntade situationer skall inträffa i en verksamhet. Intern 
kontroll omfattar även att förutsäga och analysera risker och därmed föreslå eventuella 
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åtgärder för att minimera riskerna. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001). Det finns 
dock inget system som kan garantera att alla fel eller brister upptäcks, det vill säga det 
finns ingen möjlighet att eliminera samtliga risker, utan ett visst risktagande måste 
naturligtvis accepteras. (Ionescu, 2007b) Kontrollsystemet behöver anpassas till olika 
faktorer, det kan vara verksamhetens art, omfattning, utrustning och personalresurser. 
Med andra ord skall kontrollrutinerna vara skräddarsydda till de aktuella förhållandena 
som råder i organisationen. (Marklund, Persson & Westerback, 2000)    
 
Risk kan påverka många verksamhetsområden, såsom strategi, verksamhet, ekonomi, 
teknik och miljö. Det kan exempelvis vara förlust av nyckelpersoner, kraftig minskning 
av finansiella och andra resurser eller allvarliga störningar i information och 
kommunikationsflödet. (Ionescu, 2008) Det viktigaste är inte metoden som identifierar 
riskerna, utan det är att beakta faktorerna som bidrar till att riskerna ökar. Exempel på 
dessa faktorer kan vara personalens kompetens, nya administrativa system, förändringar i 
lagstiftning, tidigare erfarenheter av riskbedömning m.m. Riskbedömningens syfte är att 
upptäcka risker innan de inträffar och på så sätt skall kontrollprocessen fokusera främst 
på de områden där risken är högst. Risker kan delas upp i två kategorier, externa risker 
och interna risker. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001) 
 
Externa risker  
Externa risker består bland annat av omvärldsrisker, det kan vara regeringen, riksdagen 
eller andra externa aktörers beslut som påverkar verksamheten negativt. För att kunna 
göra en bedömning av dessa risker krävs en omvärldsanalys, det vill säga att övervaka 
aktuella trender och tendenser inom ekonomi, politik, teknik och näringsliv. Den 
finansiella risken innebär att verksamheterna måste ta hänsyn till aktuella likviditetsrisker 
och kreditrisker i omvärlden. De IT-baserade riskerna är en av de viktigaste externa risker 
att beakta, exempelvis att obehöriga personer gör intrång i system. (ibid)    
 
Interna risker  
Informationssystemens tillförlitlighet, personalens erfarenhet, kompetens och 
organisationsförändringar är exempel på faktorer som påverkar de interna riskerna. 
Inneboende risker är de som uppstår beroende på vilken art verksamheten är av och de är 
risker som alltid kommer att existera i verksamheten. Exempel på verksamhetsrisker är 
risken att verksamheten inte når uppsatta mål samt att organisationen inte bedrivs på ett 
kostnadseffektivt sätt. Redovisningsrisker innebär att risken för att räkenskaper inte ger 
en rättvisande eller tillförlitlig bild av verksamheten, vilket kan bidra till att felaktiga 
beslut fattas. Redovisningsrisker kan också bestå av olika typer av oegentligheter, 
exempelvis att personal gör privata inköp och att beslut fattas av obehöriga personer etc. 
Genom att bygga in kontrollaktiviteter i rutiner och system kan dessa risker förhindras 
och motverkas. De IT-baserade riskerna innebär bland annat att obehörig personal ej skall 
få tillgång till viss elektronisk information. För att minimera de IT-baserade riskerna skall 
all informationen vara spårbar, det skall med andra ord vara möjligt att identifiera 
användaren. (ibid).  
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Väsentlighets- och riskbedömning  
En väsentlighets- och riskbedömning är viktig att genomföra då den klargör vilka hot 
som finns i verksamheten samt vilka risker som är påverkbara och opåverkbara. I 
väsentlighets- och riskbedömningen skall det även redogöras hur olika risker påverkar 
organisationens möjligheter att nå fastställda mål. (ibid) Samtliga risker skall bedömas 
utifrån målen för verksamheten; operationella mål och finansiella rapportmål. 
Verksamheten måste därmed kontinuerligt analyseras för att säkerställa att målet uppnås. 
(Damberg, 2001)  
 
Väsentlighet kännetecknas av ekonomiska, mänskliga, tekniska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser som kan uppstå vid fel eller brister i olika processer. Risk innebär 
sannolikheten för uppkomsten av fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Intern 
kontroll skall i första hand fokusera på väsentliga områden där det finns risk, det vill säga 
prioritera områden där det finns allvarliga fel som medför stora konsekvenser. (Haglund, 
Sturesson & Svensson, 2001) Syftet med en riskbedömning är att identifiera 
organisatoriska risker, analysera sannolikheten för händelserna i förhållande till 
konsekvenserna. Kontroller skall införas där de förväntade fördelarna väger mer än 
kostnaderna för att förebygga risken. (Savage, 2008) Det vill säga att verksamheten måste 
ständigt göra en bedömning mellan kostnaden för att uppnå tillräcklig kontroll och 
kostnaden för den felrisk som kontrollerna syftar till att eliminera eller minska. 
(Marklund, Persson & Westerback, 2000)   
 

Kostnad

Kontroll

Riskerad förlustkostnadKontrollkostnad

 
________________________________________________________________________ 
Figur 3: Intern kontroll I ett optimalt läge 

Källa: Borås Stad 2009a  
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En väsentlighet och riskbedömning skall innehålla:  
 

 En uppskattning av väsentlighetsgraden av risk (försumbar, lindrig, kännbar, 
allvarlig, mycket allvarlig), 

 En analys där sannolikheten för att något oväntat skall inträffa (osannolik, mindre 
sannolik, möjlig sannolik, mycket sannolik),  

 En redogörelse för hur riskerna skall bearbetas – vad behöver åtgärdas?  
 (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001) 

3.3.3 Kontrollaktiviteter  
 
Den tredje komponenten som ingår i COSO-modellen är kontrollaktiviteter; vilket är de 
åtgärder som tillämpas för att motverka, minimera och i vissa fall till och med eliminera 
en risk. Det kan även handla om att ligga steget före och säkerställa en beredskap över 
hur verksamheten skall agera om en viss händelse inträffar. (Haglund, Sturesson & 
Svensson, 2005) Kontrollaktiviteter är med andra ord de olika mått och steg som skall 
bidra till att de uppsatta målen i verksamheten inte äventyras. (Damberg, 2001). 
Utformningen av kontrollaktiviteterna skall ske i förhållande till den riskanalys som 
genomförts samt till den kontrollmiljö som råder. Syftet är att aktiviteterna skall stödja de 
tre huvudmålen med den interna kontrollen som kan utläsas i COSOs definition av intern 
kontroll som vi tidigare nämnt. Man skiljer på direkta och indirekta kontrollaktiviteter. 
De direkta riktar sig mot en bestämd rutin eller process för att motverka, minimera eller 
eliminera risk medan de indirekta syftar till att motverka att risken ens uppstår, vilket 
sker genom kompetensutveckling och informationsinsatser etc. Kontrollaktiviteterna kan 
även delas in i resultat- respektive rutinorienterade kontroller. (Haglund, Sturesson & 
Svensson, 2005) 
 
Resultatorienterade  
Huvudsyftet med de resultatorienterade kontrollerna är att de skall säkerställa en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att säkerställa en ändamålsenlig 
verksamhet krävs en god verksamhetsstyrning där man skapar ett samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat samt effekter. För att skapa detta samband krävs att 
mål har formulerats och att dessa kan brytas ner i delmål som både kan mätas och följas 
upp. Vidare krävs även utvecklade budget-, kalkyl och uppföljningssystem, tillförlitlig 
och rättvisande redovisning samt ett rapporteringssystem som kan generera relevant 
information till beslutsfattare och uppföljningsansvariga. (ibid)  
 
 

Resursåtgång Prestationer Resultat Effekter 

________________________________________________________________________ 

Figur 4: Samband mellan resurs och effektivitet 

Källa: Haglund, Sturesson & Svensson, 2005, s 49 
 

- 18 - 



 

En organisations struktur och hur decentraliserad befogenhet - och ansvarsfördelningen är 
i verksamheten är två viktiga faktorer när styrningen formas. I själva styrningsprocessen 
är ofta ambitionen att balansera ekonomi, prestation och kvalitet. Balanserat styrkort är 
ett föredömligt hjälpmedel för detta och att se sambandet mellan dessa tre, det vill säga 
ekonomi, prestation och kvalitet, är en förutsättning för att skapa en god intern kontroll i 
en verksamhet. För att säkerställa att en organisation är effektiv och fungerar på avsett 
sätt måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det skall finnas en genomtänkt och 
dokumenterad ansvars-och befogenhetsfördelning, tydliga och mätbara mål, 
dokumenterade rutinbeskrivningar samt en anpassad kompetensnivå där berörd personal 
är väl insatt i de rutiner och uppgifter som finns i verksamheten. (ibid)  
 
Rutinorienterade  
De rutinorienterade kontrollerna handlar om att ta fram rättvisande räkenskaper samt att 
bringa säkerhet i de system och rutiner som finns. Rättvisande räkenskaper syftar till att 
säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. (ibid) Säkerhet i system och 
rutiner handlar främst om att förhindra att förluster sker på grund av avsiktliga eller 
oavsiktliga fel. (Ionescu, 2008) Detta kan exempelvis göras genom att se till att ingen 
person ensam sköter en ekonomisk transaktion från början till slut eller att ett arbete som 
utförts av en befattningshavare genomgår en oberoende kontroll av någon annan. Olika 
kontrollmoment som finns är löpande avstämningar, behörighetskontroller av olika slag 
och fysisk kontroll i form av inventering etc. Säkerhet i system och rutiner syftar även till 
att kontrollera att exempelvis inköpsriktlinjer och andra verksamhetsspecifika riktliner 
följs. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 

