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Sammanfattning
Den interna kontrollen är en process som påverkar hela organisationen men har historiskt sätt
varit nära förknippat med organisationens ekonomiska styrning med tyngdpunkt på
riskhantering och bolagsstyrning. Till följd av de senaste decenniernas bolagsskandaler inom
såväl privat som offentlig sektor har intresset för intern kontroll ökat avsevärd. Stockholms
Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 16 dotterbolag, varav 4 bostadsbolag
som också är studiens målgrupp. I takt med att Stockholm stad växer ökar kraven på
välfungerande bostadsbolag då de har en central roll för samtliga samhällsparter. I Sveriges
kommuner och landstings rekommendationer över modeller som kan tillämpas i
internkontrollsprocessen anges den internationellt erkända COSO-modellen. Därför har syftet
med studien varit att undersöka om COSO-modellen kan förklara internkontrollsprocessen i
kommunala bostadsbolag. För att uppfylla syftet och besvara studiens huvudfrågeställning har
en

kvalitativ

forskningsansats

dokumentsammanställningar.

tillämpats

i

form

av

sex

intervjuer

och

Den teoretiska referensramen har bestått av agent- och

organisationsteorin. Studien har visat att två av COSO-modellens fem komponenter är
framstående i de kommunala bostadsbolagens arbete med intern kontroll. Samtidigt finns det
inget som tyder på att COSO-modellen inte skulle vara ett användbart verktyg att använda i
kommunala bolag däremot finns det ett antal faktorer som bolagen skulle behöva arbeta med
om de skulle välja att implementera COSO-modellen.
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1. Introduktion
I introduktionskapitlet presenteras studiens ämne och den problematik som ligger till grund för
valet av ämne. Vidare, presenteras syftet samt förväntat kunskapsbidrag som sedan mynnar ut
i studiens forskningsfråga med efterföljande underfrågor. Slutligen illustreras även studiens
upplägg.

1.1 Problembakgrund
Stockholms stad växer i rekordfart och inom enbart några år förväntas invånarantalet passera
miljonstrecket. Stockholm är också en av de fem snabbast växande regionerna i Europa och
med det medföljer ett ökat ansvar hos stadens makthavare.1 Stockholms stad är en organisation
med en hög grad av decentraliserat ansvar, vilket innebär att besluten i hög grad fattas lokalt på
förvaltningarna och bolagen, vars främsta uppgift är att verka för invånarnas bästa. Stockholms
Stadshus AB är moderbolag i en koncern med 16 aktiva dotterbolag, varav 4 av dessa är
bostadsbolag, som också kommer vara studiens målgrupp.2 Att de kommunala bostadsbolagen
är välfungerande verksamheter är av ytterst stor vikt för såväl invånarna som makthavarna
eftersom de innehar en central roll i Stockholm.
Den interna kontrollen är en process som påverkar hela organisationen, men har historiskt sätt
varit nära förknippat med organisationens ekonomiska styrning med tyngdpunkt på
riskhantering och bolagsstyrning.3 Till följd av de senaste decenniernas bolagsskandaler inom
såväl privat som offentlig sektor har intresset för intern kontroll ökat avsevärd. Trots att de mest
tongivande skandalerna har varit inom den privata sektorn har den svenska offentliga sektorn
skakats av en uppsjö av skandaler. Bland annat har Göteborgs- och Motala kommun skakats av
muthärvor och bedrägerier som har lett till fällande domar för ett flertal tjänstemän.4 Dessa
skandaler har kulminerat i nya krav om en förbättrad kontroll av att hanteringen av offentliga
medel sker på korrekt sätt. Bland annat har lagstiftningen inom området skärpts genom bland

1

http://www.stockholm.se/OmStockholm/stockholmare/ (Hämtad 2015-11-05)

2

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Kommunala-bolag/ (Hämtad 2015-1105)

3

Arwinge, Olof. Internal Control [Elektronisk resurs]: A Study of Concept and Themes, Physica-Verlag HD,
Heidelberg, 2013.S. 5.

4

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kommunerna-som-har-skakats-av-skandaler/ (Hämtad 2015-11-05)
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annat upprättandet av Svensk kod för bolagsstyrning5 och Förordningen(2007:603) om intern
kontroll och styrning.6 Trots att den offentliga sektorn har skakats av stora skandaler sedan
1990-talet, är ”Skandalogin” fortfarande ett relativt outforskat område. Liksom de metoder som
används för att förebygga och motverka skandaler samt uppföljningen av att dessa metoder ger
önskat resultat.7

1.2 Problemdiskussion
Med upptrappningen av kommunskandalerna har intresset för kommuners arbete ökat samtidigt
som nya reformer har införts för att stärka arbetet med den interna kontrollen på kommunal
nivå. Under 1980-talet växte New Public Management fram vilket innebar en implementering
av marknadsmässiga metoder för att förbättra effektiviteten i offentlig sektor. 8 Kritiker av
implementeringen av marknadsmässiga metoder i offentlig sektor menar att skillnaderna mellan
privat och offentlig sektor är så pass stora att man inte borde överföra affärsmässiga metoder i
offentlig sektorn. Ägandeformen lyfts fram som en viktig skillnad med motiveringen att
förutsättningarna för organisationerna kan vara olika beroende på om de styrs av ekonomiska
respektive politiska intressen.9
Enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting 10 och Stockholms läns
landsting11 kan kommunerna använda sig av COSO-modellen i sitt arbete med den interna
kontrollen. 12 Samtidigt som Stockholms stads finansavdelning har utbildat bland annat
förvaltningar i användningen av COSO-modellen i internkontrollsprocessen. Några av Stadens
nämnder och förvaltningar har under en längre tid implementerat COSO-modellen i sitt arbete

5

http://www.bolagsstyrning.se/media/43746/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad20110321.pdf
(Hämtad 2015-11-06)

6

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007603-ominter_sfs-2007-603/ (Hämtad 2015-11-10)

7

Johansson, Patrik. Vem tar notan – skandaler i svensk offentlig sektor. Lic.-avh., Göteborgs Universitet,
2002.

8

Boyne, George A. Public and Private management: What’s the difference?. Journal of Management Studies
Volume 39, Issue 1, January 2002, S. 97-122.

9

Ibid.

10

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-334-6.pdf (Hämtad 2015-11-11)

11

http://www.sll.se/Global/Landstinget/Styrande-dokument/Styrning-och-ledning/internkontroll-policy.pdf
(Hämtad 2015-11-05)
Fastighetskontoret. System för intern kontroll vid fastighetskontoret – uppdatering, 2011.
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=67672 (Hämtad 2015-11-06)
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Organizations(COSO).14 Organisationen arbetar med att ta fram ramverk och vägledning inom
riskhantering, intern styrning och kontroll samt motverkandet av oegentligheter. I ramverket
Internal Control – Integrated framework återfinns komponenter, principer och beskrivningar
som är väsentliga för hur företag och organisationer bör gå tillväga med sin interna kontroll.15
Den interna kontrollen består av fem komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, information
och kommunikation, kontrollaktiviteter och uppföljning.16
Vid bejakande av skillnaderna som lyfts fram i debatten om New Public Management är det
rimligt att ifrågasätta om COSO-modellen är en användbar modell att implementera i
kommuner. Samtidigt som Stockholm stad står inför stora utmaningar i form av bland annat
den rådande bostadskrisen samt det förväntat ökade invånarantalet de kommande åren finns det
få studier som behandlar hur stadens bostadsbolag arbetar med intern kontroll. Således vill vi
granska om den rekommenderade COSO-modellen är ett användbart verktyg att använda för
att fånga upp väsentliga delar i den interna kontrollen. Därför anser vi att det är högst aktuellt
och nödvändigt att genomföra en studie som belyser ett ämne som berör många samhällsparter.

1.3 Syfte och kunskapsbidrag
De kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad uppfyller en mycket viktig samhällsfunktion
och enligt rekommendationer från bland annat Sveriges kommuner och landstig kan bolagen
använda sig av COSO-modellen i arbetet med internkontroll. Vidare vill vi med hjälp av COSOmodellen belysa hur de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad arbetar med den interna
kontrollen.

13

Serviceförvaltningen, Administrativa avdelningen. Servicenämndens system för intern kontroll, 2009.
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=127699
(Hämtad
2015-11-06)
Södermalms
Stadsdelsförvaltning.
System
för
intern
kontroll,
2007.
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=97619 (Hämtad 2015-11-06)

14

http://www.COSO.org/aboutus.htm (Hämtad 2015-11-14)

15

Arwinge, Olof. En introduktion till intern styrning och kontroll. 1:a uppl. Sanoma utbildning, Stockholm,
2015, S. 14.

16

COSO. Internal Control – Integrated Framework, 2013.

http://www.coso.org/documents/990025p_executive_summary_final_may20_e.pdf (Hämtad 2015-11-14)
Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 54.
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1.4 Forskningsfråga
Är COSO-modellen ett användbart verktyg att tillämpa i kommunala bostadsbolags arbete med
den interna kontrollen?

För att besvara studiens forskningsfråga behöver följande underfrågor besvaras;


Hur arbetar de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad med intern kontroll
idag?



Hur implementeras den interna kontrollen i bolagen?



Finns det arbetsmodeller som bolagen tillämpar eller arbetar efter?

Litteraturstudie

Metod

Empiri

Analys och Kritisk
Reflektion

Slutsatser och
Studiens Begränsning

1.5 Studiens upplägg
För att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna kommer studien läggs upp enligt
följande;

4

2. Litteraturstudie
Kapitlet behandlar den teoretiska referensramen som kommer att utgöra grunden för studiens
empiriinsamling. Kapitlet är uppdelat i två delkapitel. Den första delen beskriver New Public
Management & intern kontroll. Den senare delen behandlar relevant teori samt det teoretiska
verktyget för studiens analysdel.

2.1 New Public Management
Under 1980-talet skedde en förändring inom offentlig sektor. Ett flertal OECD länder övergick
från Progressive Public Administration (PPA) till New Public Management (NPM). Syftet med
NPM är att presentera en annan uppfattning om ansvarstagande i offentlig sektor. NPM syftar
till att föra den offentliga och privata sektorn närmare varandra genom att bland annat omvandla
de två kardinallärorna inom PPA, det vill säga att eliminera eller reducera skillnaderna mellan
den offentliga och privata sektorn och skifta tyngdpunkten i ansvarstagandet till ett
resultatorienterat ansvarstaganden. 17 Kardinallärorna inom PPA syftade till att förhindra
korruption, inkompetens, svågerpolitik och andra dylika medel som kunde skada offentliga
förvaltningsmedel genom att (1) avskilja den offentliga sektorn från den privata sektorn
avseende metoder att göra affärer, belöningar etc. Och (2) skapa buffertar mot politikernas
inflytande hos tjänstemän.18 NPM innehar en samling av styrningsmetoder som har visat sig
vara framgångsrika i privat sektor, som exempelvis Lean-metoden och balance scorecard.
Implementeringen av NPM i offentlig sektor har skett successivt under flera decennier och
Sverige var en av de första OECD länderna att implementera New Public Management i den
svenska offentliga sektorn.19 Sakkunniga menar på att den svenska övergången från PPA till
NPM kan betraktas som framgångsrik och effektiv. Lucica Matei har studerat
implementeringen av New Public Management i Sverige och menar på att det finns ett antal
reformer som har varit avgörande för implementeringen av NPM. De flesta reformerna
genomfördes under 1990-talet och de mest tongivande var;

Hood, Christopher. The “New Public Management” in the 1980s: variations on a theme. Accounting,
Organizations and Society. Volume 20, Issues 2–3, February–April 1995, S. 93–109.

17

18

Ibid.

19

Ibid.
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-

Decentralisering; Lokala myndigheter så som exempelvis stadsdelsförvaltningen fick större ansvar och befogenheter beträffande hanteringen av
sociala- och sjukvårdsärenden.

-

Privatisering; Regeringen stödjer privatiseringen av statliga bolag.

-

Fiskala åtgärder; En höjning av konsumentskatten, en förenkling av skattekoder
samt minskning av offentliga utgifter.

-

Avreglering och liberaliseringen; inom områden som energi, kommunikation
samt transport.

Slutligen kan konstateras att de flesta reformerna som har genomförts har baserats på juridiska
ramverk.20

2.3 Organisatorisk kommunikation
Enlig Karl Weick är människans omgivning fylld av osäkerhet och tvetydighet. För att förstå
detta, skapar människor organisationer där man försöker minska den osäkerhet som finns
omkring dem. Detta definieras som processer av meningsskapande där människor tolkar
verkligheten genom att kommunicera och föra dialoger med varandra. 21 För att minska på
osäkerheten gör medlemmarna antaganden om sin verklighet, som således innebär att
medlemmarna i organisationen tvingas göra val. Dessa val bygger på egna erfarenheter, beslut
om vad det är man ska handskas med, och slutligen beslut om vad som är väsentligt och vad
som kan bortses.22
Ett central tema i organisering och meningsskapande är att människor organiserar sig för att
förstå osäkra intryck. En meningsskapande process har sin utgångspunkt i att en händelse
inträffar. Medlemmarna i organisationen reagerar på detta och genom antaganden skapas en
uppfattning om denna händelse. 23 Informationen om händelsen kategoriseras för att bli
antaganden som medlemmarna sedan handlar utefter. Dessa antaganden och handlingar styrs

20

Matei, Lucica. Chesaru, Octavian Mircea. Implementation guidelines of the new public management.
Cases of Romania and Sweden. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 143, 14 August 2014,
S. 857–861.
Seiter, John S. Dunn, Deborah. “Start Making Sense! Introducing Students to Karl. Communication
Teacher Volume 24, Issue 1, January 2010, S. 9-13.

