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Sammanfattning 
 

Titel: Splittring av arbetsuppgifter inom internkontroll, balans mellan 

riskhantering och effektivitet 

 

Författare: Katarina Torres och Glafira Sörensson 

 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

 

Bakgrund: Begreppet internkontroll har de senaste åren blivit allt mer 

omtalat och eftertraktat. Organisationer behöver en genomgripande 

struktur för internkontroll och splittring av arbetsuppgifter för att 

kunna säkra sin måluppfyllelse. Det finns en hel del studier gjorda 

kring internkontroll med fokus på olika aspekter inom begreppet. I 

denna studie ligger tonvikten på hur ledningen med hjälp av splittring 

av arbetsuppgifter (segregation of duties) kan åstadkomma balans 

mellan riskhantering och effektivitet.  

Syfte: Huvudsyftet med studien är att skapa förståelse för hur 

ledningen med hjälp av splittring av arbetsuppgifter kan åstadkomma 

balans mellan riskhantering och effektivitet. För att kunna få underlag 

att uppfylla detta huvudsyfte behöver studien uppnå två delsyften, 

nämligen att belysa hur arbetet kring internkontroll kan organiseras 

samt vilka risker som uppmärksammas i samband med splittring av 

arbetsuppgifter.  

Genomförande: Huvudsyftets roll i studien är att skapa förståelse för 

balansproblematiken som studeras. För att kunna uppfylla syftet har 

en kvalitativ undersökning utförts. Studien är en tvåfallsstudie där 

fenomenet har undersökts på djupet både i en centraliserad och i en 

decentraliserad organisation. Detta har gjorts genom intervjuer. 

Respondenterna är chefer på olika nivåer inom båda organisationerna 

samt tjänstemän. Olika informantgrupper har valts för att kunna se hur 

olika personer med olika befattningar ser på samma fenomen för att 

skapa en helhet. 
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Bidrag: Studien uppmärksammar att organisationer inte gör några 

större avvägningar gällande riskhantering och effektivitet inom 

splittring av arbetsuppgifter. Mot bakgrund av detta finns det ett 

behov av vidareforskning kring den aspekten.  

 

Nyckelord: internkontroll, splittring av arbetsuppgifter, riskhantering, 

effektivitet, verksamhetsstyrning, balans 
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Abstract 
 

Title: Segregation of Duties within Internal Control, Balance between 

Risk Management and Efficiency  

 

Authors: Katarina Torres and Glafira Sörensson 

 

Tutors: Stig Sörling and Tomas Källquist 

 

Background: The concept of internal control has been more and more 

discussed and coveted in recent years. Organizations need a 

comprehensive structure of internal control and segregation of duties 

in order to ensure that their objectives are fulfilled. There are a 

number of studies conducted concerning internal controls which focus 

on different aspects of the concept. In this study, the emphasis is 

placed on how organizations can, with the help of segregation of 

duties, achieve a balance between risk management and efficiency. 

 

Purpose: The main purpose of the study is to develop an 

understanding of how managers can achieve balance between risk 

management and efficiency using segregation of duties. In order to 

achieve the main purpose, the study needs to gain two specific aims, 

namely to illustrate how the work on internal control can be organized 

and show what risks are identified in connection with segregation of 

duties. 

 

Research method: The role of the study´s purpose is to develop an 

understanding of the balance problems we are studying. In order to 

achieve the purpose, a qualitative study has been performed. The 

study is a two-case study in which we have investigated this 

phenomenon in depth in both a centralized and decentralized 

organization. This has been performed by interviews. The respondents 

are both managers at different levels within the two organizations and 

employees. To get a complete picture, we have chosen different 

informant groups in order to observe what attitudes different people 

with different positions have to the same phenomenon. 
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Contribution: The study shows that organizations do not make major 

considerations on balance between risk management and efficiency 

applied to segregation of duties. Therefore, there is a need for further 

research on this aspect. 

 

Key words: Internal Control, Segregation of Duties, Risk 

management, Efficiency, Performance Management, Balance. 
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1. Inledning 
Nedan behandlas bakgrunden till det valda ämnet, syftet med studien 

samt hur ämnet problematiseras. 

 

1.1 Bakgrund 
Tänk er följande situation. Ett mångmiljonbelopp upptäcks ha 

förskingrats i en offentlig verksamhet. Bakom förskingringen står en 

ensam tjänsteman som under flera år har utnyttjat sin position och 

genom att tillverka bluffakturor kunnat överföra betydande summor 

pengar till sitt eget bankkonto. 

Tänk er även ett sådant här fall. En trogen, pålitlig och kompetent 

medarbetare har under många år bevisat att hon alltid har skött sitt 

arbete exemplariskt. Trots det är systemet uppbyggt på så sätt att hon 

dagligen kontrolleras av sina överordnade, exempelvis vid 

fakturahantering och genom attestering. Vilket slöseri med resurser 

och tid det blir! Eller? 

Båda exemplen ovan beskriver två motsatta, extrema, dock 

förekommande situationer. De är två sidor av samma mynt. På ena 

sidan myntet återfinns det första fallet, det vill säga att om kontrollen 

är bristfällig, skulle konsekvenserna kunna bli hårda, mycket står på 

spel och stora belopp kan gå förlorade. På andra sidan myntet ser vi 

det andra fallet, där den typen av kontroll kostar mycket, vilket 

egentligen inte är försvarbart. 

Hur mycket värde skapar sådana kontroller genom att hantera risk, att 

förhindra oegentligheter? Och hur tungt väger detta värde mot de 

kostnader som kontrollerna medför? Kan balans mellan riskhantering 

och effektivitet hittas?  

Det företagsekonomiska område som behandlar de beskrivna 

situationerna och ska kunna ge svar på dessa frågor kallas för 

internkontroll. Den mest använda definitionen av internkontroll är den 

som COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

http://www.coso.org/


11 

Treadway Commission) har kommit fram till. Den sammanfattade 

definitionen av COSO:s internkontroll är att internkontroll är en 

integrerad process i företagets styrsystem med utgångspunkt i 

organisationens målsättningar, en process som ska säkerställa att 

redovisningen och andra finansiella rapporter är fullständiga och 

riktiga, samt att lagarna följs (Haglund, Sturesson, Svensson, 2001, s. 

17). 

Haglund et al. (2001, s. 9) beskriver internkontroll som en 

övergripande process i en organisation som syftar till att säkerställa en 

effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Eftersom effektivitet är en 

viktig aspekt inom internkontroll i enlighet med Haglunds 

beskrivning, är det viktigt att definiera detta begrepp. I studien 

används Ax, Johanssons och Kullvéns (2009, s. 32) definition. 

Effektivitet är en grad av måluppfyllelse som mäts genom att ställa 

värdet av vad som har åstadkommits mot värdet av de resurser som 

har använts för att uppnå det uppsatta målet (ibid.). 

Riskhantering är en central aspekt inom internkontroll i och med att 

internkontroll enligt Spira och Page (2003, s. 640) är till för att bland 

annat hantera risk. I studien används följande definition av 

riskhantering. Det är en process som består av fyra steg: 

riskidentifiering, riskbedömning, rangordning av risk och 

riskövervakning (Moeller, 2007, s. 22). 

Verktyget inom internkontroll som innebär att anställda kontrolleras 

genom en process, som exempelvis en fakturering, där en enskild 

person inte har behörigheten att handlägga en ekonomisk transaktion 

från början till slut, kallar Belfrage (2003, s. 255) för arbetsfördelning. 

Det begrepp som används i Carringtons (2010, s. 115) bok är tydligt 

definierade behörighets- och ansvarsområden. Den engelska 

benämningen för detta verktyg är ”segregation of duties” vilket Hayes 

(2004, s. 53) definierar som ett system där interrelaterade 

arbetsuppgifter fördelas, eller segregeras, mellan olika medarbetare. 

Mot bakgrund av att det är problematiskt med den svenska 

benämningen av det engelska ”segregation of duties”, väljer vi att 

översätta det engelska begreppet till splittring av arbetsuppgifter. 

Valet av benämningen grundar sig i att den ovannämnda 
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översättningen tydliggör vilken innebörd denna process har, det vill 

säga det Belfrage och Hayes uttrycker. 

Till grund för internkontroll ligger principal-agent-teorin (Haglund et 

al., 2001, s. 25). Generellt menar Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och 

Jordangår (2010, s. 25) att den teorin går ut på att principalen anlitar 

en eller flera agenter som ska utföra uppgifter åt denne på ett effektivt 

sätt. Med internkontrollens termer i ett aktiebolag innebär det att 

aktieägarna är principalen som anger riktlinjer för internkontrollens 

utformning och mål för aktiebolagsledningen som är agenten och vars 

uppgift är att se till att principalens önskemål och krav tillgodoses 

(ibid.). I en offentlig verksamhet är det medborgarna som är 

representerade av förtroendevalda som är principalen, medan 

tjänstemännen är agenterna (Haglund et al., 2001, s. 25). Eftersom 

principal-agent-teorin ytterst handlar om hur ansvar och 

arbetsuppgifter fördelas, menar Weigand och Elsas (2012, s. 293) att 

splittring av arbetsuppgifter blir ett viktigt verktyg som används för att 

säkerställa att agenterna agerar i principalens intresse. 

Internkontroll är inget nytt fenomen inom verksamhetsstyrning, menar 

Heier, Dugan och Sayers (2006, s. 45). Redan i början av 1900-talet 

började det uppmärksammas att företag hade någon form av rutiner 

för att kontrollera att verksamheten fungerade i enlighet med de 

uppsatta målen. Med åren hade behovet av att skapa gemensamma och 

genomgripande riktlinjer för internkontroll växt fram. År 1992 efter 

att standarden SAS 55 för utformning av internkontroller hade 

kritiserats, utarbetade myndigheten COSO (the Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) en rapport 

”Internal Control – Integrated Framework” vars syfte var att definiera, 

beskriva och kategorisera internkontroll. (Heier et al., 2006, s. 59) 

Cosserat (1999, s. 239) poängterar att internkontroller ska vara en 

avvägning mellan kostnader som de förorsakar och värde som de 

skapar. Det är viktigt för ledningen att göra en bedömning om 

internkontroll ger mer värde än vad den kostar (ibid.). Utifrån 

Cosserats resonemang kan en logisk slutsats dras att även splittring av 

arbetsuppgifter som är en komponent av internkontroll ska sträva efter 

att vara effektiv till en lägre kostnad. Med andra ord ska splittring av 
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arbetsuppgifter vara en balansgång mellan kostnaderna (fokus på 

effektivitet) och värdet (fokus på minimering av riskerna).  

 

1.2 Tidigare forskning 
Ett flertal vetenskapliga artiklar behandlar begreppet internkontroll ur 

revisorernas perspektiv. Detta är naturligt på grund av att en av 

revisorernas viktiga arbetsuppgifter är granskning av internkontroll, 

enligt Carrington (2010, s. 108 – 109). Exempelvis, undersöker Li, 

Tian och Baoei (2012, s. 332) huruvida revisorernas generella 

bedömningar av internkontroller i Kina är pålitliga. Srinidhi (1994, s. 

423) analyserar hur revisorernas omdömen av internkontroll påverkas 

av olika faktorer. Schneiders (2009, s. 708) studie går ut på att 

undersöka vilken påverkan revisorernas omdömen har på 

investeringsbeslut. Ittonen (2010, s. 259) har en liknande 

utgångspunkt då han granskar investerares reaktioner på avslöjanden 

av internkontrollens materiella svagheter. Det som Bierstaker och 

Thibodeau (2006, s. 877) forskar kring är huruvida frågeformulär eller 

berättande dokumentation kan påverka revisorernas prestation 

gällande identifiering av internkontrollens brister.  

Det är viktigt att poängtera att vår studie utgår ifrån den interna 

aspekten av internkontroll, det vill säga hur internkontroll kan vara 

uppbyggd och hur ledningen kan arbeta med den, så revisionsaspekten 

som innebär granskning av internkontroll behandlas inte i studien. 

Andra vetenskapliga artiklar som har hittats studerar internkontroll 

med utgångspunkten i Sarbanes-Oxley Act (SOX) vilket är USA:s 

regelverk för aktiebolag innehållande bland annat riktlinjer för 

internkontroll (Heier et al., 2006, s. 29). Till exempel, ger Heier et al. 

(2006, s. 41) en historisk överblick i internkontroll och visar dess 

evolution under 1900-talet fram till SOX och vilka effekter SOX kan 

ha haft på internkontroll. Zolnor (2009, s. 54) analyserar 

genomslagskraften vilken de krav för rapportering av internkontroller 

som SOX framställt har haft. Tackett, Wolf och Claypool (2006, s. 

317) undersöker vilka kostnader och fördelar som associeras med 

Section 404 som är en del av SOX.  
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Vissa författare lägger särskild fokus på splittring av arbetsuppgifter. 

Little och Best (2003, s. 419) utvecklar ett speciellt ramverk för 

bedömning av splittring av arbetsuppgifter i organisationer som 

tillämpar ERM (Enterprise Risk Management). En annan artikel 

skriven av Elsas (2008, s. 82) föreslår en vetenskaplig metod för att 

mäta kvaliteten av utformningen splittring av arbetsuppgifter, vilket 

framför allt är till för att underlätta revisorernas arbete med 

bedömning av denna process.  

Däremot har vi inte hittat forskning om internkontroll och splittring av 

arbetsuppgifter som har balansgången mellan riskhantering och 

effektivitet som utgångspunkt. Därför finner vi det intressant att ur ett 

verksamhetsstyrningsperspektiv fördjupa oss i splittring av 

arbetsuppgifter som en del av internkontroll. Maijoor (2000, s. 105) 

poängterar att internkontroll kan studeras med tre utgångspunkter, där 

styrningsperspektiv med riktningen mot organisationens effektivitet 

och kontrollproblematiken är en av dem. Den aspekten ligger fokus på 

i vår studie. 

 

1.3 Problemområde 
Internkontroll har fått alltmer uppmärksamhet under de senaste åren 

(Haglund et al., 2001, s. 9). Enligt Rezaee (1995, s. 5), beror det till en 

viss del på faktorer som globalisering och teknologisk utveckling. En 

annan anledning till att internkontroll har ställts på tapeten menar 

Rezaee (ibid.) är att flera stora uppmärksammade bedrägerifall i USA 

har visat allvarliga brister i internkontroll. Detta har lett till att den så 

kallade Sarbanes-Oxley Act (SOX) tagets fram i USA med syfte att 

bland annat skapa skarpare riktlinjer för internkontroller (Zolnor, 

2009, s. 54). Haglund et al. (2001, s. 11) nämner att flera fall av 

vårdslös hantering av pengar i offentlig verksamhet som upptäcktes 

under 1990-talet i Sverige har väckt uppmärksamhet för internkontroll 

även på hemmaplan. Bland skandaler under det senaste decenniet runt 

om i Sverige kan en muthärva i Göteborgs Stad, förskingring av flera 

miljoner i Mölndals kommun (Nilsson & Christoffersson, 2011, s. 9) 

och svindleri i Gävle kommun (www.gastriklandstidning.se) nämnas. 

http://www.gastriklandstidning.se/
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Dessa är bara några fall där allvarliga brister av internkontroll har fått 

allvarliga konsekvenser. 

Haglund et al. (2001, s. 9) poängterar att internkontroll ska vara ett 

effektivt styrverktyg i en verksamhet för dess viktigaste syfte är att 

säkerställa att alla processer och delprocesser fungerar på ett sätt som 

leder till att organisationens mål uppnås. Dessvärre visar de 

ovanstående exemplen att internkontroll inte alltid lever upp till de 

förväntningar som ställs på den.  

Srinidhi (1994, s. 424) resonerar kring begreppet kombinationer av 

splittrade arbetsuppgifter (duty combinations), som står för en 

uppsättning av arbetsuppgifter vilka tillhör olika ansvarsområden som 

en medarbetare får utföra. Han (ibid.) menar att antalet sådana 

kombinationer har potential att bli oändligt vilket leder till att det blir 

mycket komplicerat och inte minst kostsamt att skapa ett system där 

ledningen har kontroll och överblick över alla dessa kombinationer. 

Enligt Srinidhis (1994, s. 426) tolkning av regelverket SAS 55, är det 

främst sådana kombinationer av splittring av arbetsuppgifter som 

möjliggör för medarbetare att handla oegentligt vilket är ett tydligt 

tecken på brister inom internkontroll. Doyle, Ge och McVay (2007, s. 

29) drar en liknande slutsats av sin kartläggning av internkontrollens 

materiella svagheter, nämligen att bristfällig splittring av 

arbetsuppgifter är en av orsakerna till att fel inom internkontroll 

uppstår. Enligt vår uppfattning menar Srinidhi, Doyle, Ge och McVay 

att splittrade arbetsuppgifter kan innebära höga kostnader samtidigt 

som de inte hanterar risk på ett optimalt sätt.  

Wetterberg (2000) uttrycker det som är kärnan i vår studie på följande 

sätt:  

När det gäller den interna kontrollen måste man någonstans hitta en 

avvägning mellan kontroll och effektivitet. Om varje faktura måste 

attesteras av fem personer skulle det naturligtvis bli mycket svårare 

att manipulera över pengar till svågerns bolag. Men omständigheten i 

arbetet skulle så småningom kosta kommunen minst lika mycket som 

den enstaka förskingringen. Kontrollsystem som odlar misstänksamhet 

mot allt och alla har också ett pris. (s. 229) 
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Utifrån den ovanbeskrivna diskussionen har vi sett ett behov av en 

studie som upplyser problematiken kring splittring av arbetsuppgifter 

och balansen mellan riskhantering och effektivitet. För att kunna 

skapa förståelse för denna aspekt, har studien belyst hur arbetet kring 

internkontroller kan organiseras. Detta har gjorts av två anledningar. 

Den ena grundar sig i vad Power i Maijoor (2000, s. 104) samt Spira 

och Page (2003, s. 652) säger angående internkontroll. De poängterar 

att det råder förvirring kring vad internkontroller egentligen är och hur 

de struktureras. Den andra anledningen är att beskrivningen av 

internkontrolls uppbyggnad bidrar till att läsaren kan relatera splittring 

av arbetsuppgifter till ett större sammanhang och få en helhetsbild av 

hela processen. Studien har även belyst vilka risker som 

uppmärksammas i samband med splittring av arbetsuppgifter i och 

med att riskhantering är en central aspekt av internkontroll och inte 

minst splittring av arbetsuppgifter. 

 

1.4 Frågeställning 
Internkontrollen i en verksamhet syftar till bland annat att säkerställa 

att de ekonomiska rapporterna är korrekta för att kunna motverka 

risker i verksamheten. Splittring av arbetsuppgifter är en viktig del av 

internkontroll och studien fördjupar sig särskilt i detta fenomen.  

Huvudfråga: 

 Hur kan ledningen med hjälp av splittring av arbetsuppgifter 

åstadkomma balans mellan riskhantering och effektivitet? 

För att kunna få underlag att skapa förståelse för denna huvudfråga 

behöver studien belysa följande frågor. 

Delfrågor: 

 Hur kan arbetet kring internkontroll organiseras? 

 Vilka risker uppmärksammas i samband med splittring av 

arbetsuppgifter? 
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1.5 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att skapa förståelse för hur ledningen med 

hjälp av splittring av arbetsuppgifter kan åstadkomma balans mellan 

riskhantering och effektivitet.  

För att kunna få underlag att uppfylla detta huvudsyfte behöver 

studien uppnå två delsyften, nämligen att belysa hur arbetet kring 

internkontroll kan organiseras samt vilka risker som uppmärksammas 

i samband med splittring av arbetsuppgifter.  

 

1.6 Avgränsning 
Hur internkontroll kan vara uppbyggd beskrivs utifrån COSO-

modellen, där mest fokus sedan läggs på splittring av arbetsuppgifter 

som en typ av kontrollaktivitet inom COSO-ramverket. Den empiriska 

studien av fenomenet har utförts inom en kommun och ett 

internationellt aktiebolag. 

Denna studie fokuserar på internkontroll och splittring av 

arbetsuppgifter ur en organisations eget perspektiv, det vill säga 

verksamhetsstyrning, inte ur revisionsperspektivet.  
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1.7 Fortsatt disposition 
Kapitel 2: Metod – Det vetenskapliga synsätt som studien grundar sig 

på beskrivs, samt tillvägagångssättet vid val av referensramen, 

empiriska studien och reflektionen presenteras. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram – Den teoretiska referensram som 

behandlar begreppen internkontroll, splittring av arbetsuppgifter, 

riskhantering och effektivitet presenteras. 

 

Kapitel 4: Empiri – Verksamheternas organisationsstrukturer samt 

kortfattad presentation av respondenterna beskrivs. Sedan beskrivs 

organisering av internkontroll utifrån COSO-modellens fem 

kontrollkomponenter. Därpå framställs splittring av arbetsuppgifter 

med fokus på risker och riskhantering. Slutligen berörs splittring av 

arbetsuppgifter med utgångspunkt i balansproblematiken mellan 

riskhantering och effektivitet.  

Kapitel 5: Reflektion – Reflektioner kring frågeställningarna 

presenteras genom att dels anknyta det empiriska materialet till den 

teoretiska referensramen, dels ställa olika respondenters tolkningar 

mot varandra.  

Kapitel 6: Slutdiskussion – Slutsatser för studien utifrån 

frågeställningarna och syftet presenteras. Därefter anges det förslag till 

vidareforskning.  
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2. Metod 
Detta kapitel redogör dels för det vetenskapliga synsätt som studien 

grundar sig på, dels tillvägagångssättet vid val av den teoretiska 

referensramen, empiriska studien samt reflektionen. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
I detta avsnitt presenteras vilka veteskapliga principer som studien har 

utgått ifrån. Först beskrivs den hermeneutiska traditionen som är 

studiens avstamp och sedan definieras aktörsynsättet som är ett sätt att 

tillämpa hermeneutiken inom företagsekonomi. Kritik mot 

hermeneutik och aktörsynsätt förmedlas i texten. Därefter redogörs det 

för studiens angreppsätt, abduktion. Slutligen framförs hur den 

kvalitativa metoden har tillämpats och vilka kvalitetskriterier som har 

följts i studien.  

 

2.1.1 Hermeneutik – vetenskapsteoretisk tradition 
Denna studie upplyser problematiken kring splittring av 

arbetsuppgifter inom internkontroll och balansen mellan riskhantering 

och effektivitet genom att skapa förståelse för denna process med två 

utgångspunkter. Den ena utgångspunkten behandlar splittring av 

arbetsuppgifter som ett verktyg för riskhantering, hur effektivt 

verktyget är ur det perspektivet, medan den andra aspekten utgår ifrån 

vilka kostnader splittring av arbetsuppgifter medför. När dessa två 

aspekter ställs mot varandra, försöker någon sorts balans hittas, där 

splittring av arbetsuppgifter skapar tillräckligt värde och inte kostar 

för mycket. 

För att kunna uppfylla studiens huvudsyfte att skapa förståelse för den 

beskrivna problematiken har den hermeneutiska traditionen valts. 

Dalen (2008, s. 14) skriver att hermeneutik är tolkningslära, där en 

interaktiv process kan leda till en förståelse. Thurén (2007, s. 60 - 62) 

menar att det är ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet som 

leder till en verklig förståelse, eller en förbättrad förståelse. Även 
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Lindholm (2001, s. 73) beskriver den hermeneutiska cirkeln som en 

spiral, där det är ett samspel mellan tolkning av delar och helheten, det 

vill säga att olika delar inom cirkeln endast kan begripas när cirkeln, 

helheten, infinner sig. Han (ibid.) menar att en forskare har en 

förhandsuppfattning, en förförståelse för ett ämne, innan denne börjar 

studera det mer specifikt och fördjupa sig inom det. Under processens 

gång förändras forskarens helhetsuppfattning om ämnet som 

undersöks flera gånger, och det är den process som kallas för den 

hermeneutiska spiralen (Thurén, 2007, s. 74). 

För att kunna uppfylla syftet var det viktigt för oss att kunna tolka all 

information som erhållits på rätt sätt. För att kunna nå fram till en 

förståelse har förförståelsen varit viktig. Dalen (2007, s.13) beskriver 

att förförståelse är de åsikter och insikter vi sedan tidigare har om det 

fenomen som ska studeras. Förförståelsen för splittring av 

arbetsuppgifter som ett fenomen inom internkontroll var ganska 

begränsad. Däremot kände vi till vad begreppen internkontroll, 

riskhantering och effektivitet innebär. Den förförståelsen har vi 

utvecklat genom att läsa in oss på ämnet och då har relevant litteratur, 

vetenskapliga artiklar, dokument och väsentliga hemsidor använts. 

För att se hur dessa teorier fungerar i praktiken har det varit viktigt att 

se verkligheten genom respondenternas ögon. Det empiriska 

materialet, det vill säga intervjuerna, har skapat förutsättningar att se 

helheten och bistått med förståelse för de olika respondenters tankar, 

känslor och erfarenheter inom det valda ämnet. Dalen (2008, s. 13) 

menar att tolkningen främst bygger på respondenters yttranden som 

sedan utvecklas i dialog mellan det empiriska materialet och 

forskaren. Vid utförandet av intervjuerna har det dock varit väsentligt 

att behålla öppet sinne för att inte låta förförståelsen påverka för 

mycket. När intervjuerna utförs är det enligt Ekström och Larsson 

(2010, s. 58) viktigt att sinnet hålls öppet och att forskaren inte blir 

låst vid tidigare uppfattningar. 