3.3.4 Information och kommunikation  
 
En fungerande information och kommunikation är en viktig förutsättning för en effektiv 
intern kontroll. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001) Verksamheten behöver ha 
tillgång till relevant, fullständig, tillförlitlig och korrekt information för att på ett effektivt 
sätt kommunicera med den interna organisationen, men även med den externa omvärlden 
så som kunder och övriga intressenter. (Ionescu, 2007a) Fokus ligger därmed på att ha 
kontroll över verksamheten, olika processer samt resurser. Ledningens uppgift är att se 
till att informationen på olika nivåer kommer fram och att informationen som krävs för 
att styra, följa upp och rapportera finns tillgänglig. I rapport- och uppföljningssystem är 
det viktigt att beakta om relevant information angående verksamhetens ekonomi, kvalitet 
och prestationer är identifierad samt om den informationen är rätt distribuerad till rätt 
mottagare i rätt tid. Det är även väsentligt att redogöra för om systemen är aktuella och 
kontinuerligt uppdaterade samt att det finns ansvariga utsedda för att bevaka rutiner kring 
informationsflödena. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001) 
 
Intern kommunikation skapar och ger medarbetarna stöd för förståelsen för de 
genomförda kontrollmålen, olika processer samt de enskildas ansvarsuppgifter på alla 
nivåer inom organisationen. Extern kommunikation innebär att verksamheten 
kommuniceras med externa intressenter och det kan exempelvis vara uppnående av olika 
finansiella rapporteringsmål. (COSO, 2009c) Det är viktigt att den externa 
kommunikationen fungerar i kommuner och landsting då de ständigt skall kunna svara 
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upp mot högt ställda krav på information och kommunikation med invånare och brukare 
av olika tjänster samt övriga intressenter. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001) 
Informationstekniken utvecklas ständigt, organisationer har blivit alltmer beroende av 
datoriserade informationssystem för att bedriva verksamheten och att bearbeta, 
underhålla och rapportera väsentlig information. (Ionescu, 2007b) 

3.3.5 Tillsyn 
 
Den femte och sista komponenten i COSO-modellen är tillsyn. Tillsyn är synonymt med 
övervakning och innebär helt enkelt att övervakning och utvärdering av kontrollsystemet 
sker kontinuerligt. Med tanke på att omvärlden förändrar sig i allt snabbare takt har 
tillsynen blivit allt mer viktigare. Den leder till en kvalitetssäkring av verksamhetens 
viktiga rutiner och processer. Genom att analysera de kontroller och system som finns i 
verksamhetens rutiner och processer, kan organisationen säkerställa att dessa grundat sig 
på den riskbedömning som genomförts. Syftet med tillsynen är att den skall resultera i 
förbättringsförslag som i sin tur skall leda till att stärka styrningen samt den interna 
kontrollen i verksamheten. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 
 
Riktlinjerna för övervakning är utformade för att hjälpa organisationer att identifiera var 
de har en effektiv övervakning och hur de kan använda den för att uppnå största möjliga 
nytta. Dessa riktlinjer är även till för att identifiera mindre effektiv övervakning och på så 
sätt kunna komma med förbättringsförslag och applicera dessa. I båda dessa fall kan 
kontrollsystemet förbättras vilket ökar sannolikheten för att organisationens uppsatta mål 
kommer att uppnås. När tillsynen utformats och genomförts på lämpligt sätt har det visat 
sig att organisationer blir mer benägna att:  
 

• Upptäcka och rätta till problem som uppstått i den interna kontrollen i god tid. 
• Producera mer exakt och tillförlitlig information som ligger till grund för 

beslutsfattande.  
• Regelbundet testa och utvärdera verksamhetens befintliga system.  

(COSO,2009b)      
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4 Empiriskt undersökningsområde  
Kapitlet tar upp intervjuerna från respektive respondent utifrån COSO– modellen. 
Intervjuerna baseras på de frågeformulär som finns bifogat till uppsatsen. 

4.1 Lokalförsörjningskontoret   
 
Vår respondent  Marie Johansson 
Befattning:   Ekonom   
Datum    09-04-23 
 
Lokalförsörjningens uppdrag är att ansvara för all lokalförsörjning för kommunens 
verksamhet, exempelvis nybyggnader, planerat underhåll och förvaltning av fastigheter 
samt anläggningar. Nämnden ansvarar även för skogsförvaltningen, jakt och fiske samt 
kalkning av försurade sjöar och vattendrag.  

4.1.1 Kontrollmiljö  
 
Lokalförsörjningskontorets organisationsstruktur är uppbyggd genom att 
förvaltningschefen har det övergripande ansvaret. Förvaltningschefen har ansvaret för 
stabsenhet, skogsavdelning och fastighetsavdelning som totalt består av ungefär 110 st 
medarbetare, varav ca 60 personer är OSA-anställda (offentligt skyddat arbete).  
Stabsfunktionen består av förvaltningen och kontorets gemensamma administration, med 
andra ord består den av; administrativ enhet, personal/information, nämndadministration 
och IT-stöd. Skogsavdelningen kan sedan delas in i tre olika under avdelningar, vilka är; 
skogsenhet, naturvårdsenhet och OSA-enhet. Fastighetsavdelningen utgörs av 
hyresenheten, förvaltningsenheten och byggenheten. 

  
________________________________________________________________________  
Figur 5: Lokalförsörjningskontorets organisationsschema  

Källa Borås Stad, 2009b  
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Lokalförsörjningskontoret är certifierad enligt ISO 9001 (kvalité) och ISO 14001 (miljö) 
och har på så sätt många interna kontroller inbyggda i systemet. Enligt vår respondent 
fångar verksamhetssystemet upp många viktiga moment i verksamheten. I 
verksamhetssystemet finns till exempel en befattningsbeskrivning för varje tjänst där det 
framgår medarbetarens arbetsuppgifter, ansvarsområde och befogenheter. Enligt 
Johansson skall den dokumentationen ej vara för detaljerad för att den inte skall bli 
inaktuell på kort tid.  
 
Förvaltningen följer specifika lagar och regler, det finns en laglista för hela verksamheten 
inbyggt i ISO-systemet. På Notisum, rättsnätet som numera alla medarbetare med 
personalansvar använder sig av finns lagar, förarbeten, myndighetsnormer, rättsfall, 
europarätt och laglistor. Medarbetaren har definierat vilka eller inom vilka områden 
denne måste hålla sig uppdaterad inom. Det kommer sedan ett mail så fort det har skett 
någon ändring eller uppdatering av lagarna. Detta är ett mycket smidigt sätt att hålla sig 
ajour på. På senare tid har ökade lagkrav ställts på förvaltningen, det är framför allt inom 
förvaltning och byggområdet. De anställda måste där genomgå en specifik utbildning för 
att få behörighet att utföra arbetet.  Förvaltningen följer även internt uppsatta policys och 
verksamhetsvärderingar, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsplan. 
Kommunstyrelsen kan även ge anvisningar angående hur verksamheten skall bedrivas, 
det kan exempelvis vara att verksamheten skall arbeta mot en konjunkturanpassad 
budget.  

4.1.2 Riskanalys  
 
Risk- och väsentlighetsbedömningar görs regelbundet i verksamheten. Om de upptäcker 
någon risk är nästa steg att göra en bedömning av risken och om det är värt att vidta några 
åtgärder för att minimera risken. Det kan exempelvis vara byggprojekt eller markarbeten 
där det är svårt att i förväg förutse vilka risker som kan uppstå.  
 
Förvaltningen har ofta samarbete med Sp (Sveriges tekniska forskningsinstitut) i många 
fall. Det kan till exempel vara en fråga i en fuktskadad fastighet där det gäller att reda ut 
om vad som är bäst, om de skall riva eller reparera. De gör tillsammans en bedömning på 
vad som är mest kostnadseffektivt och vad som går att åtgärda samt beaktar olika 
alternativ som dyker upp.  
  
Några av Lokalförsörjningskontorets övergripande mål är att förebygga att olyckor 
inträffar samt begränsa sårbarheten och öka tryggheten i samhället. De gör därför en risk- 
och sårbarhetsanalys. Förvaltningen ingår i ett samarbete med Borås räddningstjänst när 
det gäller olika krisområden och planer. Exempelvis arbetar de med robusthet, vilket 
innebär en kartläggning över hur länge fastigheterna klarar sig med reservkraft och 
reservaggregat.  
 
En annan riskfaktor uppstår när nyckelpersoner blir sjuka en längre tid. Enligt Johansson 
är det svårt att ersätta dessa personer och ställer större krav på dem som är kvar i 
verksamheten. Om nyckelpersoner är borta under en längre period finns det ingen som 
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kan svara på de frågor som berör dennes ansvarsområde. Förvaltningen försöker dock 
ständigt att arbeta mer integrerat för att lösa det problemet. Johansson menar att det tar tid 
och att man måste prioritera och försöka sätta sig in i någon annans arbetsuppgifter. Det 
tar exempelvis lång tid innan man blir skicklig på hyreslagar, olika kontrakt och olika 
investeringar.  
 
Externa risker som påverkar verksamheten kan till exempel vara den ekonomiska krisen 
som bidrar till att förvaltningen får mindre budget och på så sätt högre besparingskrav. 
Förvaltningens besparingar handlar mycket om att omförhandla avtal, de kan göra väldigt 
stora avtal med många fastigheter och kan på så sätt förhandla sig till ett bra pris.  
 