21

22

Ibid.

23

Weick, Karl E. Sutcliffe, Kathleen M. Obstfeld, David. Organizing and the Process of Sensemaking.
Science Volume 16, Issue 4, July/August 2004, S. 409-421.
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av den befintliga situationen de befinner sig i men även av omgivningen. Med hjälp av
antaganden och analyser försöker man göra retrospektiva tolkningar av det som har hänt. 24
Denna meningsskapande process har flera steg och börjar med att något som har inträffat
behöver förklaras. Man letar efter ledtrådar och tecken som ska bidra till att organisationens
medlemmar kan fatta möjliga antaganden och förklaringar om det som har hänt.25 Genom att
kommunicera och föra dialoger med varandra sprids dessa förklaringar genom organisationen.
Medlemmarna i organisationen utgår från tidigare erfarenheter och skapar skäliga förklaringar
tills dess att mer passande förklaringar kan ges. Med tiden uppstår ett tillstånd av enighet över
vad som har hänt. Här kan individer välja att acceptera den allmängiltiga förklaringen eller välja
att förkasta den.26

2.4 Intern Kontroll
Som det tidigare nämndes i introduktionskapitlet har skandaler har lett till att fler företag och
organisationer har ökat sin fokus på den interna kontrollen. I USA ledde företagsskandaler till
en ny lagstiftning s.k. Sarbanes-Oxley Act som innebär att dem som omfattas av ett straffansvar
i en organisation ska försäkra sig om att den interna kontrollen håller hög kvalitet. I Sverige
fattades under 1990-talet ett riksdagsbeslut som ledde till en lagändring i kommunallagen då
man reglerade nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Därmed ses den interna kontrollen
som en lednings-och kommunaldemokratisk angelägenhet.27
Petrascu och Daniela menar att den interna kontrollen avser alla typer av kontroller utförda av
människor inom en enhet och utgör grunden för en pålitlig och trovärdigt verksamhet. Den är
en integrerad del av internrevisionen och bestäms av ledningen i enlighet med verksamhetsmål
och regler. Internkontroll är ett medel för ekonomisk förvaltning, effektivitet och
ändamålsenlighet.28 Enligt ett dokument från PWC 2014 har ökade krav från regelverk och
intressenter lett till att företag behöver öka graden av mognad, strukturalisering och

24

Ibid.

25

Weick, Kathleen & Obstfeld. Organization Science, S. 409-421.

26

Ibid.

27

Haglund, Anders, Sturesson, Jan & Svensson, Roland. Intern kontroll: en del av verksamhets- och
ekonomistyrningen, 2:a utökade uppl. Komrev, Stockholm, 2005, S. 11-12.
Petraşcu Daniela. Tamaş Attila. Internal Audit versus Internal Control and Coaching. Procedia Economics
and Finance Volume 6, 2013, S. 694–702.

28
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formalisering av sin interna kontroll. Det handlar således om att ha en god riskhantering samt
se över hur man jobbar med information och kommunikation.29
Enligt Carrington granskar den interna kontrollen objektivt organisationens riskhantering,
kontroll och styrning och bidrar till att öka effektiviteten i dessa samt skapa värde för en
organisation. Styrningen avser processer i form av planering, integrering-och genomförande
samt rapportering i form av uppföljning och utvärdering. Hänsyn tas till organisationens
struktur, metoder och rutiner för att förhindra manipulation av finansiell rapportering. Till detta
finns det system eller processer med avstämningsmoment där det inte lämnas plats för fel,
förvanskningar och misstag.30

2.5 Agentteori
Inom organisationer uppstår agentteorin på grund av svårigheten att sluta ett optimalt och
ömsesidigt kontrakt mellan t.ex. företagsledare och ägare. 31 Baiman definierade agentteorin
som:
”En eller flera individer (principaler) som anlitar andra (agenter) för att delegera
ansvarsuppgifter till dem.”

Källa: http://www.performancemagazine.org, (Hämtad 2015-11-28)

Som en konsekvens upprättas omfattande kontraktsavtal mellan dem, där alla tänkbara
handlingar för avtalsslutande parter anges i avtalen.32

29

PWC. Vad är Värdet av intern kontroll, 2014.

http://www.pwc.se/sv/riskhantering/assets/vad-ar-vardet-av-intern-kontroll.pdf (Hämtad 2015-12-04)
Carrington, Thomas. Revision, 1. Uppl. Liber, Malmö, 2010, S.31.
31

Carrington. Revision, S. 18.

32

Gong, Maleen Z. Tse, Michael S. C. Pick, Mix or Match Pick, Mix or Match? A Discussion of Theories
for Management Accounting Research. Journal of Accounting, Business & Management Volume 16, Issue
2, October 2009, S. 54-66.
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Grunden i detta problem är att både agenter och principaler handlar efter egna intressen.
Därmed växer en osäkerhet fram, huruvida den andre parten håller sig till avtalet eller ingår i
nya avtal som kan vara en nackdel för motparten. Principaler skyddar sig genom att ta ut en
riskpremie hos agenten i syfte att skydda sig mot att agenten handlar efter sina behov. 33
Informationsasymmetri uppstår och definieras som en situation där agenter sitter på mer
information än principaler. Dock kvarstår alltid en risk där den part som har
informationsövertaget medvetet eller omedvetet förändrar sitt beteende. Denna risk kan delas
upp i två delar34.


Moral Hazard: Människors beteende påverkas av den risk dem tar. I ett företag
där ledningen och ägandet är åtskilda, påverkas t.ex. aptiten på risk för agenterna
på ett sätt som kanske inte stämmer överens med principalernas viljor. Agenten
kan då bli mer benägen att ta mer risker i driften av företaget.



Adverse Selection: Här finns en risk för att en transaktionskostnad ska uppstå i
samband med informationsasymmetrin som finns mellan en principal och agent.
Därmed finns risken för att principalen sluter en dålig transaktion med agenten
som har ett informationsöverläge.35

Som tidigare nämnts består den interna kontrollen av mänskliga aktiviteter. Därmed uppstår
agentteorin och informationsasymmetrin i alla de led där den interna kontrollen är integrerad.
Principaler delar ut ansvar och resurser till agenterna som i sin tur ansvarar för genomförandet
och återrapporteringen. Principen bygger på att få verksamheten att fungera effektivt-och
ändamålsenligt, tydliggöra ansvar-och befogenhet samt ansvarsutkrävande. Därmed anpassas
den interna kontrollen till aktörerna och deras relationer gentemot varandra i en organisation
alla delar.36

33

Carrington. Revision, S. 19.

34

Baiman, Stainley. Agency Research in Managerial Accounting a Second Look. Accounting, Organizations
and Society Volume 15, Issue 4, 1990, S. 341–371.

35

Carrington. Revision, S. 20-21.

Baiman. Accounting, Organizations and Society, S. 341–371.
36

Haglund, Sturesson & Svensson. Intern kontroll: en del av verksamhets- och ekonomistyrningen, S. 30.
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2.6 COSO
En av de mest accepterade och internationellt spridda modellerna för intern kontroll är COSOmodellen. Modellen skapades av The Comitte of Sponsoring Organizations som år 1992 tog
fram ett ramverk med vägledningar beträffande riskhantering, intern styrning och kontroll samt
motverkandet av oegentligheter.37 Enligt COSO är intern kontroll en process som:
”Påverkas av ett företags styrelse, ledning och övrig personal, och syftar till att ge en rimlig
säkerhet avseende uppnåendet av verksamhetsmål, rapportering och efterlevnad”.38
Den interna kontrollen består av fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, information
och kommunikation, kontrollaktiviteter och uppföljning.39

Källa: COSO. Internal Control – Integrated Framework, 2013(Hämtad 2015-11-28)

Komponenterna är ömsesidiga, påverkar varandra och har ett antal tillhörande principer. En
effektiv internkontroll i hela verksamheten kräver att principer och fokusområden i varje
komponent är närvarande och fungerar i harmoni.40

37

http://www.COSO.org/aboutus.htm (Hämtad 2015-11-14)

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 14.
38

COSO. Internal Control – Integrated Framework, 2013.

39

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 54.

40

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 82.
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Kontrollmiljö
• Ansvar
• Agera självständigt från
styrelse
• Integritet, etiska
värderingar
• Attrahera,
utveckla, behålla
kompetens

Riskbedömning
• Identifiera och
analysera
• Precisera mål

Kontrollaktiviteter
• Välja och
utveckla kontrollaktiviteter
• Kontrollera
informationstekno
logi

Information &
Kommunikation
• Använda och
kvalitetssäkra
information
• Välja och utveckla
kontrollaktiviteter
• Kommunicera
internt & externt

Uppföljning
• Följa upp löpande
och separat
• Adressera,
kommunicera
brister

Källa: Olof Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll. S.82

Genom att samla in information om brister i den interna kontrollen kan styrelse och ledning
göra bedömningar om dess effektivitet. I Sverige har styrelsen det yttersta ansvaret för den
interna styrningen kontrollen i företaget och ett formellt ansvar via aktiebolagslagen. Den
interna kontrollen är en process och ett medel för att nå företagets mål, men kan även användas
till att nå tre olika typer av målsättningar inom företaget:41


Ändamålsenligt; Organisationen har en effektiv och produktiv verksamhet. Den följer
lagar, standarder, föreskrifter och riktlinjer.



Rapportering; Organisationen har en pålitligt finansiell rapportering och information
om sin verksamhet.



Efterlevnad; Organisationen följer lagar och regelverk.”42

En effektiv utarbetning av organisationens interna kontroll innebär att ledningen ser till att
komponenter och principer fungerar som de ska. Principer måste fungera väl för att ledningen
ska kunna avgöra om den interna kontrollen är effektiv. Genom granskning av fokusområden
kan ledningen arbeta fram kontroller där man kan upptäcka eventuella brister i relation till
användningen och utformningen av en enskild princip.43

41

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 15,81, 84-85.

42

COSO. Internal Control – Integrated Framework, 2013.

Jokipii, Annukka. Determinants and consequences of internal control in firms: a contingency theory
based analysis. Journal of Management & Governance Volume 14, Issue 2, May 2010, S. 115-144.
43

COSO. Internal Control – Integrated Framework, 2013.
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2.6.1 Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör grunden och bidrar till att skapa en sund riskkultur genom hela
organisationen och sätter s.k. tonen vid toppen. 44 Strukturer och roller samt ansvar för
uppföljningen av den interna styrningen och kontrollen skapas på styrelsenivå. Här ingåräven
ledningens attityd gentemot risktagande och riskkontroll. Man tar hänsyn till etiska värderingar,
integritet och hur organisationen betonar kunskap och kompetens. Det handlar om hur styrelse
och högsta ledning fastställer, begränsar, utkräver ansvar och befogenheter för att skapa en god
kontrollkultur. 45
Internkontrollens effektivitet är kopplat till ledningens etiska värderingar och åsikter. En god
riskkultur i organisationen präglas av att ledningen förstår vikten av olika nyckelkontroller
genom hela företaget. Att man har en kontrollkultur där chefer och anställda är bekanta med att
nyckelkontroller och riskhanteringsåtgärder är en del av det dagliga arbetet.46 Ledningen bör se
till att etiska värderingar och koder tillämpas i hela företaget. Brister i internkontrollen bör
identifieras för att anpassa träning och utbildning i syfte att motverka dessa.47
En effektiv internkontroll innebär att styrelsen samlar in information och fastställer processer
för riskhantering och internkontroll. Styrelsen bör stötta personer på verkställande nivå, men
även granska och ifrågasätta informationen om den interna kontrollen som ledningen
presenterar till den beslutsfattande nivån av organisationen.48 Tydliga roller och ansvar inom
organisationen s.k. segregation of duties, behövs för att kunna utkräva ansvar. Ledningen bör
även ha en god uppfattning om organisationsstrukturen i företaget samt se till att den är
transparent och förståelig. Ledningen bör därmed införskaffa information för att kunna göra
uttalande genom hela organisationen för såväl interna som externa intressenter.49

44

Klamm, Bonnie K. Watson, Marcia Weidenmier. SOX 404 Reported Internal Control Weaknesses: A Test of

COSO Framework Components and Information Technology. Journal of Information Systems Volume 23, Issue
2, Fall 2009, S. 1-23.
45

Carrington. Revision, S. 132.

Jokipii. Journal of Management & Governance, S. 115-144.
46

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 89.

47

Ibid, S. 91, 97-98.

48

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 93.

49

Ibid, S. 93-96, 100.

Jokipii. Journal of Management & Governance, S. 115-144.
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För att med tiden utveckla kontrollmiljön bör hänsyn även tas till följande aspekter:


Sociala; människors erfarenheter, kompetens, attityder-och värderingar,
klimatet och styrningen i organisationen.



Organisatoriska och administrativa; regelverk, policyer, riktlinjer, ansvar-och
utkrävandet av ansvar.



Politiska; den politiska styrningen samt ledarnas agerande.