Den kritik som den positivistiska traditionen riktar mot 

hermeneutiken, handlar enligt Thurén (2007, s. 97) om att forskarens 

egna tolkningar och upplevelser inte är testbara och inte går att 

kontrollera på något sätt. Vi har varit medvetna om denna kritik men 
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har valt den hermeneutiska traditionen eftersom studiens utgångspunkt 

är att belysa och skapa förståelse för fenomenet. 

 

Varje intervju som har utförts har bidragit med en ny kunskap om 

internkontroll och splittring av arbetsuppgifter som lett till att 

förståelsen för fenomenet som studeras har ökat. Det är just detta som 

är den hermeneutiska spiralen: i början hade vi en förförståelse för 

ämnet, sedan utvecklade vi den kunskapen genom att studera ämnet 

teoretiskt på ett djupare plan, efter detta ökade vår kännedom för varje 

intervju som utfördes och varje dokument vi fick ta del av. För att 

kunna tillämpa den hermeneutiska traditionen inom 

företagsekonomiska ämnesområdet har aktörsynsätt använts. 

 

 

2.1.2 Aktörsynsätt 

Arbnor och Bjerke (1994, s. 62) anser att ett sätt att tillämpa den 

hermeneutiska traditionen på kunskapsområdet företagsekonomi är att 

använda ett så kallat aktörsynsätt. Det synsättet ser på verklighet som 

en social konstruktion som är beroende av människor (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s. 86). Författarna menar att verkligheten kan uppfattas 

som bestående av olika verklighetsuppfattningar, som delas av olika 

mindre grupper. Dessa uppfattningar brukar överlappa varandra på ett 

eller annat sätt. De överlappade delarna skapar verklighetsbilden för 

en större grupp människor. Den bilden är den objektiverade 

verkligheten som dock inte ska ses som en absolut sanning och ska 

därför ifrågasättas och förändras, skriver Arbnor och Bjerke (ibid.).  

Lundahl och Skärvad (1999, s. 186) poängterar att det är viktigt att 

inse att den sociala verkligheten består av aktörer som har olika 

uppfattningar om en och samma företeelse. Forskaren behöver 

identifiera de mest signifikanta aktörerna för sin studie för att ta del av 

deras värderingar, erfarenheter och kunskaper (ibid.). Lundahl och 

Skärvad (1999) sammanfattar resonemanget kring aktörsynsättet på 

följande sätt: 

“Vi måste förstå verkligheten och problemen utifrån hur systemets 

aktör uppfattar situationen” (s. 186).  
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Arbnor och Bjerke (1994, s. 455) och Bryman (1997, s. 91) talar kring 

problemet med att forskningen som tillämpar aktörsynsätt tenderar att 

bli av subjektiv karaktär. Med detta menas att aktörerna har sina 

personliga uppfattningar om fenomenet som inte nödvändigtvis 

beskriver hur det verkligen ser ut (ibid.). Bryman (1997, s. 91) 

beskriver vidare att ett annat problem med aktörsynsättet kan vara att 

forskaren misslyckas med att förklara aktörernas perspektiv så att det 

överensstämmer med aktörernas uppfattning.  

 

I denna studie är förmågan att kunna tolka verkligheten genom 

respondenternas ögon och tolka deras upplevelser central, vilket 

stämmer överens med aktörsynsättet. Respondenterna har valts utefter 

sin befattning i de båda organisationerna just för att se hur fenomenet 

uppfattas av olika personer på olika nivåer. Detta arbetssätt har gett 

oss möjligheten att fånga in olika åsikter och erfarenheter om samma 

fenomen. 

 

För att kunna tolka respondenternas uppfattningar och nå en förståelse 

om fenomenet som studeras har angreppssättet abduktion varit logiskt. 

 

 

2.1.3 Abduktion 

Gold, Walton, Cureton och Anderson (2011, s. 233) säger att Charles 

S. Peirce var den forskare som kom fram till att varken induktion eller 

deduktion var tillräckliga för att beskriva hur människor resonerar och 

drar slutsatser. Därför grundade han ett nytt begrepp, abduktion. 

Charles S. Peirce (1990, s. 32) anser att abduktionen uppstår när 

hypoteser skapas och sedan analyseras logiskt, generellt genom 

deduktionen och empiriskt genom induktionen. Det är viktigt att 

komma ihåg, menar Peirce (1990, s. 33). att abduktion hjälper till att 

framställa en verklighet, som uttrycker sig i ett visst sammanhang. 

Han (ibid.) förklarar att konsekvenserna av detta sammanhang kan 

analyseras både på ett deduktivt och induktivt sätt, men de kan inte 

reduceras till något av de två sätten. 

För att skapa en bättre förståelse för vad begreppet abduktion innebär, 

används Danemarks, Ekströms, Jakobsens och Karlssons (1997, s. 
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309) definition i studien, nämligen att slutsatserna dras utifrån ett 

enskilt fall till den mer generella nivån med en uppsättning idéer, 

regler. Danemark et al. (1997, s. 145) förklarar att abduktion skiljer 

sig från induktion genom att utgångspunkten ligger i en generell regel, 

samtidigt som den skiljer sig från deduktion på grund av att slutsatsen 

inte är en logisk ledning av den generella regeln.  

Dew (2007, s. 39) poängterar att abduktion är ett pragmatiskt, 

resultatinriktat sätt att komma fram till en slutsats eller en förståelse. 

Han förklarar att abduktion tillåter forskaren att gå vidare i sin 

forskningsprocess utan att besitta de kompletta bevisen, eller vara helt 

säker på att denne tolkar materialet rätt. Abduktion innebär med andra 

ord att antaganden görs under forskningens gång för att kunna 

fortsätta leta efter det forskaren är ute efter, och inte stå i väntan på de 

säkraste bevisen. (ibid.)   

Studien har utgått från teorin och tittat även på hur det fenomen som 

studeras fungerar i praktiken. All insamlad information, både det 

teoretiska och empiriska materialet, har legat till grund för 

reflektionen och slutsatserna. Arbetssättet har därför varit en 

blandning av det deduktiva och induktiva angreppssättet, det vill säga 

abduktion. Denna forskningsprocess har varit en tolkning av 

tolkningar, i enlighet med det Dew (2007, s. 39) beskriver som 

antaganden, vilket bidragit till att en slutsats, en förståelse har 

uppnåtts. 

Eftersom det används aktörsynsätt inom den hermeneutiska 

traditionen och angreppssättet abduktion i studien, har kvalitativ 

metod valts för att nå förståelse för fenomenet som berör människor 

och deras vardagliga liv. 

 

2.1.4 Kvalitativ studie 
För att kunna uppfylla huvudsyftet att skapa förståelse för hur 

ledningen med hjälp av splittring av arbetsuppgifter kan åstadkomma 

balans mellan riskhantering och effektivitet har studien behövt utgå 

ifrån vissa principer. Genom den valda inriktningen upplever vi att 

den hermeneutiska traditionen har lämpat sig bäst eftersom meningen 
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var att tolka och skapa en förståelse för det valda ämnet. För att kunna 

skapa förståelse för huvudfrågan behöver två delfrågor belysas. Dessa 

frågor belyser hur arbetet kring internkontroll kan organiseras samt 

vilka risker som uppmärksammas i samband med splittring av 

arbetsuppgifter.  

När hermeneutik är utgångspunkten brukar den kvalitativa metoden 

användas. Dalen (2008, s. 11) beskriver att målet med kvalitativ 

forskning är att nå en förståelse för ett fenomen som berör individer 

och deras sociala verklighet. I studien har ambitionen varit att försöka 

förstå världen genom respondenternas ögon. För att kunna göra detta 

har ”mjukdata” samlats in genom intervjuer med personer som har 

olika befattningar inom de valda organisationerna. Bryman (1997, s. 

86) menar att den kvalitativa studiens grundläggande drag är att se 

något ur någon annans ögon. Egna erfarenheter, känslor och tankar är 

enligt Dalen (2008, s. 12) en viktig del i hur vi tar till oss och tolkar 

respondenterna. För att kunna förstå respondenterna har vi läst in oss 

på relevant litteratur och organisationerna. Tidigare erfarenheter från 

arbetslivet har varit till hjälp när intervjuerna utfördes och det har varit 

viktigt att bli påverkade av tidigare erfarenheter på ett negativt sätt. 

Dalen (2008, s. 12) nämner att det i många fall kan bli en negativ 

effekt om forskaren har alltför personlig anknytning till fenomenet 

denne undersöker. 

Lindholm (2001, s. 72) beskriver att insamling av data är viktigt men 

att tolkningsarbetet också är av stor betydelse i arbetsgången. Han 

menar att förståelse och tolkning inte är samma sak, tolkningen är som 

en process, som leder fram till en förståelse. För att kunna nå fram till 

förståelse har en fallstudie utförts vilket beskrivs nedan under 

tillvägagångssättet.  

En kvalitativ studie behöver följa så kallade kvalitetskriterier för att 

skapa trovärdighet. Dessa skildras nedan. 

 

2.1.5 Kvalitetskriterier 
Lincoln och Guba i Bryman (2011, s. 354) menar att det är viktigt att 

kvalitativa studier genomsyras av tillförlitlighet som han delar upp i 
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fyra kriterier, nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Nedan beskrivs dessa kriterier 

och hur de tillämpas i denna studie.  

Trovärdighet skapas genom att forskaren kommer fram till ett 

avgörande om hur pass acceptabel den verklighet denne har skapat är i 

andras ögon (Bryman, 2011, s. 354). Det innebär att forskaren dels 

utför studien i enlighet med de regler som finns, dels rapporterar 

resultaten till respondenterna för att säkerställa att inga 

missuppfattningar har förekommit (ibid.). Vi har följt de regler och 

riktlinjer som gäller för forskningsprocessen under studiens gång. 

Dessutom har de sammanställda intervjuerna mailats till 

respondenterna för att ge dem möjlighet att läsa igenom texterna och 

komma med synpunkter. Genom att vi har tagit hänsyn till det 

ovanstående kriteriet har studiens trovärdighet ökat enligt oss. 

Överförbarhet är det andra kriteriet som innebär att studiens resultat 

ska kunna föras över till en annan miljö än den forskaren studerar, 

enligt Lincoln och Guba i Bryman (2011, s. 355). Detta kan 

åstadkommas med hjälp av det som Geertz i Bryman (ibid.) kallar för 

fylliga eller täta beskrivningar av olika detaljer. Sådana beskrivningar 

menar de förser läsaren med nödvändig information som de sedan kan 

relatera till andra sammanhang. Vi har haft det kriteriet i åtanke när 

empirimaterialet presenterades för respondenterna, för de detaljer som 

beskrivs i det kapitlet baseras på till exempel COSO-modellen, vilket 

gör det lättare att överföra den informationen till en annan miljö.  

Pålitlighet går ut på att forskaren ska anta ett granskande synsätt, 

vilket uppnås genom att redogöra för alla faser av forskningsprocessen 

på ett tydligt, detaljerat och strukturerat sätt, anser Lincoln och Guba i 

Bryman (2011, s. 355). Studiens pålitlighet anses enligt oss vara 

godare tack vare en omfattande beskrivning av tillvägagångssättet som 

presenteras.  

Det fjärde kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, innefattar att 

forskaren har agerat i god tro i den mån det går, säger Lincoln och 

Guba i Bryman (2011, s. 355). Det betyder att forskaren inte har låtit 

sina personliga värderingar styra utförandet av studien och tolkningen 

av resultaten, i alla fall inte medvetet (ibid.). Vi har haft detta 
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kriterium i åtanke under hela studieprocessen och har lagt tidigare 

erfarenheter som medfört subjektiva bedömningar om internkontroll 

och splittring av arbetsuppgifter åt sidan.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenteras den valda forskningsstrategin som är 

fallstudier och kritik mot denna metod. Fallstudiemetoden har lämpat 

sig bra då syftet med studien var att skapa förståelse för ett visst 

fenomen eftersom den tillåter forskaren att fördjupa sig inom det 

studerade området, vilket Yin (2007, s. 76) uttrycker. För att kunna 

uppfylla huvudsyftet som är att skapa förståelse för hur ledningen med 

hjälp av splittring av arbetsuppgifter kan åstadkomma balans mellan 

riskhantering och effektivitet, har studien behövt belysa två delfrågor. 

Den första delfrågan är hur arbetet kring internkontroll kan 

organiseras. Den har behövt belysas för att läsaren ska kunna placera 

splittring av arbetsuppgifter som är en komponent av internkontroll i 

ett sammanhang. Den andra delfrågan har belyst vilka risker som 

uppmärksammas i samband med splittring av arbetsuppgifter. Den har 

varit väsentlig att besvara på grund av att riskhantering är en central 

aspekt av internkontroll och splittring av arbetsuppgifter. 

För att kunna uppnå syftet har en viss teoretisk referensram och 

empiriskt material behövts för att sedan användas som underlag i 

studiens reflektion. Detta presenteras senare i avsnittet där även kritik 

mot det empiriska valet tas upp.  

 

2.2.1 Fallstudie 
Fallstudiemetoden har använts i studien eftersom huvudsyftet är att 

skapa förståelse för hur ledningen med hjälp av splittring av 

arbetsuppgifter kan åstadkomma balans mellan riskhantering och 

effektivitet.  

Metodvalet baserades på att meningen var att undersöka detta 

fenomen på djupet vilket Ekström och Larsson (2010, s. 19) beskriver 

är ett av många sätt att utföra en fallstudie på. I studien har fokus varit 
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på aktuella händelseförlopp, även detta visar på att fallstudier är den 

forskningsmetod som lämpar sig bäst, vilket Yin (2007, s. 18) intygar. 

Enligt Yin (2007, s. 17) är fallstudien en bra metod att använda sig av 

när studien har en frågeställning som baseras på ”varför” eller ”hur”. 

Författaren berättar om olika typer av forskningsstrategier. Den typ av 

frågeställning som studien utgår ifrån, ligger till grund för vilken typ 

av strategi som forskaren väljer. Vad som även avgör, är hur stor 

kontroll forskaren behöver över det verkliga skeendet och om fokusen 

ligger på tidsenliga eller historiska händelseförlopp. (Yin, 2007, s. 22) 

Yin (2007, s. 17) och Gillham (2008, s. 220) hävdar att fallstudier som 

forskningsstrategi har till syfte att undersöka ett socialt fenomen i sitt 

samtida sammanhang, för att skapa en helhet utifrån olika delar som 

samlas genom till exempel intervjuer och insamling av dokument. 

Enligt Gillham (2008, s. 220 – 221) är intervjun en del av en fallstudie 

där uppgiften är att skapa en helhetsbild. Yin (2007, s. 25) förklarar att 

fallstudiens fördel är att forskaren kan hantera många olika typer av 

empiriskt material och i studien har intervjuer och dokument använts. 

Under intervjuerna beskriver respondenterna sin syn och uppfattning 

kring det fenomen som studien undersöker vilket enligt Ekström och 

Larsson (2010, s. 57) ger en unik kunskap om fenomenet. 

Eftersom meningen med studien var att komma ner på djupet vilket 

framgår av huvudsyftet, har en tvåfallsstudie utförts för att resultatet 

skulle bli av bättre kvalité. Yin (2007, s. 76) menar att en 

flerfallsstudie är att föredra eftersom en sådan studie ökar chanserna 

till ett mer trovärdigt resultat jämförelsevis med en enfallsstudie. Vi 

har dock varit medvetna om att en tvåfallsstudie inte ger en generell 

bild av hur fenomenet kan fungera i andra organisationer. 

Enligt Yin (2007, s. 138 – 139) använder fallstudieforskare 

datorstödda rutiner med olika typer av mjukvara allt oftare. Han (ibid.) 

beskriver att fördelarna med detta är bland annat att sådana program 

kan hitta ord som förekommer ofta samt hitta teman. Det finns ett 

program som bearbetar kvalitativt empiriskt material som heter 

NVivo. Tanken var att använda detta program vid 

materialbearbetningen. Genom studiens gång visade det sig att det var 

svårt att behärska den mjukvaran. Därför har Nvivo valts bort i studien 
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trots att Yin menar att användning av en sådan mjukvara underlättar 

forskningsprocessen. 

 

För att kunna uppfylla syftet började vi med att förbättra kunskaperna 

inom ämnet genom att studera väsentlig litteratur, vetenskapliga 

artiklar och hemsidor. Denna teoretiska referensram har legat till 

grund för intervjufrågorna. 

 

2.2.2 Val av teoretisk referensram 

För att kunna uppfylla syftet har både primärdata och sekundärdata 

använts. Sekundärdata har baserats på information som har samlats in 

och bearbetats tidigare. Relevant litteratur inom ämnet och 

vetenskapliga artiklar främst från Emerald och Discovery har 

undersökts. Väsentliga hemsidor och tidigare uppsatser inom ämnet 

har också använts. 

 

2.2.2.1 Böcker 

Böckerna har använts för att lägga fundamentet i studien. Sökningen 

av böckerna har gjorts på biblioteket i Högskolan i Gävle. Även 

relevant litteratur från andra bibliotek i Sverige har fjärrlånats. Studien 

har utgått ifrån COSO-modellen där tonvikten har varit på splittring av 

arbetsuppgifter som en del av tredje komponenten i COSO-ramverket. 

För att uppfylla syftet har böcker som beskriver COSO-modellen 

sökts för att återberätta hur internkontroll kan vara uppbyggd och hur 

arbetet kring den organiseras. Dessutom har böcker, där beskrivning 

av risker, riskidentifiering, riskbedömning, riskhantering och 

effektivitet, använts. Viss litteratur som har erhållits refereras även i 

tidigare uppsatser angående internkontroll, vilket medförde att den 

sågs som tillförlitlig. Tidigare kursböcker som behandlar relevanta 

begrepp för studien har använts. När kommunallagen och 

aktiebolagslagen som är väsentliga gällande internkontroll har 

studerats, har Sveriges rikes lag 2013 på biblioteket på Högskolan i 

Gävle använts. För att komma djupare in i ämnet internkontroll, 

splittring av arbetsuppgifter och balansen mellan riskhantering och 

effektivitet har vetenskapliga artiklar granskats. 
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2.2.2.2 Vetenskapliga artiklar 

De vetenskapliga artiklarna som är refererade till i studien användes 

för att titta på hur det fungerar i praktiken och för att se vad tidigare 

forskning har kommit fram till. I början användes Google Scholar för 

att hitta tidigare arbeten inom ämnet för att se vad som har gjorts 

tidigare, och få inspiration till denna studie. De databaser som 

Högskolan i Gävle erbjuder har använts. Artiklar har främst sökts på 

Discovery och Emerald eftersom de artiklar som finns på dessa 

databaser är granskade och godkända. Någon artikel har även erhållits 

via ScienceDirect. När vetenskapliga artiklar söktes användes 

relevanta sökord. Med hjälp av Emerald och Discovery gjordes 

fördjupade sökningar där internal control användes som huvudord. 

Sedan preciserades den sökningen för att hitta relevanta artiklar 

genom att sökfunktionen sorterar bort artiklar som inte är väsentliga, 

vilket medför att antalet artiklar minskar och det underlättar sökning 

av lämpliga artiklar. För att få fram specifik information om 

internkontroll och splittring av arbetsuppgifter har verksamheternas 

egna hemsidor besökts. 

 

2.2.2.3 Internetkällor  

Hemsidor har använts för att få en förståelse för Kommun X och 

Företag AB som fenomenet studeras på. Studien har tagit del av 

organisationsstrukturerna via kommunens och företagets hemsidor. 

Dessutom har Årsredovisning 2012 för Företag AB via deras hemsida 

erhållits. Eftersom det valda företaget och den valda kommunen är 

anonyma i studien kan hemsidorna inte avslöjas då det skulle röja 

deras anonymitet. 

Vid granskning av Svensk kod för bolagsstyrning har regeringens 

hemsida besökts. SKL som står för Sveriges Kommuner och 

Landsting vilket är en intresseorganisation för bland annat kommuner 

som ska stödja kommunernas arbete har undersökts. Studien har 

dessutom tagit del av ramverket för internkontroll som COSO har tagit 

fram. Detta finns tillgängligt på COSO:s hemsida.  
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2.2.3 Val av empiri 

I studien har primärdata använts och det är sådant material som har 

samlats in genom att utföra intervjuer i båda organisationerna. 

Personliga intervjuer och e-postintervjuer har utförts. Yin (2007, s. 

125) berättar att det är bra att följa tre viktiga principer vid 

datainsamling. Dessa principer går ut på att använda flera 

informationskällor, skapa en databas för fallstudien samt att skapa en 

beläggs- eller beviskedja.  

Han (ibid.) menar att forskaren helst ska använda sig av flera 

informationskällor när denne utför en fallstudie, eftersom 

informationskällan är styrkan i en fallstudie. Yin (2007, s. 126) menar 

att användningen av flera informationskällor som kan styrka varandra 

i en fallstudie ökar resultatets eller slutsatsens riktighet. 

Intervjumetodik har tillämpats som huvudmetod men även dokument 

som har erhållits via respondenterna har använts. 

Yin (2007, s. 129 ff.) skriver att det är viktigt hur data som samlas in i 

en fallstudie organiseras och dokumenteras. I denna studie har 

Dropbox använts där allt material som har samlats in, alla 

anteckningar, tabellmaterial och sammanställningarna av 

intervjufrågorna har sparats. I Dropbox har materialet delats upp i 

olika mappar för att skapa en bra struktur vilket har medfört ordning 

och reda på materialet under studiens gång. 

Yin (2007, s. 133 ff.) poängterar att trovärdigheten i informationen 

som ingår i en fallstudie ska stärkas genom att skapa en beviskedja. I 

denna studie används citat från intervjuer och dokument. Det finns 

dessutom intervjutabeller där det framgår tid, datum, befattning och 

studiens benämning på organisationerna där intervjuerna utförts. 

Dalen (2008, s. 106) delar upp citat i tre grupper: citat som fångar upp 

det väsentliga i studien, citat som kan tjäna som exempel för många 

samt citat som förekommer ofta. I studien har respondenterna citerats 

utifrån alla dessa tre kategorier. 

Yin (2007, s. 30) föreslår att tematisera det empiriska materialet, 

vilket är enligt Dalen (2008, s. 84) en mycket använd 

presentationsform. Tematiseringen av empirimaterialet har tillämpats i 
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studien där det är uppdelat i tre huvudteman. En viss struktur har följts 

för att kunna uppnå huvudsyftet genom att först uppfylla delsyftena.  

Det första temat är en redogörelse för hur internkontroll organiseras 

inom Företag AB och Kommun X. Det andra temat handlar om 

splittring av arbetsuppgifter med utgångspunkt i risker och 

riskhantering. Det tredje temat belyser respondenternas uppfattning 

om balansen mellan riskhantering och effektivitet gällande splittring 

av arbetsuppgifter.  

 

2.2.3.1 Urval av företag 

Tanken från början var att studera splittring av arbetsuppgifter inom 

internkontroll i en större och en mindre kommun. Under studiens gång 

har motgångar stötts på. Responsen från den större kommunen var 

tyvärr knapphändig vilket ledde till en omstrukturering av arbetet. Den 

större kommunen valdes bort till förmån för ett stort aktiebolag. Valet 

av aktiebolaget (Företag AB) baserades på att det skulle vara givande 

att studera fenomenet i ett stort internationellt aktiebolag.  

Valet av Kommun X och Företag AB har baserats på att det är 

intressant att studera fenomenet i en liten/ mellanstor kommun och ett 

stort aktiebolag. Det som också har varit väsentligt vid valet av 

organisationerna, är att Företag AB är en centraliserad verksamhet och 

Kommun X är decentraliserad. 

Avgränsningen gjordes till en förvaltning inom Kommun X och en 

division inom Företag AB för att det skulle bli greppbart och mer 

lätthanterligt. 

 

2.2.3.2 Urval av respondenter 

Respondenterna inom både Kommun X och Företag AB är främst 

chefer på olika nivåer. Valet av typ av respondenter har baserats på att 

strävan efter kunskap om hur chefer inom olika nivåer ser på det 

studerade fenomenet. Dessutom har två tjänstemän, en på Företag AB 

och en i Kommun X, intervjuats för att få en uppfattning om hur 

fenomenet kan upplevas på tjänstemannanivån. Vi är dock medvetna 
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om att det inte går att dra generella slutsatser utifrån de två 

tjänstemännens åsikter.  

En förtroendevald från kommunstyrelsen, en förtroendevald i en 

nämnd samt en förtroendevald revisor i Kommun X har intervjuats. 

Valet av respondenterna har grundats på önskan om en bredare bild av 

hur fenomenet uppfattas uppifrån och ner, i en centraliserad och 

decentraliserad organisation. Dessutom har ett sådant urval bidragit 

till att kunna se olika nyanser av respondenternas åsikter. 

Dessa val är i enlighet med Dalens (2008, s. 60) beskrivning av en 

eller flera informationsgrupper. Ambitionen var även att intervjua 

internrevisorer på vardera verksamheten för att kunna få en bättre 

helhetsbild. Det kom dock inget svar från dessa. När ekonomichefen i 

Kommun X kontaktades hänvisade han oss till att kontakta andra 

personer som var mer insatta i ämnet. 

Ambitionen var att även intervjua en internrevisor på Företag AB men 

tillgången till en sådan intervju var inte möjlig. Detta har medfört att 

det blev en ojämn fördelning mellan företagen då det fattas en 

internrevisor från Företag AB. Vi är även medvetna om att det hade 

gett studien mer tyngd om personer i Företag AB:s styrelse hade 

intervjuats. 