4.1.3 Kontrollaktiviteter 
 
När det gäller beslut och behörighetsattestering följer Lokalförsörjningskontoret en 
fastställd delegationsordning. När det exempelvis kommer en ny attestansvarig tar de 
först upp det i nämnden, sedan skriver den nya attestansvarige på ett namnprov där det 
bland annat finns definierat vilket ansvar personen har. Oftast sker attesteringen direkt 
via datorn med en inloggning och lösenord. De har som mål att minst två personer skall 
attestera en leverantörsfaktura det vill säga tvåhandsprincipen. De utför även manuella 
kontroller där de exempelvis granskar om syfte och deltagarförteckning finns definierat 
på fakturor som berör kurser och konferenser. De genomför även en kontroll av nya 
leverantörer. Detta görs genom att de skickar en förfrågan till skatteverket angående 
leverantörens organisationsnummer och f-skatt.     
 
Lokalförsörjningskontoret har en person som arbetar med IT-frågor för att säkerställa att 
systemen fungerar. Det är den personen som sköter all kommunikation med exempelvis 
ADK-data, som är den centrala dataavdelningen i Borås Stad.  
 
Förvaltningens verksamhetsmål för år 2009 omfattar olika områden så som 
nöjdkundindex, oljeavveckling, produktivitet samt nöjdmedarbetarindex. Samtliga mål 
för organisationen finns i kvalitetssystemet och där finns det även definierat vem som har 
ansvaret för respektive verksamhetsområde. De som är budgetansvariga har exempelvis 
prognoser tre gånger per år och fastställer en slutlägeprognos. Där finns det en preliminär 
årsbudget och en besparingsbudget samt en överblick över hur förvaltningen ligger till i 
förhållande till budgeten. Det finns även beskrivet vilka fastställda delmål som finns, en 
handlingsplan över hur de skall uppnås och hur väl de ligger till i processen. De gör 
därefter en riskbedömning av eventuella avvikelser i samband med avstämningarna och 
prognoserna. Genom att arbeta på det här sättet har de regelbundet uppföljning av målen 
och budgeten för varje budgetansvarig och säkerställer att de inte missar något under 
resans gång.  
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4.1.4 Information/kommunikation  
 
Lokalförsörjningskontoret använder sig mycket av Borås Stads intranät där de lägger upp 
information till medarbetarna. Mailen används i första hand vid akuta ärenden. Alla 
anställda kan nå ISO-systemet (verksamhetssystemet) och ekonomisystemet via 
intranätet. Där finns också länkar till de vanligaste förekommande systemen 
förvaltningen använder. 
 
De som jobbar i skogen har fått egna bärbara datorer för att underlätta kommunikationen, 
de behöver på så sätt inte komma in till kontoret för att få information och kan således 
använda sig av den kommunikationsvägen. Chefer på skogsavdelningen behöver inte 
heller använda lika mycket av sin tid till att åka runt får att nå informationsmottagarna 
som tidigare. Förvaltningen har publicerat alla policys och styrdokument som berör 
Lokalförsörjningskontoret på intranätet. Alla kommunanställda kommer åt intranätet och 
informationen som läggs upp där.  
 
Stabsenheten har arbetsplatsträffar en gång i månanden, där de använder en fastlagd 
dagordning (som också finns med i verksamhetssystemet) att arbeta utifrån. Det kan vara 
vitt skilda mötespunkter som diskuteras. En stående punkt är information från sista 
nämndmötet. Det finns även en ledningsgrupp som träffas en gång i veckan, här ingår 
fem personer. Efter varje möte diskuterar de om det är någonting som behöver informeras 
till samtliga medarbetare eller om det är någonting de absolut inte skall prata om, detta 
för att alla skall ha samma budskap. Det finns också en förstärkt ledningsgrupp som 
innefattar alla med personalansvar på kontoret, dessa har möte ca en gång varannan 
månad.  
 

4.1.5 Tillsyn  
 
En gång i månaden har förvaltningen möte med nämnden. Där tar de bland annat upp 
prognoser för förvaltningen och sammanställningar av ekonomiska resultat och analys 
från de olika avdelningarna. En gång om året tar förvaltningen upp i nämnden ledningens 
genomgång av hela ISO-systemet och redogör för vilka moment de har utfört.  
 
Uppföljning och utvärdering av åtgärder i handlingsplanen gällande risk- och 
sårbarhetsanalysen genomförs första kvartalet varje år och skall även redovisas för 
Kommunstyrelsen. Uppdateringar av policys sker löpande och publiceras på intranätet. 
Det utförs även kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar av verksamhetssystemen. 
Förvaltningen går kontinuerligt igenom rutinerna och genomför en avstämning med 
verksamheten, annars blir det bara en pappersprodukt, enligt Johansson.  
 
Förvaltningen har åtta stycken internrevisorer som granskar varandras avdelningar. 
Ledningsgruppen på lokalförsörjningskontoret kan föreslå vissa moment som de vill att 
internrevisorerna skall granska. Två gånger per år går ledningsgruppen tillsammans med 
ledningens representant (miljö- och kvalitetsansvarig på kontoret) igenom alla avvikelser 
som rapporterats av ISO-systemet. Internrevisorerna skall sedan göra en djupare 
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granskning av avvikelserna och fylla i en speciell blankett som skall ligga till grund för 
uppföljning. Förvaltningen har även två externa revisorer som granskar verksamheten en 
gång per år. 

4.2 Servicekontoret  
 
Vår respondent:  Åke Steinmetz 
Befattning:  Ekonom  
Datum:   09-04-27 
 
Servicekontoret utgör kommunens interna basresurs för den tekniska verksamheten. 
Förvaltningen ansvarar för såväl nyanläggning som drift och underhåll på gator och 
vägar, VA-system, idrottsanläggningar, parker, i samt bygg- och fastighetsservice på 
kommunala fastigheter. Därtill äger och administrerar förvaltningen merparten av 
kommunens maskin- och fordonsinnehav och utför reparationer av dessa i förvaltningens 
verkstad. Servicekontoret arbetar under företagsliknande former i konkurrens med det 
privata näringslivet och har ingen traditionell kommunal budgettilldelning.   

4.2.1 Kontrollmiljö 
 
Förvaltningen består av ca 250 st anställda och det är förvaltningschefen som har det 
övergripande ansvaret. Staben utgörs av två enheter vilka är ekonomi/it och 
personal/organisation kvalitets/miljöutveckling. Servicekontoret består sedan utav fem 
operativa enheter; tryckeri/bud vaktmästeri, anläggning/park/fritid, 
bygg/fastighetsservice, verkstad/förråd och fordon. 
 

Servicenämnden 

Förvaltningschef 

Ekonomi/IT

Personal/
organisation 

Kvarliets/
miljöutveckling

Tryckeri/bud/
vaktmästeri 

Anläggning/park/
fritid Verkstad/förråd Fordon Bygg/

fastighetsservice 

 
________________________________________________________________________
Figur 6: Servicekontorets organisationsschema 

Källa: Borås Stad 2009c  
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Förvaltningen är certifierad enligt ISO 9001 (kvalité) och 14001 (miljö) och har därmed 
samordnat systemen. Servicekontoret kontrollerar sina verksamheter regelbundet och det 
är på så sätt de skapar ordning och reda.  
 
De fastställer årligen en revisionsplan där alla kontroller och rutiner ingår. Planen 
revideras sedan vartannat år. I systemet har Servicekontoret en inbyggd laglista.  Där 
följer och uppdateras de alla lagar och regler som berör verksamheten. En gång per år 
följer de upp lagarna och ser till att de efterföljs. Utbildning av personal sker regelbundet 
och det finns rutiner för hur det skall hanteras.  

4.2.2 Riskanalys  
 
Servicekontoret gör årligen en revisions plan som innehåller en risk- och 
väsentlighetsbedömning. Där kategoriseras de olika riskerna för respektive 
ansvarsområde och följs sedan upp av nämnden en gång per år av.  
  
En av de största riskerna finns i trafiken. Det är en arbetsmiljörisk, där konsekvenserna 
kan bli förödande. Enligt vår respondent kör folk som ”vilda djur” och risken för att bli 
påkörd är påtaglig, i synnerhet då det finns personer som inte respekterar vägspärrar etc. 
En annan risk är när nyckelpersoner blir sjuka en längre tid. Det drabbar tyvärr alla 
organisationer och får negativa konsekvenser. De har haft olika personer som varit borta 
länge och då gäller det att avdelningscheferna går ihop och finner en lösning. Ytterliggare 
en risk är när förvaltningen byter personal på grund av att personalen säger upp sig eller 
går i pension. Risken kan bli extra stor när exempelvis inköpare lämnar förvaltningen.  
De har bra relationer med leverantörerna och när de byter arbete så blir risken 
överhängande att de tar med sig kunderna och leverantörerna till det nya arbetet.   
 
Förvaltningen påverkas av omvärlden och vad som sker i dess omgivning. Det kan 
exempelvis vara den ekonomiska krisen som gör att man måste arbeta utefter en 
besparingsbudget som Kommunstyrelsen fastställt. Ett effektivt sätt att hålla sig inom 
budgeten är att skära ner på kostnader. Det görs aktivt i förvaltningen genom att 
förhandla avtal med såväl kunder som leverantörer.  

4.2.3 Kontrollaktiviteter  
 
Vid besluts- och behörighetsattestering följer Servicekontoret en delegationsordning som 
nämnden fastställt. Där står det bland annat vilka belopp som exempelvis 
avdelningschefen får köpa in och attestera för. Skulle beloppet överskrida beloppsgränsen 
är det förvaltningschefen som får attestera och tillslut är det presidiet, ordförande och 
viceordförande i nämnden som får attestera.  
 
Vid inköp behövs det en beslutsattest som antingen skrivs på för hand eller signeras 
elektronisk via datorn, dessutom krävs det att mer än en person attesterar. De tillämpar 
med andra ord tvåhandsprincipen och har inbyggda kontroller med inloggning och 
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lösenord i sina system. Dessutom har personalen via sin inloggning endast tillgång till de 
moduler som de skall arbeta med.  
 