Tekniska; system, program, informationsteknologi.50

2.6.2 Riskbedömning
Att identifiera och analysera risker har en direkt påverkan på hur mycket styrning och kontroll
en organisation bör implementera.51 Ledningen kan fastställa mål på olika nivåer för att styra
processer av den interna kontrollen genom företaget. Riskbedömningen måste ske i löpande
takt och integreras med förändringar i företagets omgivning, strategi och organisation. Det är
viktigt att styrelsen och ledningen är medvetna om hur risker identifieras och värderas och om
detta sker på ett konsekvent sätt.52 Riskbedömningen kan delas upp i interna och externa risker
som kan påverka den interna kontrollen.
Externa risker:
 Omvärldsrisker; beslut fattade av externa aktörer t.ex. riksdag eller EU.
 Finansiella; ränterisker, likviditetsrisk, kreditrisker
 Legala; ny lagstiftning, förordning eller nya regelverk implementeras.
 IT-Risker; säkerhetsrisker, t.ex. hackers.
Interna risker:
 Verksamhetsrisker; Verksamheten når inte sina mål eller är ineffektiv.
 Redovisningsrisk; Räkenskaper är inte rättvisande eller tillförlitliga, vilket kan
leda till att felaktiga beslut fattas.

50

Haglund, Sturesson & Svensson. Intern kontroll: en del av verksamhets- och ekonomistyrningen, S. 33.

51

Houdini Fourie. Christo Ackermann. The impact of COSO control components on internal control
effectiveness: an internal audit perspective. Journal of Economic and Financial Sciences Volume 6, Issue
2, July 2013, S. 495-518.

52

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 103.

Carrington. Revision, S. 133.
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 IT-risker; risk vid åtkomst av data, infrastrukturskontroller, anskaffning,
utveckling och underhåll av olika administrativa system.53
Organisationer behöver målsättningar och det är upp till styrelse och ledning att bestämma
dessa utifrån ägarnas prioriteringar samt utifrån de risker dem är villiga att ta. COSO definierar
risk som en händelse som kan ha en negativ effekt på organisationers strävan att nå sina
målsättningar. Ramverk och standarder för internkontroll blir därmed utgångspunkten för att
identifiera och analysera relevanta risker. Detta kopplas till den mängd riskapetit som
organisationen är villig att ta. Målsättningar bör specificeras och reflektera ledningens
medvetna val beträffande risktagandet i organisationen.54
2.6.3 Kontrollaktiviteter
Enligt före detta ordförande i COSO organisationen Larry Rittenberg är kontrollaktiviteter
något som måste väljas för att:
”I en tillräcklig stor utsträckning, minska risken att inte uppnå verksamhetsmål
till en acceptabel nivå.55”
Kontrollaktiviteter är något som utförs på alla nivåer i företaget s.k Entity–levels. Den interna
kontrollen och styrningen arbetar på alla nivåer i organisationen. 56 Vidare kan detta enkelt
kommuniceras till berörda aktörer inom företaget. Kontrollaktiviteterna syftar till att kontrollera
den interna kontrollen. Här fastställs ledningens direktiv genom metoder och rutiner.57
Den interna kontrollen och styrningen i organisationer påverkar enheter och processer genom
hela verksamheten. Det är upp till ledningen att tillämpa kontroll och riskhanteringsteknik för
att hantera inneboende risker.58 COSO-ramverket tar upp kontrollernas design och effektivitet.

53

Haglund, Sturesson & Svensson. Intern kontroll: en del av verksamhets- och ekonomistyrningen, S. 3740.

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 105.
Carrington. Revision, S. 133.
54

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 107.

COSO. Internal Control – Integrated Framework, Guidance on Monitoring Control Systems, 2007.
http://www.section404.org/UserFiles/File/research/COSO-Monitoring.pdf (Hämtad 2015-12-20)

55

56

COSO. Internal Control – Integrated Framework, 2013.

57

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 121-123.

Carrington. Revision, S. 133.
58

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 126, 128.
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Den första avser hur kontrollen är utformad medan den senare beskriver hur man faktiskt utför
kontrollen. Trots att båda begreppen är viktiga lägger ramverket större fokus på kontrollernas
design och hur man på bästa sätt ska fördela resurser för att se till att dessa är välkonstruerade.
Detta kan vara förfrågningar, strukturerade intervjuer, walk-through tester, beräkningar eller
dylika substansgranskningar.59
2.6.4 Information & Kommunikation
Denna komponent har en stödjande roll i företagets interna styrning och kontroll. Den syftar till
att införskaffa, bearbeta och kommunicera relevant information i rätt tid och format till
relevanta parter inom organisationen för att de ska kunna ta sitt ansvar för internkontrollen.60
Styrelsen, ledningen och medarbetarna måste kommunicera information internt såväl som
extern till berörda intressenter så att beslutsprocesser kan fattas. Kommunikationen är ett
verktyg för utformning och uppföljning av den interna styrningen och kontrollen i företaget.
Informationssystem bör utformas och användas i syfte att nå målen med olika beslutsprocesser
i företaget. Hur ledning och anställda använder information kan delas upp i följande processer
där information behandlas utifrån följande komponenter:61


Identifiera informationsbehov; organisationen erhåller eller genererar och
använder relevant information av hög kvalitet för att stödja den interna
kontrollen



Bearbetning av data

till

information;

organisationen

kommunicerar

information internt, där mål och ansvarsområden för intern kontroll är
nödvändiga för att stödja funktionen hos den interna kontrollen. Den
kommunicerar även med externa parter rörande frågor som rör den interna
kontrollen.


Säkerställning

av

tillfredställande

kvalitetsnivå

på

informationen;

organisationen ser till att säkerställa informationsbaserade styrsystem.62

59

Carrington. Revision, S. 148-149.

60

Houdini & Ackermann. Journal of Economic and Financial Sciences, S. 495-518.

61

Arwinge. Introduktion till intern styrning och kontroll, 135

62

COSO. Internal Control – Integrated Framework, 2013.
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Då

informationshanteringen

utgörs

av

avancerade

informations-och

kommunikationsteknologier har fokus därför riktas mot informationshantering och
informationssäkerheten i organisationer. Information och kommunikation bör vara utformad
för att stödja den interna styrningen och kontrollen. Informationsbehoven bör därmed anpassas
för stödja COSOs fem komponenter.63
Enligt Arwinge bör den interna kontrollen ses som ett kvalitetssäkringssystem för en
organisations informations-och kommunikationshantering. För att kunna delegera och utkräva
ansvar i en organisation krävs det att alla medlemmar tar emot tillräcklig information och
utbildning. En effektiv internkontroll och god ansvarstagande innebär att företaget
kommunicerar internt om den interna kontrollen. Styrelsen behöver samla information om
företagets prestanda, risker och kontrollsystem. Verkställande direktör bör löpande informera
om olika risker och kontroller i samband med övrig rapportering om t.ex. lönsamhet,
omsättning, kundnöjdhet. Ledningen och styrelsen bör se över hur förpliktelser, ansvar och
uppgifter för intern kontroll bestäms och kommuniceras inom organisationen.64
Arwinge menar att som en konsekvens av problem, skandaler och återkommande incidenter i
företag tvingas företagen nu att redovisa det som förr ansågs vara av internt intresse.
Företagsskandaler har lett till ökade rapporteringskrav från organisationer och är en av
anledningarna till lagstiftningen samt krav som finns i kod för svensk bolagsstyrning.
Organisationer behöver kommunicera och rapportera till sin omvärld om t.ex. deras sociala och
miljömässiga ansvarstaganden, riskhantering eller internkontroll. Detta har i sin tur integrerats
i företagens rapporter. Vidare har rapporteringskrav för intern styrning och kontroll fått ett mer
genomgripande ansvarsutkrävande, då företagen måste presentera rapporter som är i enlighet
med regelefterlevnad, verksamhetsmässig och finansiell information.65
2.6.5 Uppföljning
Att följa upp, övervaka och utvärdera kontrollsystem är viktigt inom denna komponent.
Ignorerar man kontrollbrister kan det med tiden leda till incidenter och förluster.66 Enligt COSO
syftar denna komponent till att organisationen:

63

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 136.

64

Ibid, S. 139.

65

Ibid, S. 140-142.

66

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 147.
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• ”Väljer, utvecklar, utför löpande och eller separata utvärderingar för att fastställa
huruvida komponenterna i den interna kontrollen finns och fungerar.”
• ”Utvärderar och kommunicerar interna kontrollbrister i tid till de parter som är
ansvariga för att vidta korrigerande åtgärder, inklusive ledning och styrelse.”67
Tillsammans med kontrollmiljön är uppföljning kopplat till roller, strukturer, ansvar och
processer. Problem som uppstår i verkligheten i denna komponent är oftast att ledningen inte
är införstådd med vilka nyckelkontroller man förlitar sig på inom olika områden. Före detta
ordförande för COSO-organisationen Larry Rittenberg beskrev i ett uttalande;
”Att det råder en stor skillnad i värdet som bra övervakning kan bidra med och
ledningens uppfattning av detta värde.”68
Uppföljningen är beroende av verksamhetens kultur, värderingar samt kompetens. Denna
komponent påverkas av organisationens omgivning och karaktär. Det handlar om vilken
industri företaget verkar i, komplexiteten och storlek. Därmed bör ledningen anpassa
uppföljningen på olika sätt för att möta omgivningens krav.69 Uppföljning bör vara en del av
den dagliga verksamheten då den skapar en trygghet för styrelsen och ledningen att
internkontrollen, komponenter och principer fungerar effektivt inom organisationen. Genom en
effektiv övervakning av kontrollaktiviteterna ser man till att hantera riskerna och att
informationen och kommunikationen av den interna kontrollen fungerar på ett tillfredställande
sätt. När detta sker minskar behovet av enskilda uppföljningar och utvärderingar. 70

Carrington. Revision, S. 134.
67

COSO. Internal Control – Integrated Framework, 2013.

68

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 148.

69

Ibid, S. 149.

70

Arwinge. En introduktion till intern styrning och kontroll, S. 150-153.

Carrington. Revision, S. 136.
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2.6.6 Analysmodell
För att öka förståelsen för det som kommer att ligga till grund för analysen kommer vi att utgå
ifrån följande analysmodell: (1) Organisatorisk kommunikation (2) Agentteori (3) COSOModellen.

Agentteori
Organisatorisk
kommunikation

COSO

Analysmodell

2.6.7 En kritisk ansats
Ali-Samad-Khan är en kritiker till COSO-modellen och menar att den är för enkel och subjektiv
i sin uppfattning om vad risk egentligen innebär. Khan anser att modellen inte är tillämpbar när
det handlar om riskhanteringen av ett företags operationella risker. Modellen är för omfattande
i arbetet med internkontroll och riskhantering i en organisation. Det kan leda till att
organisationen missar att tillämpa adekvat kontroll och styrning inom områden där väsentliga
kontrollbrister finns. Subjektiva uppfattningar om riskvärderingen leder till att organisationen
tillämpar felaktiga riskhanteringsåtgärder.71
En annan studie av She-I Chang kritiserar modellen utifrån ett IT-perspektiv. Då den
teknologiska utvecklingen har lett till att fler företag förlitar sig på IT-funktioner påpekar denna
studie att COSO-modellen inte lyckades ge kompletterande kriterier för genomförandet och
utvärderingen av IT-controller när den gavs ut.72
I Klam och Watsons studie av amerikanska företag, kommer dem fram till att en svag
kontrollmiljö har ett samband med andra svaga komponenter i modellen. Detta innebär att när
andra komponenter i modellen påvisar brister i en komponent är detta kopplat till brister i
föregående komponent. Dem finner även ett samband att ju mer IT ett företag integrerar i sitt
arbete med den interna kontrollen, desto mer rapporterar dessa företag ett större omfång av

71

Samad-Khan, Ali. Why COSO is flawed. Operational Risk Volume 6, Issue 1, January 2005, S. 24-28.

72

Chang, She-I. Yen, David C. Chang, I-Cheng. Jan, Derek. Internal control framework for a compliant ERP
system. Information & Management Volume 51, Issue 2, March 2014, S. 187–205.
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interna kontrollproblem. t.ex. interna kontrollproblem som involverar flera COSO
komponenter, samt en större negativ effekt av förekomsten av interna it-kontrollproblem.73

73

Klamm & Weidenmier. Journal of Information, S. 1-23.
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3. Metod
Inledningsvis återges en kortare beskrivning av studiens problematik, forskningsfråga samt
syfte som ligger till grund för val av forskningsansats och tillvägagångssätt. Avslutningsvis
presenteras författarnas reflektioner kring forskning och etik samt en källkritisk granskning.

3.1 Problematik, forskningsfråga och syfte
Till följd av de senaste decenniernas uppmärksammade kommunskandaler har intresset för
kommunernas arbete och interna kontroll ökat nämnvärt. Stockholms stad är en av landets
största kommuner som väntas bli en miljonkommun inom loppet av ett antal år. 74 De
kommunala bostadsbolagen har en central roll i Stockholms stad då de uppfyller en mycket
viktigt samhällsfunktion. Enligt rekommendationer från bland annat Stockholms stad och
Sveriges kommuner och landstig kan kommunerna implementera COSO-modellen i sitt arbete
med intern kontroll.75 Studier som behandlar implementeringen av COSO-modellen i offentlig
verksamhet är begränsad och därför anser vi att vår forskningsfråga; Är COSO-modellen ett
användbart verktyg att tillämpa i kommunala bostadsbolags arbete med den interna
kontrollen? är högst aktuell för att uppmärksamma ett ämne som berör många samhällsparter.