 

Tillgängligheten av respondenterna har varit god. De flesta 

respondenter som var tänkta gav positiva svar. Tio personliga 

intervjuer, fem i respektive organisation, har gjorts. Det har även 

utförts två e-postintervjuer. Detta antal valdes för att det empiriska 

materialet skulle bli hanterbart. Dalen (2008, s. 54) nämner att 

forskaren inte ska ha för stort antal intervjuer eftersom det tar lång tid 

att genomföra intervjuer och bearbetningen av data är tidskrävande. 

Hon menar att intervjumaterialet måste ha god kvalité för att det ska 

vara acceptabelt underlag för tolkning och analys.  

 

 

2.2.3.3 Intervjuer 

Dalen (2007, s. 9) hävdar att intervjun är till för att få fram träffande 

och förklarande uppgifter om hur olika människor uppfattar olika 
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sidor av sin livssituation där intervjuaren får ta del av respondentens 

känslor, tankar och kunskap. I denna studie har intervjun använts som 

huvudmetod för att samla in denna typ av kunskap som behövts. 

Gillham (2008, s. 66) och Dalen (2007, s. 37) beskriver att det första 

steget forskaren måste ta för att komma igång med intervjuer är att få 

tillträde till dem. När vi hade kommit till insikt om vilka 

organisationer fenomenet skulle studeras på, började arbetet med att få 

tillträde till att kunna intervjua sex respondenter inom båda 

organisationerna. Eftersom meningen var att se hur personer med 

olika befattningar i företaget ser på fenomenet som studeras var det 

ganska givet att träffa chefer på olika nivåer ända ner till tjänstemän. 

Ambitionen var även att få kontakt med controllers och revisorer. Det 

var ganska klart vilka typer av respondenter som var relevanta för 

studien. 

För att uppfylla syftet har i första hand personliga intervjuer utförts för 

att kunna ta del av respondenternas känslor, värderingar och 

erfarenheter. Det är enligt Ekström och Larsson (2010, s. 66) viktigt 

att se den som blir intervjuad, för att kunna se både ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Sammanlagt har tio personliga intervjuer utförts där de 

fördelar som en personlig intervju ger har erhållits. Enligt Ekström 

och Larsson (2010, s. 54) är det passande med personliga intervjuer 

när intervjuaren vill få en förståelse för olika personers synsätt och 

erfarenheter. Författarna (Ekström & Larsson, 2010, s. 55) nämner att 

det är genom samtalet mellan dessa, som förståelsen för ett fenomen 

skapas. 

De utförda intervjuerna har gett gjort det möjligt att studera de olika 

respondenternas syn på hur internkontroll är uppbyggd och 

organiserad samt hur processen för splittring av arbetsuppgifter är 

tänkt att fungera. Studien har även kunnat ta del av hur de upplever 

internkontroll och vad internkontroll innebär för dem. 

Intervjumaterialet har gett inblick i hur respondenterna upplever och 

ser på splittring av arbetsuppgifter i och med att respondenterna har 

delat med sig av en hel del exempel och berättelser. När intervjuerna 

utförs är det enligt Ekström och Larsson (2010, s. 58) viktigt att 

forskaren håller sinnet öppet och inte blir låst vid tidigare 

uppfattningar, vilket fanns i åtanke när intervjuerna utfördes.  
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Ekström och Larsson (2010, s. 53) och Dalen (2008, s. 31) beskriver 

att det finns olika metoder att utföra personliga intervjuer på. Valet 

blev att genomföra semistrukturerade intervjuer som enligt Dalen 

(2008, s. 31) innebär att samtalet är inriktat på bestämd substans som 

forskaren har valt ut i förväg. Frågorna som respondenterna har fått 

har gett dem möjlighet att berätta och beskriva sina erfarenheter. 

Ledande frågor ställdes vid behov vilket Dalen (2008, s. 32) menar är 

en metod att föredra. Båda författarna av studien medverkade vid 

samtliga intervjutillfällen. 

Två stycken e-postintervjuer har utförts. Den ena var av 

kompletterande karaktär efter en genomförd personlig intervju på 

Kommun X. Den andra e-postintervjun gjordes på grund av att 

respondenten som arbetar på Företag AB inte hade möjlighet att träffa 

oss personligen. Samma frågor som hade utformats till tjänstemän för 

personliga intervjuer ställdes vid e-postintervjuerna.  

Två provintervjuer har genomförts där intervjumanualen har testats för 

att säkra upp en god kvalité. Ekström och Larsson (2010, s. 65) och 

Dalen (2008, s. 36) beskriver att det är viktigt att testa sig själv som 

intervjuare och att försäkra sig om att det är rätt frågor som ställs, det 

vill säga att inget saknas eller är övertaligt. 

Dalen (2008, s. 33) förklarar att det är relevant att kunna spela in 

intervjun. Utrustningen som används i intervjuerna har testats före 

inspelning, vilket enligt Ekström och Larsson (2010, s. 65) är en viktig 

del i förberedelserna innan en intervju ska utföras. 

Flera dokument har även erhållits som varit till användning i studien. 

Dessa refereras inte till i studien på grund av organisationernas 

anonymitet. Det gäller följande dokument: Budget 2013 och 

Dokument 1 – 12 för Kommun X.  

 

2.2.3.4 Intervjufrågor 

Intervjuerna började med bakgrundsfrågor och historiska frågor vilket 

Ekström och Larsson (2010, s. 64) rekommenderar. Detta sätt har 

valts för att starta intervjun mjukt för att få respondenten att känna sig 
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bekväm vilket också är i enlighet men vad Dalen (2008, s. 31) 

poängterar. 

Huvudsyftet med studien är att skapa förståelse för 

balansproblematiken kring splittring av arbetsuppgifter då tonvikten 

vid intervjuerna har varit på att få respondenterna att berätta och ge 

olika exempel angående problemställningarna kring huvudsyftet. För 

att närma sig den centrala frågeställningen har frågorna behandlat 

både internkontrollens riktlinjer och organisering och splittring av 

arbetsuppgifter som ett verktyg att hantera risker.  

 

Dalen (2008, s. 60) menar att vissa studier behöver vända sig till flera 

informationsgrupper för att fånga upp hur olika individer känner för 

samma situation, det vill säga för att få uppfattning om nyanser och 

mångfald. I studien har olika informationsgrupper använts. Frågorna 

har utformats utefter befattning som respondenterna har. Detta har 

gjorts för att kunna få så bra svar som möjligt på frågorna utifrån varje 

respondents ”kapacitet”, då med kapacitet menas kunskap och 

förmåga att kunna förstå frågorna. 

 

2.2.3.5 Intervjudokumentation 

I samband med att intervjuerna bokades in blev respondenterna 

tillfrågade om det var tillåtet att spela in intervjun. Samtliga 

respondenter blev informerade om att de skulle vara anonyma. 

Organisationerna är anonyma på begäran vilket är viktigt att följa 

enligt Dalen (2008, s. 23).  

 

Åtta av tio personliga intervjuer fick spelas in. Under de två intervjuer 

som inte var tillåtna att spelas in, delades ansvaret upp, då ena 

författaren ställde frågorna och förde konversationen, medan den 

andra antecknade. Därefter var det noga med att skriva ner svaren på 

datorn direkt efter de två samtalen då allt var färskt för att säkerställa 

att det viktigaste var med.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades allt eftersom. Vid 

transkriberingen benämndes respondenterna med en befattning och en 

bokstav vilket har underlättat arbetsprocessen. I detta skede valdes de 
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delar som inte var relevanta för studien bort, det vill säga allt som 

respondenterna pratade om som inte hade koppling till det studerade 

ämnet. Det som var väsentligt för studien omvandlades från ord till 

text. Dalen (2007, s. 65) beskriver att transkriberingen är en viktig 

process då den hjälper forskaren att lära känna sitt empiriska material. 

Detta material har sedan återberättats och sammanställningarna finns 

som bilagor i arbetet. Sammanställningar har skickats till 

respondenterna så att de har haft möjlighet att påpeka missförstånd 

eller andra felaktigheter. Det återberättade materialet har använts till 

att skapa temana. Dessa teman används sedan i empirikapitlet.  

 

Medvetenheten om att det är viktigt att spela in alla personliga 

intervjuer har funnits under insamlingsprocessen. Att två av tio 

intervjuer inte fick spelas in sänker kvalité på intervjumaterialet 

eftersom det gör det omöjligt att gå tillbaka och lyssna ett flertal 

gånger vid behov. Observationen av respondenternas ansiktsuttryck 

och kroppsspråk har inte varit möjlig i samma utsträckning som när 

intervjuerna spelades in. Vid dessa två intervjuer fick en av författarna 

bara skriva medan den andre förde samtalet med respondenten och 

antecknade i stolpform. Denna metod kan stressa respondenten på det 

sättet att den hindras att prata i den takt som den vill. Eftersom de kan 

känna att intervjuarna inte hinner med. Dessa två intervjuer skrevs ner 

direkt efter för att kunna få in så mycket som möjligt från det 

respondenterna har sagt. 

 

 

2.2.4 Val av reflektion 
I reflektionen var utgångspunkten att tolka uttalanden genom att 

fokusera på ett djupare meningsinnehåll än det som direkt uppfattas. 

För att kunna göra detta menar Dalen (2008, s. 14) att budskapet 

måste sättas in i en kontext eller en helhet. Dalen (2008, s. 15) nämner 

att det inte finns något utgångsläge eller slutpunkt för en hermeneutisk 

tolkning.  

 

Enligt Yin (2007, s. 138 ff.) är det viktigt att forskaren skapar en 

strategi kring reflektionsarbetet tidigt i studien. Yin (2007, s. 140 ff.) 

förklarar att det finns tre generella strategier, i studien används den 
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tredje strategin som kallas för fallbeskrivning. Detta innebär att 

reflektionen har utgått från grunden i fallstudien som i vårt fall är det 

studerade fenomenet, frågeställningarna och syftet. För att säkerställa 

att reflektionskapitlet är av hög kvalité har studien följt de fyra 

principer som Yin (2007, s. 162 ff.) beskriver. Den första baseras på 

att forskaren i reflektionen visar att denne har använt alla data och 

belägg. I detta kapitel har hänsyn tagits till alla data som samlats in 

och i tolkningarna har målsättningen varit att förklara alla data. Den 

andra principen grundar sig enligt Yin (ibid.) på att alla rivaliserande 

tolkningar ska vara med. Några rivaliserande tolkningar kring 

fenomenet har inte påträffats. Tredje principen handlar om att 

forskaren ska rikta in sig på den viktigaste aspekten i studien vilket 

har gjorts i reflektionen. Fokus i reflektionskapitlet har varit på 

frågeställningarna som är formulerade i början av studien. Princip fyra 

enligt Yin (ibid.) bygger på att studien grundar sig på tidigare 

forskning vilket har gjorts i reflektionen. 

 

För att kunna reflektera kring alla data hade tanken varit att NVivo 

som är programvara för kvalitativt material skulle användas. I 

slutändan fattades beslut om att göra arbetet manuellt genom att ordna 

informationen, bilda teman. Efter detta har materialet kategoriserats 

genom färgkodning och anteckningar.  

 

Ekström och Larsson (2010, s. 70) beskriver att det är viktigt att 

lyssna på allt material igen i slutskedet av analysen, vilket har gjorts 

för att försäkra oss om att vår tidigare tolkning fortfarande är väsentlig 

i den slutliga helhetsbilden. 

 

Enligt Dalen (2007, s.105) är citat den verkliga empirin och det är 

viktigt att ha med citat i analysprocessen. Studien har ett fylligt 

intervjumaterial vilket har bidragit med värdefulla citat från 

respondenterna. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenteras den teoretiska referensramen som 

behandlar begreppen internkontroll, splittring av arbetsuppgifter, 

riskhantering och effektivitet. Kapitlet börjar med att beskriva vilken 

plats internkontroll har inom verksamhetsstyrning. Därefter redogörs 

det först för internkontrollens målsättningar och beståndsdelar med 

hjälp av COSO-ramverk där fokus läggs på splittring av 

arbetsuppgifter som en del av kontrollaktiviteter, för att sedan 

undersöka närmare på vilket sätt splittring av arbetsuppgifter å ena 

sidan hanterar risker och å andra sidan bidrar till en effektiv 

verksamhet. Slutligen behandlas splittring av arbetsuppgifter som en 

balansgång mellan riskhantering och effektivitet. 

 

3.1 Internkontroll ur 

verksamhetsstyrningsperspektiv 
Lindvall (2001, s. 47 – 48) beskriver att strävan med styrningen är att 

öka en verksamhets effektivitet och produktivitet. Meningen med 

styrningen är att kontrollera att aktiviteterna som genomförs i en 

verksamhet bistår till detta syfte (ibid.). Både den traditionella 

ekonomistyrningen och den moderna verksamhetsstyrningen strävar åt 

samma håll menar Lindvall (2001, s. 48). Den stora skillnaden mellan 

det traditionella synsättet och det moderna är tillgången till 

information inom företaget (ibid.).  

Enligt Lindvall (2001) handlar traditionell ekonomistyrning om  

”att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt 

beteende bland organisationens medlemmar” (s. 46). 

Ax et al. (2009, s. 17) lyfter fram att en av den traditionella 

ekonomistyrningens huvuduppgifter är att ledningen ska planera och 

fatta beslut samt fördela och utkräva ansvar från medarbetarna. 

Centraliserade typer av organisationer är sådana som är uppbyggda 
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som hierarkier där överordnade enheter styr de underordnade, säger 

Ax et al. (2009, s. 43). Quinn i Tseng (2010, s. 829) är av samma 

uppfattning för han definierar hierarkiska organisationer som 

arbetsplatser med formaliserade och strukturerade rutiner och regler 

som styr medarbetarnas handlingar. Utifrån resonemanget kring vad 

den traditionella ekonomistyrningen är och hur centraliserade 

(hierarkiska) organisationer är uppbyggda, är vår uppfattning att de 

centraliserade organisationerna genomsyras av den traditionella 

styrningen. 

Lindvall (2001, s. 47) anser att den moderna verksamhetsstyrningen 

strävar efter att öppna upp informationsflödet, låta ansvaret gå längre 

ner i ledet och få medarbetarna att vara mer delaktiga i verksamheten. 

Dagens informationsteknik har utvecklats avsevärt under den senaste 

tiden, vilket enligt Lindvall (2001, s. 18 – 19) bidrar till att 

verksamheter kan hantera viktig information på ett mindre kostsamt, 

enklare och säkrare sätt. Författaren (2001, s. 18 – 19) beskriver även 

att om all denna information inte hanteras på rätt sätt kan det leda till 

bristande uppsikt över viktiga data.  

På samma sätt som den traditionella ekonomistyrningen och 

centraliseringen går hand i hand vilket beskrivs ovan, uppfattar vi att 

den moderna verksamhetsstyrningen tillämpas mest i decentraliserade 

organisationer. Decentralisering handlar enligt Brorström, Haglund 

och Solli (2005, s. 202) om att befogenheter och ansvar för företagets 

ekonomi förflyttas från en hög central nivå till lägre organisatoriska 

enheter. Sanchez-Buenos och Suarez-Gonzalez (2010, s. 324) 

poängterar att decentraliserade organisationer är strukturerade på så 

sätt att ansvaret fördelas på autonoma, självständiga enheter. 

Haglund et al. (2001, s. 18) påstår att internkontroll är en process som 

inte går att skilja ifrån en organisations styrning, oavsett om det är det 

traditionella ekonomiska sättet eller den moderna 

verksamhetsstyrningen. Detta är ett tecken på att internkontroll spelar 

en viktig roll i alla typer av verksamheter, centraliserade och 

decentraliserade. 
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Det är människor som ingår i ett relationsnätverk som utgör basen för 

internkontroll påpekar Haglund et al. (2001, s. 25). Bergström och 

Samuelsson (2009) diskuterar att informationsasymmetrier alltid är  

“närvarande när någon engagerar någon annan för att utföra 

arbetsuppgifter“ (s. 31).  

Denna relation kallas för principal-agent-teorin och bilden nedan 

illustrerar den.   

 

Figur 1: Principal-agent-teori 

 

Källa: www.google.se  

 

Bergström och Samuelsson (2009, s. 31) förklarar att teorin går ut på 

att en principal (uppdragsgivare), engagerar en agent (uppdragstagare) 

till att utföra något i sitt intresse. Weigand och Elsas (2012, s. 293) 

poängterar att fastän principalen har delegerat uppgifterna till agenten, 

är det fortfarande principalens ansvar att kontrollera att agenten agerar 

på det förväntade sättet. Detta åstadkommer principalen med hjälp av 

internkontroll (ibid.), vilket även Haglund et al. (2001, s. 25) anser. 

Maijoor (2000, s. 105) lyfter fram att internkontroll, framför allt dess 

ekonomiska aspekter, genomsyras av principal-agent-filosofin. Han 

http://www.google.se/
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(ibid.) påpekar dock att det gäller först och främst relationen mellan 

den högsta ledningen och företagets intressenter. 

Haglund et al. (2001, s. 20) beskriver att syftet med internkontrollen är 

att se till att en god ekonomisk hushållning bibehålls. När författarna 

pratar om god ekonomisk hushållning menar de bland annat det 

finansiella perspektivet och verksamhetsperspektivet. Det finansiella 

perspektivet tittar på hur den finansiella rapporteringen fungerar 

medan verksamhetsperspektivet mer ser till hur kostnadseffektiviteten 

är i verksamheten. Till grund för den finansiella rapporteringen ligger 

redovisningen, vilket blir ett verktyg som används för att analysera 

och ta beslut i en verksamhet. Det är många som är inblandade i den 

internkontrollen då det är en integrerad del av verksamheten, inte ett 

mål eller någon form av rutin. (Haglund et al., 2001, s. 21) 

Även Maijoor (2000, s. 105) menar att internkontroll kan studeras 

med olika utgångspunkter. Enligt Power i Maijoor (s. 104) beror det 

på att begreppet internkontroll saknar tydliga gränser och därför kan 

hamna under olika ämnesområden av företagsekonomi. Maijoors 

(2000, s. 105) uppdelning av internkontroll i olika perspektiv skiljer 

sig från Haglunds et al. då han skriver att verktyget forskas inom tre 

områden, nämligen: 1) externrevision; 2) organisationsteori; och 3) 

ekonomi. När internkontroll analyseras utifrån 

externrevisionsperspektivet, behandlar den främst traditionella 

redovisningskontroller i revisionssammanhanget upplyser Maijoor 

(ibid.). Grunden för den tredje gruppen där internkontroller forskas ur 

det ekonomiska perspektivet är enligt Maijoor (ibid.) principal-agent-

teorin. Där hamnar fokus på övervakningsmekanismer och framför allt 

kontrollproblematiken på högchefsnivå (ibid.). 

Det är främst det andra perspektivet som utgår ifrån 

organisationsteorin som återspeglas i denna studie. Maijoor (2000, s. 

105) skriver att det även kallas för styrningsperspektiv och riktar sig 

mot organisationens effektivitet samt kontrollproblematiken mellan 

organisationens avdelningar och enheter. Merchant i Maijoor (2000, s. 

105) listar åtgärder som detta perspektiv innefattar, nämligen 

beteendekontroller, resultatkontroller samt personal- och 

kulturkontroller. Dessutom påpekar Maijoor (s. 106) att detta 
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perspektiv lyfter fram människor och företagskultur som en viktig 

kontrollmekanism. 

Nedan redogörs det för de regelverk, lagar och riktlinjer som finns för 

aktiebolag och kommuner för att sedan beskriva hur internkontrollen 

kan vara uppbyggd utifrån COSO-modellen.  

 

3.2 Regelverk och riktlinjer kring 

internkontroll 
Svensk lagstiftning reglerar internkontroll för olika typer av 

organisationer och enligt 7 kap. 1 § aktiebolagslagen (ABL) har 

aktieägarna rätt att besluta i bolagets angelägenheter vid 

bolagsstämma, vilken ska utse styrelsen 8 kap. 8 § ABL. Enligt 8 kap. 

4 § ABL har styrelsen detta ansvar:  

 Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. 

 Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är 

moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. 

 Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. (8 kap. 

4 § ABL) 

Styrelsen har ansvar för internkontrollen, vars övergripande syfte är 

att värna om ägarnas investeringar samt bolagets tillgångar. Styrelsen 

bör säkerställa att bolaget har en god internkontroll och hålla sig 

informerad om och bedöma hur bolagets system för internkontroll 

fungerar. Styrelsen ska rapportera årligen över hur den internkontroll 

avseende den finansiella rapporteringen är organiserad och hur bra den 

har fungerat under det senaste räkenskapsåret. (Kodgruppen, 2004)  

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter 

eller till andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande 

kontrollera om delegationen kan upprätthållas (Sveriges rikes LAG, 

2013).  

http://www.regeringen.se/
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Enligt Franck och Sundgren (2012, s. 640 – 641) har bolag som följer 

svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004: 130) en bättre kvalité på 

internkontroll. Bolagsstyrning rör sig om att styra bolag på ett sätt att 

de uppfyller ägarnas villkor på avkastning av det investerade kapitalet 

och genom detta bidra till samhällsekonomisk effektivitet och tillväxt. 

Svensk kod för bolagsstyrning är en skrift som utgår från 

aktiebolagslagen (1975: 1385) och är till för att uppnå ett brett fäste i 

det svenska näringslivet. Kodgruppen anser att koden, som är en mer 

eller mindre frivillig regelsamling, kan utvecklas mer i Svenska 

företag eftersom många företag i Sverige har drabbats av olika typer 

av skandaler (Kodgruppen, 2004).  

Frågor gällande bolagsstyrning har på sista tiden lyfts upp allt mer i 

Sverige och andra länder. Meningen med Svensk Kod för 

Bolagsstyrning är att stärka bolagsstyrningen genom en förbättrad 

självreglering. Syftet med koden är bland annat att kodifiera vad som 

kan betraktas som god sed för bolagsstyrning i svenska företag och att 

på vissa områden flytta fram positionerna mer. (Kodgruppen, 2004)    

Koden är främst riktad till aktiemarknadsbolagen, men en utvecklad 

bolagsstyrning i dessa bolag, kommer att tjäna som exempel och 

föredöme för andra kategorier av företag. Koden behandlar det 

beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt leder 

organisationen. (Kodgruppen, 2004) 

I kommunallagen (KL) (1991: 900) står det  

“Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 

juridiska personer” (8 kap. 1 § 1 st. KL).  

I enlighet med 2 st. ska fullmäktige fatta beslut om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning för kommuner eller landsting.  

Enligt 6 kap. 1 § KL har styrelsen skyldighet att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens eller landstingets intressen och ha 

övervakning över övriga nämnders och eventuella gemensamma 

nämnders verksamhet. Nämnderna ska enligt 6 kap. 7 § KL ansvara 

för verksamheten inom sitt område se till att den bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
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föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall även se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

 

3.3 COSO – ett ramverk för internkontroll 
Agbejule och Jokipii (2009, s. 500) beskriver att intresset för 

internkontrollens roll i företag har ökat under de senaste åren. Därför 

har COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) samordnat ett integrerat ramverk för internkontroll med 

syfte att utarbeta riktlinjer för att skapa, anpassa, tillämpa och 

övervaka internkontrollsystem (ibid.). COSO-ramverket ger en 

helhetssyn på internkontroll. Modellen är generell, vilket innebär att 

den kan användas i olika typer av verksamheter och även är enkel att 

anpassa till olika typer av förhållanden, enligt Haglund et al. (2001, s. 

23 – 24). 

Haglund et al. (2001, s. 52) och Moeller (2007, s. 4) beskriver att 

COSO-modellen består av tre dimensioner. Den första dimensionen 

beskriver internkontrollens mål. Denna dimension utgör enligt 

Agbejule och Jokipii (2009, s. 501) kärnan för internkontroll och 

används även som den vanligaste definitionen av begreppet. Den 

presenteras nedan.  

Internkontroll är en process där styrelsen, ledningen och övrig 

personal samarbetar med syfte att uppnå mål inom följande 

kategorier: 

1. effektivitet inom verksamheten 

2.tillförlitlighet av finansiell rapportering 

3. efterlevnad av aktuella lagar och föreskrifter. (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1992) 

Den första kategorin utgår ifrån organisationens målsättningar 

gällande prestanda och lönsamhet. Den andra gruppens fokus är att 

framställande av finansiella rapporter görs på ett sådant sätt att inga 

allvarliga felaktigheter och brister kan uppstå i dem. Den tredje 
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kategorin strävar efter att organisationen följer lagstiftningen. (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, 1992) När dessa tre mål implementeras på ett 

fullständigt sätt menar Agbejule och Jokipii (2009, s. 501) att 

internkontroll är effektiv. 

Aktörer och organisatoriska enheter är den andra av internkontrollens 

tre dimensioner. Haglund et al. (2001, s. 25) menar att medarbetarna i 

verksamheten genom sina erfarenheter, kunskap, etik och moral är 

grunden i denna dimension. Författarna syftar på relationen mellan 

den som har makt (principal) och den som utför arbetet (agent). För att 

en verksamhet ska kunna fungera på ett effektivt sätt är det viktigt att 

klargöra ansvar och befogenheter i organisationen. Agenterna är de 

som genomför de arbetsuppgifter som principalen tilldelar, vilket 

innebär att de blir ansvariga för att utföra arbetsuppgifterna och 

avrapportera. (ibid.) 