Servicekontoret har ingen befattningsbeskrivning, det spärrar kreativiteten för personalen. 
Vår respondent uttryckte sig på följande sätt: ”man skall arbeta med det som man behövs 
för och vara så flexibel som möjligt för då kan organisationen bli mycket slagkraftigare”. 
Förvaltningen har verksamhetsmål men de övergripande målen är ekonomi. 
Servicekontoret har som mål att vara självförsörjande och således göra ett nollresultat. 
Sedan har de andra mål såsom miljömål, kvalitetsmål och mål för hur nöjda deras kunder 
är.  Ekonomin och kundnöjdhet följs upp varje månad och mäts i resultatenheterna för 
varje operativ enhet. Enligt vår respondent är det viktigt att verksamheten följs upp varje 
månad och följer den budgeten som har fastslagit.  

4.2.4 Informations och kommunikation  
 
När det gäller förvaltningens information och kommunikation så har de bland annat en 
informationstidning, Servicebladet. Eftersom alla inte har datorer skickas 
informationstidningen hem till samtliga anställda fyra gånger per år. Där skriver de om 
alla möjliga saker, exempelvis om löneavtal, vad de fått för order och om vad som händer 
i förvaltningens samverksansgrupp. Servicekontoret har även gjort nya broschyrer till alla 
operativa enheter och uppdatering av intranätet pågår, vilket enligt vår respondent 
kommer att öka kommunens kännedom om vilka tjänster de kan erbjuda och på så sätt 
öka försäljningen. 
 
Förvaltningen har en mycket platt organisation vilket bidragit till att informations- och 
kommunikationsflödet fungerar tillfredsställande. De olika arbetsgrupperna har 
regelbundet arbetsplatsträffar. Man har också informationsmöten och startmöten när olika 
projekt skall börja. För arbetsträffarna finns en fast dagordning med punkter som skall 
behandlas till exempel ekonomi, verksamhetsfrågor, hälsa samt kvalité och miljö. 

4.2.5 Tillsyn  
 
Servicekontoret har dokumenterade arbetsrutiner som beskriver vad de skall göra. 
Internrevisorn kontrollerar sedan att arbetsrutinerna efterlevs. Rutinerna uppdateras 
kontinuerligt i samråd med internrevisorn vid behov och det händer ibland att de 
uppdateras flera gånger om året.  
 
Vid rapportering och uppföljning ingår det i kvalitetssystemet en avvikelserapportering.  
Där finns en blankett med avrapportering där avvikelser skrivs in. Exempel på avvikelser 
som skall rapporteras är varor som är defekta när de anländer till godsmottagningen. Får 
Servicekontoret in tre felaktiga beställningar från en och samma leverantör skall 
leverantören undersökas och kontaktas för att försäkra sig om att det inte upprepas. 
Skulle problemet kvarstå kommer förvaltningen på sikt att byta leverantör. Enligt 
Steinmetz så kan Servicekontoret agera utifrån det och har ett system för det.  
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4.3 Parker Hannifin AB 
 
Vår respondent:  Jan-åke Axelsson 
Befattning:   Controller  
Datum:   09-04-28  
 
Företaget Parker Hannifin AB har funnits i Borås sedan 1966, då man gick under namnet 
Atlas Copco Monsun Tisun. Parker Hannifins koncern är en världsaktör inom mobil 
hydraulik och har idag ca 60 000 anställda, varav 350 i Borås. De är ett dotterbolag med 
huvudkontor i Cleveland, USA och tillhör koncernen Parker som är noterat på den 
Amerikanska börsen.  
    

4.3.1 Kontrollmiljö  
 
Företaget har en tydlig och klar ansvarsfördelning där avdelningschefen för respektive 
avdelning har det övergripande ansvaret. Det är sedan avdelningschefens uppgift att 
fördela ansvaret till varje enskild medarbetare och se till att saker och ting sköts på ett 
ändamålsenligt sätt i företaget. En viktig förutsättning för att kunna fördela ansvaret är 
enligt vår respondent att personalen besitter den kompetens och kunskap som krävs för 
att sköta sitt arbete. Detta följs därför upp genom att de gör en kravprofil på varje 
position som beskriver vad som krävs för att utföra en viss uppgift. Därefter jämförs det 
med den kompetens personen som utför arbetet har. Upptäcker man att kompetensen inte 
är tillräcklig utbildas personalen för att uppnå en kompetens som ligger i paritet med den 
uppsatta kravprofilen.  
 
Parker Hannifin följer de svenska lagar som finns, men eftersom de tillhör en amerikansk 
koncern måste de även ta hänsyn till amerikansk lagstiftning. De måste till exempel 
redovisa enligt det amerikanska redovisningssystemet vilket innebär att de måste bokföra 
enligt de principer som ingår i US-GAAP. Parkerkoncernen är dessutom börsnoterade på 
den amerikanska börsen och är därför skyldiga att följa SOX lagstiftningen. SOX är som 
vi tidigare nämnt en amerikansk lag från år 2002 som stiftades på grund av en rad 
uppmärksammade företagsskandaler såsom Enron- skandalen och syftar till att öka den 
interna kontrollen. Parker Hannifins dokumentation grundar sig på SOX 
rekommendationer. Till en början var det enligt Axelsson väldigt tidskrävande och tog 
många hundra timmar att dokumentera, men det har visat sig leda till att den interna 
kontrollen förstärkts vilket varit mycket positivt. Revisionen av SOX görs varje år på 
våren för att säkerställa att den är utförd före årsbokslutet som skall vara klar den sista 
juni. 
 
Enligt Axelsson finns det även en mängd policys inom Parker Hannifin. Dessa är 
specifika för företaget och ger en beskrivning över hur olika saker skall skötas. De har 
exempelvis policys för IT och miljö vilka indirekt fungerar som en intern kontroll. Vår 
respondent poängterade även att personalens värderingar och attityder är två viktiga 
faktorer och att det därför finns en personalpolicy. Det innebär att all personal måste 
genomgå en utbildning i etiska regler där det diskuteras hur personalen skall hantera och 
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agera i situationer som uppstår. Exempelvis vilket förhållningssätt man skall ha gentemot 
sina medarbetare. Varje kvartal kommer Parker Hannifin ut med nya påminnelser som 
belyser områden som handlar om trakasserier av alla typer och som inte tillåts i någon 
form. 
 

4.3.2 Riskanalys  
 
I företaget arbetas det aktivt med att identifiera risker och SOX-lagstftningen har lett till 
ökat fokus på detta. SOX är enligt Axelsson ett bra hjälpmedel för att identifiera och 
kontrollera risker i verksamheten. I Parker Hannifins process att skapa en SOX 
dokumentation diskuterades och klassificerades olika tänkbara risker i organisationen. De 
använde sig då enligt vår respondent av COSO-modellen och dess tillhörande 
komponenter. Företagets dokumentation beskriver vad organisationen gör där risker finns 
och är beskrivna utifrån en riskbedömning.  
 
Parker Hannifins största risk skulle vara att flera av deras största kunder inte vill handla 
av företaget längre vilket skulle få negativa konsekvenser. På kort sikt är dock risken för 
att bli av med kunder liten. På grund av att de inte tillverkar produkter som är 
standardiserade blir det en lång process för kunderna att hitta alternativa leverantörer. Det 
handlar enligt Axelsson om cirka två år innan kunden helt och hållet har bytt leverantör. 
Parker Hannifin har arbetat fram en så kallad Bussiness Continue Plan där det finns en 
beredskap för vad man skall göra om de största riskerna skulle aktualiseras exempelvis 
om fabriken brinner ner, om det händer något allvarligt i verkstaden eller om en 
leverantör går i konkurs. 
 
Risken för Parker Hannifin är egentligen att deras kunder, som är återförsäljare, inte får 
sålt produkterna. Det i sin tur gör att företagets leverantörer inte får in pengar och därmed 
riskerar att gå i konkurs. Vissa av deras leverantörer är svåra att ersätta och en konkurs 
skulle ställa till det för Parker Hannifin i Borås. De påverkas med andra ord mycket av 
omvärlden och vad som händer där. Ett starkt bevis som talar för detta är den rådande 
finanskrisen som lett till minskad försäljning och betydande personalnedskärningar i 
organisationen. De har nästintill halverat arbetsstyrkan det senaste året från att i början av 
2008 varit cirka 500 anställda till att nu år 2009 vara ungefär 350 st. Även om företaget 
inte kunnat förutspå krisen så har de ändå haft viss beredskap när det gäller personal. Vår 
respondent berättade att de hade ungefär 120 stycken personer inhyrda vilket underlättat 
processen att göra sig av med personal när orderingången avtog. ”Det kostar lite extra att 
ha inhyrd personal, men är värt det när efterfrågan avtar och personalstyrkan behöver 
reduceras” som Axelsson uttryckte det. 
 
Företaget har även en del nyckelpersoner i verksamheten och ytterligare en risk skulle 
vara om någon av dessa skulle vara borta från arbetet en längre tid. De har därför en 
övergripande plan över hur de skall agera om dessa personer blir sjuka, slutar eller i 
värsta fall avlider, en så kallad efterträdarplan. I planen finns såväl kortsiktiga som 
långsiktiga åtgärder.  
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Även myndigheter kräver att företaget har koll på risker och att egenkontroll sker på 
miljö och kvalitet etc. De har strikta krav på hur mycket utsläpp de får ha och vilken 
kvalitet deras produkter skall ha vilket kräver att organisationen har en beredskap om 
något oförutsett skulle inträffa. 