3.2 Vetenskaplig ansats
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två vetenskapliga ansatser; deduktiv
respektive induktiv ansats. Den främsta skillnaden mellan ansatserna är den teoretiska
utgångspunkten.76 Den deduktiva ansatsen syftar till att teorin leder forskningen medan den
induktiva ansatsen anser att teorin är resultatet av forskningen. Den deduktiva ansatsen brukar
kopplas till det kvantitativa synsättet medan induktiv strategi kopplas till det kvalitativa
synsättet.77 Då syftet med studien inte är att testa en teori genom hypoteser utan istället söka
mönster och komponenter som ska kunna genereras till en teori antas studien ha en induktiv
ansats.

74

http://www.stockholm.se/OmStockholm/stockholmare (Hämtad 2015-11-05)

75

http://www.sll.se/Global/Landstinget/Styrande-dokument/Styrning-och-ledning/internkontroll-policy.pdf
(Hämtad 2015-11-05)

76

Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2, [rev.] Uppl. Liber, Stockholm,
2013, S. 25.

77

Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, S. 25.

20

3.3 Vetenskapsteoretiskt perspektiv
Att studera ett problem ur ett kvalitativt perspektiv innebär att forskaren fokuserar mer på ord
och begrepp än på siffror och en statistisk framställning av en studie. I en kvalitativ
undersökning fokuserar forskaren på förståelse av den sociala verkligheten som en följd av hur
deltagarna i en specifik miljö tolkar denna verklighet.78
Den kvalitativa forskningsprocessen kännetecknas av en relativt generell problemformulering
som vanligtvis omformuleras och specificeras under studiens gång. Efter insamling av relevanta
data börjar tolkningen och det begreppslig- och teoretiska arbetet eftersom teorin antas vara en
följd av studiens utfall, istället för att vara dess utgångspunkt. Sedan presenteras resultat och
slutsatser i en avslutningsrapport.79
Att studera ett fenomen ur ett kvalitativt perspektiv handlar om att förstå bakomliggande
mönster samt finna förklaringar i respondentens ord och begrepp, därför är vikten av hur
begrepp tolkas och tillämpas oerhört stor. Många forskare som exempelvis Blumer menar på
att man bör skilja mellan definitiva och sensitiva begrepp samt dess påverkan på hur begreppen
uppfattas i den kvalitativa forskningen. 80 Blumer anser att man bör vara försiktig med att
använda sig av definitiva begrepp inom den kvalitativa forskningen eftersom det kan begränsa
utformningen av indikatorer för begreppet ifråga. Vidare, menar Blumer att forskare bör vara
medvetna om att dem begrepp som de använder sig av är sensitiva eftersom det ger en generell
referensram och vägledning i hanteringen av empiriska situationer. 81 Istället bör begreppet
användas som en generell kompass under datainsamlingen samtidigt som forskaren bör vara
öppen för de många former som begreppet kan stå för i andras ögon. Som forskare är det viktigt
att vara i aktsam i sin formulering av begreppet; en alltför generell formulering kan bli
intetsägande eftersom det inte utgör en användbar kompass samtidigt som en allt för snäv
formulering kan utgöra begränsningar.82 Begreppsdiskussionen ovan kan tillämpas i studiens
nyckelbegrepp; internkontroll och COSO- modellen, särskilt under intervjuerna då vi bör vara
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noggranna med att inte påverka intervjupersonernas definition och uppfattning om dessa
begrepp.
Den kvalitativa forskningen kritiseras ofta för att vara subjektiv och ostrukturerad, vilket
påverkar möjligheterna att replikera en kvalitativ studie. 83 Oftast är det forskarens egna
uppfattningar och intressen som styr studiens riktning och omformuleringen av den tillsynes
generella problemformuleringen, därför menar kritikerna att vissa studier saknar transparens.84
Vidare, riktas kritik mot generaliseringen av resultatet. Kritikerna menar på att studien
vanligtvis omfattar endast en liten skara respondenter som inte kan ses som representativa för
en population. Förespråkare för den kvalitativa forskningen menar istället att resultat från
kvalitativa studier syftar till att generaliseras till en viss teori och inte populationen.85

3.4 Tillvägagångsätt
För att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågan behöver vi ta reda på två mycket
viktiga aspekter; dels hur kommunala bolag arbetar fram sin interna kontroll och dels hur detta
sedan implementeras i verksamheten och uppföljs. Trots att kommunfullmäktige är det högst
beslutande organet, har dem kommunala bolagen full befogenhet att utforma sina egna
styrdokument som skall vara i linje med Stockholms stads riktlinjer och rekommendationer.
För att förstå hur internkontrollprocessen går till samt för att kunna avgöra och bedöma om
bolagen använder sig av COSO-modellen har vi genomfört intervjuer med relevanta
medarbetare

i

respektive

bolag.

Förutom

intervjuer

har

vi

också

gjort

dokumentsammanställningar av bolagens styrdokument i syfte att göra en jämförelse av
insamlad data.
3.4.1 Datainsamling
För att besvara studiens forskningsfråga och syfte har vi samlat in såväl primär- som
sekundärdata. Den primära datan har samlats in genom sex intervjuer som har genomförts på
bolagens

huvudkontor

och

via

telefon.

Sekundär

data

har

samlats

in

genom

internkontrollsplaner från samtliga bolag, dokument från Stockholms stad samt genom
vetenskapliga artiklar från välrenommerade journaler. Vidare har också sekundär data samlats
in genom litteratur och internetkällor.
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3.4.2 Studieobjekt
Studiens studieobjekt består av fyra dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som förmedlar
fastigheter respektive bostäder. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa;
Svenska Bostäder: Svenska Bostäder är en av Sveriges största bostadsbolag med ett
fastighetsbestånd på 679 fastigheter med cirka 25 000 bostäder. Bolagets totala omsättning är
2,5 miljarder kronor.86
AB

Familjebostäder:

Familjebostäder

äger

och

förvaltar

hyresrätter.

Bolagets

fastighetsbestånd omfattar 358 fastigheter med 18 796 bostäder och den totala årsomsättningen
är cirka 1,7 miljarder kronor.87
Stockholmshem:

Stockholmshem

är

Stockholms

största

bostadsbolag

med

ett

fastighetsbestånd på 383 fastigheter med 25 000 bostäder. Bolagets totala omsättning är 1,9
miljarder kronor.88
Micasa Fastigheter i Stockholm AB: Micasa Fastigheter äger och förvaltar Stockholms stads
omsorgsfastigheter. Bolagets totala fastighetsbestånd omfattar 124 fastigheter samt 2
fastigheter som förvaltas av Stockholm stads Fastighetskontor. Bolaget omsätter cirka 1 miljard
kronor och innehar totalt 8500 lägenheter.89
3.4.3 Urval
Vid val av intervjupersoner har vi gjort ett riktat urval genom att ta reda på vem/vilka personer
på

respektive

bolag

arbetar

med

frågor

som

rör

den

interna

kontrollen.

Vi tog kontakt med respektive bolags kommunikationschef som sedan hänvisade oss vidare till
nyckelpersoner på bolaget som är direkt involverade i internkontrollsprocessen. Därefter
kontaktade vi dem för en intervju.
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3.4.4 Semistrukturerade intervjuer
Att använda sig av intervjuer i den kvalitativa forskningen hör till den vanligaste metoden för
datainsamling. 90 Till skillnad från kvantitativa frågeställningar, är kvalitativa intervjuer
inriktade på intervjupersonens intressen eftersom tyngdpunkten ligger i att förstå dennes
uppfattning och synsätt. Således kan kvalitativa intervjuer vara mycket olika beroende på
forskarens preferenser och syftet med undersökningen.

91

Generellt sett finns det två

huvudsakliga typer av intervjuer; ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den främsta
skillnaden mellan dessa två är att under semistrukturerade intervjuer finns det ett antal specifika
teman som bör behandlas och därför har vi valt det senare alternativet. 92 Då syftet med
uppsatsen är att undersöka hur kommunala bostadsbolag arbetar med sin interna kontroll samt
om och/eller hur COSO-modellen tillämpas betyder det att vi har särskilda teman som vi
behöver tala om för att kunna förstå och besvara studiens forskningsfråga. En ytterligare
anledning till att vi anser att semistrukturerade intervjuer är lämpliga för vår studie är det faktum
att vi är två forskare som kommer vara med och genomföra intervjuerna. Troligtvis kommer vi
ha skilda åsikter och uppfattningar om intervjun. För att säkerställa jämförbarheten i våra
uppfattningar så är denna typ av intervju att föredra eftersom det finns särskilda teman att
förhålla sig till.93 Trots att det finns ett förarbetat intervjuschema är det viktigt att forskaren
undviker att ställa ledande frågor eftersom konsekvenserna kan bli att man leder in
intervjupersonen till ett särskilt svar, som nödvändigtvis inte överensstämmer med dennes
faktiska ståndpunkt och uppfattning i frågan. 94 Således är vikten av att vara flexibel och
uppmärksam på smådetaljer och dylikt som kan vara viktigt att analysera vid ett senare tillfälle
mycket stor även under semistrukturerade intervjuer.95
3.4.5 Intervjuschema
COSO-modellens fem komponenter har varit utgångspunkten för utformningen av
intervjuschemat. Anledningen till att vi har valt att ha COSO-modellen som utgångspunkt är en
direkt följd av studiens syfte och forskningsfråga. Då studiens syfte inte enbart handlar om att
belysa hur de kommunala bostadsbolagen arbetar med sin intern kontrollen utan framför allt
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om att undersöka om eller hur COSO-modellen kan implementeras samt eventuella följder och
effekter av denna, innebär det att det finns specifika teman som behöver behandlas. Därför
består intervjuschemat av fem teman med efterföljande frågor; kontrollmiljö, riskbedömning,
kontrollaktiviteter, information& kommunikation, uppföljning& utvärdering samt övriga
frågor. Samtliga teman har behandlats under intervjuerna däremot har inte alla följdfrågor
nödvändigtvis ställts av olika skäl. Exempelvis kan det handla om att intervjupersonen har
svarat på två frågor i en och samma fråga. Det bör även tilläggas att vissa följdfrågor har
tillkommit eller fallit bort beroende på intervjun.
3.4.6 Genomförande av intervju
Samtliga intervjuer har genomförts på bolagens huvudkontor med undantag för intervjuerna
med Micasa Fastigheter i Stockholm ABs representanter som genomfördes via telefon eftersom
representanterna inte hade möjlighet att ta emot oss personligen. Vi anser dock att det inte har
haft någon väsentlig påverkan på utfallet eftersom syftet med studien inte är att observera eller
följa respondenterna i deras arbete utan att få deras åsikter och synpunkter om hur de arbetar
med intern kontroll. Under såväl de personliga som telefonintervjuerna har både författarna
medverkat samtidigt som samtliga respondenter har gett sitt samtycke till en inspelning av
intervjun. Intervjuerna tog ungefär 40-60 minuter och samtliga intervjuer har transkriberats i
sin helhet eftersom vi inte ville riskera att gå miste om väsentlig information. Två av våra
respondenter uppgav att dem inte nödvändigtvis behövde vara anonyma medan resterande
respondenter uppgav att dem ville vara anonyma därför har vi beslutat oss för att samtliga
respondenter ska vara anonyma då vi dels vill ha kontinuitet i presentationen av empirin
samtidigt som informationen som har framkommit i intervjuerna inte är av den sorten att den
behöver bindas till en viss person.
3.4.7 Dokumentanalys & Sammanställning
I syfte att göra en jämförelse av insamlad data och sedan ställa det mot befintliga teorier har vi
gjort dokumentanalyser och sammanställningar av bolagens styrdokument och Stockholms
stads riktlinjer och rekommendationer för intern kontroll. I förlängningen har syftet varit att
testa total insamlad data mot COSO-modellens komponenter för att fastställa huruvida COSOmodellen är ett användbart verktyg att använda i kommunal bolagsverksamhet. Styrdokument
som har använts är offentliga handlingar som har inhämtas antingen via hemsidan
www.insynsverige.se eller direkt från bolagen. Samtidigt som dokument beträffande
Stockholms stad har inhämtas från stadens officiella hemsida.
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Till skillnad från semistrukturerade intervjuer har vi som forskare inte haft någon påverkan på
dokumenten som analyseras och det ses som en stor fördel. Att vi som forskare inte har kunnat
påverka dokumentens innehåll med våra värderingar och uppfattningar innebär att det inte finns
några reaktiva effekter eftersom dokumenten inte har skapats i ett visst syfte.96 Vid bedömning
av dokumentens kvalitet bör man testa om dokumentet uppfyller följande kriterier; autencitet,
trovärdighet, meningsfullhet samt representativitet. Statliga dokument, som har analyserats i
denna studie kan betraktas som autentiska och meningsfulla men man bör iaktta viss
försiktighet gällande trovärdighet och representativitet eftersom informationen i dokumentet
kan innehålla skevheter.97

3.5 Forskningsetiska hänsynstaganden
När man bedriver samhällsvetenskaplig forskning som involverar människor är det mycket
viktigt att ta hänsyn till människors välbefinnande under processen.98 I föreliggande studie har
vi samlat in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer och genom dokument. Vid
genomförande av intervjuerna har vi varit noga med att involvera respondenterna i hela
processen för att på så sätt få dem att känna sig bekväma och informerade i vad som kommer
att ske. Respondenterna har fått möjligheten att ta del av ett intervjuschema samt lämna sina
åsikter eller synpunkter på denne innan intervjun. Vidare, har respondenterna även blivit
tillfrågade om hur dem vill bli refererade till i studien. Intervjupersonerna har också blivit
informerade om att dem får avböja att svara på en fråga eller stoppa intervjun närsomhelst under
intervjun. Beträffande det insamlade materialet till dokumentanalysen rör det sig om offentliga
handlingar som antingen har inhämtas från stadens officiella hemsidor eller från bolagen. Vi
har ett eget ansvar gällande profession och till nyttjandekrav, vilket innebär att den insamlade
datan kommer endast användas för forskningsändamål.99 Vidare, har syftet och avsikten med
denna studie varit att granska och få bättre förståelse för hur de kommunala bostadsbolagen
arbetar med intern kontroll. Således har inte vi haft någon avsikt att framställa bolagen och
deras arbete på något särskilt sätt.
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3.7 Källkritiska hänsynstaganden
Många kvalitativa forskare har varit kritiska till användningen av validitet och reliabilitet inom
kvalitativ forskning då syftet mellan de två forskningsgrenarna skiljer sig väsentligt inom
framför

allt

generaliseringsaspekten.