Den sista av de tre dimensionerna är processer, vilket Haglund et al. 

(2001, s. 26) menar är en viktig del av internkontroll eftersom 

verksamhet bedrivs av olika processer. Processer är grundläggande för 

internkontroll eftersom de visar hur arbetet har genomförts beskriver 

Haglund et al. (2001, s. 52). 

Enligt Haglund et al. (2001, s. 52) bör de ovanstående dimensionerna 

uppmärksammas i relation till fem kontrollkomponenter. Detta bör 

göras för att kunna bilda en överblick och struktur av internkontrollen. 

Agbejule och Jokipii (2009, s. 501) poängterar att dessa beståndsdelar 

används för att säkerställa internkontrollen. 

 

COSO:s fem kontrollkomponenter är följande: 

 

1.   Kontrollmiljö (control environment) – är grunden för en lyckad 

internkontroll och handlar om företagets sociala klimat, dess 

kultur där alla anställda känner till och lever efter företagets 

policy. 

2.   Riskbedömning (risk assessment) – en komponent där 

ledningen identifierar och bedömer existerande risker som kan 

förhindra att företagets mål uppnås. 
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3.   Kontrollaktiviteter (control activities) – har utgångspunkt i 

riskbedömning, dessa är konkreta åtgärder som företaget vidtar 

för att minimera eller helst eliminera riskerna. 

4.   Information/ kommunikation (information/communication) – 

handlar om ett säkert system för att lagra och förmedla relevant 

information både inom organisationen och utåt mot omvärlden. 

5.   Övervakning (monitoring) – innebär att kontinuerlig 

utvärdering av hela kontrollsystemet görs för att se till att 

internkontrollen fungerar på ett bra sätt. (Rezaee, 1995, s. 6) 

 

Nedan presenteras två bilder som illustrerar hur internkontroll kan 

byggas upp utifrån COSO-modellen. Pyramiden visar hur de 

ovanstående kontrollkomponenterna förhåller sig till varandra. Kuben 

visar hur de tre dimensionerna, det vill säga internkontrollens mål, 

aktörer och organisatoriska enheter samt processer, som 

uppmärksammas i förhållande till de fem kontrollkomponenterna.  

 

 

Figur 2: COSO-modellen 

 

Källa: www.finance.columbia.edu 

Kontrollmiljö är basen i COSO-modellen när de gäller de fem 

kontrollkomponenterna. Enligt Rezaee (1995, s. 6) innehåller denna 

komponent olika element, exempelvis klimatet, kulturen i 

verksamheten.  Den innehåller även integritet och etiska värderingar, 

ledningens filosofi, ledarstil, organisationsstruktur, personalpolitik och 
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praxis (ibid.). Haglund et al. (2001, s. 26 – 27) påpekar att det är de 

som arbetar i verksamheten som skapar kontrollmiljön. 

Den andra komponenten inom COSO-modellen är riskbedömning. 

Haglund et al. (2001, s. 28) beskriver att risk är något som alla 

verksamheter måste tampas med, det finns många typer av risker som 

kan hindra en verksamhet att nå de uppsatta målen. Sheehans (2010, s. 

36) studie kommer fram till att alla organisationer är i behov av att ha 

ett riskmotverkande arbete för att inte bli lidande. Riskbedömning är 

till för att analysera möjliga risker och motverka dem, för att de ska 

minimeras. Rezaee (1995, s. 6) förklarar att både interna och externa 

risker måste identifieras. Moeller (2007, s. 16) och Rezaee (1995, s. 6) 

skriver att riskbedömningen är en process som har tre steg. Det första 

steget är att estimera signifikanta risker. Därefter bedöms 

sannolikheten för att risken inträffar eller frekvensen av den. Det 

tredje steget är att planera hur risken ska hanteras. Jones (2008, s. 

1054) lyfter fram hantering av bedrägeririsker i samband med 

riskbedömningsprocessen.  

Kontrollaktiviteter är den komponent som kommer efter 

riskbedömning i COSO-modellen och den kan enligt Agbejule och 

Jokipii (2009, s. 503) bestå av både manuella eller datastyrda 

kontroller. Agbejule och Jokipii (ibid.) menar att kontrollaktiviteter 

innehåller riktlinjer och rutiner som gäller bland annat uppdelning av 

arbetsuppgifter. Kontrollaktiviteter kan ses som en naturlig följd av 

riskbedömning då det är konkreta åtgärder som ska hantera, det vill 

säga minimera eller helst eliminera, de risker som finns enligt 

riskbedömning. (ibid.) 

Den fjärde kontrollkomponenten är information och kommunikation. 

Helliar och Dunne (2004, s. 36) förklarar att relevant information 

måste identifieras, fångas upp och kommuniceras på ett lämpligt sätt 

och i rätt tid. Enligt Rezaee (1995, s. 6) bör kommunikationen spridas 

i alla led, det vill säga uppifrån och ner och även igenom hela 

organisationen.  

Övervakning är den sista kontrollkomponenten och den är till för att 

kontinuerligt bedöma om kontrollsystemet fungerar på ett 

tillfredställande sätt menar Agbejule och Jokipii (2009, s. 503) och 
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Rezaee (1995, s. 7). Detta uppnås enligt Helliar och Dunne (2004, s. 

36) genom att alla aktiviteterna löpande övervakas och separata 

bedömningar görs. Agbejule och Jokipii (2009, s. 503) lägger till att 

övervakningen är viktig då den medverkar till att betydelsefulla 

rutiner och processer håller hög kvalité i verksamheten.  

Efter att ha beskrivit COSO-modellen och dess dimensioner samt 

kontrollkomponenter fortsätter nu kapitlet djupare in i splittring av 

arbetsuppgifter som är en del av den tredje kontrollkomponenten 

kontrollaktiviteter. 

 

3.4 Innebörden av splittring av 

arbetsuppgifter  
Hayes (2004, s. 253) skriver att splittring av arbetsuppgifter är ett 

system som innebär att interrelaterade arbetsuppgifter fördelas, eller 

segregeras, mellan olika medarbetare. Belfrages (2003, s. 255) 

definition av begreppet är följande: splittring av arbetsuppgifter är 

rutiner där en anställd aldrig ensam kan handlägga och godkänna en 

ekonomisk transaktion från början till slut.  

 

Elsas (2008, s. 83) beskriver de vanligaste principerna för splittring av 

arbetsuppgifter, vilka är: 

 

1. Varje anställd bör ha behörighet att utföra ett begränsat antal 

affärstransaktioner i en begränsad omfattning; 

2. Anställda bör ha icke-sammanfallande, helst motsatta intressen; 

3. Behörighet för processer som bevakning, utförande, registrering, 

kontroll samt riktning ska vara olika medarbetarnas ansvar. 

 

Splittring av arbetsuppgifter innehåller tre huvudkomponenter, eller 

funktioner, som Hayes et al. (2004, s. 253) identifierar. Dessa är 

attesträtt (authorization), bevakning (custody) och registrering 

(recording). Attesträtt är delegering av påbörjade transaktioner och 

skyldigheter inom verksamheten. Bevakning står för fysiska kontroller 

av tillgångar eller dokument. Slutligen registrering är skapande av 
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dokument som bevis för transaktioner samt införande av dessa 

dokument i registret. (ibid.)   
 

 

3.5 Splittring av arbetsuppgifter som en del 

av kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter är som nämns ovan den tredje komponenten av 

internkontroll utifrån COSO-ramverket. Knechel (2001, s. 217) 

definierar kontrollaktiviteter som regler, synsätt och tillvägagångssätt 

vilka i samspel med fyra andra komponenterna av internkontroll, ska 

bidra till att riskerna minimeras och kommer ner på en nivå 

motsvarande organisationens målsättningar. Riskbedömningen är med 

andra ord utgångspunkten för kontrollaktiviteter (ibid.). 

 

Enligt COSO-ramverket (Rezaee, 1995, s. 6) delas 

kontrollaktiviteterna upp i tre större kategorier: operativa 

kontrollaktiviteter, kontrollaktiviteter av finansiell information samt 

kontrollaktiviteter som ser till att lagarna följs. Denna klassificering 

utgår ifrån COSO:s första dimension som innehåller tre målsättningar 

av internkontroll, så att den första kategorin operativa 

kontrollaktiviteter ska säkerställa effektivitet inom verksamheten, den 

andra gruppens uppgift är att den finansiella rapporteringen är 

tillförlitlig och fullständig, och den sista kategorin kontrollaktiviteter 

som ser till att lagarna följs ska se till att lagarna och riktlinjerna följs 

(ibid.).  

 

För att kunna placera splittring av arbetsuppgifter inom en kategori 

uppmärksammas det en annorlunda klassificering av 

kontrollaktiviteter, den som Haglund et al. (2001, s. 37 ff.) föreslår. 

Enligt dem delas kontrollaktiviteter upp i resultatorienterade 

kontroller och rutinorienterade kontroller. De resultatorienterade 

kontrollaktiviteterna lägger fokus på att säkerställa ändamålsenlig 

verksamhet och effektiv organisation. (Haglund et al., 2001, s. 38)  

 

Splittring av arbetsuppgifter hamnar under den andra typen av 

aktiviteter som ska säkerställa en effektiv organisation, skriver 
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Haglund et al. (2001, s. 43). Den gruppen innefattar bland annat 

säkerhet i system och rutiner (Haglund, 2001, s. 42 - 43). Splittring av 

arbetsuppgifter är ett sätt att säkerställa just denna aspekt, det vill säga 

att företaget har tydliga rutiner och väl genomtänkta system för att 

processer och aktiviteter ska kunna skötas på ett korrekt sätt som inte 

riskerar företagets framgång och existerande (ibid.).  

 

Det är även värt att nämna att den litteratur som är skriven ur 

revisorernas perspektiv, brukar placera splittring av arbetsuppgifter 

som en enskild grupp av kontrollaktiviteter (Knechel, 2001, s. 216; 

Cosserat, 1999, s. 233; Elder et al., 2010, s. 297). Detta uppfattar vi 

beror på att splittring av arbetsuppgifter tar en väsentlig plats bland 

revisorernas arbetsuppgifter.  

Det finns även en uppdelning i kontroller i förebyggande (preventive) 

och åtgärder (detective), som beskrivs i en artikel av Christ, Emett, 

Summers och Wood (2012, s. 432). Enligt Romney och Steinbart i 

Christ et al. (ibid.) löser förebyggande kontroller problem innan de 

förekommer, medan åtgärdskontroller upptäcker problem efter att de 

inträffat. Den första gruppen begränsar medarbetarnas självständighet 

genom att förbjuda vissa handlingar, till exempel att en anställd måste 

vara behörig för att göra en utbetalning eller komma åt information 

(ibid.). Det framgår således tydligt att splittring av arbetsuppgifter 

hamnar under gruppen förebyggande kontroller. 

 
 

3.6 Splittring av arbetsuppgifter – fokus på 

risker och riskhantering 
Som beskrivs i det föregående avsnittet är splittring av arbetsuppgifter 

en typ av kontrollaktiviteter vars huvudsyfte är att hantera olika typer 

av risker. Hayes (2004, s. 253) förklarar att syftet med splittring av 

arbetsuppgifter är att minska risker för att fel eller olämpligt beteende 

ska förekomma. Ferrailo et al. i Little och Best (2003, s 420) 

definierar splittring av arbetsuppgifter som ett system där olika 

medarbetare får tydliga uppgifter som oftast ingå i ett nätverk med 

andra relaterade uppgifter som utförs av andra medarbetare vilka i sin 

tur kommer att upptäcka ifall någon kollega har missat något eller 
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gjort fel. Cosserat (1999, s. 235) nämner tre olika typer av risker som 

splittring av arbetsuppgifter ämnar minska. Den första kategorin ska 

reducera risken för stöld genom att medarbetare inte har möjlighet att 

radera en post. Den andra gruppen förhindrar risken att utbetalningar 

inte registreras. Syftet med den tredje kategorin av splittrade 

arbetsuppgifter är att undvika kreditrisker i samband med affärer med 

otillförlitliga kunder. (ibid.) 

 

Elsas (2008, s. 83) fokuserar på bedrägeriförebyggande syftet med 

splittring av arbetsuppgifter och poängterar att tanken med verktyget 

är att ingen medarbetare ska få möjlighet till bedrägeri utan att 

involvera minst en till medarbetare. Det kan sammanfattas att både 

Hayes, Ferrailo och Elsas poängterar att kärnan i splittring av 

arbetsuppgifter är att sammanhängande arbetsuppgifter fördelas 

mellan olika anställda för att minska risk för fel och bedrägerier.  

 

Little och Best (2003, s. 420) lyfter fram att Srinidhis undersökning 

tyder på att revisorernas förtroende för internkontroller sjunker 

avsevärt om dessa saknar tillräcklig splittring av arbetsuppgifter. 

Samma faktor, det vill säga bristen på tillräcklig splittring av 

arbetsuppgifter, är enligt Ashbaugh-Skaife, Collins, Kinney Jr. och 

Lafond (2009, s. 9) samt Albrecht et al. i Little och Best (2003, s. 420) 

ett gemensamt skiljetecken för organisationer som utsätts för 

bedrägerier. Med andra ord menar Little, Best, Ashbaugh-Skaife et al. 

och Albrecht et al. att ett fungerande system med splittring av 

arbetsuppgifter är av mycket stor betydelse för att internkontroll ska 

leva upp till dess förväntningar. Elsas (2008, s. 83) går ännu längre 

med att resonera kring betydelsen av splittring av arbetsuppgifter. 

Enlig honom (ibid.) spelar splittring av arbetsuppgifter en avgörande 

roll inom internkontroll, vilket innebär att om splittring av 

arbetsuppgifter är otillräcklig, blir hela internkontrollen felaktig och 

bristfällig. 

 

På grund av att splittring av arbetsuppgifter är ett verktyg att hantera 

risker, är det även av stor betydelse att den är effektiv. Detta är i 

enlighet med COSO-ramverket som poängterar att system för 

internkontroll ska vara effektiva. Effektiviteten ska således bedömas 

inom var och en utav de tre kategorierna (målen) av internkontroll, 
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vilka beskrevs ovan. (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission, 1992)  

Spira och Page (2002, s. 647) menar att fokus på riskhantering och 

effektivitet inom internkontroll kom i och med COSO-ramverket och 

innebar en stor förändring för hur internkontroll definierades. 

Författarna (2002, s. 648) förklarar att riskhanterings- och 

effektivitetsperspektivet har lett till att internkontroll har placerats på 

en högre nivå inom verksamhetsstyrning jämfört med den gamla 

synen då internkontrollen endast var till för att kontrollera de 

ekonomiska aspekterna. I och med att splittring av arbetsuppgifter är 

en komponent av internkontroll, kan vi dra en logisk slutsats att även 

splittring av arbetsuppgifter per definition ska vara ett effektivt 

system. 

Nedan presenteras den forskning som har hittats där 

problemformuleringar kring splittring av arbetsuppgifter som en 

balansgång mellan riskhantering och effektivitet diskuteras. 

 

3.7 Splittring av arbetsuppgifter som en 

balansgång mellan riskhantering och 

effektivitet 
Forskningen av den aspekten verkar vara mycket begränsad och det vi 

har lyckats få fram handlar främst om internkontroll i allmänhet. 

Eftersom splittring av arbetsuppgifter är en del av internkontroll, är 

vår uppfattning att den forskningen om balansfrågor kring 

internkontroll även kan relateras till splittring av arbetsuppgifter i 

synnerhet. 

Enligt Elsas (2008, s. 83) uppfattas splittring av arbetsuppgifter som 

den mest komplicerade och ibland även mest kostsamma typen av 

kontroll. Li et al. (2012, s. 339) poängterar att implementering och 

underhåll av internkontroller är kostsamt. Forskaren får medhåll av 

Maijoor (2000, s. 107) som påstår att effektiva system för 

internkontroll sannolikt kan minska risken för företagets undergång 

men kostnaderna för dem är stora. Å andra sidan har The Turnbull 

http://www.coso.org/
http://www.coso.org/
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Report kommit fram till att effektiva och omfattande internkontroller 

kring finansiell information är ett sätt för organisationer att försäkra 

sig om att de inte blir utsatta för överflödiga risker som går att 

undvika (Helliar & Dunne, 2004, s. 35). 

Agbejules och Jokipiis (2008) artikel vänder sig till organisationer 

som har olika strategiska riktningar. Deras studie syftar till att hitta 

den nivå för övervakning av kontrollaktiviteter som behövs för att 

uppnå eftersträvad effektivitet av internkontrollsystem. I 

slutdiskussionen nämner Agbejule och Jokipii (2008, s. 516) att 

COSO-modellen inte förser organisationer med information om 

balansen vid användning av kontrollkomponenterna. Författarna 

kommer fram till att eftersom varje kontrollkomponent har en 

avgörande roll för internkontroll, kan balans mellan dem leda till 

förbättrad effektivitet.  

Elsas (2008, s. 82) undersöker splittring av arbetsuppgifter utifrån 

förhållandet mellan företagets input som i detta fall innehåller 

personalens behörigheter och befogenheter och output som innefattar 

potentiell risk för att medarbetarna ensamma ska kunna genomdriva 

bedrägerier. En av de slutsatser som Elsas (2008, s. 91) kommer fram 

till som är relevant för denna studie är att det inte går att helt eliminera 

risker för enskilda bedrägerier även om företaget har ett väl utvecklat 

datoriserat nät av splittring av arbetsuppgifter. En annan poäng med 

Elsas (ibid.) studie är att antalet potentiella enskilda bedrägerier ökar 

markant ju mer komplex en organisation är, ju fler anställda företaget 

har, samt ju fler kombinationer av splittring av arbetsuppgifter som 

finns.  

 

En annan intressant aspekt av kontrollens betydelse är när kontroll 

ställs mot förtroende. Skinner och Spira (2003, s. 29) diskuterar 

relationen mellan begreppen kontroll och förtroende i sin artikel. De 

beskriver Knights et al. (ibid.) resonemang om att den traditionella 

uppfattningen om att dessa två begrepp utesluter varandra är 

missvisande, och menar att de kan ses som beroende av varandra. 

Knights et al. (ibid.) uttrycker att kontroll och förtroende presenterar 

ett kontinuum, en sammanhängande enhet med maximalt förtroende 

på ena sidan och maximal kontroll på den andra. Skinner och Spira 
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(2003, s. 30) förklarar att det är av stor betydelse att cheferna kan lita 

på sina medarbetare eftersom det oftast är just medarbetarna som 

besitter mest kunskap inom sina arbetsområden. Samtidigt menar 

forskarna (2003, s. 30) att det finns en viss sårbarhet i den 

inställningen, och det är där behovet att kontrollera blir aktuellt.  

Skinner och Spira (2003, s. 30) kommer fram till att komplexiteten av 

relationen mellan kontroll och förtroende blir tydlig när kostnaderna 

för kontroll berörs. Efter en viss nivå blir kostnaderna för att införa 

extra kontroll högre än det värde de ger (ibid.). Forskarna poängterar 

att kontroller på lägre nivåer i organisationen är mindre kostsamma att 

implementera, medan kontroller på högre organisatoriska nivåer kan 

ses som effektivitetshämmande. Därför finns det en ovilja bland 

ledande befattningshavare att införa sådana kontroller. Däremot har 

praktiken visat att bristen på ordentlig kontroll på de högre 

organisatoriska nivåerna medför infinnandet av kryphål för ledningen 

vilket i sin tur kan leda till förödande konsekvenser. (ibid.) Enligt vår 

uppfattning tyder Skinners och Spiras artikel på att det kan råda en 

obalans av omfattningen av kontroll på olika nivåer inom 

organisationen vilket inte alltid överensstämmer med de risker som 

finns.  

 

En annan viktig aspekt av splittring av arbetsuppgifter är den som 

Christ et al. (2012) beskriver. De (Christ et al., 2012, s. 433) studerar 

huruvida förebyggande kontroller (preventive controls) och kontroller 

som de kallar för åtgärder (detective controls) har olika effekt på 

medarbetarnas prestation och motivation. Medan den första gruppen 

innefattar kontroller som begränsar medarbetarnas agerande, är 

kontroller av den andra gruppen av en sådan karaktär att anställda inte 

blir stoppade förrän något blir fel (ibid.). Forskarna (2012, s. 449) 

kommer fram till att de anställda som utsätts för förebyggande 

kontroller presterar bättre än de som inte blir kontrollerade. Dock är 

åtgärder med omedelbart feedback lika effektiva, påstår Christ et al. 

(ibid.).  
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3.8 Sammanfattning av teoretisk 

referensram 
För att kunna närma sig huvudsyftet med studien att skapa förståelse 

för hur ledningen med hjälp av splittring av arbetsuppgifter kan 

åstadkomma balans mellan riskhantering och effektivitet, har detta 

kapitel först belyst internkontrollens organisering för att sedan upplysa 

vilka risker som uppmärksammas i samband med splittring av 

arbetsuppgifter.  

I den första delen som behandlar internkontrollens organisering har 

internkontrollens plats inom företagsekonomi och 

verksamhetsstyrning inledningsvis beskrivits, där bland annat 

verktygets roll inom principal-agent-teorin samt dess betydelse för 

centraliserade och decentraliserade organisationer har tagits upp. 

Därefter har regelverket för internkontroll inom aktiebolag och 

offentlig verksamhet presenterats med anledning att kunna hänvisa till 

och resonera kring den relevanta lagstiftningen i empirikapitlet. Sedan 

har COSO-modellen presenterats för att kunna visa en erkänd och 

vanligt förekommande struktur och organisering av internkontroll.  

Därpå har begreppet splittring av arbetsuppgifter, dess viktigaste 

principer och beståndsdelar definierats. Verktygets plats och funktion 

inom internkontroll har också beskrivits. Detta är till för att ge en 

överblick över processen och lyfta fram riskaspekten som är central 

för splittring av arbetsuppgifter. Fortsättningsvis har kapitlet haft 

fokus på risker och riskhantering i samband med splittring av 

arbetsuppgifter för att kunna belysa vilka risker som knyts till denna 

process och på vilket sätt den är tänkt att hantera riskerna.  

Slutligen har effektivitets- och riskhanteringsaspekt av splittring av 

arbetsuppgifter beskrivits för att försöka skapa förståelse för hur 

verktyget kan ses som en balansgång mellan riskhantering och 

effektivitet. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som har samlats in 

via personliga intervjuer, e-postintervjuer samt olika dokument som 

har erhållits. Kapitlet börjar med en kortfattad beskrivning av 

verksamheternas organisation, presentation av respondenterna samt 

organisationsscheman för Företag AB och Kommun X. Det empiriska 

materialet presenteras uppdelat i tre teman. Det första beskriver 

organisering av internkontroll utifrån COSO-modellens fem 

kontrollkomponenter. Det andra temat framställer splittring av 

arbetsuppgifter med fokus på risker och riskhantering. Sista temat 

berör splittring av arbetsuppgifter med utgångspunkt i 

balansproblematiken mellan riskhantering och effektivitet.  

 

Empirikapitlet börjar med en allmän beskrivning av 

organisationsstrukturer, presentation av respondenter samt 

organisationsscheman för Företag AB och Kommun X. Detta upplägg 

är till för att underlätta förståelsen för hur internkontroll, som är en 

integrerad process i alla led inom en verksamhet, kan organiseras i 

respektive verksamhet. Sedan presenteras det empiriska materialet 

genom tre teman där strukturen följer syftena. För att kunna uppnå 

huvudsyftet som fokuserar på balansen mellan riskhantering och 

effektivitet beskrivs det inledningsvis internkontrollens organisering, 

som är det första temat. Därefter behandlas splittring av 

arbetsuppgifter med utgångspunkt i risker och riskhantering. Det 

tredje temat bidrar till att skapa förståelse för studiens huvudsyfte. 
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4.1 Organisationsstruktur 
 

4.1.1 Företag AB 

 

Gällande Företag AB har styrelsen enligt Årsredovisning 2012 ansvar 

för aktiebolagets organisation och förvaltning av dess tillgångar, detta 

är i enlighet med 8 kap. 4 § ABL. Bolagsstyrelsen ska tillgodose 

aktieägarnas intressen vilket ska göras genom ett effektivt och 

värdeskapande beslutsfattande som uppnås genom tydlig roll- och 

ansvarsfördelning. (Årsredovisning Företag AB, 2012). Denna 

information tyder på att Företag AB är en centraliserad organisation. 

 

Nedan presenteras intervjupersonerna och sedan illustreras 

organisationsschema där respondenternas position i kedjan klargörs. 

 

Chef för finansiell kontroll K – har haft den nuvarande rollen i cirka 

ett år och före dess var hon ekonomichef på en av divisionerna på 

Företag AB, vilket hon var i fem år. K är civilekonom med inriktning 

organisation och IT.  

 

Forskningschef P – har varit chef för Y-centrum sedan 2011, och har 

sedan början på 2013 också haft roll som forskningschef på företaget. 

P är civilingenjör i teknisk fysik. P ansvarar för området forskning och 

utveckling. Detta innefattar forskning på framtidens behov inom de 

branscher där företaget verkar för att hitta nya material och nya 

lösningar. I hans arbetsuppgifter ingår även att ge teknisk support för 

att kunna sälja de produkter företaget har idag till nya tillämpningar. 