4.3.3 Kontrollaktiviteter  
 
För att minimera att oegentligheter uppstår har Parker Hannifin en tydligt definierad 
attestinstruktion. Där finns beskrivet vem som ansvarar för vad och vem som har 
behörigheten att exempelvis attestera fakturor eller göra inköp. Där står även klart och 
tydligt vilka belopp och typ av ärende det handlar om. Grundprincipen är att det alltid 
skall vara två personer inblandade i denna process. Med tanke på den rådande 
finanskrisen som bidragit till minskad försäljning på Parker Hannifin har ett tillägg gjorts 
i attestinstruktionen där alla utgifter över ett visst belopp skall godkännas av 
fabrikschefen, allt för att inte dra på sig onödiga utgifter. Den innehåller även 
instruktioner för vad de får göra och inte göra i verksamheten i Borås. De får till exempel 
inte sälja fastigheter eller göra större investeringar utan att de har styrelsens 
godkännande. 
 
De lägger väldigt stor vikt på behörigheter i datasystemen där vissa kombinationer av 
behörigheter är förbjudna. För att försäkra sig om att dessa behörigheter efterlevs finns ett 
särskilt kontrollprogram som körs varje månad och som resulterar i en rapport som visar 
hur många otillåtna kombinationer som uppstått. Dessa bearbetas sedan och hinder byggs 
in för att förfarandet inte skall upprepas. 
 
I verksamheten finns en mängd uppsatta mål. De har finansiella mål, det vill säga att de 
skall nå en viss avkastning, vilket mäts på två sätt. För det första mäts det genom vinsten 
i procent av försäljning och för det andra genom vinst i procent av kapitalet. De har även 
mål på leveranssäkerhet, hur mycket de levererar i tid, kvalitet samt hur mycket felaktiga 
produkter de levererar. De har dessutom mål gällande säkerheten i verksamheten och 
mäter bland annat hur många frånvarodagar som orsakats på grund av skador på arbetet.   
 
De övergripande målen bryts sedan ner till varje grupp i verkstaden där de mäter 
leveranssäkerhet och kvalitet. Parker Hannifin har också som mål att öka produktiviteten 
per år med sju till tio procent. Produktiviteten mäts med försäljning per anställd och 
innebär att om företaget ena året har 100 anställda och säljer lika mycket från år till år så 
skall de vara 93 anställda året efter och ändå leverera lika mycket. Detta går att bryta ner i 
delmål genom att exempelvis mäta hur många produkter de tillverkar i timman. Det 
handlar enligt Axelsson inte om att jobba fortare utan att effektivisera genom att arbeta 
smartare.  
 
Inbyggda kontroller gällande företagets IT-system utgörs av ett backup-system, 
brandväggar samt virusprogram som finns för att säkerställa att systemen fungerar och att 
information inte försvinner. I redovisningen och bokslutet så finns det ett antal steg innan 
den blir slutgiltig där det bland annat görs en rimlighetsbedömning av de siffror som 
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redovisningen innehåller. I processerna kontrollerar de produkterna och ser till att de 
fungerar som avsett innan de levereras till kund.  

4.3.4 Information och kommunikation  
 
Parker Hannifin har ett eget intranät där de anställda kan se olika produktionsmått, 
policys och allmän information om företaget. Flertalet har dock inte tillgång till dator och 
det dagliga informationsutbytet sker därför genom ”tavelmöten”, som innebär att 
produktionspersonalen samlas vid en mötesplats. Där går de igenom olika mått på hur väl 
de övergripande målen uppfyllts och vad som planeras i produktionen etc. Där diskuteras 
även eventuella avvikelser samt hur många procent av produkterna som går igenom 
testerna vid första försöket. En gång i månaden sker en genomgång på cirka en 
halvtimma där de olika måtten diskuteras och hur de ligger till på de olika avdelningarna.  
 
Vår respondent berättade även att de har ett databibliotek där personalen har tillgång till 
information som är relevant för berörd personal. För att minimera risken att obehörig 
personal får tag i viss information använder de sig av lösenord och användarnamn för att 
logga in på datorerna och kommer på så vis endast åt information som behövs för att 
utföra deras arbetsuppgifter. Enligt vår respondent fungerar informationsflödet bra i 
organisationen. 
 
Styrelsen och ledningen kommunicerar med aktiemarknaden en gång i månaden på Wall 
Street i New York. Informationen som förmedlas där bygger i sin tur på informationen de 
fått av de olika företagen som ingår i koncernen. Parker Hannifin i Borås kommunicerar 
med olika myndigheter och kunder, men är i övrigt relativt anonyma.  
 
Enligt vår respondent är det viktigt att ha tillgång till relevant information. Har man inte 
en tillförlitlig intern kontroll så vet man inte vad som händer och kan inte lita på den 
information som framkommer. Säkerheten i informationen med hjälp av den interna 
kontrollen hjälper enligt Axelsson företaget att fatta bättre beslut och påverkar i slutändan 
lönsamheten positivt.  

4.3.5 Tillsyn 
 
För att följa upp att den interna kontrollen sköts har Parker Hannifin AB årligen interna 
revisioner. Det görs genom att olika tester utförs på olika avdelningar av oberoende 
personer, det vill säga personer som inte arbetar på den avdelningen de undersöker. 
Utformningen av testerna har gjorts av företagets externa revisionsbolag. När man valt ut 
de olika saker som skall testas, vilket sker varje år, görs en testkontroll där man antingen 
blir godkänd eller inte. Blir man underkänd läggs en plan upp över hur det skall åtgärdas 
och ett nytt test görs inom angiven tid.   
 
Rutiner och policys finns dokumenterade för såväl processer i produktionen som för hur 
ansvar och befogenheter ser ut i organisationen. Kvaliteten är väldigt viktig på Parker 
Hannifin och det görs årligen en utvärdering av kvalitetssystemet där ledningen gör 
bedömningar om systemet uppfyller de uppsatta kraven samt om det är tillförlitligt. Då de 
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är certifierade för så väl kvalitet som miljö görs det även årliga revisioner av utomstående 
revisorer för att försäkra sig om att de efterlever certifieringen. 
  
Allmänt tycker Axelsson att den interna kontrollen fungerar bra, men tror att det 
fortfarande finns mycket som kan förbättras. Den interna kontrollen har ökat och där är 
SOX en starkt bidragande orsak som lett till ökat fokus på hur Parker sköter sina interna 
kontroller. SOX innebär bland annat att den högsta chefen har personligt ansvar för att 
SOX lagstiftningen efterföljs och kan få långa fängelsestraff om den inte gör det. 
Informationsteknologin har medfört att stora mängder data kan hanteras och har 
möjliggjort en god intern kontroll på företaget. 

4.4 Ellos AB  
 
Vår respondent: Magnus Swetzen 
Befattning:  Controller  
Datum:  09-04-24 
 
Ellos AB grundades 1947 av Boråsaren Olle Blomqvist och är idag en av de största 
arbetsgivarna i Borås med cirka 1000 anställda. De tillhör postorderbranschen och ingår i 
koncernen Redcats Nordic tillsammans med La Redoute och Jotex.  
 

4.4.1 Kontrollmiljö 
 
På Ellos finns en tydlig definierad ansvarsfördelning och cheferna ansvarar fullt ut för 
sina respektive områden. Det yttersta ansvaret har VD:n. Den som exempelvis är IT-
ansvarig har ansvar för IT-avdelningen och får ta konsekvenser om ansvaret inte sköts. 
Samtidigt har dennes chef ett ansvar för att jobbet fungerar tillfredställande, vilket är den 
naturliga gången i dagens företag.  
 
Ansvarsfördelningen på Ellos finns dokumenterade och följs upp och uppdateras 
regelbundet. Det är chefen för varje avdelning som sköter detta och det sker genom 
samtal med berörd personal. De har internrevisorer som med jämna mellanrum testar 
företagets interna kontroll och ser till att den sköts och fungerar ändamålsenligt. 
Företaget värderar den interna kontrollen högt och tycker att det är viktigt att ha en bra 
intern kontroll. Vår respondent poängterade att det är tillfället som gör tjuven och om 
aldrig tillfället dyker upp så eliminerar man även att det uppstår misstankar mellan 
personal angående oegentligheter som stöld och fusk med tidsrapportering etc. Det är 
alltså dubbel nytta med en god intern kontroll. Den måste finnas där för att inte fresta 
någon och dessutom slipper man att bli ifrågasatt därför att möjligheten att göra något 
oegentligt inte finns. Självklart betalar man ett visst pris, vilket innebär att saker och ting 
blir mer omständliga och kan skapa diskussion, men i allmänhet så finns det enligt 
Swetzén en hög förståelse för att det finns en god intern kontroll.  
 
De använder sig inte av ISO, men har andra typer av certifikat. Det finns personal som 
har ansvar för dokumentation och det görs uppföljning på både kvalitetssäkring och 
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miljö. De har även strikta krav på att deras leverantörer lever upp till och bejakar saker 
som vi generellt tycker är viktiga i Sverige, exempelvis motverka barnarbete och värna 
om miljön. Det görs därför regelbundna kontroller av detta, främst i fjärran östern. Det 
skulle enligt Swetzén slå hårt mot företaget om Ellos skulle bli indraget i något sådant. 
Kunderna skulle få minskat förtroende för Ellos och försäljningen skulle troligtvis 
påverkas negativt under en tid. 
 
De följer aktiebolagslagen och övriga lagar som ingår i Sveriges rikes lag vilket är ett 
måste för att ens få existera på marknaden. På Ellos finns det även företagsspecifika 
policys, exempelvis på hur medarbetare och chefer skall förhålla sig till varandra och till 
företagets kunder, men även till hur personalen skall arbeta med miljön etc.  

4.4.2 Riskanalys 
 
Väsentlighets- och riskbedömning görs enligt Swetzén löpande i verksamheten. När 
företaget fastställer budgetar och treårsplaner så undersöker de även vilka risker som 
finns i verksamheten samt hur organisationen skall arbeta för att minimera dessa.  
 