Därför

föreslås

alternativa

grundläggande

bedömningskriterier för kvalitativa undersökningar; trovärdighet och äkthet.100 Trovärdigheten
består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka och bekräfta.
Vidare, består äkthet av följande delkriterier; rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk
autencitet, katalytisk autencitet samt taktisk autencitet.101
För att uppnå hög tillförlitlighet och äkthet har vi strävat efter att samla in data från dess primära
källor genom att exempelvis samla in internkontrollsplaner direkt från bolagen eller genom att
samla in originalversioner av vetenskapliga artiklar och litteratur. Syftet med detta har varit att
undvika omarbetade versioner eller förkortningar av data som skulle kunna påverka innehållet
och således även påverka vår studie. Vi har också transkriberat samtliga intervjuer i dess helhet
för att undvika att väsentlig information går förlorat.
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4. Empiri
I följande kapitel presenteras insamlad empiri i form av intervjuer samt dokument.
Inledningsvis presenteras hur Stockholms stad är uppbyggd sedan följer en beskrivning av
dokumentsammanställningen. Därefter följer presentationen av intervjuerna som har delats
upp i COSO-modellens fem komponenter eftersom dessa användes som teman under
intervjuerna. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning över all insamlad data.

4.1 Stockholms Stad
Kommunfullmäktige är det högsta politiskt beslutande organ som fastställer mål och linjer för
stadens verksamheter medan kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra och följa upp
besluten. Stadens verksamheter består av förvaltningar, bolag och stiftelser.

102

Stockholms

Stadshus AB är moderbolag i koncern som utgörs av 16 aktiva dotterbolag eller underkoncerner
som

verkar inom

bland annat

bostäder,

parkeringsverksamhet

och vatten- och

avloppshantering. Studiens målgrupp består av de 4 bostadsbolagen som verkar under såväl
kommunal- som aktiebolagslagen.
I Sverige finns ett formellt ansvar för bolagsstyrning och aktiebolag som regleras i
Aktiebolagslagen. Lagen bestämmer till exempel hur ett bolags ekonomiska förhållanden,
interna kontroll och styrning bör skötas.103 Som ett komplement till lagen arbetar Kollegiet för
Svensk Bolagsstyrning som ett normgivande organ för att främja god bolagsstyrning. För
kommunala aktiebolag gäller inte bara aktiebolagslagen, utan även kommunallagen,
tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling. I kommunallagen
hittar man återigen bestämmelser för hur den interna kontrollen bör utformas.104

4.2 Dokumentsammanställning av internkontrollplaner
I dokumentsammanställningen utgick vi från samtliga bolags internkontrollplaner för att
undersöka om det fanns underlag som kunde kopplas till COSO-modellen och dess
komponenter. Därmed delades dokumenten in i dess fem komponenter (1) kontrollmiljö, (2)
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risk-bedömning, (3)

kontrollaktiviteter, (4) information och kommunikation samt (5)

uppföljning.
Utifrån utvalda teman plockades sedan väsentliga delar in från varje bolags internkontrollplan
in komponenterna 1-5. Detta kommer att användas för att analysera hur interkontrollplaner och
intervjuer förhåller sig till varandra; COSO-modellen och dess komponenter. Vidare vill vi
utforska om intervjuerna eller dokumenten kan komplettera varandra. Nedan följer en kort
sammanfattning

över

samtliga

bolags

interkontrollplaner.

Fullständiga

analyser/

sammanfattningar över dokumenten återfinns som bilagor.
AB Familjebostäder
Dokumentet: Detaljerad och väldokumenterad information när det gäller arbetet med den
interna kontrollen.
Identifierade COSO-komponenter: 1-5
Syfte: Genom en intervju vill man undersöka hur dokumenten och intervjun överensstämmer
med varandra.
Stockholmshem
Dokumentet: Informationen är kort, koncist och övergripande i arbetet med den interna
kontrollen.
Identifierade COSO-komponenter: 1-3
Syfte: Via intervju(er) vill man ta reda på om det finns ytterligare information som kan
komplettera dokumentet ytterligare.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB:
Dokumentet: Har en tydligt och klar information över arbetet med den interna kontrollen.
Identifierade COSO-komponenter: 1-5 med undantag för komponent 4 då denna inte är helt
fullständig.
Syfte: Genom intervju(er) vill man pröva hur väl detta överensstämmer med dokumentet.
Svenska Bostäder:
Dokumentet: Informationen kort och innehåller relevant information när det gäller arbetet med
den interna kontrollen.
Identifierade COSO-komponenter: 1-3
Syfte: Med hjälp av intervjuer vill man undersöka om dessa kan komplettera dokumentet
ytterligare.
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4.3 Intervjuer
4.3.1 Presentation av respondenterna
Nedan följer en tabell över respondenterna och bolaget som de tillhör;

A

AB
Familjebostäder

B

Stockholmshem

C

Micasa
Fastigheter
i
Stockholm AB

D

Micasa
Fastigheter
i
Stockholm AB

E

Svenska
Bostäder

F

Svenska
Bostäder

4.3.2 Kontrollmiljö
AB Familjebostäder
Intern kontroll är en mycket viktigt angelägenhet för Familjebostäder. I syfte att öka
medarbetarnas förståelse kring potentiella risker och hur dessa kan elimineras eller övervakas
är samtliga medarbetare med vid framtagning av risk- och väsentlighetsanalyser.
”Att arbeta med intern kontroll handlar om att göra rätt saker på rätt sätt. Det
handlar om att jobba mot uppsatta mål och följa upp bolagets rutiner och
riktlinjer. ”
Respondent A förklarar att bolaget jobbar med intern kontroll på kort och lång sikt. Kortsiktigt
handlar det om att följa rutiner och regler i sitt arbete medan det långsiktiga arbetet handlar om
att öka medvetenhet och integration av intern kontroll i det dagliga arbetet.
För att kunna uppnå de långsiktiga målen behöver medarbetarna vara involverade, informerade
samt få den kompetensutbildning som krävs för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. Styrelsen
har det yttersta ansvaret för kompetensutbildningen däremot har cheferna ett kontinuerligt
ansvar i att förmedla information till sina medarbetare.
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Stockholmshem
Det viktigaste med intern kontroll är att hitta risker samt jobba med olika former av
riskminimering. Vidare poängterar respondent B vikten av att skilja mellan intern kontroll och
internrevision. Den interna kontrollen kan göras löpande i den dagliga verksamheten medan
internrevision syftar till en övergripande och strategisk plan.
”Och där ska jag säga, där har vi nog inga tydliga dokument för hur ska verksamheten jobba
men vi kan till exempel ställa krav på hur leverantörer ska jobba med intern kontroll i sin
egen verksamhet.”
Arbetet med den interna kontrollen förmedlas primärt av respektive chef. Respondent B menar
att huruvida medarbetarna är insatta i vikten av intern kontroll beror på dennes arbetsområde.
I arbetsområden där kontroller är mer förekommande finns en annan förståelse för intern
kontroll gentemot områden där man inte jobbar med kontroller på samma sätt. Däremot medges
det att bolaget inte har formaliserat hur arbetet ska gå till.
”Så inom de områdena skulle jag kunna tänka mig att man ska kunna formalisera hur man
ska jobba för att säkerställa riskerna minskar.”
Stockholmshem har börjat med att planera för hur man ska kunna formalisera detta.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Respondent C menar att chefer och internkontrollanterna är mest införstådda med arbetet med
intern kontroll samtidigt som övriga medarbetare känner till intern kontroll.
“Men jag tror inte att den är allmänt vedertagen vad det innebär. ”
Gällande hur bolaget bestämmer arbetet med intern kontroll så identifierar bolaget ett antal
processer. I dagsläget handlar det om 16 processer som granskas. Bolaget granskar inte alla
processer varje år utan väljer ut 5-6 processer löpande under året. Således innebär det att bolaget
har en långsiktig strategi i sitt arbete med den interna kontrollen.
Respondent

D

förklarar

att

intern

kontroll

är

väldigt

viktigt

inom

miljö-och

energiledningssystemet då bolaget är ISO-certifierade och att revisionen är en ganska stor del
av det systemet.
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”Inom det området är intern kontroll väldigt viktigt för det är ständiga förbättringar och sånt
där som är ledordet när man jobbar i ledningssystem. Det gäller ju inte bara miljöledning
utan all företagsledning.”
För att bli ISO-certifierade behöver bolag uppfylla bland annat följande kriterier; att ha bra
planering,