 

Avdelningschef T – har arbetat som avdelningschef sedan 2008. Han 

doktorerade inom materialkemi 2001. Han ansvarar för många olika 

områden. Huvuduppgiften är produktutvecklingsportfolio. Dessutom 

är han ansvarig för utformning av en projektmodell inom avdelningen, 

ekonomin, inköp, strategi- och målarbete, samt huset (skalet). Till sin 

hjälp har han fyra personer, där hans roll är av mest strategisk 

karaktär.  
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Enhetschef A – första linjens chef. Hennes arbetsuppgifter är 

klassiska. Det är att leda och fördela arbetet och även den 

administrativa delen. Dessutom har hon kompetensansvar, då hon ska 

upprätthålla och förmedla kompetens. A har arbetat på arbetsplatsen 

sedan 2010 men hade haft en liknande befattning i 13 år innan. A 

berättar att hon har examen inom materialvetenskap (kemi och 

teknik).  

 

Controller M – M är controller på Företag AB och har arbetat i 

företaget i 38 år. M berättar att hon har en ekonomiutbildning. 

 

Senior Tekniker D – D berättar att han är Senior Tekniker och 

supportar forskning. Han talar om att han har arbetat på Företag AB i 

12 år men har haft den nuvarande befattningen i fyra år. Hans 

utbildning är naturtekniskt gymnasium. 

 

Figur 3: Organisationsschema för Företag AB 
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4.1.2 Kommun X 

 

Gällande Kommun X står det i Budget 2013 att 

kommunorganisationen bygger på en sektorsindelning vilket innebär 

att nämnderna har varsin förvaltning som ansvarar för ekonomi och 

verksamhet vilket är i enlighet med 6 kap. 7 § KL. 

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna följer 

de reglementen och styrprinciper som kommunfullmäktige har 

beslutat, samt den delegationen som denne har lämnat till styrelsen 

och nämnderna. Detta följer 6 kap. 7 § KL. Enligt Budget 2013, är 

kommunens styrprocess strukturerad på följande sätt: ansvar och 

befogenheter ska vara sammankopplade men även decentraliserade 

inom organisationen så långt som möjligt. Detta innebär att det 

ekonomiska ansvaret blir decentraliserat till resultatenheter och 

enhetschefer. Målet med sådan uppdelning är att enhetschefer ska 

kunna påverka resurserna de får till sitt förfogande. Det är dock viktigt 

att helheten går före delarna inom alla områden i kommunen. (Budget 

2013) 

 

Nedan presenteras intervjupersonerna och sedan illustreras 

organisationsschema där respondenternas position i kedjan klargörs. 

 

1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M – M har varit första 

Viceordförande i kommunstyrelsen för kommun X sedan 2007. Hon 

har motsvarande gymnasial utbildning. Hon ansvarar för personal- och 

arkivfrågor i kommunstyrelseförvaltningen, samt utvecklingsfrågor 

som berör demokrati. Sammanfattningsvis arbetar M mycket 

övergripande.  

Ordförande Kommunrevisionen J – J har varit ordförande i 

Kommunrevisionen i tio år. Han har politices magister examen. Han 

ansvarar för att kommunen fullföljer sitt uppdrag enligt 

kommunallagen, vilket framför allt innebär granskning av 

årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Kommunrevisionen ska 

även uttala sig om ansvarsfrihet för nämnder och kommunstyrelsen. 

Utöver detta gör de ett revisionsprogram där de granskar olika 

områden, till exempel tittar på väsentlighetsrisker.  
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Ordförande Nämnden R – R har varit Ordförande för Nämnden 

sedan januari 2011, innan dess hade hon först varit ledamot och sedan 

viceordförande i Nämnden. R har gymnasial ekonomisk utbildning, 

hon har läst ekonomisk inriktning på Komvux, och sedan ett 

fortsättningsår efter det. Som Ordförande för Nämnden har hon ett 

förtroendeuppdrag, då hon ansvarar för att leda Nämnden, hålla i 

mötena, hon har det yttersta ansvaret för Nämnden. Det innefattar 

även att hon ansvarar för socialutskottet och ska skriva på dokument 

och vissa ordförandebeslut vid delegationer. 

 

Förvaltningschef A – A har varit förvaltningschef sedan 2007 och är 

socionom i grunden. Hon har ett övergripande ansvar för 

verksamheten, har budgetansvar, yttersta arbetsmiljöansvaret och 

personalansvar. Hon menar att förvaltningschefsrollen innehåller 

mycket, främst planering och strategi. 

 

Enhetschef S – S har en delad tjänst på förvaltningen, där hon till 

största delen är enhetschef med ansvaret att leda, handleda 

medarbetarna och fördela arbetet och där hon även har ett ekonomiskt 

ansvar, men hon är även handläggare på enheten. S har varit 

enhetschef i ett år, men har arbetat inom denna förvaltning sedan 

1999. S är fritidspedagog i grunden, och har läst till de kurser som 

tillhör socionomprogrammet. 

 

Förvaltningsekonom L – L har varit förvaltningsekonom i två – tre 

år och hon är utbildad ekonom. Hennes arbetsuppgifter innefattar 

bland annat budget, redovisning och fakturahantering. Dessutom tar 

hon hand om internkontrollsfrågor.  

  



61 

Figur 4: Organisationsschema för Kommun X 
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4.2.1 Företag AB 

 

Riktlinjer för internkontroll 

Företag AB har en genomgående redovisning av internkontroll 

avseende finansiell rapportering där dess riktlinjer beskrivs 

(Årsredovisning Företag AB, 2012). De flesta av respondenterna är 

medvetna om att företaget har välutvecklad internkontroll som följer 

bestämda riktlinjer. Chef för finansiell kontroll K poängterar att 

internkontroll följer företagets regler. Forskningschef P säger att de 

har mycket internkontroll. Enhetschef A berättar att internkontroll är 

uppdelad i olika ämnesområden, nämligen internkontroll gällande 

metoder för deras arbete, internkontroll för arbetsmiljö och hälsa, 

tidsplanering och den ekonomiska internkontrollen. Avdelningschef T 

Kommun X 
Fullmäktige 

1:a Viceordf. 
Kommunstyrelsen M 

Ordf. Nämnden R 

Förvaltningschef A 

Enhetschef S 
Förvaltningsekonom 

L Övriga enheter 

Övriga 
förvaltningar 

Övriga nämnder 

Ordf. Kommunrevisionen J 



62 

menar att internkontroll är en process där material tas fram för olika 

ändamål, till exempel för beslutsfattande. Controller M och Senior 

Tekniker D säger att de blir informerade om nya riktlinjer och regler 

vilket gör att vi drar slutsatsen om att de vet att det finns riktlinjer och 

regler angående internkontroll. 

 

Respondenterna berättar hur de uppfattar internkontroll. För Senior 

Tekniker D är internkontroll det som görs, det vill säga att de 

kontrolleras av sina chefer. Det framgår att han ser internkontroll som 

en viktig del i verksamheten eftersom det kan hända mycket om det 

inte finns kontroller. Controller M säger att internkontroll är mycket 

viktig i hennes roll som controller eftersom hon följer upp kostnader. 

Enhetschef A förknippar internkontroll främst med interna revisioner. 

Avdelningschef T nämner att internkontroll handlar om hur de styr 

verksamheten och projekt i form av olika processer. Han tänker inte 

bara på de ekonomiska aspekterna när internkontroll nämns. För 

honom är det ett styrverktyg. Forskningschef P uppger att 

internkontroll är sådant som finns integrerat i hela verksamheten 

vilket skapar säkerhet och trygghet i organisationen.  

 

Chef för finansiell kontroll K beskrivning av internkontroll kan ses 

som en sammanfattning av hur samtliga respondenter uppfattar 

internkontroll.  

 

”I grunden så är internkontroll framför allt till för att säkerställa att 

man gör rätt i alla led för det är ju så att man måste göra rätt ända 

till källan egentligen” (Chef för finansiell kontroll K). 

 

Hon känner även att fördelen med internkontroll är att den är ett 

försteg för den externa revisionen det vill säga om verksamheten har 

brister upptäcker de det genom internkontroll och då får de inte 

nedslag på externrevisionen.  

 

Enhetschef A känner att Företag AB har en bra och genomtänkt 

struktur, och trots att organisationen är stor, är det lätt att få tag på rätt 

personer. Hon nämner även att hela verksamheten genomsyras av 

princip X vilket innebär att om medarbetarna behöver hjälp med något 

går de först till sin närmaste chef, och om denne inte är tillgänglig 
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eller kan hjälpa till med den frågan, kan de vända sig till dennes chef. 

Enhetschef A tycker att det är mycket bra.  

 

Både Forskningschef P och Chef för finansiell kontroll K går naturligt 

över själva till att prata om attestregler och strukturer kring detta när 

vi frågade om innebörden av internkontroll, vilket visar på att de ser 

splittring av arbetsuppgifter som en självklar del av internkontroll.  

 

Enligt Företag AB:s Årsredovisning (2012), tillämpar företaget ett 

system som syftar till att säkerställa internkontrollen för den 

finansiella rapporteringen som följer COSO-modellens principer. 

Systemet innefattar de fem komponenter som COSO har tagit fram, 

nämligen kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 

information och kommunikation samt övervakning och uppföljning. 

Alla dessa komponenter beskrivs utförligt i Årsredovisningen (2012).  

 

Kontrollmiljö 

Den första komponenten är kontrollmiljön som utgör basen för 

internkontroll. Företag AB har utarbetat ett huvuddokument med 

riktlinjer gällande bland annat företagets grundvärderingar. 

(Årsredovisning Företag AB, 2012). Chef för finansiell kontroll K 

nämner att dessa värderingar genomsyrar hela verksamheten. Hon 

beskriver innebörden av företagets ledord på detta sätt:  

 

”Vi ska vara schyssta mot varandra, mot leverantörer och mot kunder 

så att det är ett rent spel hela vägen” (Chef för finansiell kontroll K). 

 

Detta gäller på samtliga bolag som Företag AB har, även de som inte 

är i Sverige, påpekar Chef för finansiell kontroll K.  

 

Kontrollmiljön innebär också att avdelningen Finansiell Kontroll har 

som huvuduppgift att säkerställa att den finansiella rapporteringen är 

fullständig och riktig, samt att den överensstämmer med IFRS 

(Årsredovisning Företag AB, 2012). Chef för finansiell kontroll K 

berättar att hennes huvudansvar är att se till att alla företagets bolag 

ute i världen rapporterar enligt regelverket och följer företagets 

guidelines. Dessutom säger hon att internkontroll först och främst är 
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till för att säkerställa att de gör rätt i alla led eftersom det är viktigt att 

göra rätt ända ner till källan, genom hela organisationen.  

 

Riskbedömning och riskhantering 
Riskbedömning och riskhantering är den andra komponenten av 

internkontroll. Företag AB har ett heltäckande och strukturerat arbete 

kring den komponenten, där de tillämpar ERM (Enterprise Risk 

Management). Modellen används för att identifiera risker, brister och 

förändringsbehov i syfte att hantera risker. Företaget upprättar en 

åtgärdsplan för varje risk där meningen är att antingen eliminera, 

minska, acceptera eller öka risken. (Årsredovisning 2012).  

 

Chef för finansiell kontroll K bekräftar att de arbetar på detta sätt i 

Företag AB. Hon säger att de tittar på de mest signifikanta riskerna 

där de flesta är affärsrelaterade. K berättar att de tillämpar ett 

färgkodssystem där den röda färgen innebär att de måste göra allt för 

att eliminera risken. Ett exempel på en sådan risk är om företaget har 

en strategisk produkt med bara en underleverantör, då bör de söka en 

till leverantör för att minska risken. K nämner att vissa risker ska de 

vara medvetna om och acceptera eftersom de är av sådan art som 

företaget inte kan göra något åt. Till exempel global ekonomi. Chef 

för finansiell kontroll K säger att det finns risker som företaget ska 

sträva efter att minska. Hon berättar att det finns risker som företaget 

ska öka vilket K aldrig har varit med om. Hon tar upp ett hypotetiskt 

exempel på det. Om Företag AB ska komma ut på nya marknader som 

Ryssland måste de tänka på att det finns mycket problem i det landet 

med korruption. K nämner även att företaget delar upp risker i 

marknadsrisker, kommersiella risker och operationella risker.  

 

Forskningschef P beskriver riskarbetet på företaget på ett liknande 

sätt. Han lägger till att även internrevisionerna görs utifrån olika 

riskperspektiv. De analyserar riskerna för företagets olika funktioner 

och listar upp dem, samt anger vilka åtgärder som ska vidtas. Sedan 

följer internrevisorerna upp detta följande år för att se hur företaget 

har arbetat med att hantera riskerna. Avdelningschefen T talar om att 

de brukar bedöma olika projekt utifrån risk- och 

effektivitetsperspektiv. Vid denna analys väger företaget riskerna av 

projektet mot lönsamheten innan de fattar ett beslut om projektet ska 
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genomföras. Chef för finansiell kontroll K lägger till vad hon anser är 

viktigt med riskarbetet i Företag AB.  

 

”Vi skulle må bra av som företag att vi kanske hade en eller ett par 

personer som verkligen fokuserar på det här på heltid eller så gott 

som heltid och verkligen driver frågan kring risk” (Chef för finansiell 

kontroll K). 

 

Enhetschef A, controller M och Senior Tekniker D nämner däremot 

inget om företagets arbete med riskanalyser.  

 

Kontrollaktiviteter  

Kontrollaktiviteter är implementerade i alla områden där finansiell 

rapportering görs. Alla affärsområden i Företag AB ska presentera 

rapporter månadsvis och kvartalsvis enligt årsredovisningen. Chef för 

finansiell kontroll K berättar att hon tar emot rapporter av de som 

ansvarar för det och gör en rimlighetsbedömning av dessa 

rapporteringar. Företaget har en funktion för internrevision som har 

särskilt ansvar för kontrollaktiviteter avseende den finansiella 

rapporteringen. Chef för finansiell kontroll K beskriver att 

internrevision är viktig i detta avseende. Hon berättar att om hon vid 

granskning av rapporterna upptäcker att ett av företagets bolag verkar 

ha problem kan hon ge ett förslag till internrevisionen att de ska göra 

en granskning av det bolaget.  

 

Forskningschef P talar om att internrevisioner sker med jämna 

mellanrum enligt ett schema då de kontrollerar olika moment inom 

internkontroll. Han ger ett exempel på ett sådant moment då 

revisionen tittar på kontokort som används av företagets medarbetare 

för att köpa tidsskrifter via företagets bibliotek, antalet kreditkort som 

skulle kunna utnyttjas, vad som har köpts in, hur företaget sköter 

attestflöden och om de har kontroll över vad de gör. Enligt 

Årsredovisningen (2012) följer kontrollaktiviteterna företagets 

ekonomiorganisationer. Både Forskningschef P och Chef för finansiell 

kontroll K tycker att det är viktigt att ekonomisystem uppdateras 

kontinuerligt så att rätt personer står med som kostnadsbärare med 

tanke på personalomsättning. 
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”När människor byter jobb så måste man också uppdatera systemen 

så att det är rätt personer som attesterar”. (Chef för finansiell 

kontroll K) 
 

Information och kommunikation 

Information och kommunikation innefattar enligt Årsredovisningen 

(2012) styrande dokument vilka innehåller riktlinjer och instruktioner 

som uppdateras regelbundet på företagets intranätssida. Denna 

information finns tillgänglig för alla Företag AB:s medarbetare. 

Avdelningschef T och Enhetschef A berättar att företagets intranät är 

en viktig informationsskälla där alla kan ta del av den aktuella 

informationen. Senior Tekniker D och Controller M berättar att 

anställda blir informerade om nyanlagda rutiner för internkontroll av 

chefen eller kan läsa om dem på intranätet. Forskningschef P talar om 

att systemet uppdateras efter att nya rutiner har implementeras vilket 

leder till att medarbetarna upptäcker förändringen när de är inne i 

systemet. 

 

Övervakning och uppföljning 

Övervakning och uppföljning av internkontroll i Företag AB sker 

genom att cheferna rapporterar till koncernledning och styrelsen 

kvartalsvis enligt Åresredovisning (2012). Denna komponent är till för 

att säkerställa att kontrollsystemet fungerar på ett ändamålsenligt sätt 

vilket gör att internkontrollsprocessen blir komplett (ibid.). 

 

Enhetschef A säger att hennes ansvar är bland annat att den 

ekonomiska rapporteringen följs upp löpande. Detta är i enlighet med 

Årsredovisning (2012). 

 

 

4.2.2 Kommun X 

 

Riktlinjer för internkontroll 

I nämndens internkontrollplan (Dokument 12) som vi har fått ta del av 

framgår det att nämnderna ska upprätta riktlinjer för internkontroll. I 

internkontrollplanen står det även att nämnderna har det yttersta 

ansvaret för internkontrollen inom sina respektive förvaltningar vilket 
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är i enlighet med 6 kap. 7 § KL. Ordförande för Kommunrevisionen J 

säger att kommunen ska ha internkontrollplan som är framställd av 

kommunfullmäktige, och sedan bryts ner till nämnderna. Han säger att 

den ska gå ner till medarbetarnivå. Ordförande för Kommunrevisionen 

J säger även att det är nämnderna som ska se till att riktlinjerna kring 

internkontroll följs och de ska även rapportera till kommunstyrelsen. 

Ordförande för Nämnden R uttrycker det på följande sätt,  

”Vi ska göra det … effektivt och det ska fungera bra och man ska 

säkerställa” (Ordförande för Nämnden R). 

Hon berättar att nämnden har två personer utsedda som vid varje 

nämndmöte ska granska de stickprov som förvaltningen har gjort för 

nämndens kännedom. Med stickproven menar hon att kommunen 

granskar olika interkontrollmoment.  

Förvaltningschef A säger att det finns reglemente angående 

internkontroll som kommunstyrelsen fattar beslut om som sedan går 

vidare till nämnderna som ska utarbeta internkontrollplaner. 

Enhetschef S nämner att alla nya chefer i kommunen går en 

chefsutbildning där de bland annat får övergripande information om 

internkontroll. Hon berättar att de har tydliga riktlinjer för 

internkontroll och att deras verksamhet är mycket lagstyrd vilket gör 

att de inte kan välja bort vissa saker eller rutiner för att minska 

kostnader. 1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M berättar att 

Kommun X har en väluppbyggd apparat kring internkontroll, vilket 

behövs eftersom kommunen är en stor och komplex organisation. 

Respondenterna berättar hur de upplever internkontroll. Ordförande 

för Kommunrevisionen J säger att det är viktigt att medarbetarna utför 

kontrollerna samt att inte samma person både beslutar och genomför 

en transaktion. Förvaltningsekonom L tycker att det är oerhört viktigt 

med internkontroll eftersom det är genom den som de upptäcker 

kvalitetsbrister vilket leder till att de får möjlighet att rätta till sådana.  

 

“Internkontroll är något som man använder för att förbättra saker, 

kvalitetsäkra kan man säga och utveckla” (Förvaltningsekonom L). 
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Förvaltningschef A anser att det har en välutvecklad internkontroll 

främst gällande ekonomiska transaktioner. Enligt Ordförande för 

Nämnden R innebär internkontroll ordning och reda. 1:a 

Viceordförande för Kommunstyrelsen M menar att internkontroll är 

att de vet vad de gör och följer upp det. Hon lägger till att det handlar 

om att säkra upp olika rutiner så att de både sköter verksamheten på 

bästa sätt för medborgarnas skull och att det inte har några fallgropar. 

M säger även att de har en inbyggd rutin vid pengahantering så att 

ingen inom kommunen kan skriva ut pengar till sig själv. 

 

Sammanfattningsvis visar respondenternas beskrivningar av 

internkontroll att de oftast associerar begreppet med splittring av 

arbetsuppgifter.  

 

I dokumenten som studien har fått ta del av gällande kommunen och 

deras internkontroll framgår det att de enligt fullmäktiges beslut ska 

säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls. Av det 

som kan utläsas av internkontrollplanen för nämnden kan vi dra 

slutsatsen av att de tillämpar COSO-ramverket där målen är att uppnå: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga, föreskrifter och riktlinjer. 

Genom att ha tolkat att Kommun X använder sig av COSO-ramverket 

för internkontroll redogör vi för hur de tillämpar COSO:s fem 

kontrollkomponenter. 

Kontrollmiljö 
Kontrollmiljö är grunden i COSO-modellen när de gäller de fem 

kontrollkomponenterna. Enligt Haglund et al. (2001, s. 26) ser denna 

kontrollkomponent till klimatet, kulturen i verksamheten. Här spelar 

kommunens värderingar och deras vision stor roll. I kommunens 

Budget 2013 beskrivs dess visioner där medborgaren står i centrum. 

1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M berättar att den nya 

visionen utarbetades år 2009 tillsammans med medborgarna.  
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”Den visionen, den ska alltid ligga till grunden för de beslut som 

fattas i kommunen oavsett vilken typ av beslut”(1:a Viceordförande 

för Kommunstyrelsen M). 

Ordförande för Nämnden R beskriver att det är tjänstemännen som 

kommer med olika förbättringsförslag som nämnden sedan använder 

som bas för beslutstagande. R poängterar att det är viktigt att ta 

tillvara på den kunskap och kompetens som tjänstemännen besitter. 

Förvaltningsekonom L berättar att de har ett öppet och tillåtande 

klimat i arbetsgruppen vilket också är ett tecken på att ledningen visar 

att det är möjligt för alla medarbetare att uttrycka sina åsikter. 

Riskbedömning och riskhantering 

I internkontrollplanen ingår de kontrollmoment som nämnden beslutat 

ska ingå utefter risk- och väsentlighetsbedömning. 

Förvaltningsekonom L talar om att de har en internkontrollgrupp där 

de diskuterar de kontrollmoment som finns. Riskbedömningen görs 

utifrån två kriterier, sannolikhet och konsekvens, till exempel en 

möjlig risk med lindriga konsekvenser (Dokument 1). Både 

Ordförande för Nämnden R och Förvaltningschef A förklarar att det 

går till på det ovanbeskrivna sättet. Förvaltningschef A nämner även 

att det är nämnden som har gjort den matris för riskbedömning som de 

använder sig av. Ordförande för Kommunrevisionen J beskriver att 

nämnderna ska ha en fungerande internkontroll som innebär att de 

kontrollerar väsentligheter och risker, till exempel vid 

fakturahantering, och att ärenden inte försvinner.  

”Man tittar där på vad är väsentliga händelser, man följer upp det 

där, man reviderar det, varje år går igenom det… Och sedan framför 

allt att det finns ett bra system som man kan tillämpa det i.” 

(Ordförande för Kommunrevisionen J) 

Kontrollaktiviteter  
Kontrollaktiviteter innehåller resultatorienterade kontroller som 

fokuserar på att verksamheten styrs ändamålsenligt och effektivt. I 

Budget 2013 beskrivs kommunens styrmodell som kallas för 

balanserad styrning.  

Den bygger på fem perspektiv för att få en helhetssyn på kommunens 

styrning. De resultatorienterade aktiviteterna ska ha tydliga och 
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mätbara mål. I Budget 2013 framgår målen tydligt och hur dessa ska 

mätas.  

”Vi har bestämt oss för fem perspektiv som det heter som vi har just 

nu... Då gör man mål på det, hur de ska följas upp”(1:a 

Viceordförande för kommunstyrelsen M). 

Dessa fem perspektiv i Kommun X innefattar medborgare, 

medarbetare, hållbar samhällsutveckling, ekonomi och omvärld. 

Kommunstyrelsen utvecklar övergripande målsättningar för varje 

perspektiv som sedan tillämpas utifrån varje nämnds verksamhet 

enligt 1:a Viceordförande för kommunstyrelsen M. Tack vare de 

gemensamma målsättningarna blir det lättare att jämföra de olika 

nämndernas arbete. Ordförande för Nämnden R beskriver hur 

nämnden arbetar med att tillämpa de övergripande målsättningarna 

och komma fram till hur de ska mäta dem på ett passande sätt.  

Information och kommunikation 

Vad gäller den fjärde komponenten, information och kommunikation, 

menar Ordförande för Kommunrevisionen J att fullmäktige först fattar 

beslut om så kallade policys för internkontroll, som ska implementeras 

inom verksamheterna. Ordförande för Nämnden R berättar att de har 

ett relativt nytt system där några tjänstemän är med på möten där de 

kan få information om bland annat internkontroll och där de även kan 

komma med förslag. Hon säger att nämnden och förvaltningen för en 

dialog och diskuterar vilka behov som finns för att nämnden ska fatta 

beslut. Ordförande för Nämnden R beskriver att när nämnden har 

fattat ett beslut så informerar de tjänstemännen om vad som måste 

göras men inte hur det ska göras. 1:a Viceordförande för 

Kommunstyrelsen M beskriver kommunens verksamhet som ett 

samspel mellan förtroendevalda och tjänstemännen. Enhetschef S 

nämner att det finns tydliga riktlinjer för internkontroll inom 

kommunen och när något förändras får de information från 

avdelningschefen. Förvaltningsekonom L beskriver att det inte finns 

någon introduktionsutbildning där internkontroll ingår men att de 

håller på att arbeta fram en introduktionsplan där information om 

internkontroll ska ingå som en naturlig del. 
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Övervakning och uppföljning 

Uppföljning och rapportering ska enligt internkontrollplanen 

(Dokument 12) göras kontinuerligt till nämnden och nämnden ska i 

sin tur rapportera till kommunstyrelsen en gång per år. Enligt 

Förvaltningschef A ska förvaltningen rapportera till nämnden 

månadsvis, och i november görs en sammanställning som kommunens 

controller sätter ihop och skickar till kommunstyrelsen. 