Affärsrisken är deras största risk, det vill säga att man inte förutser förändringar på 
marknaden och inte säljer det som kunden efterfrågar. För att minimera denna risk har de 
lagt stort fokus på att möta efterfrågan och erbjuda kunderna rätt produkter. Försäljningen 
påverkar givetvis Ellos resultat och minskade intäkter får direkta konsekvenser för 
företagets resultat då de fasta kostnaderna fortfarande finns kvar även om försäljningen 
minskar.  
 
En annan risk är antalet returer där man vidtar åtgärder för att minska returandelen. Det är 
svårt att uppskatta andelen returer då den hela tiden förändras. De har dock olika projekt 
som går ut på att ändra kundens beteende, men även personalens beteende. Folk beställer 
hem extra mycket, exempelvis en i storlek small och en i medium och returnerar sedan 
den de inte vill ha. Detta är dock, enligt Swetzén, en del av affärsidén och uttrycker sig  
enligt följande: ”För att vi skall vara konkurrenskraftiga måste vi ge kunderna samma 
möjlighet att prova olika storlekar som de har när de fysiskt besöker en butik”. För att 
kunna arbeta på detta sätt och ändå ha en god lönsamhet krävs en välutvecklad logistik, 
och logistik har sedan lång tid tillbaks visat sig vara Ellos expertområde. Ellos har enligt 
Swetzén växt med e-handeln hela tiden och har kunskapen som krävs för att klara av 
logistiken. 
 
Valutarisken är ytterligare en risk där de arbetar med valutasäkring för att minska risken. 
Vissa år lönar det sig att valutasäkra och vissa inte, men fördelen med att säkra valutan är 
att de vet vad de betalar och på så vis kan förutsäga vilket resultat de kommer få. En 
möjlig risk är att volymerna skiljer sig väsentligt från vad de förväntat sig vilket medför 
att de antingen valutasäkrat för mycket eller för lite och kan på så sätt generera en förlust. 
 
Om nyckelpersoner blir sjuka längre tid så har de viss möjlighet att ersätta dessa personer 
och klara av dennes arbetsuppgifter. De har de senaste åren haft stort fokus på att arbeta 
med detta. Det stora problemet är dock att personalen inte räcker till för att utföra den 
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andres uppgifter vid sjukdom etc. Detta medför att vissa saker blir lidande och att 
personalen får prioritera vad som skall göras, men det blir enligt Swetzén ingen tvärnit i 
verksamheten om en nyckelperson plötsligt insjuknar eller slutar. Denna risk är framför 
allt gällande kontorspersonal. I packning och produktion är risken väldigt liten då 
arbetsuppgifterna inte är lika komplicerade att utföra och sätta sig in i.  
 
Ett steg i att förhindra att risken med att nyckelpersoner blir sjuka eller skadade är att 
företaget arbetar hårt med att uppmuntra personalen till att röra sig och träna regelbundet. 
De har egen träningslokal och anordnar tävlingar av olika slag för att uppmuntra till 
träning. De har regelbundna hälsokontroller och har även en egen liten vårdcentral på 
företaget. Frisk personal lönar sig och de arbetar enligt vår respondent aktivt med att 
förebygga dålig hälsa hos personalen. 
 
En trendmiss är ytterligare en risk som skulle kunna få förödande konsekvenser för Ellos. 
Därför arbetar de aktivt för att hänga med i förändringar av modet. Processen att göra en 
kollektion är uppemot ett år och de arbetar ständigt med att förutspå vad det är för mode 
på gång. Det handlar enligt Swetzén inte endast om vad som kommer att säljas, utan även 
om hur mycket som kommer att säljas. Företaget skapar även själva, via sin 
marknadsföring, en efterfrågan av produkterna. De har tv-reklam och annan reklam för 
att visa upp vad de erbjuder och som i sin tur starkt bidrar till vad kunderna efterfrågar.  

4.4.3 Kontrollaktiviteter 
 
För att motverka risker har Ellos en hel del kontrollaktiviteter. Ansvaret för hur man 
sköter exempelvis kontering av fakturor eller godkänner fakturor är strikt fördelat och 
man kan bara godkänna kostnader på sina costcenter. Man kan med andra ord inte gå in 
och godkänna kostnader på någon annans ansvarsområde. De använder sig även av 
tvåhandsprincipen, vilket innebär att minst två personer godkänner en faktura. Det finns 
dock vissa undantag när de anser att risken är liten för att fel kan uppstå och de har då 
annan kontroll. Huvudprincipen är dock tvåhandsprincipen. De bytte för några år sedan 
ekonomisystem till Oracle vilket gett dem stora möjligheter att bygga in kontroller i 
systemen. De arbetar med olika behörighets och attesträtter. Vid inköp har till exempel 
olika personer olika attesträtter. Det innebär att vissa personer har rätt att köpa in varor 
från en leverantör upp till ett visst belopp och om det överskrider detta belopp så tas 
beslut från VD:n som har den högsta attesträtten. Allt detta finns dokumenterat.  
 
För att öka säkerheten så har de egna inloggnings system i sina datorer där man anger 
användare och lösenord innan systemen kan tas i bruk. Det finns policys hur man skall 
skydda sig mot dataintrång och vad man får och inte får göra. Man får till exempel inte 
lägga in egna program utan det är endast ett fåtal personer som ansvarar för vilka 
program som skall finnas tillgängliga för respektive användare. På Ellos använder de sig 
även av antivirusprogram, brandväggar och ett back-up system som är en viktig del av 
säkerheten. 
 
På lagret har man övervakning av Securitas, men även av egen personal. De händer även 
att de har extra kontroller där de kontrollerar personalens väskor och kläder innan de går 
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hem efter en dags arbete. Annars är det enligt vår respondent vaksamhet i allmänhet som 
gäller. Det handlar enligt Swetzén om att inte ge någon ett tillfälle att göra något 
oegentligt, dyker inte tillfället upp så sker inga brott. Pengar och kläder och varor i 
allmänhet är stöldbegärligt gods och kontroller är därför ett måste.  
 
Swetzén anser att den interna kontrollen är välutvecklad på Ellos. Han berättade vidare 
att de bygger in kontroller i systemen, det vill säga att de har system som begränsar 
möjligheten att göra saker som är olagligt och att oegentligheter uppstår. Systemen är 
byggda så att man till exempel inte kan gå in och göra en transferering till sig själv. Det 
handlar om att begränsa personalens möjligheter att tillförskaffa sig medel som de inte 
har rätt till.  
 
Det finns även tydligt uppsatta mål i verksamheten. Förutom försäljningsmål och siffror 
så har de även uppsatta mål för kvaliteten och andra prestationer. Det finns mål på 
samtliga avdelningar som bryts ner till enskilda arbetare. Det finns bonussystem som är 
knutit till hur väl målen uppfylls och om de inte uppfylls så delas det helt enkelt inte ut 
någon bonus. De har krav från koncernen där ekonomiska mål står i centrum och ägarna 
vill givetvis maximera sin avkastning. 

4.4.4 Information & kommunikation 
 
Ett väl fungerande informations- och kommunikationssystem är enligt Swetzén en 
förutsättning för att Ellos organisation skall kunna tillgodose kunders och övriga 
intressenters behov. Internt har de ett välfungerande informationsflöde med möten och 
avstämningar som fyller behovet av information till den enskilde medarbetaren. 
Dessutom har de ett informationsblad som de delar ut på företaget. I packningen och 
produktionen har de avstämningar varje vecka så att de kan se hur det gått och hur väl de 
uppfyllt målen och även få annan relevant information. De har i dagsläget inget intranät, 
men det jobbas med det och planerar att ha ett i bruk inom ett par år. Förutom 
årsredovisningen så får ägarna information veckovis som innehåller vissa ekonomiska tal 
så som försäljning etc. Varje månad görs även bokslut som också det får ses som 
information som riktar sig till ägarna.  

4.4.5 Tillsyn 
 
För att följa upp den interna kontrollen på Ellos AB har de en revisionsplan där 
revisorerna har granskningsplaner. Revisorerna är inte ytterst ansvariga för den interna 
kontrollen, men fyller enligt Swetzén ett viktigt syfte. Dessutom har de interna revisorer 
som är anställda på huvudkontoret i Frankrike och som utför interna revisioner. Sen har 
de även svenska revisorer som kontrollerar hur den interna revisionen sköts, men lokalt 
har de ingen egen specifik plan över utvecklingen av den interna kontrollen. Det handlar 
enligt Swetzén i första hand om att se till att intern kontroll finns och att den befintliga 
interna kontrollen upprätthålls på ett bra sätt. 
 
Arbetsrutinerna på Ellos AB uppdateras löpande och finns dokumenterade. För att 
försäkra sig om att verksamhetens system och rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt 
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görs årligen en utvärdering av dem. Utvärderingen sker genom att insatt personal 
samtalar och diskuterar de befintliga systemen och kommer med förbättringsförslag där 
de anser att brister finns. Företaget rapporterar och följer upp de ekonomiska målen varje 
månad då bokslut gjorts. Rapporteringen sker sedan till den franska koncernen PPR, där 
Redcats Nordic ingår, som i sin tur offentliggör siffrorna för aktieägarna.  
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5  Analys  
I kapitlet redogör vi för vår reflektion och analys av den empiriska undersökningen 
kopplad till den teoretiska referensramen. Uppdelningen har vi gjort utefter COSO- 
modellen. 
 