rutiner

för

genomförande

samt

uppföljning

och

ständigt

jobba

med

förbättringsåtgärder. Därför anser respondent D att revision och intern kontroll just mäter detta
samtidigt som respondent D framhåller att intern kontroll är en viktig del av bolagets
förbättringsarbete. Revisionsgruppen består av 6 personer som vanligtvis arbetar man i par när
man gör revisionerna.
”Vi har förslag i revisionsprogrammet hur man ska göra. Vilka revisionskriterier man ska
utgå ifrån osv. Sen brukar det också stå förslag på vilka man bör prata mer. Men det är ju
ändå upp till revisorn som gör revisionen. ”
När kontrollerna är klara skickas resultatet till ekonomichefen som tar med det till
ledningsgruppen som i sin tur diskuterar hur man ska hantera eventuella avvikelser och
bestämmer även vem som ska åtgärda avvikelsen. Sedan ligger ansvaret på att avvikelsen
åtgärdas hos respektive chef. Därför anser respondent D att bolaget arbetar mestadels med
intern kontroll på lång sikt. Således medges också att förmedlingen till övriga medarbetare som
inte är i direkt kontakt med kontrollgruppen är dålig och vanligtvis brukar man inte informera
om den interna kontrollen.
Svenska Bostäder
”Vi använder inte det begreppet i vardagligt tal. Utan vi pratar om att vi har ett systematiskt
kvalitetsarbete. Att vi har en röd tråd framför allt, att de uppdrag vi får från Stadshuset i ILS,
de måste vi förhålla oss till.”
Trots att Svenska Bostäder inte använder sig av begreppet intern kontroll i dagligt tal har
bolaget en intern styrmodell som är en del av Stockholms stads styrmodell. Utgångspunkten för
arbetet med intern styrning är budgeten och bolagets högsta prioritet, närmare bestämt
kundnöjdheten. Bolaget sätter även upp 5 övergripande mål för en 3-års period. De 5
övergripande målen bryts ned i nyckeltal och indikatorer; bäst på hyresrätt i Stockholm,
hållbarhet & trygghet, ordnad ekonomi, kundnöjdhet samt bygga ca 1000 bostäder/år.
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”Det måste vara en balans mellan. De andra målen kan vi ju inte glömma. Man kan kalla det
en balanserat styrkort, det är ju olika områden.”
Huvudkontoret sätter upp de 5 övergripande mål som sedan varje distrikt får anpassa sin
verksamhet efter. Varje år skriver distrikten en egen affärsplan på hur de ska arbeta för att uppnå
de övergripande målen. Respondent E menar därför att informationen om den interna
styrningen är spritt i hela verksamheten, enda ner till medarbetarsamtalen.
Respondent F berättar att Svenska Bostäder gör en internkontrollsplan som skickas till styrelsen
en gång per år. Vidare, i samband med de kommunala skandalerna i Göteborg skickade
moderbolaget revisorer som granskade bolagets interna kontroll och konstaterade att det inte
fanns några brister. Respondent F menar på att det kan vara en av anledningarna till att den
interna kontrollen inte är ett prioritererat område.
”Jag tror att vi lever i någon slags bild att här är det ordning och reda. Vi känner oss ganska
trygga med hur vi jobbar med det. ”
Arbetet med den intern kontroll har ett kortsiktigt perspektiv i form av att man följer upp det
dagliga arbetet samtidigt som man försöker arbeta långsiktigt med att öka kunskapen om ämnet.
På frågan om hur arbetet med den interna kontrollen förmedlas till medarbetarna svarar
respondent F;
”Ja, ganska dåligt skulle jag vilja säga. Det måste jag säga. Det är mer ett lednings- och
styrelsedokument. Vi skulle kunna jobba mycket mer internt i bolaget med de här frågorna,
där är vi inte speciellt bra. Där kan vi bli bättre.”
Däremot medges det att bara för att man inte har prioriterat förmedling av intern kontroll till
medarbetarna innebär det inte att problem inte finns.
”Idag är vi väldigt duktiga på att jobba i stuprör. Sen är det ska lämna över det till
förvaltning så tycker vi att vi tappar värde.”
4.3.3 Riskbedömning
AB Familjebostäder
Respondent A förklarar att alla enheter gör egna riskanalyser som sedan sätts ihop till en samlad
riskanalys för hela bolaget.
”Syftet är att få fram väsentliga processer från respektive enhet.”
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Enheterna använder sig av en femgradig skala för att värdera risker och för sannolikheten att
risken kommer att inträffa. Vidare, finns det enheter som värderar risker högre än vad de
egentligen är, för att på så sätt signalera till ansvarig chef och i förlängningen även till ledningen
om att dem är välmedvetna om riskerna i deras verksamhet samt konsekvenserna om man inte
agerar. Arbetet med att identifiera potentiella risker handlar dels om det årliga arbetet med
framtagning av internkontrollsplanen och dels genom att kontinuerligt gå igenom arbetet för att
bedöma om rådande riktlinjer och regler fortfarande är aktuella. Respondent A anser att det är
ett bra sätt att hålla risktänket levande. Bolagets största interna och externa risker har en
koppling till två viktiga områden; fastighetsskötsel och underhållsprojekt. Framför allt handlar
det om risker som kan uppstå vid köp av externa tjänster i form av att entreprenörer eller
leverantörer har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra arbetet.
”Att hitta rätt kvalité till rätt pris.”
På frågan om det finns några återkommande risker i verksamheten svarar respondent A att de
flesta riskerna kan man elimineras men medger att det finns några risker som man enbart kan
övervaka som exempelvis personrisken.
Stockholmshem
Stockholmshem har en risksamordnare som arbetar med att rapportera och hantera risker.
Risksamordnare redovisar vilka risker som bör uppmärksammas till internkontrollsgruppen
som sedan för informationen vidare till avdelningschefen eller ledningen. Sedan bestäms hur
dessa risker skall hanteras och följas upp.
”Vi jobbar löpande och strategiskt med det utifrån ett internkontroll perspektiv. Att man
faktiskt löpande går igenom den typen av risker. ”
Respondent B anser att den mest återkommande risken som även är svår att hantera är
säkerställningen av att man arbetar med seriösa entreprenörer och leverantörer. Stora
byggprojekt medför ekonomiska risker som kräver löpande uppföljning. Att säkerställa att vissa
personer på särskilda positioner inte har för mycket information om verksamheten är en
återkommande risk. Om personen skulle lämna bolaget skulle en sårbar situation kunna uppstå.
“Då handlar det om att säkerställa att ingen person sitter med för mycket kunskap om vissa
saker och då gäller det att det dokumenteras på rätt sätt. Men det är svårt och det går
snabbt.”
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Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Bolaget använder sig av en tregradig skala för att värdera risker; låg, medel och hög.
Värderingen består av två delar; hur hög är sannolikheten att något kommer ske samt hur stor
effekt kan det få om det sker. Identifieringen och värderingen av risker sker en gång per.
”Men jag kan säga att det inte sker jätte stora slag på de här sannolikheterna och nivåerna.
För den är ganska fast”.
Avseende återkommande risker, förklarar respondent C att system kan byggas säkert men att
det alltid finns ett inslag av personberoende. Således är den mänskliga faktorn ständigt
närvarande. Vidare, på frågan om bolagets största interna och externa risker förklarar
respondent C att bolaget inte opererar på den nivån.
”Men om man ser till vårt ägardirektiv, vad vi faktiskt ska leverera till ägaren så kan man ju
tycka att det är det mest övergripande som ska spegla alla andra processer på bolaget dvs.
vad ägarna har satt upp för mål för oss. Vi följer de och ser till att vi når dem.”
Respondent D medger också att personrisken är hög men att bolaget inte har uppfattat denne
som någon stor risk eftersom den inte finns med i riskanalysen trots att många valde att sluta
exempelvis när bolaget flyttade från Södermalm till Husby på grund av den långa resvägen.
”Då trodde jag att man tänkte då, hur hanterar man det här att så många försvinner? Men
jag tror inte att det är något som man ur ett företagsperspektiv har tänkt på. Jag tror att det
är en jätte stor risk att saker och ting försvinner med en person.”
Svenska Bostäder
I affärsplanen som varje distrikt lämnar in finns det även en riskanalys som baseras på de
övergripande målen och huruvida de kommer att uppnås eller inte. För att värdera och
identifiera risker använder sig bolaget av en femgradig skala. På frågorna om bolagets interna
och externa risker samt om det finns återkommande risker hänvisar respondent E till ansvarig
chef.
Svenska Bostäder identifierar och värderar risker genom att företagsledningen samlas och
försöker ringa in områden som behöver granskas. De enskilda distriktens riskanalyser
sammanställs i en övergripande riskanalys för hela bolaget. Respondent F lyfter fram två stora
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risker som bolaget inte kan påverka utan får anpassa sin verksamhet till, dels handlar det om
den finansiella risken;
”Den är vi välmedvetna om. Det handlar om att dels få avkastning på de investeringar som vi
gör, så att driftnettot täcker avskrivningar och de finansiella kostnaderna som vi drar på
oss.”
Och dels handlar det om den politiska risken;
”Att det finns en möjlighet eller risk beroende på hur man ser det att det kan bli ett politiskt
skifte var fjärde år. Det vi håller på med är ju en långsiktig verksamhet och det pratar vi
mycket om. ”
Således är bolagets värdering av risker nära förknippat till det som sker i omvärlden, i form av
bland annat räntor, skatter och samhällsklimatet. Bolaget har också en krisledningsgrupp som
består av ledningen och varje år gör har man också olika former av riskövningar. Vidare,
framhåller respondent F vikten av att ingen medarbetare ska inneha för mycket information och
kunskap om verksamheten.
”Det är en jätte risk att en person sitter på all kunskap. Här måste man ju ha dokumentation
runt. Och dessa frågor jobbar vi ju med. Dokumenterat om vad som har hänt och vad som ska
hända.”
4.3.4 Kontrollaktiviteter
AB Familjebostäder
Familjebostäder implementerade en ny arbetsmetod för intern kontroll år 2012 och enligt
respondent A har det inte skett några förändringar sedan dess. Vidare, finns det tydlig
dokumentation bestående av rutiner, riktlinjer samt regler för hur arbetet med intern kontroll
ska gå till. På frågan om det finns en särskild handlingsplan eller motsvarande för hur
verksamheten ska agera vid oförutsedda händelser är svaret något otydligt. Istället förklarar
respondent A att det har hänt att man har fått lägga till en risk under året på begäran från chefer.
Vidare, förklaras också att bolaget har en särskild handlingsplan för händelser som påverkar
samhället i stort, som exempelvis en brand.
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Stockholmshem
Respondent B medger att Stockholmshem inte har några specifika styrdokument för
internkontroll däremot upprättas riskanalyser och internkontrollplaner en gång per år. Bolagets
risksamordnare är ansvarig för framtagning av riskanalyserna som sedan implementeras i
verksamheten. Hur och på vilket sätt implementeringen sker är mycket beroende på risken.
Vissa risker som exempelvis brand är något som bolaget arbetar löpande med under året medan
risker som är mer bundna till internrevisionen kontrolleras en gång per år genom exempelvis
stickprovskontroller. Stockholmshem har en särskild handlingsplan som man arbetar efter vid
oförutsedda händelser. Vidare, finns det också en krisorganisation bestående av nyckelpersoner
i verksamheten som har beredskap att agera vid oförutsedda händelser. En gång per år brukar
bolaget ha en ”riskövning” för att öva och förbereda verksamheten på hur man bör agera i
situationer som utlöser en kris.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Till följd av bolagets ISO- certifikat har bolaget valt använda sig av en metod som kommer från
ISO i sitt arbete med intern kontroll.
”Det har varit väldigt bra att kunna samordna det här. För det är också kvalitetssäkrat
arbetssätt. ”
Dokument avseende intern kontroll och andra kontroller uppdateras en gång per år. Respondent
C förklarar också att bolaget har en särskild krisledningsgrupp bestående av ledningen och
nyckelpersoner som är beredda att vidta åtgärder om det skulle uppstå en oförutsedd händelse.
Respondent D förklarar att det finns dokumentation i form av rutiner för hur arbetet med intern
kontroll ska utgöras som även är offentlig och tillgänglig för samtliga medarbetare.
Dokumenten granskar på årsbasis och vid behov uppdateras i samband med granskningen
”Det är ett levande dokument.”
Respondent D har ingen kännedom om det finns en handlingsplan för oförutsedda händelser
eftersom det inte ingår i respondentens uppdrag i intern kontroll men lägger till att;
”IT-säkerhet är ett sådant område. Ansvaret för om ett program skulle krascha ligger hos ITchefen. Ekonomisystem där har vi ekonomichef och redovisningschef som gör kontroller på
egen hand som inte ingår i det arbetet som jag gör riktigt. ”
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Svenska Bostäder
Respondent E förklarar att Svenska Bostäder använder sig av Stockholms stads ILS-system för
att skapa struktur och kontinuitet sitt arbete med intern kontroll.
”Där står kommunfullmäktiges mål och mål för verksamhetsområdet och bolagsstyrelsens
mål. De 3 är givna och de kan vi inte ändra på. Utan där har vi att förehålla oss till. Det vi
kan göra sen då är att vi kan sätta egna indikatorer, vi kan lägga in egna aktiviteter. “
Vidare, finns det rutiner och styrdokument som uppdateras vid behov men respondenten
medger att området behöver förbättras och därför arbetar bolaget med ett eget projekt som syftar
till att införa ett kvalitetssystem för att få bättre ordning på bolagens styrdokument. Således, att
få tydligare processer som främjar samarbetet.
”Men det som vi känner internt är att vi kan bli bättre på samarbete och att effektivisera.
Processer idag, har jätte bra rutiner för hur man jobbar inom processen men vi behöver
förtydliga hur man jobbar vidare mot kund och förvaltning.”
På frågan om hur tillgänglig dokumentation avseende intern kontroll för medarbetarna svarar
respondent F följande;
”Ja, den är inte tillgänglig för alla så, men det finns ju någon som har den som kan sprida
den dit den ska spridas. All information ska ju inte spridas heller.”
Vidare, lyfts informationssäkerheten, det vill säga vem som äger informationen som ett viktigt
perspektiv som Svenska Bostäder arbetar med. Bolaget arbetar med ett projekt som syftar till
att säkerställa att all information har en ägare samt att bolaget inte innehar någon information
som strider mot lagstiftningen, som exempelvis otillåtna personuppgifter om hyresgäster.
Bolaget har backupserver om styr- eller annan dokumentation skulle gå förlorad och man anser
att bolaget har bra rutiner för hanteringen av sådana situationer. Svenska Bostäder har också en
krisledningspärm som beskriver hur medarbetarna ska agera vid oförutsedda händelser och man
gör även övningar för att förbereda medarbetarna. Vanligtvis uppdateras dokumenten en gång
per år.
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4.3.5 Information & Kommunikation
AB Familjebostäder
Bolaget har ett intranät där all sorts information publiceras och som är tillgängligt för samtliga
medarbetare. Andra kommunikationskanaler som används är sedvanliga mail eller personliga
möten med berörda parter. Respondent A menar på att informationen är lättillgänglig för
medarbetarna och anger styrelseprotokoll och styrdokument som några exempel. Att
organisationen är så öppen som den är anses vara en viktig orsak till att medarbetarna är väl
införstådda med arbetet med intern kontroll.
Stockholmshem
Informationen om intern kontroll och arbetet med intern kontroll förmedlas till dem direkt
berörda parterna. Exempelvis förmedlas information i risk-och sårbarhetsanalysen till
medarbetare i verksamheten som arbetar med det medan information gällande internrevisionen
förmedlas enbart till cheferna. Visserligen är såväl styrelsehandlingar som handlingar som berör
den interna kontrollen tillgängliga för alla men det kan fortfarande uppfattas som att
handlingarna gällande intern kontroll inte är tillgängliga för alla.
”Sen är det inte så att vi formaliserar den informationen. ”Hur ser intern kontrollen ut osv”
Nej, det är inte formaliserat på det sättet utan vi vet hur det funkar.”
Stockholmshem anser att det finns ett intresse av att kommunicera den interna kontrollen till
externa intressenter. Bland annat nämns hyresgäster och försäkringsbolag som två väsentliga
mottagargrupper.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Information om intern kontroll förmedlas främst till chefer och internkontrollsgruppen.
”Men som sagt det är inte allmänt spritt om intern kontroll på företaget.“
Trots detta så är informationen om intern kontroll tillgänglig för samtliga medarbetare att ta
del av. “Den är tillgänglig men vi har valt att inte till exempel på personalmöten inte prata
om den.”
I dagsläget finns det inget intresse av att kommunicera om arbetet med den interna kontrollen
till externa intressenter.
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Respondent D medger att informationen som inte gäller miljö-och energiledningssystemet är
ganska obefintlig till följd av det faktum att ansvaret för intern kontroll har huvudsakligen varit
hos den administrativa chefen. Sedan ett år tillbaka arbetar miljö-och energiledningssystemet
och intern kontroll som ett och därför anser respondent D att intern kontroll har blivit ett allt
mer prioriterat område.
”Ja, det är väl lite dåligt då. Vi pratar nog inte så mycket om det. Utan det är vi som är direkt
involverade. När man gör kontroller så informerar man den man pratar med. Jag tror att alla
vet om att vi har en internkontroll.”
Svenska Bostäder
Informationen om vikten av målstyrningen förmedlas främst via chefer till enskilda
medarbetare däremot menar respondent E att medarbetarna är införstådda med vikten av intern
kontroll och målstyrning. Vidare framkommer det att det finns ett intresse av att kommunicera
arbetet med den interna kontrollen till externa intressenter.
”Det ingår ju i ett kvalitetsledningssystem att man redovisar offentligt vad man har för
värderingar och förhållningssätt.”
Respondent F medger att Svenska Bostäder behöver bli bättre på att kommunicera inom
verksamheten om intern kontroll och vikten av detta.
”Vi rapporterar till styrelsen; det här tänker vi titta på nästa år. Och sen avrapporterar vi
det. Det är ingenting som vi går ut brett i organisationen. Där är vi dåliga och där skulle vi
kunna bli bättre, absolut. Dels med det och kanske även med andra typer av kontroller som
görs i bolaget.”
Vidare, anser också respondent F anser att det kan finnas ett intresse av att kommunicera om
den interna kontrollen till externa intressenter så som exempelvis; ägare, hyresgäster samt
samarbetspartners.
4.3.6 Uppföljning & Utvärdering
AB Familjebostäder
Styrelsen gör en årlig uppföljning av arbetet med intern kontroll. Medan företagsledningen har
månadsuppföljning med respektive avdelning då man utförligt går igenom såväl ekonomiska
som verksamhetsfrågor. Bolagets internrevisor brukar också ha uppföljningsmöten med
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avdelningarna för att diskutera hur arbetet med intern kontroll fortskrider samt granska om
bestämda aktiviteter har genomförts. I samband med dessa uppföljningsmötens genomförs en
utvärdering också. Vid utvärderingen använder sig bolaget av kortfattade kontrollrapporter.
Tyngdpunkten ligger i att medarbetarna förstår vikten av att göra rätt saker är mycket viktigt.
Respondent A anser att bolaget uppfyller målen med intern kontroll och motiverar det med;
”Vi genomför de kontroller vi ska göra. Vi gör våra riskanalyser som vi ska göra. Och vi
följer upp, cheferna följer upp de här planerna.”
Stockholmshem
Uppföljning av internkontroll som utförs av internkontrollgruppen genomförs en gång per år,
medan uppföljning av andra kontroller kan göras mer frekvent som exempelvis den ekonomiska
uppföljningen som görs kvartalsvis i samband med upprättande av bokslut. Vidare, genomförs
utvärdering av intern kontroll en gång per år.
”Då kontrollerar vi om det vi har gjort är verksamhetsfullt, om den har fått den effekt.”
Respondent B anser att Stockholmshem uppfyller målen med den interna kontrollen eftersom
internkontrollsgruppen har identifierat risker ur ett verksamhets- och säkerhetsperspektiv.
Samtidigt som man har en öppen dialog om vad som är rimligt att granska.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Uppföljningen av arbetet med den interna kontrollen sker en gång per år och utförs av bolagets
egna internkontrollsgrupp. Internkontrollsgruppen kontrollerar de 5-6 tidigare nämnda
processerna genom exempelvis stickprov och intervjuer. Respondent C lyfter även fram vikten
av att personalen i internkontrollsgruppen har rätt kompetens och kontinuerligt får den
utbildning dem behöver för att kunna utföra kontrollerna. Efter genomförda kontroller
sammanställer kontrollanterna en utvärdering med förslag på ändringar som presenteras till
ledningsgruppen som i sin tur får ta ställning till utvärderingen och vidta åtgärder om så önskas.
Respondent C anser att bolaget uppfyller målen med intern kontroll.
”De här riskområdena som vi har identifierat är väldigt övergripande på bolaget. Och sen,
de kontroller som görs, så har man i vissa fall hittat saker som tyder på att man har gjort ett
bra jobb.”
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Uppföljningen av den interna kontrollen görs på årsbasis och dem ansvariga revisorerna får
själva bestämma när och hur revisionen ska genomföras.
”Vi har också vissa dokument, med förslag på frågor, men bara för miljörevisionen. Det har
vi inte på de övriga kontrollerna.”
Sedan presenteras resultatet för ledningsgruppen som har i uppdrag att utvärdera resultatet och
bestämma hur man ska hantera eventuella avvikelser. Även respondent D anser att Micasa
uppfyller målen med den interna kontrollen då man ständigt arbetar med att hitta
förbättringsområden.
Svenska Bostäder
Varje månad skickar distrikten sina månadsrapporter där de redogör för hur dem ligger till i
förhållande till de strategiska målen. Sedan sammanställs en månadsrapport för hela bolaget
som beskriver bolagets status i de strategiska målen. Efter sammanställningen av
månadsrapporterna från såväl distrikten som för hela bolaget träffas ledningsgruppen och
diskuterar det som har framkommit och tar sedan ställning till det. Respondent E anser att
Svenska Bostäder uppnår målen med den interna styrningen.
”När det gäller mål och nedbrytning så har vi fått bra betyg från revisionen också.”
Bolagets följer upp arbetet med den interna kontrollen en gång per år genom att granska valda
områden med hjälp av exempelvis stickprov. I samband med uppföljningen utvärderas även
arbetet med den interna kontrollen av ledningen. Respondent F anser också att Svenska
Bostäder uppfyller målen med den interna kontrollen men medger också att bolaget kunde bli
bättre på att tillämpa rapporterna i den dagliga verksamheten.
”Vi gör ju en internkontroll som vi ska göra och sen rapporterar, det är ju vårt uppdrag från
staden. Sen skulle vi kunna använda de mer i verksamheten. Både proaktivt och rapportera
bättre till alla vad vi har tittat på.”
4.3.7 Övriga frågor
AB Familjebostäder
Bolagets främsta styrkor i arbetet med intern kontroll handlar om att man har beslutat att ha en
internrevisor samt att företagsledningen tycker att det är viktigt att dessa frågor lyfts upp och
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att de förmedlar det till dem anställda menar respondent A. Gällande svagheter lyfts önskan om
att få lite mer tid och resurser till internkontrollsprocessen.
”Men, det går ju att hantera det här när man har en organisation som vill leva enligt rätt
saker på rätt sätt.”
Respondent A förklarar att bolaget använder COSO-modellen till en viss del, bland annat i
värderingen av risker och att implementeringen av COSO-modellen fungerar bara i ett bolag
som Familjebostäder eftersom den är tydlig. Samtidigt förklarar respondent A att bolaget följer
utvecklingen inom området för att förbättra sitt arbete med den interna kontrollen.
Stockholmshem
Respondent B anser att Stockholmshems styrkor i arbetet med intern kontroll är öppenheten
medan svagheterna ligger i dokumentationen och strukturen.
”Där finns det nog ett glapp, att koppla den löpande verksamheten till att man även bedriver
en intern kontroll i den löpande verksamheten för att få alla att förstå det.”
Bolaget är medveten om de förbättringsområden som finns inom dokumentation och strukturen
och arbetar löpande med att förbättra och formalisera informationen om all sorts kontroll.
Respondent B kände inte till COSO-modellen men konstaterar efter en kortare förklaring, att
mycket av de komponenterna som finns i COSO-modellen återfinns även i arbetet med intern
kontroll på bolaget.
”Och då har vi identifierat 9 stycken processer, Då har vi indikationer och arbetsmoment som
följer de här processerna i dem här sammanhangen. Och det är för att följa upp vår
verksamhet och verksamhetsutveckla.”
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Bolagets främsta styrkor är att man använder sig av en kvalitetssäkrad metod i arbetet med
intern kontroll samt att man har utbildad och kompetent personal som ingår i
internkontrollsgruppen. Samtidigt menar respondent B att man ändå har bara en begränsad tid
till att göra kontrollerna. Respondent C kände inte till COSO-modellen men efter en kortare
förklaring, konstaterade att Micasa uppfyller ett flertal punkter som finns i COSO-modellen.