Förvaltningsekonom L arbetar med att lägga till ny information som 

kommer under en månad i en pärm så att allting är samlat på samma 

ställe. Förvaltningschef A förklarar att de går igenom 

internkontrollplanen varje år då de stämmer av alla punkterna och 

tittar om de behöver göra några förändringar. Hon säger att de  

”överväger det som kommunstyrelsen har bestämt åt oss också då. Är 

det här aktuellt för oss? De är ju så övergripande så det är inte alltid 

relevant för oss.” (Förvaltningschef A) 

Förvaltningschef A nämner även att det finns en administrativ grupp i 

ledning av förvaltningsekonom L som ser över internkontrollplanen. 

Ordförande för Kommunrevisionen J poängterar att vid avvikelser, till 

exempel om någon nämnd har överskridit sin budget ska det 

rapporteras till kommunstyrelsen för övervakning. 

 

4.3 Splittring av arbetsuppgifter med fokus 

på riskhantering och risker 
 

4.3.1 Företag AB 

 

Riskhantering med hjälp av splittring av arbetsuppgifter 

Attestprocess är en av den mest använda typen av splittring av 

arbetsuppgifter som syftar till att hantera risk. Av den anledningen 

presenteras hur attestering går till inom Företag AB.  

 

Chef för finansiell kontroll K säger att Företag AB har tydliga 

regelverk kring splittring av arbetsuppgifter, exempelvis attesträtt. 
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Hon beskriver hur processen ser ut. När K får en faktura konterar hon 

den, därefter går fakturan automatiskt till hennes chef som måste 

godkänna den. Detta sker även om fakturan avser ett lägre belopp än 

det hon får attestera för. Chef för finansiell kontroll K poängterar att 

den som attesterar en faktura inte gör utbetalningen för den. Hon 

nämner att intranätet på Företag AB bistår med information om hur 

stora belopp olika chefer får attestera för. På den punkten får hon 

medhåll av Forskningschef P. 

 

Vi har ju ett regelverk då och det finns i våra system. Om man ska 

köpa in någonting så styrs det av en databas där man delegerar 

attesträtten… Vår VD delegerar neråt attesträtter... Rent tekniskt går 

det inte att gå förbi det systemet. Man kan alltså inte köpa in 

någonting utan ett godkännande. (Forskningschef P) 

 

Han menar att de alltid är två personer om sådana beslut. Enligt P är 

det samma attestsystem i grunden oavsett belopp och befattning, det 

vill säga att det inte finns något lägsta belopp som en anställd kan 

köpa något för utan att någon annan godkänner det. Han ger ett 

exempel: oavsett om han ska köpa en penna eller göra en större 

investering måste någon annan godkänna det. Enhetschef A berättar 

att när det är större belopp måste det godkännas av hennes chef och 

ibland hela vägen upp innan ett beslut fattas. Däremot berättar A att 

hon får besluta själv vid inköp till löpande arbete. Forskningschef P 

och Enhetschef A säger emot varandra avseende denna fråga. 

 

Controller M berättar att de använder sig av ett speciellt 

inköpsprogram. Hon förklarar att varje inköp först ska godkännas av 

närmaste chef och beroende på belopp går det vidare till nästa chef. M 

talar om att när ett köp ska avslutas gör de en godsmottagning i 

inköpsprogrammet efter att varan eller tjänsten har levererats samt 

godkänner fakturan när den kommer. Fakturan går sedan vidare till 

företagets leverantörsreskontra som betalar den på förfallodagen.  

 

Senior Tekniker D är inköpsansvarig på avdelningen och hans 

beskrivning av inköpsprocessen är följande: när han ska göra ett inköp 

börjar det med att någon kommer till honom och behöver något, till 

exempel ett par skor. Efter att personen har förklarat varför varan 
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behövs sätter D sig och letar. Han tittar först efter var han kan få tag i 

skorna, och när han hittat skor, måste han se om den firman har avtal 

med Företag AB. Om leverantören inte har avtal med Företag AB 

måste han leta vidare. När han har hittat skor lägger han en beställning 

i företagets beställningssystem. Senior Tekniker D talar om att det 

sedan skickas vidare till hans chef för godkännande som i sin tur 

skickar beställningen vidare och till inköp. Där tittar de om det finns 

billigare skor menar D. Han beskriver att inköparen skickar 

beställningen till sin chef som ska godkänna skoköpet som sedan 

skickar tillbaka det och berättar om det godkänns eller inte, och om 

det godkänns läggs beställningen. Om det inte fungerar skickas det 

tillbaka hela vägen till D:s chef och sedan till D igen. D berättar att det 

fortsätter på detta sätt tills alla godkänner varan. Han säger att det 

oftast går bra första svängen men vissa speciella beställningar kan ta 

längre tid. Om D behöver beställa något som företagets leverantörer 

inte har måste han gå till en ny leverantör men det är mycket kostsamt 

eftersom de måste lägga in den leverantören som en ny leverantör i 

systemet. Ibland behöver de beställa något som inte kostar så mycket 

men som avdelningen inte kan vara utan. Han kan göra en sådan 

beställning men den ska godkännas av chefen.  

Senior Tekniker D talar om att när han har fått det han har beställt 

tittar han så att allting stämmer och avslutar inköpet genom att skapa 

en bekräftelse i systemet att allt är OK. Han berättar att om han gör en 

bekräftelse inom vissa dagar så behöver han inte göra något men 

ibland har han beställt flera saker och han kan inte göra en bekräftelse 

förrän alla varor har kommit. Om det går för lång tid så blir det en 

faktura som måste åtgärdas och då måste han gå in i systemet och 

bekräfta och godkänna den. Detta betyder att fakturan gör en ny rutt 

genom hela systemet igen. D säger att om han blir sjuk och inte är 

tillgänglig är det hans chef eller en viss person som är kunnig när det 

gäller systemet som får gå in och ta hand om det.  

Risker som splittring av arbetsuppgifter hanterar 

Forskningschef P säger att företaget har regler som gäller när de 

upptäcker oegentligheter i samband med splittring av arbetsuppgifter. 

Ett exempel på en sådan regel är enligt både P och Chef för finansiell 
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kontroll K att den anställd som har missbrukat sin anställning med 

avsikt blir avskedad.  

 

”Gör man uppsåtligen någonting fel så har man inget jobb kvar då 

och då styr man upp atteststrukturen också” (Chef för finansiell 

kontroll K). 

 

Avdelningschef T säger att det finns en viss funktion inom företaget 

som kallas för whistle-blow. Chef för finansiell kontroll K berättar att 

denna funktion innebär att anställda kan höra av sig anonymt om de 

märker eller misstänker att något inte är som det ska, att en kollega 

eller chef håller på med något oegentligt. K förklarar att det 

exempelvis kan handla om en brottsmisstanke eller att redovisningen 

inte sköts korrekt. Då kommer det enligt K en varning som går till 

företagets jurister vilka undersöker saken. Hon nämner även att 

avdelningen för internrevision blir inkopplad. Chef för finansiell 

kontroll K poängterar att fel av olika slag ofta upptäcks med hjälp av 

deras finansiella granskning. Controller M beskriver att de har ett 

öppet klimat i arbetsgruppen där de diskuterar regelbundet frågor 

kring oegentligheter. Enhetschef A nämner att företag AB har ett 

system med avtalsleverantörer. Hon förklarar att det är viktigt för 

företaget att ha tillförlitliga leverantörer eftersom de måste ha bra 

kvalité på sina produkter.  

 

 

4.3.2 Kommun X  

 

Riskhantering med hjälp av splittring av arbetsuppgifter 

Attestprocess är en av den mest använda typen av splittring av 

arbetsuppgifter som syftar till att hantera risk. På grund av detta 

presenteras hur attestering går till inom Kommun X. 

 

1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M talar om att 

kommunstyrelsen fattar beslut i ett omfattande dokument där de som 

ska attestera och vad de får attestera namnges. Detta dokument gäller 

för kommunstyrelseförvaltningen. Där står det även vem som ska 

attestera istället för någon som exempelvis blir sjuk. Hon fortsätter 
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berätta att nämnderna fattar sådana beslut gällande splittring av 

arbetsuppgifter i sina förvaltningar.  

 

Ordförande för Kommunrevisionen J berättar att arbetsuppgifterna ska 

vara fördelade på olika personer, att inte samma person kan både 

besluta eller göra leveranskontroller och attestera.  

 

“Attesträtten är ju väldigt styrd… Det finns regler för hur det ska gå 

till. I systemet går det inte att både leveranskontrollera och attestera. 

Det är inte möjligt, det blir en miss match.” (Förvaltningschef A) 

 

Förvaltningschef A nämner också att dem har en administrativ grupp 

som analyserar sådana rutiner, hur processen ser ut, vad som är 

rimligt, vad som ska kontrolleras.  

 

Förvaltningsekonom L börjar beskriva hur processen med betalning av 

X-fakturor ser ut och enligt henne finns det ingen beloppsgräns för 

sådana fakturor. Förvaltningschef A förklarar att hanteringen och 

betalningsprocessen har effektiviserats genom att de har tagit bort den 

manuella hanteringen. X-fakturorna skannas numera in i den stora 

fakturaportalen precis som alla andra fakturor.  

 

Förvaltningsekonom L beskriver inköpsprocessen. Hon säger att hon 

först vänder sig till inköpsansvarig inom förvaltningen. L berättar att 

den inköpsansvarige har kännedom om de produkter som de kan köpa 

det vill säga vilka som är upphandlade. L talar om att ett inköp 

avslutas med en faktura som hon leveranskontrollerar. Sedan är det 

närmaste chefen som attesterar, det vill säga godkänner L:s inköp för 

betalning. Förvaltningsekonom L berättar att kommunen har börjat 

titta på ett inköpssystem där endast upphandlade varor kommer att 

vara tillgängliga. Hon säger att detta kommer att medföra att avsteg 

från avtal om upphandling inte kommer att kunna ske i den 

utsträckning som det sker i dagsläget. Riskerna menar L är att om de 

frångår upphandlade varor så kan det resultera i att inköpen blir 

dyrare. Hon säger att vid betalning är det dock inte möjligt att både 

leveranskontrollera och attestera sina egna fakturor. 
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Enhetschef S relaterar rutiner för splittring av arbetsuppgifter till en 

icke-monetär aspekt. Hon berättar att hon oftast tillsätter två 

medarbetare att handlägga ett ärende. Handläggarna arbetar i team och 

gör en gemensam bedömning. Hon säger att i slutet av processen 

lämnar de ett förslag till beslut som S går igenom tillsammans med 

handläggarna innan det skickas vidare till en annan instans. 

Enhetschef S berättar även att hon som chef har behörighet att gå in i 

andra enheters datasystem och kan därmed ta del av det material som 

hon behöver i sin verksamhet. Hon påpekar att handläggarna däremot 

endast har tillgång till sin enhets akter.  

 

I Kommun X finns det ytterligare en icke-monetär attestprocess som 

handlar om loggar. Enhetschef S säger att tjänstemännen ska gå in och 

titta i de ärenden som de handlägger. Samma gäller när medarbetarna 

tittar i folkbokföringen, där medarbetarna inte ska kolla upp vem som 

helst, utan endast de personer de handlägger. Eftersom anställda måste 

vara inloggade för att komma åt sådana uppgifter, går det att 

kontrollera vad varje enskild anställd har tittat på. Sådana kontroller 

görs. Om det upptäcks något som inte stämmer vid sådana kontroller, 

kan personen bli ombedd att förklara handlingen. Dessa typer av 

frågor brukar de diskutera i arbetsgruppen, säger enhetschef S.  

 

Det finns även en annan aspekt av processen med loggar som 

förvaltningsekonom L nämner. Hon säger att det kan vara lätt för en 

person, en handläggare till exempel, att skriva in ett möte denne ska 

ha när denne kommer på det i receptionen. Då tänker handläggaren 

inte på att det inte är denne som är inloggad utan assistenten. Den som 

kollar upp det sedan ser att det var en receptionist som varit inloggad 

då den anteckningen som behandlade det där ärendet gjordes. 

Förvaltningschef A förklarar att det blir ett problem för att de har 

sådana regler att den som går in och titta på materialet ska vara den 

som arbetar med ärendet. L poängterar att det egentligen inte är någon 

oegentlighet, men det ska inte vara så enligt deras regler. På frågan om 

det hanteras på något sätt, svarar A att de skriver en liten rapport 

gällande varje avvikelse på varje kontrollmoment, vilket går vidare till 

enhetschefen som ska ta ställning till det, och bedömer om åtgärder 

behöver vidtas. Enhetscheferna skriver i sin tur en rapport som går 
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vidare till nämnden. De avvikelser där det är någon chef involverad 

går till Förvaltningschef A, enligt henne. 

 

Risker som splittring av arbetsuppgifter hanterar 

Ordförande för Nämnden R berättar att det utförs stickprov för att 

upptäcka oegentligheter gällande splittring av arbetsuppgifter. Hon 

påpekar även att det finns riktlinjer kring hur kommunanställda ska gå 

tillväga ifall det uppstår en sådan situation. 1:a Viceordförande för 

Kommunstyrelsen M påpekar att de har hjälp av controller i sådana 

frågor, samt att revisorerna utför olika stickprov för att upptäcka 

oegentligheter. Enligt henne görs det även uppföljningar och 

utvärderingar av samma anledning.  

 

Enligt Förvaltningsekonom L brukar de i personalgruppen diskutera 

frågor kring oegentligheter, dock att det upplevs som känsligt. 

Förvaltningschef A säger att de inte har några medskrivna rutiner för 

sådana frågor. Alla enhetschefer träffar enligt A förvaltningsekonom L 

en gång i månaden för uppföljningen. Då är det ett tillfälle för dem att 

prata om det som är väsentligt, till exempel om det har hänt något. 

 

Förvaltningsekonom L berättar att oegentligheter rapporteras först till 

henne via den som utför kontrollen. Sedan skrivs det enligt L en 

rapport till enhetschefen. Hon beskriver att vid allvarligare 

oegentligheter skrivs en rapport till förvaltningschefen och ordförande 

i nämnden. Förvaltningsekonom L lägger till att om det är en ren 

brottslig handling agerar de kraftfullt och eventuellt hoppar över 

steget med att rapportera till enhetschefen. L har dock inte stött på 

denna typ av oegentlighet i förvaltningen. 
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4.4 Splittring av arbetsuppgifter med fokus 

på balans mellan riskhantering och 

effektivitet 
 

4.4.1 Företag AB 

Forskningschef P säger vad han tycker om systemet för splittring av 

arbetsuppgifter, främst attestsystemet, inom Företag AB  

 

“Det är bra. Jag tycker det är värt det.”(Forskningschef P) 

 

Han får medhåll av Controller M som tycker att systemet fungerar på 

ett tillfredställande sätt och ser inget behov av någon ändring. 

Avdelningschef T är av samma åsikt. Även Enhetschef A upplever att 

inköpssystemet är effektivt och smidigt fast det innefattar många steg. 

Enligt henne är det tack vare chefernas engagemang. Senior Tekniker 

D anser att systemet är effektivt på det sättet att om något blir fel vid 

beställningen, till exempel att en anställd har råkat beställa fel vara, är 

det tryggt att det är fler som tittat på beställningen. Han säger att det är 

till hjälp och inte bara en kontrollfunktion och Chef för finansiell 

kontroll K ger medhåll genom att uttrycka det på följande sätt,  

 

“Det behöver inte bara vara ur en kontrollfunktion att det ska vara 

negativt utan det kan även hjälpa till ibland också. Jag tycker faktiskt 

att det är rent av godo.” (Chef för finansiell kontroll K) 

 

Sammanfattningsvis ser vi att samtliga respondenter på Företag AB 

upplever attestprocessen som ett fungerande system i det hela.  

 

Det finns dock åsikter om att det även kan vara en omständig process. 

Avdelningschef T finner det överflödigt att han måste rapportera varje 

avvikelse inom sin verksamhet till ekonomienheten. Han säger att det 

tar tid ifrån hans huvuduppgifter. Det Senior Tekniker D upplever som 

omständigt är att han måste lägga ner mycket tid på 

beställningsprocessen som medför att han får mindre tid till att utföra 

sina ordinarie arbetsuppgifter. Forskningschef P upplever att han kan 
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bli hindrad av byråkrati när han ska köpa småsaker eftersom allt måste 

godkännas av någon annan. När Senior Tekniker D pratar om 

inköpsprocessen säger han:  

 

“Inköpsfunktionen… ibland gör de mer skada än nytta... för de ska 

hålla på och leta vidare... Allting tar så lång tid.” (Senior Tekniker D) 

 

Det D menar är att inköpssystemet alltför krångligt och det fördröjer 

arbetet på avdelningen. Chef för finansiell kontroll K säger att den 

enda nackdelen med systemet företaget har är att det kan bli 

omständigt ibland. Samtidigt försvarar hon attestprocessen för att den 

skapar trygghet i företaget. Hon tycker att det är otroligt bra att veta 

att det inte går att bara trycka igenom saker i systemet.  

 

Angående hur respondenterna ser på splittring av arbetsuppgifter med 

balans mellan riskhantering och effektivitet som fokus, är åsikterna 

lite olika. Senior Tekniker D tycker att det är mycket omständigt, 

tidskrävande och kostsamt att beställa något som inte finns hos 

leverantörer som Företag AB har avtal med.  Han menar att det är 

enklare att åka iväg och köpa det som behövs själv och sedan göra en 

reseräkning istället. Forskningschef P pratar i liknande termer när han 

säger att det finns en genväg för att underlätta inköpsprocessen när 

någon behöver handla av en leverantör som inte är avtalsleverantör. 

Han förklarar att om medarbetaren hanterar den betalningen som en 

reseräkning så blir det inte en Y-faktura som är mycket kostsam 

eftersom de måste lägga in en ny leverantör i systemet. Dessutom är 

det fler personer som måste attestera denna typ av faktura. 

 

Forskningschef P ger även ett annat exempel gällande 

problemställningar kring balansen mellan riskhantering och 

effektivitet, när han ska köpa kontorsmöbler. Han säger att företaget 

har ett avtal med företag Z som ska leverera alla möbler till dem till ett 

rabatterat pris. Motprestationen är att Z får ensamrätt på det. Om P vill 

köpa en stol från företag Q istället försätter han hela systemet i 

gungning menar han. Företag AB vinner på avtalet med Z i det hela 

men i enskilda fallet kan en anställd eller en avdelning tjäna på att 

handla hos en annan leverantör förklarar Forskningschef P. 
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De ovanstående exemplen tyder på att det är en viss obalans i 

processen för splittring av arbetsuppgifter på företaget. Personer på 

olika nivåer har olika uppfattningar om hur bra och effektivt systemet 

med inköp är. 

 

Chef för finansiell kontroll K tror att det finns mycket som är svårt att 

upptäcka gällande oegentligheter. Hon beskriver ett förfarande som 

hände för några år sedan när flera anställda under en längre tid hade 

fört ut en stor mängd av en viss produkt från företaget. Hon talar om 

att detta uppdagades av en slump. Forskningschef P anser att sådana 

typer av oegentligheter förekommer, dock är de inte så vanliga 

numera. Han menar att systemet företaget har bygger på att förhindra 

sådant. Senior Tekniker D vet inte om det finns några risker med 

systemet. Det enda han kan tänka sig som kan vara en risk är om 

någon anställd är korrupt. 

 

Han beskriver ett exempel på det. Om någon på inköpsavdelningen 

tycker om att handla från en viss leverantör för att inköparen har 

personlig koppling till leverantörfirman kan det finnas en risk. 

Controller M kan däremot inte se några risker med inköpssystem som 

Företag AB använder sig av. 

 

Forskningschef P tror inte att det går att kringgå systemet rent 

tekniskt. Däremot menar han att om någon går i maskopi med en 

annan kan det vara möjligt att lura företaget. Chef för finansiell 

kontroll K säger:  

 

Det som egentligen är risken med den dubbla atteststrukturen är att 

man då är överens att man då gör på detta sätt… men det är väldigt, 

väldigt svårt att upptäcka… För är man överens så kan man ju fula på 

så att säga. (Chef för finansiell kontroll K) 

 

Avdelningschef T upplever också att det endast kan funka om en 

anställd kommer överens med någon annan på företaget. 

 

Funderingar kring förtroende dyker upp hos flera respondenter när de 

berättar om risker med systemet. Forskningschef P säger till exempel 

att attesteringsprocessen ofta är bara formalia för han litar på sina 
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underordnade och brukar inte kräva förklaring av medarbetarna då han 

ska godkänna en utbetalning. På det sättet ger systemet en stor frihet 

menar P, för personalen vet att beloppet kommer att bli godkänt. 

Senior Tekniker D har en annorlunda uppfattning, för han tycker att 

ledningen borde lita lite mer på sina anställda, att de sköter sitt jobb.   

 

 

4.4.2 Kommun X  
1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M tror att splittring av 

arbetsuppgifter alltid uppfyller sitt syfte att minska risk eftersom hon 

inte har stött på det motsatta. M upplever splittring av arbetsuppgifter 

som ett effektivt verktyg för riskhantering och litar på attestsystemet. 

Förvaltningschef A upplever att de har effektiviserat attestrutiner. 

Ordförande för Kommunrevisionen J tycker också att systemet 

generellt fungerar bra och är säkert. Han anser dock att det säkerligen 

går att förbättra systemet. J menar att det görs många små inköp på 

olika ställen vilket de skulle kunna samordna och handla i större 

mängd samt även ta hjälp av professionella upphandlare. Med sådana 

åtgärder skulle de kunna spara ganska mycket pengar enligt J.  

 

Enhetschef S tycker inte att fakturahanteringen tar mycket av hennes 

arbetstid. Hon anser att det är rimligt att hon måste förklara genom att 

skriva några rader om var exempelvis en resefaktura kommer ifrån. 

Hon ser inga problem med systemet. Ordförande för Nämnden R 

säger att hon inte är insatt i förvaltningen verksamhet i detalj därför 

tänker hon inte på splittring av arbetsuppgifter. Hon känner dock till 

att det finns övergripande rutiner kring den processen. 

Respondenternas svar om hur de upplever splittring av arbetsuppgifter 

och framför allt attestsystemet tyder på att de är ganska överens om att 

det är ett fungerande system, som dock kan förbättras. 

 

När 1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M tänker på 

internkontrollens nytta i förhållande till dess kostnader, tycker hon att 

det är svårt att avgöra värdet. Kommun X har inte värderat hur mycket 

processen för internkontroll kostar.  
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Jag tror inte vi formulerar det så… att vi sitter och tänker: ”Är det 

värt pengarna?” Så säger vi inte. Jag tror inte ens att vi har övervägt 

det. Vi har bestämt att vi ska ha internkontroll och det ska gå till på 

det här viset. Men vi har inte ställt det i förhållande till hur mycket det 

kostar … Man ska göra internkontroll helt enkelt. (1:a Viceordförande 

för Kommunstyrelsen M) 

 

1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M menar att kommunen är 

en mycket komplex verksamhet vilket gör att det blir svårt att göra 

generella bedömningar. Ordförande för Nämnden R säger att de i 

kommunen ser till att resurserna används på ett klokt och bra sätt. 

Däremot har R aldrig gjort någon bedömning om vad som skulle 

kunna hända ifall de inte hade internkontroll. Hon vet inte heller vad 

internkontroll och dess olika komponenter kostar. R tycker med andra 

ord att internkontroll absolut är värd att ha eftersom hon tycker om 

ordning och reda. 

 

“Jag har inte ens funderat i de banorna, det har inte ens funnits en 

tanke hos mig. Vi har det men jag vet inte vad det kostar.“ 

(Ordförande för Nämnden R) 

 

Vi kan sammanfatta att båda förtroendevalda tänker ganska lika kring 

denna fråga, nämligen att de anser att internkontroll och splittring av 

arbetsuppgifter är viktiga men har inte funderat på vilka kostnader de 

medför. Även Enhetschef S poängterar detta:  

”Den är ju så lagstyrd våran verksamhet… så det finns ingenting som 

vi kan välja bort utan vi gör ju det vi måste göra” (Enhetschef S). 

Förvaltningsekonom L anser att ju mer förståelse arbetsgruppen får 

för internkontroll desto bättre kommer det att bli med ett tillåtande 

klimat där personalen kommer att förstå att det inte är en utpekande 

kontroll utan ett system för kvalitetsuppföljning och utvärdering. 

Flera av respondenterna berör frågan kring förtroende när de berättar 

om splittring av arbetsuppgifter. 1:a Viceordförande för 

Kommunstyrelsen M säger: 
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Allt bygger ju på att man har förtroende mellan den förtroendevalda 

organisationen och tjänstemannaorganisationen. Där måste man ha 

tillit mellan varandra. Annars skulle man inte få det att fungera... När 

tilliten brister, ser man att man får problem inom hela organisationen. 

(1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M) 

Enligt Ordförande för Nämnden R grundar nämnden sina beslut 

angående riskbedömningar utifrån de beskrivningar som förvaltningen 

har gjort, för att de utgår ifrån att tjänstemännen är kompetenta för att 

bedöma sådant. 