5.1  Kontrollmiljö 
 
Kontrollmiljön utgör som vi tidigare nämnt grunden i COSO-modellen där 
ansvarsfördelning och personalens kompetens är två viktiga faktorer. Samtliga fyra 
objekt som undersökts, det vill säga förvaltningarna och företagen, har 
organisationsstrukturer som är indelade efter avdelningar. Ansvarsfördelningen skiljer sig 
dock lite mellan de olika organisationerna. Lokalförsörjningskontorets har en 
förutbestämd befattningsbeskrivning för varje medarbetares arbetsuppgifter, 
ansvarsområde och vilka befogenheter personen har och det samma gäller för 
Servicekontoret. I företagen Parker Hannifin AB och Ellos AB är det däremot upp till 
varje avdelningschef att fördela ansvaret till varje enskild medarbetare.  
 
Parker Hannifin är enligt oss det av de undersökta organisationerna som arbetar mest 
målmedvetet för att försäkra sig om att personalen har den kompetens som krävs. De gör 
en kravprofil på varje position som beskriver vad som krävs för att utföra en viss uppgift. 
Därefter jämförs det med kompetensen personen som utför arbetet har. Upptäcker man att 
kompetensen inte är tillräcklig utbildas personalen för att uppnå en kompetens som ligger 
i paritet med den uppsatta kravprofilen. På Ellos, Lokalförsörjningskontoret och 
Servicekontoret genomförs årligen medarbetarsamtal där de diskuterar personens 
kompetens och om utbildningar behövs för att öka kunskapen hos respektive 
medarbetare.  
 
Det finns en uppsjö av lagar som de olika verksamheterna måste efterleva och följa. 
Förvaltningarna måste följa såväl Sveriges Rikes Lag, Kommunallagen som Borås Stads 
eget redovisningsreglemente medan företagen följer Sveriges Rikes Lag och 
Aktiebolagslagen. Eftersom Parker Hannifin ingår i en amerikansk koncern måste de 
dessutom följa amerikansk lagstiftning när det gäller redovisning och även den SOX 
lagstiftning som kom till år 2002.  
 
Enligt Aktiebolagslagen har styrelsen ansvaret att se till att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt Kommunallagen och Borås Stads 
redovisningsreglemente skall Kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen, men 
det är sedan nämndens ansvar att upprätthålla en tillräcklig intern kontroll. Skillnaden blir 
således att ansvaret för att den interna kontrollen sköts i kommunen, bryts ner till att bli 
nämndernas ansvar medan det är styrelsen som har ansvaret i företagen. SOX- 
lagstiftningen innebär i Parker Hannifins fall dessutom att koncernens VD har personligt 

- 37 - 



 

ansvar för att den interna kontrollen sköts och kan få långt fängelsestraff om så inte är 
fallet.   

5.2 Riskanalys  
 
Riskanalysens kontrollsystem behöver anpassas till olika faktorer, det kan vara 
verksamhetens art, omfattning, utrustning och personalresurser. Med andra ord skall 
kontrollrutinerna vara skräddarsydda till de aktuella förhållandena som råder på 
organisationen. Enligt våra respondenter har de anpassat sin riskanalys baserat på deras 
verksamhet exempelvis Lokalförsörjningskontorets och Servicekontorets största risk är 
ifall de inte kan uppnå den uppsatta budgeten. Förvaltningarna försöker ständigt att 
förhandla avtal så att det blir mer förmånligt, detta för att få ner kostnaderna. Både 
Servicekontoret och Lokalförsörjningskontoret är två stora förvaltningar där de kan 
förhandla omfattande och gynnsamma avtal. Den största risken Parker Hannifin och Ellos 
anger är om de förlorar deras kunder. Parker Hannifin har även arbetat fram en så kallad 
Business Continue Plan där det finns beredskap för vad man skall göra om de största 
riskerna skulle inträffa. Ellos har lagt stort fokus på att möta efterfrågan och erbjuda 
kunderna rätt produkter. Vilket innebär att alla fyra verksamheterna är medvetna om och 
har en plan för hur de skall hantera olika risker som är specifika för deras verksamhet.  
 
För att kunna göra en bedömning av de externa riskerna krävs en omvärldsanalys, det vill 
säga att övervaka aktuella trender och tendenser inom ekonomi, politik, teknik och 
näringsliv. Lokalförsörjningskontorets och Servicekontorets externa risker består utav 
Kommunstyrelsens konjunkturanpassade budget som bidrar till högre besparingskrav. 
Parker Hannifin har påverkats av den rådande finanskrisen som bidragit till minskad 
försäljning och betydande personalnedskärningar. Även om företaget har kunnat förutspå 
krisen har de även haft en beredskap gällande personalen. Ellos har däremot inte märkt 
någon större påverkan av externa risker men de har en plan för hur de skall agera vid en 
lågkonjunktur. De har därmed gjort en omvärldsanalys av aktuella förhållanden som 
råder.  
 
Risk kan påverka många verksamhetsområden, såsom strategi, verksamhet, ekonomi, 
teknik och miljö. Exempelvis förlust av nyckelpersoner och kraftig minskning av 
finansiella resurser är risker som påverkar organisationen. En risk som alla fyra 
verksamheter belyser är när nyckelpersoner blir sjuka en längre tid. Det finns olika sätt 
att hantera det problemet, exempelvis att avdelningscheferna går ihop och finner en 
lösning eller att de agerar efter en så kallade efterträdarplan. Parker Hannifin är den enda 
undersökta verksamheten som har en efterträdarplan över hur de skall agera om någon 
nyckelperson skulle vara frånvarande.  
 
Det finns dock inget system som kan garantera att alla fel eller brister upptäcks, det vill 
säga det finns ingen möjlighet att eliminera samtliga risker, utan ett visst risktagande 
måste naturligtvis accepteras. Respondenten på Ellos AB uttryckte sig på följande sätt 
”Självklart betalar man ett visst pris, vilket innebär att saker och ting blir mer 
omständliga och kan skapa diskussion, men i allmänhet så finns det en hög förståelse för 
att det finns en god intern kontroll”.   
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5.3 Kontrollaktiviteter 
 
Kontrollaktiviteter är de aktiviteter en organisation vidtagit för att minimera att 
oegentligheter uppstår och att olika risker minimeras i organisationen. Samtliga fyra 
undersökta organisationer har dokumenterat vilka som får attestera och besluta vad i 
organisationen. Det finns även klara och tydliga definitioner på vilka belopp de olika 
personerna inom organisationerna får attestera och godkänna. Synonymt för 
verksamheterna är även att de tillämpar tvåhandsprincipen vid attestering, vilket innebär 
att minst två personer skriver på och godkänner olika sorters transaktioner.   
 
Målen mellan de olika organisationerna skiljer sig åt, vilket har sina orsaker. Parker 
Hannifin och Ellos är båda varuproducerande företag och har en mängd mål som har med 
produktionen att göra såsom leveranssäkerhet och antal returer etc. Företagens ägare vill 
ha högsta möjliga avkastning och de ekonomiska målen kommer i första hand. 
Förvaltningarna har däremot stort fokus på mål som kundnöjdhet och att budgeten 
efterlevs. Såväl företagen som förvaltningarna har regelbundna uppföljningar av de 
mätbara målen som är uppsatta i respektive organisation. För att försäkra sig om att 
systemen fungerar på ett tillförlitligt sätt görs det, i de fyra verksamheterna, årligen 
utvärderingar och uppdateringar av de befintliga systemen  
 
De inbyggda kontrollerna skiljer sig inte märkbart mellan verksamheterna. Alla använder 
sig av inloggningssystem med användarnamn och lösenord som de måste ange för att få 
tillgång till verksamheternas olika system. De använder sig även av backup, brandväggar 
och antivirusprogram för att säkerställa att information lagras och inte blir utsatta för 
angrepp. Ellos har på grund av att de tillhandahåller stöldbegärliga varor fler 
kontrollaktiviteter än övriga undersökta verksamheter och har bland annat 
kameraövervakade områden, väktare som cirkulerar på arbetsplatsen samt regelbundna 
kontroller av personalens väskor och kläder innan de lämnar arbetsplatsen.   

5.4  Information och kommunikation  
 
Intern kommunikation skapar och ger medarbetarna stöd för förståelsen för de 
genomförda kontrollmålen, olika processer samt de enskildas ansvarsuppgifter på alla 
nivåer inom organisationen. Lokalförsörjningskontoret använder sig mycket av Borås 
Stads intranät där de lägger upp informationen till medarbetarna. På intranätet har de 
även publicerat alla policys och styrdokument som berör förvaltningen. Parker Hannifin 
har ett eget intranät där de informerar om olika produktionsmått, policys och allmän 
information om företaget. Det dagliga informationsutbytet sker dock ej via intranätet utan 
sker genom tavelmöten där de går igenom olika mått på hur väl de övergripande målen 
uppfyllts och vad som planeras i produktionen.  
 
Servicekontorets information och kommunikation förmedlas via servicebladet som är en 
informationstidning för all personal. Servicekontoret har även gjort nya broschyrer till 
alla operativa enheter och uppdateringen av intranätet pågår. På Ellos har de ett 
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informationsblad som regelbundet delas ut till samtliga medarbetare.  I packningen och i 
produktionen har de avstämningar varje vecka så att de ser hur de har gått och hur väl de 
uppfyllt målen. De har för närvarande inget intranät men de jobbar på det.  
 
Både Lokalförsörjningskontoret och Parker Hannifin har ett intranät där all policys och 
övrig information kan utläsas. När det gäller Servicekontorets del så använder de sig utav 
servicebladet i stället för intranätet för att informera personalen, vilket enligt oss är mer 
anpassat för deras medarbetare. Anledningen till det är att de har mer personal som 
arbetar ute och på så sätt inte har tillgång till intranätet.   
 
Det är viktigt att den externa kommunikationen fungerar i kommuner och landsting då de 
ständigt skall kunna svara upp mot högt ställda krav på information och kommunikation 
med invånare och brukare av olika tjänster samt övriga intressenter. Förvaltningarna har 
en skyldighet att informera medborgarna om vad som pågår till skillnad från företagen 
vars enda skyldighet är att informera ägare och myndigheter.   