43

Respondent D anser att Micasas styrkor i arbetet med intern kontroll är att man har börjat
prioritera det mer och att man har en bra planering för hur arbetet ska gå till. Svagheterna ligger
i den interna kunskapen om intern kontroll och respondent D menar att man skulle kunna bli
bättre på det.
”Mycket för att det tidigare var bara en person som höll i det. Det var verkligen ingenting
som man informerade om överhuvudtaget.”
Vidare, respondent D kände inte till COSO-modellen sedan tidigare men medger att det
säkerligen skulle vara bra att ha en sådan modell att arbeta efter då Micasa jobbar i ett eget
konstruerat system. Respondent D avslutar samtalet med att
”En sak som jag kan tillägga är att vi inte gör ekonomiska intern kontroller. Vi har inhyrda
externa revisorer som gör det. Vi tittar ju givetvis på upphandling och faktura och sånt men
det sker ju ytterligare en extern revision.”
Svenska Bostäder
På frågan om bolagets styrkor respektive svagheter resoneras:
”Vi behöver jobba mer med att se processer mer tvärfunktionellt, och det är just det projektet
handlar om. Återigen så tittar man på SB så har vi bra nyckeltal men ingenting är ju så bra
så att det inte kan bli bättre.”
Respondent E kände inte till COSO-modellen men menar på att det är bra att man har en modell
att utgå ifrån.
Vidare anser respondent F att bolagets styrkor ligger i att ledningen har lyckats identifiera
områden som är viktiga att arbeta med.
”Sen skulle vi kunna bli bättre på att jobba lite mer aktivt med det i organisationen. Skulle ni
gå ut och fråga idag, så skulle nog inte många veta att vi jobbar med den typen av frågor.”
En möjlig förklaring till detta är att bolaget är toppstyrt när det gäller intern kontroll då
ledningen identifierar riskområden som man bör arbeta med. Respondent F kände till COSOmodellen och menar att man initialt har haft den som utgångspunkt eftersom staden
rekommenderade den men att man möjligtvis inte följer den fullt ut.
”Den funkar ganska bra i ett kommunalt bolag. Det finns inte så stora skillnader mellan
privata och kommunala bolag.”
44

4.4 Sammanställning av insamlad data
Den insamlade empirin visar att några komponenter är mer framstående än andra i bolagens
arbete med intern kontroll. Nedan följer en sammanställning av empirin för respektive bolag;
AB Familjebostäder
Bolagets internkontrollplan är utförlig med tydliga punkter för hur bolaget ska arbeta för att
uppnå en god intern kontroll. Det som beskrivs i internkontrollsplanen har även framkommit i
intervjun och därför kan man anta att Familjebostäder arbetar efter de mål och värderingar som
dem har angivit i internkontrollplanen och därmed är intervjun och internkontrollsplanen i linje
med varandra. Vi konstaterar även att i såväl internkontrollsplanen som i intervjun är risk i olika
former ett ämne som genomsyrar hela internkontrollsprocessen samtidigt som bolaget aktivt
arbetar med att internt informera och kommunicera om vikten av god intern kontroll.
Stockholmshem
Stockholmshems internkontrollsplan är väldigt övergripande och bygger till stor del på vilka
riskområden som ska granskas, någon vidare specificering utöver det finns inte. Däremot har
intervjun varit väldigt utförlig och även då har riskområdena varit återkommande teman
samtidigt som man har medgivit att man inte är bra på att formalisera och internt informera om
interkontrollsprocessen men att det är något som man har börjat arbeta med. Därför kan vi
konstatera att intervjun kan ses som ett komplement till internkontrollsplanen.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Bolagets internkontrollsplan är utformad efter de riskområden som har identifierats och syftet
med internkontrollsplanen är att beskriva och förklara hur man ska gå tillväga för att granska
och följa upp dessa områden, med hjälp av bland annat styrdokument och dylikt. I intervjuerna
med bolagets representanter har en utförlig återberättelse av internkontrollsplanen gjort och
därför man anta att Micasa arbetar efter internkontrollsplanen och således är informationen i
intervjuerna och internkontrollsplanen i linje. Trots att risk är ett återkommande tema har
respondenterna även uttryckt att det finns brister i de interna informations- och
kommunikationskanalerna.
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Svenska Bostäder
Svenska Bostäders internkontrollsplan är utformad efter erfarenheter och konklusioner från
tidigare revisioner. Bolaget har även identifierat riskområden och hur man ska gå tillväga för
att motverka dessa. Utöver dessa avsnitt är internkontrollsplanen ganska övergripande. Svenska
Bostäders representanter har gett utförliga förklaringar till hur bolaget arbetar med riskanalyser
och processer samtidigt som man har medgett att man har identifierat brister i den interna
kommunikationen och informationen och därför har man börjat arbeta med att ta fram
förbättringsåtgärder. Således utgör intervjuerna ett komplement till internkontrollplanen.
Avslutningsvis kan man konstatera att de fyra kommunala bostadsbolagen arbetar främst med
två av COSO-s komponenter; riskbedömning och information/kommunikation medan
resterande komponenterna återfinns vanligtvis i olika aktiviteter inom ramen för de två
framstående komponenterna.
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5. Analys och kritisk reflektion
Kapitlet inleds med en analys kring resultatet och den påverkan som det kan ha på bolagen och
dess arbete med den interna kontrollen. Avslutningsvis återges en kritisk reflektion kring
studiens resultat.