Förvaltningsekonom L nämner en annan aspekt av förtroende kontra 

kontroll i deras verksamhet. Enligt henne är det viktigt att hon inte 

blandar sig i själva handläggningsprocessen för det är handläggarnas 

uppgift. Därför tycker L att det blir en balansgång där de å ena sidan 

kontrollerar rutinerna och å andra sidan litar på handläggarnas 

kompetens. När Enhetschef S talar om handläggningarna, säger hon 

att hon litar på sina medarbetare. Hon kan inte föreställa sig en 

situation då en handläggare känner den som hon kommer att utreda, 

men säger det inte till S, eftersom hon vill att beslutet gynnar hennes 

kompis. S menar att handläggaren skulle försätta sig i ett mycket 

knepigt läge vilket aldrig skulle hålla i längden.  

Flera respondenter tror att det kan finnas möjlighet att bedra 

kommunen om två personer kommer överens om det. 

Förvaltningschef A säger att de har tittat på om någon anställd kan 

fejka fakturor om denne är i maskopi med någon, till exempel genom 

att lägga upp sin systers familj som ett hushåll i registret och betala ut 

pengar till dem. Både A och förvaltningschef L tror att det inte är helt 

omöjligt att göra så men att det är mycket avancerat. 1:a 

Viceordförande för Kommunstyrelsen M är också medveten om att 

om det är någon som uppsåtligen vill bedra kommunen, är det svårt att 

stoppa det. 

 

M säger att det är en ständig process för att utveckla och förbättra 

organisationen. Ett exempel på när det kan uppstå problem är då 

många anställda är på semester, berättar M. Detta har ekonomichefen 

på ekonomikontoret framfört till kommunstyrelsen.  Ekonomichefen 

menar att hon får för mycket behörighet under sommaren. M påpekar 
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att de skulle kunna vara ett problem eller en risk, men eftersom de är 

medvetna om det, blir det inget fel. Det är upp till ekonomichefen att 

minimera den risk som uppstår med de medel som finns, eftersom det 

inte finns resurser att anställa fler för att lösa det problemet, säger M. 

Hon påpekar igen att risken för oegentligheter blir mycket mindre för 

allt är så öppet och transparent. 
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5. Reflektion 
 

Nedan presenteras reflektioner kring frågeställningarna i studien 

genom att dels anknyta det empiriska materialet till den teoretiska 

referensramen, och dels ställa olika respondenters tolkningar mot 

varandra. 

 

Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt för att besvara studiens 

frågeställningar och därmed uppfylla syftet. För att kunna uppnå 

studiens huvudsyfte vilket fokuserar på balans mellan riskhantering 

och effektivitet reflekteras det inledningsvis kring internkontrollens 

organisering. Därnäst begrundas splittring av arbetsuppgifter med 

utgångspunkt i risker och riskhantering. Slutligen reflekteras det kring 

huvudsyftet för att skapa förståelse för fenomenet. 

 
 

5.1 Organisering av internkontroll 
 

5.1.1 Företag AB 

COSO är en modell som kan implementeras i olika typer av 

verksamheter enligt Haglund et al. (2001, s. 23 – 24). Årsredovisning 

(2012) beskriver att Företag AB arbetar efter COSO-modellens fem 

kontrollkomponenter, och där kan utläsas hur de arbetar kring dessa 

kontrollkomponenter. Även intervjumaterialet tyder på att Företag AB 

tillämpar COSO-ramverket. Detta är trots att ingen av respondenterna 

nämner ramverket. 

 

I en organisation är kontrollmiljön central på grund av att den är 

fundamentet för hela COSO-modellen. Denna komponent innehåller 

allt från företagets organisationsstruktur till etiska värderingar. 

(Rezaee, 1995, s. 6) Empirimaterialet tyder på att företagets 

värdegrunder genomsyrar hela verksamheten både i Sverige och 

internationellt. Kontrollmiljön innefattar även kontroll av finansiell 

rapportering där målet är att säkerställa att regler och riktlinjer följs i 
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hela koncernen. Intervjumaterialet bekräftar att principal-agent-

relationer finns genom hela organisationen i Företag AB, då flera 

respondenter säger att internkontroll är till för att säkerställa att rätt 

saker görs och att det görs ordentligt i alla led.  

 

”I grunden så är internkontroll framför allt till för att säkerställa att 

man gör rätt i alla led för det är ju så att man måste göra rätt ända 

till källan egentligen” (Chef för finansiell kontroll K). 

 

Riskbedömning är en viktig komponent av internkontroll som består 

av tre steg: riskidentifiering, sannolikhets- och 

väsentlighetsbedömning samt riskhantering. Detta är enligt Moeller 

(2007, s. 16) och Rezaee (1995, s. 6). I årsredovisningen kan det 

utläsas att företaget har ett omfattande arbete kring dessa frågor. 

Intervjumaterialet ger oss uppfattningen att företaget har en ordentlig 

struktur gällande denna typ av frågor och vissa respondenter förklarar 

att de arbetar efter ett färgkodsystem och klassificerar risker efter hur 

sannolika och farliga de är för företaget. Detta material har även gett 

indikation på att respondenter som har högre befattning inom företaget 

anser att det behövs ytterligare förstärkning kring arbetet med risker 

speciellt internationellt.  

 

”Vi har ett behov av att bygga ut det än att vi skulle dra ner på det” 

(Chef för finansiell kontroll K). 

 

Det är dock flera respondenter som inte nämner hur företaget arbetar 

med riskanalyser, vilket vi uppfattar som ett tecken på att denna 

process inte pågår genom hela organisationen, utan endast planeras av 

de högre cheferna. 

 

För att hantera olika typer av risker använder företag 

kontrollaktiviteter eftersom det är konkreta åtgärder för att minska 

risker menar Rezaee (1995, s. 6). I intervjumaterialet uttolkar vi att 

företaget arbetar med denna kontrollaktivitet inom alla områden där 

finansiell rapportering är aktuell. Respondenternas beskrivning om hur 

de arbetar kring kontrollaktiviteter är i enlighet med Årsredovisning 

(2012) och dess beskrivning av detta arbete. 
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Enligt Årsredovisning (2012) har företaget styrande dokument där 

riktlinjer och instruktioner finns, vilket stämmer överens med den 

fjärde kontrollkomponenten information och kommunikation. Rezaee 

(1995, s. 6) beskriver att denna kontrollkomponent främst handlar om 

säkra system som är till för att lagra väsentlig information och sprida 

relevant information inom organisationen och omvärlden. Av 

intervjumaterialet framgår det att företaget har ett välfungerande 

system, företagets intranät, som sprider ny information inom Företag 

AB. 

 

För att företag ska kunna säkra upp de ovanstående 

kontrollkomponenterna behövs övervakning och uppföljning, menar 

Agbejule och Jokipii (2009, s. 503) och Rezaee (1997, s. 7). Enligt 

Årsredovisning (2012) rapporterar Företag AB till styrelsen och 

koncernledningen varje kvartal. Intervjumaterialet påvisar att det görs 

regelbundna uppföljningar av finansiella rapporter. 

 

 

5.1.2 Kommun X 

I Dokument 12 som har erhållits för studien anges att kommunens 

internkontroll strävar efter att uppnå tre mål, vilka överensstämmer 

med COSO-modellens definition av begreppet. Detta indikerar på att 

kommunen tillämpar COSO gällande internkontrollens uppbyggnad. 

Enligt Rezaee (1995, s. 6) är kontrollmiljön grunden för en 

välfungerande internkontroll, och den innefattar bland annat en 

organisations värderingar. Empirimaterialet tyder på att denna 

komponent är viktig i kommunens verksamhet. I Budget 2013 står det 

att kommunen har utarbetat en vision där medborgarna står i centrum. 

Detta överensstämmer med vad de intervjuade förtroendevalda 

berättar. De säger dessutom att visionen ska ligga till grund för allt 

beslutsfattande inom kommunen. 

 

”Den visionen den ska alltid ligga till grunden för de beslut som fattas 

i kommunen oavsett vilken typ av beslut” (1:a Viceordförande för 

Kommunstyrelsen M). 
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Det ovanstående resonemanget tyder på att kommunorganisationen 

genomsyras av principal-agent-relationer eftersom det är medborgarna 

som är principalen och förtroendevalda är agenterna som får hjälp av 

tjänstemän som ska använda kommunens resurser på ett klokt sätt. 

 

Riskbedömning innebär att ledningen identifierar och analyserar risker 

inom verksamheten enligt Rezaee (1995, s. 6). Kommunen delar upp 

risker i kontrollmoment som bedöms utifrån sannolikhet och 

väsentlighet (Dokument 1). Respondenterna berättar att kommunen 

har en utvecklad struktur för riskbedömning. 

 

”Man tittar där på vad är väsentliga händelser, man följer upp det 

där, man reviderar det, varje år går igenom det… och sedan framför 

allt att det finns ett bra system som man kan tillämpa det i.” 

(Ordförande för Kommunrevisionen J) 

Dokument 1 – 10 visar dock på att kommunens arbete kring 

riskbedömning inte är särskilt omfattande. Den uppfattningen får vi 

eftersom de endast bedömer risk inom varje kontrollmoment som 

möjlig och konsekvensen för dessa bedöms som rimliga i de flesta 

fall. Intervjumaterialet visar även på att kunskapen om internkontroll 

och risker är begränsad då det litas på att tjänstemännen besitter 

kunskapen och kompetens för att kunna utföra rätt åtgärder. 

 

Enligt teoretiska referensramen kan kontrollaktiviteterna innefatta 

resultatorienterade kontroller med fokus på ändamålsenlig verksamhet 

(Haglund et al. 2001, s. 38). Empirimaterialet påvisar att kommunen 

tillämpar en styrmodell balanserad styrning som beskriver mål för 

verksamheten samt hur dessa ska mätas.  

 

”Vi har bestämt oss för fem perspektiv som det heter som vi har just 

nu... Då gör man mål på det, hur de ska följas upp.” (1:a 

Viceordförande för Kommunstyrelsen M) 

Respondenternas svar tyder på olika uppfattningar om hur väl detta 

arbete med balanserad styrning fungerar. Inom kommunstyrelsen 

verkar åsikten vara att denna styrning är lätt att implementera medan 
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nämnden upplever det omständigt med svårigheter kring mätning av 

målen. 

 

Kommunens information och kommunikation fungerar på så sätt att 

kommunfullmäktige uträttar policys och riktlinjer för internkontroll 

som sedan förs vidare till styrelse och nämnder. Intervjumaterialet 

visar att nämnderna och förvaltningarna för dialog om vilka behov 

som finns gällande internkontroll inför beslutsfattande. Detta stämmer 

överens med den teoretiska referensramen kring denna 

kontrollkomponent som är till för att sprida information i alla led 

(Helliar & Dunne, 2004, s. 36). 

 

Övervakning ska säkerställa att kontrollsystemet fungerar på ett 

tillfredställande sätt och detta arbete ska ske kontinuerligt (Agbejule 

& Jokipii, 2009, s. 503; Rezaee, 1997, s. 7). I Dokument 12 kan det 

utläsas att detta görs regelbundet i kommunen. Intervjumaterialet 

tyder på att det stämmer. 

 

 

5.2 Splittring av arbetsuppgifter med fokus 

på riskhantering och risker 
 

5.2.1 Företag AB 

Enligt Hayes (2004, s. 253) definition av splittring av arbetsuppgifter 

är det ett system för riskhantering som innebär att interrelaterade 

arbetsuppgifter fördelas, eller segregeras, mellan olika medarbetare för 

att minska risker för att fel eller olämpligt beteende skulle förekomma. 

Intervjumaterialet visar på att Företag AB har ett mycket styrt och 

stelt regelverk och struktur för splittring av arbetsuppgifter. 

Respondenterna beskriver att splittring av arbetsuppgifter med till 

exempel attesträtter är inbyggt i deras datasystem vilket medför att de 

inte kan kringgå systemet.  

 

Det är väldigt tydligt när det gäller framför allt attestregler. Det är 

där vi har den striktaste kontrollen när det gäller inköp, 
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investeringar... det gäller att ta order. Där har vi också tydliga 

attestregler, framför allt när det gäller kreditrisker och sådana saker, 

och det är framför allt där som jag tror att en tjänsteman känner till 

det här med internkontroller… för det är då det är så uppenbart att 

det tar stopp helt och hållet. (Chef för finansiell kontroll K) 

 

“Vi har individer som har rätt att beställa saker från X eller utifrån… 

men det är alltid någon chef … en första nivåns chef som alltid måste 

attestera… fast det kan handla om tjugo kronor” (Forskningschef P). 

 

Elsas (2008, s. 83) beskriver att splittring av arbetsuppgifter grundar 

sig på tre viktiga principer. Den första går ut på att anställda endast 

ska ha behörighet att utföra ett begränsat antal transaktioner i en 

begränsad omfattning. Intervjumaterialet visar indikationer på att 

Företag AB tillämpar den principen i viss mån genom att ha 

beloppsbegränsningar beroende på befattning. Vi har dock inte fått 

uppfattning av att de som får attestera har någon begränsning på antal 

transaktioner som de får utföra.  

 

Den andra principen är att medarbetare bör ha icke-sammanfallande, 

helst motsatta intressen. Respondenternas svar tyder på att denna 

princip inte alltid återspeglas i processen för splittring av 

arbetsuppgifter. Intervjumaterialet indikerar att chefer ibland till och 

med har gemensamma intressen genom att de känner varandra och 

litar på varandra, vilket medför att splittring av arbetsuppgifter ibland 

uppfattas som formalia.  

 

Däremot är det ju så att det är formalia på något vis och man litar på 

varandra. Det är inte så att jag för varje grej som kommer in frågar: 

”Varför behöver du köpa det här?” Det kan vara ganska stora 

belopp. Jag litar ju på dem som köper in det. Jag känner personerna 

då. Om jag ska ut och resa någonstans då ska ju min chef godkänna 

att jag reser då. Men i praktiken så litar ju min chef på att om jag 

beställer en resa så är det av goda anledningar. På så vis är det ju en 

smidighet ändå. (Forskningschef P) 

 

Däremot verkar det råda motsatt uppfattning angående dessa 

attestrutiner bland respondenterna. Vissa upplever att de blir för hårt 
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kontrollerade vilket kan uppfattas bero på eventuell brist på 

förtroende. 

 

”Det borde vara enklare. Det känns som att… man borde ju lita på 

folk lite mera.” (Senior Tekniker D) 

 

Den sista principen grundas på att olika medarbetare ska ansvara för 

processer som bevakning, utförande, registrering, kontroll och 

riktning. Respondenternas svar visar på att företagets verksamhet är 

uppbyggt på detta sätt eftersom de anställda vet vad de ska göra och 

det är tydliga riktlinjer inom företaget. 

 

Gällande risker som splittring av arbetsuppgifter avser att hantera, 

poängterar Elsas (2008, s. 83) att det viktigaste syftet med verktyget är 

att förhindra bedrägerier för att en ensam person ska kunna 

genomdriva någon form av bedrägeri utan att involvera minst en till 

person. Respondenterna upplever att företagets system för splittring av 

arbetsuppgifter gör det omöjligt att bedra företaget såvida en anställd 

inte går i maskopi med en annan.  

 

Det som egentligen är risken med den dubbla atteststrukturen är att 

man då är överens att man då gör på detta sätt… men det är väldigt, 

väldigt svårt att upptäcka… för är man överens så kan man ju fula på 

så att säga. (Chef för finansiell kontroll K) 

 

Denna uppfattning återspeglar det Elsas uttrycker. Vår upplevelse av 

det ovanstående resonemanget är att respondenterna verkar lite väl 

trygga i sin tro att det ska vara svårt att hitta någon att gå i maskopi 

med.  

 

Elsas (2008, s. 91) anser att risken för bedrägerier ökar markant ju 

större och mer komplex organisationen är. Eftersom Företag AB är en 

mycket omfattande verksamhet med många anställda, är vår 

uppfattning att de är i behov av att ha ett sådant system för splittring 

av arbetsuppgifter. 

 

Elsas (2008, s. 82) uttrycker även att företag inte kan arbeta bort risker 

för bedrägerier helt hur väl systemet för splittring av arbetsuppgifter 
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än är uppbyggt eller hur väl det än är styrt. Intervjumaterialet indikerar 

på att Företag AB har ett riktigt hårdstyrt och säkert system för 

splittring av arbetsuppgifter.   

 

I praktiken kan vi dock se tecken på att systemet inte är så vattentätt 

som det är tänkt att vara. Detta framgår av exempel på kryphål som 

personalen har möjlighet att använda samt att attestrutiner ofta 

uppfattas som formalia. Därför kan de ibland välja att kringgå 

systemet genom att registrera ett inköp som en annan typ av handling. 

Detta är enligt oss ett tecken på att splittring av arbetsuppgifter i 

Företag AB inte alltid uppfyller sitt syfte att kontrollera på det tänkta 

sättet. I våra ögon är inte problemet att det blir risk för oegentlighet 

utan snarare att räkenskaperna blir missvisande. På grund av att 

Företag AB har ett så styrt system med så många steg upplever vissa 

respondenter det som omständigt.  

 

Det är bra med internkontroll därför att det blir en sorts säkerhet. 

Man kan ju lita på systemet. På det viset är det värt det. Det är svårt 

att hålla koll på pengaflödet i ett sådant här stort företag annars 

då. (Forskningschef P) 

 

 

5.2.2 Kommun X 

Enligt Hayes (2004, s. 253) definition av splittring av arbetsuppgifter 

är det ett system för riskhantering som innebär att interrelaterade 

arbetsuppgifter fördelas, eller segregeras, mellan olika medarbetare för 

att minska risker för att fel eller olämpligt beteende skulle förekomma. 

Intervjumaterialet visar på att Kommun X har ett väletablerat system 

för splittring av arbetsuppgifter som till stor del är datastyrt. 

Respondenterna berättar att kommunen strävar efter att ta bort all 

manuell hantering av framför allt fakturor eftersom det medför stora 

risker. Elsas (2008, s. 83) tar upp tre viktiga principer för splittring av 

arbetsuppgifter. Den första innebär att anställda endast ska ha 

behörighet att utföra ett begränsat antal transaktioner i en begränsad 

omfattning.  
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Genom respondenterna har vi fått bilden av att det finns attestregler 

där det tydligt står vem som får attestera vad. Intervjumaterialet ger 

dock inte något underlag för om det finns vissa maxbelopp som får 

attesteras eller max antal transaktioner. 

 

“Attesträtten är ju väldigt styrd. Det finns regler för hur det ska gå 

till. I systemet går det inte att både leveranskontrollera och attestera. 

Det är inte möjligt, det blir en miss match.” (Förvaltningschef A) 

 

Den andra principen handlar om att medarbetare bör ha icke-

sammanfallande, helst motsatta intressen. Eftersom kommunen är 

liten/medelstor där alla känner varandra inom förvaltningen vilket 

framgår i intervjumaterialet tolkar vi att denna princip inte följs. Vi 

menar att om medarbetarna känner varandra allt för väl har de ofta 

sammanfallande intressen då de gärna hjälper varandra i 

arbetsprocessen vilket i våra ögon går emot Elsas princip.  

 

“Allting är enkelt, alla känner alla” (Enhetschef S). 

 

Den sista principen grundas på att olika medarbetare ska ansvara för 

processer som bevakning, utförande, registrering, kontroll och 

riktning. Respondenternas svar tyder på att de arbetar på detta sätt 

inom Kommun X eftersom det verkar finnas en tydlig uppdelning i 

arbetsmoment. 

 

”I Kommun X har vi en rätt långt gående delegation, både vad gäller 

myndighetsutövning men även attesträtt” (Förvaltningschef A). 

 

Risker som splittring av arbetsuppgifter ska förhindra är enligt Elsas 

(2008, s. 83) bedrägerier som en ensam person ska kunna genomdriva 

utan att involvera minst en till person. Intervjumaterialet visar på att 

Kommun X har undersökt om det går att skapa bluffakturor och 

resultatet enligt vissa respondenter blev att det inte är helt omöjligt om 

en anställd går i maskopi med någon.  

 

“Det är ju inte helt omöjligt om man är väldigt avancerad” 

(Förvaltningschef A). 
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Några svar tyder dock på att det finns en viss naivitet kring denna typ 

av fråga i kommunen där förtroendevalda och tjänstemän inte tror att 

något oegentligt skulle kunna drabba dem. Samtidigt beskriver andra 

respondenter att organisationen genomsyras av transparens vilket 

innebär att allt är öppet och synligt för beslutsfattarna. 

 

”När det är så öppet och transparent så är också risken mycket 

mindre. För det är vi medvetna om. Men jag tror öppenhet och 

transparens… det är nog en väldigt stor förutsättning för att man ska 

kunna se processen.” (1:a Viceordförande för Kommunstyrelsen M) 

 
 

5.3 Splittring av arbetsuppgifter med fokus 

på balans mellan riskhantering och 

effektivitet 
 

5.3.1 Företag AB 
Elsas (2008, s. 83), Li el al. (2012, s. 339) och Maijoor (2000, s. 107) 

uttrycker att internkontroll och splittring av arbetsuppgifter är 

kostsamma att implementera och underhålla. Intervjumaterialet visar 

knapphändiga tecken på att respondenterna reflekterar över denna 

aspekt av internkontroll och splittring av arbetsuppgifter. Vi får ingen 

uppfattning om vad företagets kostnader i monetär form är för denna 

process.  

 

”Sedan är frågan vad kostar systemet kontra för vad man får in? Det 

där är någonting svårt att avväga.” (Forskningschef P) 

 

Skinner och Spira (2003, s. 30) menar att organisationer måste ha bra 

kontroll högre upp i organisationen för att om det uppstår 

oegentligheter kan konsekvenserna bli mycket skadande vid bristande 

kontroll. Vi kan genom respondenternas svar se tecken på att 

kontrollen på Företag AB kan vara av mindre omfattning på de högre 

nivåerna än de lägre organisatoriska nivåerna. På de lägre nivåerna är 
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väsentligheten av riskerna mindre, samtidigt som kontrollen brukar 

vara striktare. En högre befattningshavare kan uppleva kontrollen som 

formalia, samtidigt som en medarbetare längre ner i 

organisationskedjan tycker att kontrollen är mycket strikt. Där visar 

intervjumaterialet på att det kan finnas obalans gällande denna aspekt. 

 

”Det är formalia på något vis och man litar på varandra” 

(Forskningschef P). 

 

”Man borde ju lita på folk lite mera” (Senior Tekniker D). 

 

En annan aspekt av problemställning kring balansen som vi har lagt 

märke till är hur olika respondenter ser på splittring av arbetsuppgifter 

utifrån tids- och resurskostnader. Högre upp i organisationen verkar 

det finnas en uppfattning om att splittring av arbetsuppgifter inte är 

tidskrävande eftersom det bara krävs att en befattningshavare trycker 

på en knapp och att allt är inbyggt i systemet.  

 

Den kostar inte så mycket för vi har en standarduppsättning eftersom i 

princip allt görs i vårt ekonomisystem… och där har vi… automatik. 

Så det är inte så att vi måste göra massa manuella saker… så bara vi 

har organisationsstrukturen inlagd i affärssystemet så funkar allt 

automatiskt. (Chef för finansiell kontroll K) 

Intervjumaterialet tyder på att medarbetarna emellertid kan uppleva att 

denna process tar alldeles för mycket tid från deras ordinarie 

arbetsuppgifter.  

 

“Jag tycker att det … kostar mer än det smakar… tiden vi lägger ner 

på det… Det är ju hur mycket tid som helst, både jag och min chef, 

inköpschef…” (Senior Tekniker D) 

 

Ett till tecken på att splittring av arbetsuppgifter kan vara både 

omständigt och kostsamt är att både befattningshavare och 

medarbetare beskriver hur de kan kringgå systemet för att skynda på 

inköpsprocessen genom att registrera inköp som en annan typ av 

handling. Detta görs även för att minska kostnader då det är dyrt att 

lägga in nya leverantörer i systemet. 
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Sedan kan man ju tycka ibland att man blir hindrad av byråkratin, att 

det tar längre än vad det skulle behöva ibland då det krånglas till 

liksom. Om man ska köpa smågrejer så kan du inte liksom göra det 

hur som helst.  Så det kan ju vara lite störande ibland. 

(Forskningschef P) 

 

Enligt vår uppfattning tyder det ovanstående resonemanget på en 

obalans mellan effektivitet och riskhanering i Företag AB. Vi menar 

att kostnader inte bara innefattar monetära termer utan att det kan bli 

tidskrävande vilket kostar i arbetstimmar. Detta kan även fördröja 

ordinarie arbetsuppgifter vilket kan leda till att deadlines måste skjutas 

upp. Vi kan även se tecken på obalans i processen för splittring av 

arbetsuppgifter beroende på att det är ojämnt fördelat tidsmässigt 

mellan olika medarbetare i Företag AB. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att ledningen i Företag AB inte verkar 

göra överväganden kring riskhantering och effektivitet gällande 

splittring av arbetsuppgifter, det vill säga att de inte funderar på 

förhållandet mellan kostnader för splittring av arbetsuppgifter och 

dess nytta. Vi har lagt märke till att flera av respondenterna fick sig en 

tankeställare kring balansaspekten när vi tog upp den 

problemställningen. 

 

Där har vi tjänat jättemycket på att reglera upp det… Då är det ju 

precis det där, överväga, ska man krångla till det när man gör sådana 

små… Kan man inte lita på folk? Jo det kan man väl. På det stora 

hela så kan man förlora mycket pengar på det. Sedan är frågan vad 

kostar systemet kontra för vad man får in? Det där är någonting svårt 

att avväga. Där har vi gått lite för långt kanske man kan i princip inte 

köpa någonting själv utan att någon annan attesterar. 