5.5 Tillsyn  
 
Tillsyn innebär bland annat övervakning och utvärdering av kontrollsystemet. Med tanke 
på att omvärlden förändrar sig i allt snabbare takt har tillsynen blivit allt viktigare. Den 
leder till en kvalitetssäkring av verksamhetens viktiga rutiner och processer. Genom att 
analysera de kontroller och system som finns i verksamhetens rutiner och processer, kan 
organisationen säkerställa att dessa grundat sig på den riskbedömning som genomförts.  
 
Lokalförsörjningskontoret, Servicekontoret, och Parker Hannifin är certifierade enligt 
ISO-systemet, vilket medför att rapportering och uppföljning sker via kvalitetssystemet. 
Exempelvis Lokalförsörjningskontoret och Servicekontoret utför årligen en 
avvikelserapport som skall ligga till grund för en eventuell uppföljning samt 
kontinuerliga uppdateringar av rutiner och policys. På Parker Hannifin sätter de fokus på 
kvaliteten och det är ledningen som gör bedömning om systemet uppfyller de uppsatta 
kraven samt om det är tillförlitligt. Det utförs även årliga kontroller av en utomstående 
revisor för att försäkra sig om att certifieringen efterlevs. På Ellos har de en revisionsplan 
där internrevisorerna granskar och utvärderar deras interna kontrollsystem. Dessutom har 
de interna revisorer från huvudkontoret i Frankrike som utför den interna revisionen.  
 
Samtliga verksamheter har bra övervakning och utvärdering av kontrollsystemet. Det 
som skiljer dem fyra verksamheter åt är bland annat vad de sätter fokus på och själva 
metoden för utvärderingen. 
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6 Slutsats & avslutande diskussion  
I det slutliga kapitlet redogör vi vad vi kar kommit fram till och vilka slutsatser vi vill dra 
av studien och som är relaterade till problemdiskussionen och syftet.  
 

6.1 Slutsatser  
 
När vi påbörjade vår studie hade vi en förutfattad mening om att den offentliga 
verksamheten, i vårt fall två förvaltningar, hade betydligt större fokus på den interna 
kontrollen jämfört med de privata företagen vi undersökt. Det visade sig dock att så ej var 
fallet. De båda förvaltningarna hade förvisso väldigt välutarbetade planer över hur den 
interna kontrollen skall bedrivas, men det hade även Ellos AB och Parker Hannifin AB. 
 
Parker Hannifin var den av de fyra verksamheterna som enligt vår uppfattning hade den 
mest välutvecklade interna kontrollen. De hade gjort utförliga riskbedömningsanalyser 
som legat till grund för de kontroller företaget byggt in. Den största anledningen till att 
Parker Hannifin ligger i framkant med deras interna kontroll är enligt oss att de ingår i en 
amerikansk koncern. Det leder i sin tur till att de är tvungna att rätta sig efter SOX-
lagstiftningen som innebär ökade krav på utformningen av företagets interna kontroller.  
 
Samtliga undersökta organisationer har format sin egen kontrollmiljö som är specifik för 
sin verksamhet. Det innebär att kontrollmiljön skiljer sig mellan såväl de två 
förvaltningarna som de företag vi undersökt. Det är därför svårt att belysa konkreta saker 
som skiljer offentlig från privat verksamhet. Något som dock skiljer privat från offentlig 
verksamhet är vilka lagar och regler de tillämpar. Förvaltningarna följer till skillnad från 
företagen kommunallagen medan företagen är skyldiga att följa aktiebolagslagen.  
 
I komponenten kontrollaktiviteter ingår bland annat de mål som finns i de olika 
verksamheterna. En betydande faktor är att offentlig verksamhet, till skillnad från 
företagen, inte har som mål att tjäna pengar och göra största möjliga vinst. Deras primära 
syfte är att betjäna medborgarna och ge dem den bästa möjliga servicen för de 
skattepengarna de betalat in. De skall dessutom hålla sig inom ramen för den budgeten 
respektive förvaltning har blivit tilldelad. Det bör dock tilläggas att Servicekontoret inte 
har någon tilldelad budget utan har som målsättning att göra ett nollresultat. Ett företag 
betjänar visserligen sina kunder, men deras huvudsakliga mål är att tjäna så mycket 
pengar som möjligt och se till att ge högsta möjliga avkastning till ägarna.  
 
Samtliga fyra organisationer vi undersökt genomför regelbundna riskanalyser och gör 
årligen utvärderingar av de kontrollsystem som finns i respektive verksamhet. Det finns 
förvisso skillnader mellan de olika organisationerna, men de beror inte på om de är 
offentliga eller privata, utan beror på vilken sorts verksamhet de bedriver.  
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Den komponent i COSO-modellen där vi tydligast kan se klara skillnader mellan 
offentlig och privat verksamhet är information och kommunikation. Internt fungerar 
kommunikationen och informationsspridningen på liknande sätt, men externt finns 
betydande skillnader. Det beror till stor del på den så kallade offentlighetsprincipen. Den 
innebär att offentliga verksamheter, såsom de två förvaltningarna vi undersökt, är 
skyldiga att informera medborgarna och ha en öppen dialog med dem. Företagen i den 
privata verksamheten har tvärtemot, en skyldighet att hemlighålla information tills dess 
att den får offentliggöras. Om exempelvis information angående företagens resultat skulle 
rapporteras ut före styrelsen godkänt och offentliggjort den skulle det kunna påverka 
aktiekurserna. Den största anledningen till att företagsspecifik information skall hållas 
hemlig är att aktieägare skall ha möjligheten att agera på samma villkor och på så sätt öka 
trovärdigheten för företagen.  
 
Kontentan av den här studien blir således att förvaltningarna och företagen har en god 
intern kontroll och tillämpar COSO´s alla komponenter. Genom att ha en god intern 
kontroll minimeras riskerna för att skandaler uppstår. De största skillnaderna mellan de 
privatägda internationella företagen och de förvaltningar som ingått i studien har visat sig 
förekomma i komponenterna information/kommunikation samt kontrollaktiviteter. 
Studien har bidragit till en ökad förståelse för den interna kontrollens funktion och vikten 
av att ha en god intern kontroll.   
  

6.2 Förslag på fortsatt forskning  
 
Under studiens gång har vi reflekterat över några intressanta aspekter som skulle kunna 
belysas i framtida uppsatser. I vår undersökning hade vi bland annat med ett företag som 
tillhör en amerikansk börsnoterad koncern och som hade mycket hårda krav på den 
interna kontrollen. Det skulle därför enligt oss vara intressant att jämföra hur den interna 
kontrollen fungerar i amerikanska bolag kontra svenska bolag. 
 
Ytterligare ett intressant forskningsområde skulle enligt oss vara att kartlägga hur den 
interna kontrollen förändrat sig under de senaste tio åren. Man skulle här kunna belysa 
varför den förändrats, hur den har förändrats samt vilka lagar som tillkommit och som 
ligger till grund till förändringarna.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
 
Bakgrundinformation  
 

1. Vad har ni för roll i verksamheten?  
2. Vad har ni för arbetsuppgifter? 
3. Hur ser era interna kontroller ut?  
4. Hur har den interna kontrollen förändrats över tiden?  
5. Har ni hör talas om COSO-modellen?  
6. Finns det någon plan för den interna kontrollen?  
7. Hur och när redovisas den interna kontrollen?  

 
Kontrollmiljö  
 

8. Hur ser er organisation ut?  
9. Hur ser ansvarsfördelningen ut?  
10. Hur ser ni till att personalen har den kompetens som krävs? (utbildning, 

uppföljning osv.)  
11. Vilka lagar och regler följer ni? Finns det några särskilda policys?  
12. Använder ni er av några specifika kvalitetssystem?  (ISO etc.)  

 
Riskanalys  
 

13. På vilket sätt arbetar ni för att identifiera risker?  
14. Gör ni någon väsentlighets- och riskbedömning och i så fall hur?  
15. Vilken är er verksamhets största risk?  
16. Hur arbetar ni för att motverka/eliminera/minimera riskerna?  
17. Vilka interna respektive externa risker påverkas ni mest av? 
18. I vilken utsträckning påverkas ni av omvärldsrisker?  

 
Kontrollaktiviteter  
 

19. Hur fungerar ert besluts och behörighetsattestering?  
20. Finns det någon dokumentation/riktlinjer som beskriver vem som ansvarar för 

vad?  
21. Vad har ni för uppsatta mål i verksamheten?  
22. Hur följer ni upp och mäter dessa mål?  
23. Vilka rutiner och policyn har ni dokumenterade?  
24. Hur säkerställer ni att olika system och rutiner fungerar tillförlitligt?  
25. Vilka inbyggda kontroller har ni?  
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Information och kommunikation  
 

26. Hur förmedlas informationen i verksamheten?  
27. Har ni något intranät? Vilka har tillgång till det i så fall?  
28. Finns rutiner, policys och dokument på intranätet?  
29. På vilket sätt fungerar informationsflödet mellan olika nivåer i verksamheten?  
30. Hur kommunicerar ni med externa intressenter?  

 
Tillsyn  

31. Hur följer ni upp den interna kontrollen?  
32. Hur ofta uppdateras arbetsrutinerna i verksamheten?  
33. Sker det någon utvärdering av verksamhetens system och rutiner?  
34. Hur ser rapportering och uppföljningsstrukturen ut?  

 
Övrigt  
 

35. I vilken utsträckning bidrar den interna kontrollen till måluppfyllelse?   
36. Hur tycker ni allmänt den interna kontrollen fungerar?  
37. Finns det något ni skulle vilja förbättra?  
38. Är det något ni vill tillägga?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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