(Forskningschef P) 

 

“Det är en svår avvägning med hur mycket man kan lita på folk. Vi 

kanske har gått lite för långt där.” (Forskningschef P) 
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5.3.2 Kommun X 

Enligt Elsas (2008, s. 83), Li el al.(2012, s. 339) och Maijoor (2000, s. 

107) är internkontroll och splittring av arbetsuppgifter kostsamma att 

implementera och underhålla. Det är inget i intervjumaterialet som 

indikerar att kommunledningen funderar kring kostnadsfrågor i 

monetär form gällande internkontroll och splittring av arbetsuppgifter.  

 

“Jag har inte ens funderat i de banorna, det har inte ens funnits en 

tanke hos mig. Vi har det men jag vet inte vad det kostar.“ 

(Ordförande för Nämnden R) 

 

Vi har genom en av respondenterna fått svar om att de inte kan välja 

bort vissa rutiner för att minska kostnader. 

 

“Den är ju så lagstyrd våran verksamhet… Så det finns ingenting som 

vi kan välja bort utan vi gör ju det vi måste göra.” (Enhetschef S) 

 

Vi kan se en annan aspekt av obalans kring fenomenet när det gäller 

inköp. Flera av respondenterna nämner att detta system borde 

effektiviseras genom att de till exempel skulle kunna göra ett stort köp 

istället för många små köp då det måste attesteras för varje inköp. 

 

En till aspekt gällande balansen mellan riskhantering och effektivitet 

inom splittring av arbetsuppgifter är handläggningsprocessen inom 

förvaltningen. Intervjumaterialet indikerar att enhetschefen brukar 

tillsätta två handläggare i samma ärende för att minska risk. När 

avvägningar görs gällande extra kostnader på grund att två 

handläggare utför samma ärende menar respondenten att 

riskhanteringen väger över kostnadsdelen. 

 

Det resonemang som också kan föras när det gäller riskhantering och 

effektivitet är förtroendeproblematiken enligt Christ et al. (2012, s. 

433). Deras studie kommer fram till att de anställda som utsetts för 

förebyggande kontroller presterar bättre än de som inte blir 

kontrollerade. Kommunens system med loggar har syftet att 

kontrollera att de anställda inte går in i andras akter som är irrelevanta 

för deras eget arbete. 
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Man ska ju vara i de ärenden man är i … Genom IT-enheten så kollar 

man loggar... De kollar på var man varit in på och tittat... för att man 

faktiskt inte ska läsa någon annans X som man inte har någon 

behörighet till. (Enhetschef S) 

 

Intervjumaterialet tyder på att kommunanställda följer denna riktlinje 

vilket vi uppfattar kan bero på att de är medvetna om att de 

kontrolleras. Detta överensstämmer med Christs et al. slutsats. 

 

Sammanfattningsvis ger intervjumaterialet en indikation på att 

kommunledningen generellt inte funderar kring kostnader för 

internkontroll och splittring av arbetsuppgifter inom kommunen. De är 

medvetna om att de behöver ha en omfattande kontroll på grund av 

komplexiteten av organisationen för att försäkra sig om att framför allt 

medborgarnas intressen tillgodoses. Vi får dock uppfattningen att de 

flesta inte reflekterar kring kostnadstermer gällande splittring av 

arbetsuppgifter.  

 

Jag tror inte vi formulerar det så… att vi sitter och tänker ”Är det värt 

pengarna?”. Så säger vi inte. Jag tror inte ens att vi har övervägt det. 

Vi har bestämt att vi ska ha internkontroll och det ska gå till på det 

här viset. Men vi har inte ställt det i förhållande till hur mycket det 

kostar … Man ska göra internkontroll helt enkelt. (1:a Viceordförande 

för Kommunstyrelsen M) 
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6. Slutdiskussion 
Nedan presenteras bidrag som studien kommit fram till utifrån 

frågeställningarna och syftena. Därefter ges förslag till 

vidareforskning. 

 

6.1 Bidrag 
För att uppfylla studiens huvudsyfte som är att skapa förståelse för hur 

ledningen med hjälp av splittring av arbetsuppgifter kan åstadkomma 

balans mellan riskhantering och effektivitet, har studien först belyst 

två andra aspekter. Den ena är organisering av internkontroll och den 

andra är vilka risker som uppmärksammas i samband med splittring av 

arbetsuppgifter. 

 

6.1.1 Organisering och risker 

Den första poängen som studien lyfter fram behandlar organisering av 

internkontroll. Studien visar att internkontroll verkar ta en viktig plats 

i verksamheten oavsett organisationsform, det vill säga både inom 

centraliserade eller decentraliserade verksamheter vilket är förenligt 

med det Haglund et al. (2001, s. 18) poängterar. COSO-ramverket är 

den erkända modellen för internkontroll som ska kunna implementeras 

i olika typer av verksamheter. Detta stämmer överens med vad studien 

har demonstrerat. I och med att splittring av arbetsuppgifter är en 

komponent av internkontroll, har det varit väsentligt att belysa 

internkontrollens struktur utifrån COSO-modellen för att kunna 

placera detta verktyg i ett sammanhang. Både det teoretiska och 

empiriska materialet har visat att splittring av arbetsuppgifter har en 

betydande roll inom internkontroll.  

Den andra poängen som studien upptäcker handlar om vilka risker 

som uppmärksammas i samband med splittring av arbetsuppgifter. 

Studien visar att detta verktyg främst hanterar risker som har med 

mänsklig faktor att göra vilket stämmer överens med det Elsas (2008, 

s. 83) och Ferrailo et al. i Little och Best (2003, s. 420) konstaterar. 
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Det kan vara risker som grundar sig i bedrägerier som exempelvis 

förskingring och stöld, eller andra oegentligheter. Med andra 

oegentligheter menas att anställda kringgår systemet för att förenkla 

en viss process. Det kan även beröra risker som förknippas med stress 

eller ouppmärksamhet. Studien har belyst dessa frågor för att 

riskhantering är en central aspekt av splittring av arbetsuppgifter. 

 

6.1.2 Balansproblematiken 

Studiens viktigaste bidrag behandlar problematiken kring 

balansgången mellan riskhantering och effektivitet gällande splittring 

av arbetsuppgifter. Det mest väsentliga i detta resonemang är 

avsaknad av material gällande denna problematik. Det har varit svårt 

att få fram svar kring hur ledningen ser på effektiviteten, det vill säga 

kostnader för splittring av arbetsuppgifter.  

Den största svårigheten har påträffats i det empiriska materialet, men 

även inom tidigare forskning som verkar vara otillräcklig gällande 

balansproblematiken. I Agbejules och Jokipiis (2008, s. 516) artikel 

beskrivs det att COSO-modellen inte förser organisationer med 

information om balansen vid användning av olika komponenter av 

internkontroll. Vi vill uppmärksamma att vi inte har sett indikationer 

på att befattningshavare gör avvägningar gällande riskhantering och 

effektivitet inom splittring av arbetsuppgifter. Vi har märkt att de inte 

tänker på kostnaderna utan endast på hur väl riskerna hanteras med 

hjälp av splittring av arbetsuppgifter. Organisationerna verkar vara 

medvetna om att splittring av arbetsuppgifter är ett viktigt och 

effektivt verktyg för riskhantering, vilket får medhåll av Maijoor 

(2000, s. 107) som menar att effektiva system för internkontroll i 

sannolikhet kan minska risken för företagets undergång. Däremot 

verkar ledningen se mellan fingrarna gällande vad kostnaden för detta 

arbete blir. Med kostnader menas kostnader i både monetär form, 

tidsmässigt och resursmässigt. En hel del forskning uppmärksammar 

emellertid kostnadsaspekten för internkontroll, då till exempel Elsas 

(2008, s. 83) och Li et al. (2012, s. 339) poängterar att implementering 

och underhåll av internkontroll och inte minst splittring av 

arbetsuppgifter är kostsamt. 
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Vi finner det förvånansvärt att ledningen inte lyfter upp 

kostnadsfrågan avseende internkontroll och splittring av 

arbetsuppgifter eftersom kostnader i ett företag är ett centralt moment. 

Som nämns ovan talar flera forskare kring kostnader för internkontroll 

och splittring av arbetsuppgifter och påpekar att dessa processer är 

kostnadskrävande för organisationer. Mot bakgrund av detta 

resonemang anser vi att ledningen borde ha mer kunskap och arbete 

kring vilka kostnader de har i samband med splittring av 

arbetsuppgifter. Vi menar att ekonomi handlar om att hushålla med 

knappa resurser vilket i våra ögon innebär att organisationer bör ha 

kontroll över alla kostnader i verksamheten, för att kunna hantera och 

eventuellt minska dessa. 

Denna studie har gett oss insikt om att internkontroll egentligen 

uppfattas som ett facit snarare än ett styrmedel. Vi menar att ledningen 

inte verkar uppmärksamma internkontroll och splittring av 

arbetsuppgifter ur verksamhetsstyrningsperspektiv. Studiens 

utgångspunkt var i enlighet med Maijoor (2000, s. 105) att se på 

internkontrollens problematik utifrån styrningsperspektiv som lägger 

fokus på effektivitet och riskhantering i en organisation. En artikel av 

Spira och Page (2002, s. 647) framhäver att internkontroll har 

placerats på en högre, verksamhetsstyrningsnivå. Det har dock visat 

sig att verksamhetsstyrning inte verkar vara utgångspunkten för 

internkontroll i de två studerade organisationerna.  

Vår uppfattning är att organisationer verkar använda internkontroll 

och dess komponenter som en sorts lösning för att hantera risker, men 

de tycks inte gå in på djupet och analysera sambandet mellan bland 

annat riskhantering och effektivitet. Mot bakgrund av studiens 

material får vi en föreställning om att internkontroll helt enkelt ska 

finnas i en organisation, och man använder därför den på ett stelt sätt 

utan att se vad internkontroll medför, vad den tar med sig för 

konsekvenser.  

Utifrån forskarnas resonemang om att modern internkontroll lutar mot 

verksamhetsstyrning, ser vi att ledningen borde uppmärksamma 

internkontroll ur detta perspektiv. Vår upplevelse är att om de 

analyserade arbetet kring internkontroll på ett djupare plan, skulle de 

kunna närma sig balans mellan riskhantering och effektivitet. 
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En annan relevant synvinkel som studien uppmärksammar är att 

splittring av arbetsuppgifter kan ta andra former än de som berör de 

ekonomiska aspekterna, då arbetsuppgifterna fördelas mellan olika 

medarbetare, till exempel i en handläggningsprocess för att bland 

annat minska risker för oegentligheter. 

En till intressant synpunkt gällande balansproblematiken är att 

relationen mellan förtroende kontra kontroll är mer invecklad än den 

vanliga uppfattningen är. Den generella insikten är att förtroende och 

kontroll utesluter varandra vilket Knight i Skinner och Spira (2003, s. 

29) lyfter fram. Studien synliggör att förtroende verkar vara större för 

befattningshavare än tjänstemän. Mot bakgrund av intervjumaterialet 

har vi också sett indikationer på en viss naivitet kring 

maskopiförfarande. Med detta menas att anställda är medvetna om att 

ett sätt att bedra sitt företag är att gå i samförstånd med en annan 

anställd samtidigt som de verkar tro att det ska vara svårt att 

åstadkomma och därför sällsynt. Däremot påvisar intervjumaterialet 

att sådana handlingar är mycket svåra att upptäcka. 

 

6.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis synliggör studien att internkontroll tycks ha fått 

en allt större betydelse i organisationer genom att den verkar ha blivit 

en integrerad process som genomsyrar hela verksamheten. Splittring 

av arbetsuppgifter ses som en viktig komponent av internkontroll med 

fokus på riskhantering. Organisationer verkar ha insett att arbetet med 

internkontroll och splittring av arbetsuppgifter är en pågående process 

som behövs för att uppnå ändamålsenlig verksamhet.  

Emellertid ger studien intrycket av att det råder bristande kunskaper 

om vilka kostnader internkontroll och splittring av arbetsuppgifter 

medför. Ledningen verkar ha mer kunskaper om arbetet kring 

riskhantering och risker. Detta tror vi beror på att internkontroll och 

splittring av arbetsuppgifter inte ses som ur 

verksamhetsstyrningsperspektiv utan snarare som ett moment som ska 

finnas i en organisation. Vår uppfattning är att det skulle gynna 

organisationer om ledningen arbetade med att få en fördjupad kunskap 

om sambandet mellan riskhantering och effektivitet. 
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6.2 Förslag till vidareforskning 
Det första förslaget till vidareforskning är en studie där förhållandet 

mellan förtroende, kontroll och kostnader ligger i fokus. Mot 

bakgrund av det material som studien bygger på finner vi det 

intressant med vidareforskning kring ovanstående problematik. Det vi 

menar med detta är att anställda på lägre nivåer verkar kontrolleras 

mycket men vilka kontrollerar de som sitter högst upp? Vi har fått 

bilden av att konsekvenserna av att befattningshavare agerar 

oegentligt är mycket allvarligare, än om tjänstemän på lägre nivå gör 

det. Ur detta ser vi ett behov av att forska vidare på det området.  

Ett annat värdefullt forskningsområde är någon form av mätning av 

hur kostnaderna egentligen är gällande splittring av arbetsuppgifter 

inom olika typer av verksamheter. Av denna studie framgår det att 

uppfattningen om de riktiga kostnaderna, det vill säga i monetär form, 

resurs- och tidsmässiga, är otillräcklig. Därför finner vi det intressant 

med en studie som skulle kunna fylla denna kunskapslucka. 
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Bilagor – Intervjufrågor, 

Företag AB 
 

Frågeformulär till chefer: 
 

1. Hur länge har du arbetat som...? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad ansvarar du för?/ Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Vad innebär internkontroll för dig? 

5. Vad har ni för riktlinjer gällande internkontroll?  

6. Hur fungerar informationsflödet gällande internkontroll från 

ledningen ner till tjänstemannanivån? 

7. Hur utvärderar du som chef överväganden mellan 

internkontrollens riskhantering och effektivitet? Finns det 

konkreta riktlinjer/rutiner för sådana frågor? 

8. Vi är intresserade av att få fram exempel och problemställningar 

kring balansen mellan riskhantering och effektivitet. 

9. Vi är intresserade av att veta hur ni arbetar med att identifiera 

risker och bedöma risker.  

10. Vi är intresserade av att veta om ni delar upp olika risker i 

verksamheten. (klassificering av risk) 

11. Hur arbetar ni för att hantera risker på ett effektivt sätt? 

12. Tycker du splittring av arbetsuppgifter alltid uppfyller sitt 

syfte (att minska risk)? Kan den ha en motsatt effekt, det vill 

säga att riskerna ökar? Kan du ge exempel på det i så fall? 

13. Hur bra tycker du att splittring av arbetsuppgifter är som ett 

verktyg för riskhantering i förhållande till dess kostnader? 

14. Vilka åtgärder genomförs för att upptäcka, förhindra och 

korrigera oegentligheter som kan uppstå om splittring av 

arbetsuppgifter brister? 

15. Är det någonting annat du vill ta upp som inte har 

behandlats under intervjun? 

16. Kan vi få återkomma om vi kommer på fler frågor eller 

behöver förtydliga någonting? Kan vi mejla dig i så fall? 
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Frågeformulär till enhetschefer:  

 

1. Vilken är din befattning/ vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vad innebär internkontroll för dig? 

5. Vad har ni för riktlinjer gällande internkontroll? 

6. Hur fungerar informationsflödet gällande internkontroll från 

ledningen till tjänstemän? 

7. Hur går det till om/när du ska besluta om en investering/ett 

inköp? 

8. Hur går det till när du avslutar en investering/ett inköp? 

9. Hur effektivt tycker du att systemet ni har vid investering/inköp 

är? 

10. Finns det några risker med det system ni använder er av? 

11. Skulle systemet fungera bättre på ett annat sätt?   

12. Hur utvärderar du som chef överväganden mellan 

internkontrollens riskhantering och effektivitet? Finns det 

konkreta riktlinjer/rutiner för sådana frågor? 

13. Vi är intresserade av att få fram exempel och 

problemställningar kring balansen mellan riskhantering och 

effektivitet gällande splittring av arbetsuppgifter. 

14. Vilka åtgärder genomförs för att upptäcka, förhindra och 

korrigera oegentligheter som kan uppstå om splittring av 

arbetsuppgifter brister? 

15. Är det någonting annat du vill ta upp som inte har 

behandlats under intervjun? 

16. Kan vi få återkomma om vi kommer på fler frågor eller 

behöver förtydliga någonting? Kan vi mejla dig i så fall? 
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Frågeformulär till tjänstemän: 

 

1. Vilken är din befattning/ vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur informeras anställda om internkontroll, de regler som 

gäller? 

5. Hur informeras anställda om nyanlagda rutiner för 

internkontroll? 

6. Vid oegentligheter - vet du/ni vad som gäller och hur du ska 

göra? 

7. Hur går det till om/när du ska göra ett inköp? 

8. Hur går det till när du avslutar ett inköp? 

9. Hur effektivt tycker du att systemet ni har vid 

inköp/investeringar är? 

10. Finns det några risker med det system ni använder er av? 

11. Skulle systemet fungera bättre på ett annat sätt? 

12. Är det någonting annat du vill ta upp som inte har 

behandlats under intervjun? 

13. Kan vi få återkomma om vi kommer på fler frågor eller 

behöver förtydliga någonting? Kan vi mejla dig i så fall?     
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Bilagor – Intervjufrågor, 

Kommun X 
 

Frågeformulär till förtroendevalda: 

 

1. Hur länge har du varit …? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad ansvarar du för?  

4. Vad innebär internkontroll för dig? 

5. Vad har nämnden/kommunstyrelsen för riktlinjer gällande 

internkontroll? 

6. Hur fungerar informationsflödet gällande internkontroll från 

kommunfullmäktige ner till tjänstemannanivån? 

7. Hur fungerar kommunikationen mellan kommunrevisorerna och 

nämnderna/kommunstyrelsen? 

8. Hur utvärderas överväganden mellan internkontrollens 

riskhantering och effektivitet? Finns det konkreta riktlinjer/ 

rutiner för sådana frågor? 

9. Vi är intresserade av att få fram exempel och problemställningar 

kring balansen mellan riskhantering och effektivitet. 

10. Vi är intresserade av att veta hur ni arbetar med att 

identifiera risker och bedöma risker.  

11. Vi är intresserade av att veta om ni delar upp olika risker i 

ert arbete. (klassificering av risk) 

12. Hur arbetar ni för att hantera risker på ett effektivt sätt? 

13. Tycker du splittring av arbetsuppgifter alltid uppfyller sitt 

syfte (att minska risk)? Kan den ha en motsatt effekt, det vill 

säga att riskerna ökar? Kan du ge exempel på det i så fall? 

14. Hur bra tycker du att splittring av arbetsuppgifter är som ett 

verktyg för riskhantering i förhållande till dess kostnader? 

15. Vilka åtgärder genomförs för att upptäcka, förhindra och 

korrigera oegentligheter som kan uppstå om splittring av 

arbetsuppgifter brister? 
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16. Är det någonting annat du vill ta upp som inte har 

behandlats under intervjun? 

17. Kan vi få återkomma om vi kommer på fler frågor eller 

behöver förtydliga någonting? Kan vi mejla dig i så fall? 
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Frågeformulär till förvaltningschef: 

1. Hur länge har du arbetat som…? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad ansvarar du för? / Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Vad innebär internkontroll för dig? 

5. Vad har ni för riktlinjer gällande internkontroll?  

6. Hur fungerar informationsflödet gällande internkontroll från 

kommunfullmäktige ner till tjänstemannanivån? 

7. Hur utvärderar du som chef överväganden mellan kontrollens 

riskhantering och effektivitet? Finns det konkreta 

riktlinjer/rutiner för sådana områden? 

8. Vi är intresserade av att få fram exempel och problemställningar 

kring balansen mellan riskhantering och effektivitet. 

9. Vi är intresserade av att veta hur ni arbetar med att identifiera 

risker och bedöma risker.  

10. Vi är intresserade av att veta om ni delar upp olika risker i 

verksamheten. (klassificering av risk) 

11. Hur arbetar ni för att hantera risker på ett effektivt sätt? 

12. Tycker du splittring av arbetsuppgifter alltid uppfyller sitt 

syfte (att minska risk)? Kan den ha en motsatt effekt, det vill säga 

att riskerna ökar? 

13. Hur bra tycker du att splittring av arbetsuppgifter är som ett 

verktyg för riskhantering i förhållande till dess kostnader? 

14. Vilka åtgärder genomförs för att upptäcka, förhindra och 

korrigera oegentligheter som kan uppstå om splittring av 

arbetsuppgifter brister? 

15. Är det någonting annat du vill ta upp som inte har 

behandlats under intervjun? 

16. Kan vi få återkomma om vi kommer på fler frågor eller 

behöver förtydliga någonting? Kan vi mejla dig i så fall? 
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Frågeformulär till enhetschef: 

 

1. Vilken är din befattning/ vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vad innebär internkontroll för dig? 

5. Vad har ni för riktlinjer gällande internkontroll? 

6. Hur fungerar informationsflödet gällande internkontroll från 

ledningen till tjänstemän? 

7. Hur går det till om/när du ska besluta om en investering/ett 

inköp? 

8. Hur går det till när du avslutar en investering/ett inköp? 

9. Hur effektivt tycker du att systemet ni har vid investering/inköp 

är? 

10. Finns det några risker med det system ni använder er av? 

11. Skulle systemet fungera bättre på ett annat sätt?   

12. Hur utvärderar du som chef överväganden mellan 

internkontrollens riskhantering och effektivitet? Finns det 

konkreta riktlinjer/rutiner för sådana frågor? 

13. Vi är intresserade av att få fram exempel och 

problemställningar kring balansen mellan riskhantering och 

effektivitet gällande splittring av arbetsuppgifter. 

14. Vilka åtgärder genomförs för att upptäcka, förhindra och 

korrigera oegentligheter som kan uppstå om splittring av 

arbetsuppgifter brister? 

15. Är det någonting annat du vill ta upp som inte har 

behandlats under intervjun? 

16. Kan vi få återkomma om vi kommer på fler frågor eller 

behöver förtydliga någonting? Kan vi mejla dig i så fall 
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Frågeformulär till tjänstemän: 

 

1. Vilken är din befattning/ vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur informeras anställda om internkontroll, de regler som 

gäller? 

5. Hur informeras anställda om nyanlagda rutiner för 

internkontroll? 

6. Vid oegentligheter - vet du/ni vad som gäller och hur du ska 

göra? 

7. Hur går det till om/när du ska göra ett inköp? 

8. Hur går det till när du avslutar ett inköp? 

9. Hur effektivt tycker du att systemet ni har vid 

inköp/investeringar är? 

10. Finns det några risker med det system ni använder er av? 

11. Skulle systemet fungera bättre på ett annat sätt? 

12. Är det någonting annat du vill ta upp som inte har 

behandlats under intervjun? 

13. Kan vi få återkomma om vi kommer på fler frågor eller 

behöver förtydliga någonting? Kan vi mejla dig i så fall?     
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Frågeformulär till kommunrevisor: 

1. Hur länge har du varit ordförande i Kommunrevisionen? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad ansvarar du för? 

4. Vad innebär internkontroll för dig? 

5. Vad har ni för riktlinjer gällande internkontroll?  

6. Vi är intresserade av att veta hur Du tycker att internkontrollen 

fungerar. 

7. Hur anser du att informationsflödet fungerar från 

kommunfullmäktige ner till tjänstemannanivån? 

8. Hur tycker du att informationsflödet fungerar mellan dig och 

fullmäktige, KS och nämnden? 

9. Hur väl tycker du att fullmäktige, KS och nämnden utvärderar 

överväganden mellan internkontrollens riskhantering och 

effektivitet? Finns det konkreta riktlinjer/rutiner för sådana 

frågor? 

10. Vi är intresserade av att få fram exempel och 

problemställningar kring balansen mellan riskhantering och 

effektivitet. 

11. Hur arbetar man med riskhantering i verksamheten? 

12. Hur går det till när olika typer av investeringar/inköp görs? 

13. Är det systemet effektivt? 

14. Skulle det behövas några förändringar i systemet vid olika 

typer av investeringar/inköp? 

15. Är det någonting annat du vill ta upp som inte har 

behandlats under intervjun? 

16. Kan vi få återkomma om vi kommer på fler frågor eller 

behöver förtydliga någonting? Kan vi mejla dig i så fall? 
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Bilaga – Intervjutabeller 
 

Tabell 1; Intervjutabell för personliga intervjuer 

Personliga intervjuer 

 

    Företag AB Datum Tid Kommun X Datum Tid 

Forskningschef P 2013-04-24 42 min 1:a Viceordf. Kommunstyrelsen M 2013-04-30 50 min 

Chef finansiell kontroll K 2013-04-22 42 min Ordf. Nämnd R 2013-04-23 41 min 

Avdelningschef T 2013-04-25 30 min Förvaltningschef A 2013-04-18 50 min 

Enhetschef A 2013-04-19 35 min Enhetschef S 2013-04-23 45 min 

Senior Tekniker D 2013-04-25 35 min Förvaltningsekonom L 2013-04-18 50 min 

      Ordf. Kommunrevisionen J 2013-04-25 37 min 

 

Tabell 2; Intervjutabell för e- postintervjuer 

E-postintervjuer 

 

  
Företag AB Datum Kommun X Datum 

Controller M 2013-04-23  Förvaltningsekonom L 2013-04-25 

 

 