5.1 Analys
Ur Weicks synpunkt arbetar de kommunala bolagen i en miljö av osäkerhet och tvetydighet.
Genom meningsskapande processer arbetar medlemmarna i organisationen för att minska
riskerna som är kopplade till dessa två begrepp.105 COSO-modellen och komponenterna kan
ses som en meningsskapande process samt ur ett principal-agent perspektiv för aktörerna i de
kommunala bolagens arbete med internkontrollen. 106 Genom intervjuer och dokumentsammanfattningar konstateras att riskbedömning och information-och kommunikation är de
mest framträdande komponenter i empiriinsamlingen. Riskbedömningen är en viktig aktivitet
men förlorar värde om den inte kan informeras och kommuniceras genom hela
organisationen.107
5.1.1 Riskbedömning
De kommunala bolagen är införstådda med att det finns externa och interna risker som kan
påverka verksamhetens interna kontroll. 108 Intervjuerna visade att bolagen inte jobbar efter
COSO-modellen i den interna kontroll förutom i Svenska Bostäder som initialt gjorde från
början. Ledning, styrelse, ledare, chefer och motsvarande bör vara konsekventa och agera
medvetet för att organisationen och medlemmarna kan begripa riskbedömningens värde. 109
Detta blir en meningsskapande process som ger en levande riskkultur i företagen och bidrar till
en effektivare internkontroll. Beroende på vem vi har pratat med i bolagen, har vi fått olika
uppfattningar om hur man ser på risker. Ett exempel var:
”Det viktigaste med intern kontrollen är att man faktiskt hittar de risker och jobbar
med någon form av riskminimering.” Stockholmshem
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Riskbedömningens görs av en riskamordnare som för dialoger med chefer och lednings-grupper
om vilka risker som anses relevanta. En potentiell risk här är att man har delegerat för mycket
ansvar och befogenheter på en och samma person eller tjänst, vilket kan skada företagets
struktur. Enligt agentteorin kan problem som moral hazard och adverse selection uppstå här då
agenter inte alltid handlar ut efter principalernas vilja.110 Exempel:
”Tidigare har ansvaret för intern kontroll legat på den administrativa chefen, så den
var väldigt osynlig i organisationen.” Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Problem i riskbedömningen inte kan vägas upp av andra komponenter för att den fungerar
sämre,111 annars finns risken för att det kan spridas till andra komponenter.112 Kontrollmiljön
utgör grunden för att etablera en effektiv riskbedömning.113 Därmed behöver företagen tillämpa
en medveten och konsekvent riskkultur i kontrollmiljön där medlemmar på alla nivåer är
medvetna om att riskbedömningen är kopplad till verksamhetsmål och hur internkontroll kan
implementeras utefter verksamhetsmål i det dagliga arbetet.114 Exempel:
”(Riskanalys) sätts ihop på enhetsnivå. Det är viktigt att få fram de väsentliga
processerna för varje enhet.” AB Familjebostäder
I Svenska Bostäder utvärderas risker på distriktsnivå och sammanställs sedan centralt. Det är
tydligt att de arbetar utifrån en principal-agent förhållning som gör att man värderar och
upplever risker annorlunda.115 Utöver detta påverkas samtliga bolag utifrån andra faktorer, till
exempel av politiken. Den politiska makten påverkar således riskbedömningen i samtliga
kommunala bolag och utövar en principal-agent relation över dessa.116 Tillsammans med andra
externa faktorer t.ex. finansiella påverkas riskvärderingsprocesserna i alla bolag.
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”Man kan inte bygga in allting i systemet. Det är ändå människor som sitter bakom
rattarna.” Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Existensen av mänskliga faktorn kan därmed orsaka problem i arbetet med den interna
kontrollen i bolagen.118 Dessa risker kan påverka övriga komponenter i COSO-modellen om
man inte har tillräckligt åtgärder för att motverka detta. Detta kan leda till att bolagen inte når
sina verksamhetsmål, rapporterings mål och mål om regelefterlevnad.119
5.1.2 Information & Kommunikation
Informationen håller ihop bolagen och är en viktig del i alla delar av företagen. Den ser till att
medarbetarna kan genomföra sina jobb väl. Därmed bör bolagen vara öppna med sin
kommunikation på alla nivåer för att alla ska förstå innebörden av den interna kontrollen och
dess effektivitet.120 Internkontroll innebär att man identifierar, bearbetar och registrerar relevant
information och kommunicerar den för att det ska ge någon effekt i företagen. 121 Det är en
iterativ process där väsentlig information är begripligt, förstått och känt av alla i företaget.122
När det kommer till denna komponent har företagen olika uppfattningar om vad som är relevant
samt värdefull information och kommunikation. Här uppstår informationsasymmetri vilket kan
leda till transaktionskostnader enligt agentteorin.123 Exempel:
”Där finns det nog ett glapp, att koppla den löpande verksamheten till att man även
bedriver en intern kontroll i den löpande verksamheten för att få alla att förstå det.”
Stockholmshem
Därmed behövs en konsekvent uppfattning och handlande från styrelse och ledning om hur man
kommunicerar och informerar internt om den interna kontrollen.124 Detta gör det möjligt att
förmedla viktig information om t.ex. varför kontrollaktiviteter eller uppföljning är viktigt för
den interna kontrollen. Implementeringen av meningsskapande processer kan göra det möjligt
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för medarbetare i bolagen att sluta sig kring en gemensam uppfattning om informationens och
kommunikationens värde för arbetet internkontrollen.125 Oftast är man omedveten om varför
man skulle vilja kommunicera utåt om den interna kontrollen, i andra fall fokuserar man på
byggprojekt, eller så saknas det externt intresse att rapportera om den interna kontrollen. Som
tidigare nämnt ställs Stockholms stad inför stora utmaningar i och med den aktuella
bostadsbristen. Därmed har samhället och medborgarna ett stort intresse att av dessa företag
kan kommunicera utåt vad som faktiskt sker i bolagen.126 I andra fall ser man ett värde i att
kommunicera utåt, t.ex. mot försäkringbolag, Stockholms stad, hyresgäster eller relevanta
externa intressenter:
”Ja, våra hyresgäster är definitivt en mottagargrupp för hur vi jobbar med kontroller
i vissa avseenden.” Stockholmshem
Den externa kommunikationen i företagen gör det möjligt för företagen att kunna rapportera att
man t.ex. når mål och förväntningar till sina externa intressenter. Ett annat bolag ser information
och kommunikation utifrån ett säkerhetsperspektiv:
”Våra hyresgäster kan vara intresserade. Alltså att man hanterar information om
dem. Och möjligen även leverantörer...” Svenska bostäder
Den interna kommunikationen skiljer sig väsentligt i alla företag. I Micasa förmedlas den endast
mellan chefer, medan Familjebostäder använder sig av sitt intranät för att förmedla frekvent
information om vad som händer. Svenska Bostäder upplever att kommunikationen gällande hur
arbetet med intern kontroll genomförs är dålig. Dock är man benägen till att jobba mot en
förbättring. I samtliga bolag finns tydliga kopplingar till agentteorin där principaler och agenter
kan handla och uppfatta information-och kommunikation olika.127 Denna komponent har en
stödjande roll i arbetet med den interna kontrollen och olika uppfattningar samt beteenden kan
med tiden leda till att brister och problem uppstår i denna komponent. 128 När detta sker,
påverkas nästföljande komponent (uppföljning) vilket skulle innebära fler problem enligt
COSO-modellen och arbetet med den interna kontrollen. 129 För att råda bot på detta bör
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information och kommunikation vara transparent, begripligt och förmedlas i rätt tid och rum
för att medarbetare ska kunna jobba mot organisationens mål. 130 Vidare kan arbetet med
information och kommunikation även ses som en meningsskapande process av mänskliga
aktiviteter som genom att informera och kommunicera håller den interna kontrollen vid liv inom
organisationen.

5.2 Kritisk reflektion
Att vi inte har gjort djupgående analyser av samtliga komponenter beror på att riskbedömning
samt information-och kommunikation har varit mest framträdande i empirin. Dessa två
komponenter måste samspela med alla andra komponenter (kontrollmiljö, kontrollaktiviteter
och uppföljning). Däremot har dessa komponenter har visat sig vara ett stöd för de två
framstående komponenter. En levande riskkultur och dess effektivitet sätt i toppen, dvs.
kontrollmiljön och det är viktigt att alla medlemmar i företagen är införstådda med vad riskoch riskbedömningen innebär och hur det kan påverka verksamhetsmålen i företagen.
Riskbedömningen bestämmer graden av kontrollaktiviteter och utan en god information-och
kommunikation kan man inte identifiera, analysera och utvärdera risker eller tillämpa adekvata
kontrollaktiviteter. Vidare kan man inte heller utföra god uppföljning om det råder olika
uppfattningar och tolkningar angående information och kommunikation.
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6. Slutsatser
Inledningsvis ges en återkoppling till problematiken som har legat till grund för studiens syfte
och frågeställning. Sedan presenteras slutsatserna som har gjorts på basis av studiens resultat
och analys. Avslutningsvis beskrivs studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning.
Till följd av de senaste decenniernas bolagsskandaler inom såväl privat som offentlig sektor har
intresset för intern kontroll ökat avsevärd. Sveriges kommuner och landsting samt Stockholms
stads finansavdelning har rekommenderat ett antal modeller för interna kontroll. En av dessa är
den internationellt erkända COSO-modellen. Samtidigt som Stockholms stad växer i rekordfart
finns det få studier som har granskat de kommunala bolagen och därför har syftet med denna
studie varit att undersöka om man kan med hjälp av COSO-modellen kan belysa
internkontrollsprocessen

i

de

kommunala

bostadsbolagen.

Efter att ha analyserat den insamlade datan kan vi konstatera att det finns skillnader mellan hur
och på vilket sätt bolagen arbetar med den interna kontrollen idag. De flesta skillnaderna finns
i ansvarsfördelningen och dokumentationen av hur arbetet med intern kontroll ska gå till. I
Familjebostäder arbetar man ”ner ifrån och uppåt” i organisationen för att säkerställa att
samtliga medarbetare är välförstådda med vikten av intern kontroll. Samtidigt som det finns
tydligare inslag av New Public Managements och agentsteorins koncept i de tre övriga bolagens
arbete med bland annat genom decentralisering av ansvaret till framför allt enskilda chefer vars
uppgift är att överföra informationen vidare till sina medarbetare. Informationen om intern
kontroll finns således främst hos chefer och medarbetare som är direkt involverade i olika typer
av kontroller. Att en medarbetare innehar för mycket ansvar och befogenheter kan skapa
problematik som moral hazard och adverse selection eftersom agenten inte alltid handlar efter
principalens vilja. Vidare, har bolagen medgett att de är medvetna om dessa risker och arbetar
i nuläget med att förbättra sina informations- och kommunikationskanaler.
Vi konstaterar att bolagen vanligtvis använder sig av egna arbetsmodeller som de själva har
utformat. Däremot medger Svenska Bostäder att bolaget initialt hade COSO-modellen som
utgångspunkt vid utformningen av internkontrollsprocessen men att bolaget gick över till en
egen modell av olika anledningar. Vidare, efter granskning av bolagens internkontrollsplaner
samt det som har framkommit under intervjuerna konstaterar vi att det finns två komponenter
som är framstående i de kommunala bostadsbolagens internkontrollsprocess. Riskbedömning
och information och kommunikation ligger till grund för vilka internkontrollsaktiviteter som
blir aktuella för respektive bolag. I COSO-modellen är samtliga komponenter sammankopplade
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och därför kan andra komponenter påverkas om en komponent inte fungerar. Enligt Weick
opererar kommunala bolag i en miljö av osäkerhet och tvetydigheter. Därför gör samtliga bolag
riskanalyser i olika former som också delegerar hur arbetet med den interna kontrollen ska
planeras och genomföras under den kommande perioden. Vi kan konstatera att det inte finns
märkbara skillnader mellan de kommunala bostadsbolagens riskhanteringsarbete och privata
bolag. Således är riskbedömningen-och hanteringen viktiga aktiviteter för bolagen men som
också kan förlora i värde om dessa inte kan informeras och kommuniceras genom hela
organisationen.

Det

finns

skillnader

i

bolagens

arbete

med

informations-

och

kommunikationskomponenten. Å ena sidan arbetar vissa bolag efter en tydlig dokumentation
och å andra sidan arbetar systerbolagen i informella strukturer med bristande formalisering av
bland annat arbetsmoment, riktlinjer och policys som kan öppna upp för en riskfylld situation.
Dessutom har bolagen medgivit att kommunikationen till framför allt medarbetare som inte är
direkt involverade i kontroll och styrning är dålig och bör förbättras.
I och med att riskbedömningen och information och kommunikation styr upplägget av arbetet
med intern kontroll hamnar kontrollmiljö, kontrollaktiviteter och uppföljning i skymundan.
Dessa tre komponenter som inte är lika framstående bakas ihop i de två styrande komponenter
och är därför inte lika lätta att identifiera i framför allt bolagens internkontrollsplaner eftersom
samtliga bolag framför allt fokuserar på riskanalyser och information.
Studiens huvudfrågeställning var; Är COSO-modellen ett användbart verktyg att tillämpa i
kommunala bostadsbolags arbete med den interna kontrollen? Vår studie har visat att samtliga
komponenter

i

COSO-modellen

återfinns

i

de

kommunala

bostadsbolagens

internkontrollsprocesser, däremot finns det två komponenter som är framstående;
riskbedömning och information och kommunikation medan resterande tre komponenter är
inbakade i de två framstående komponenter på olika sätt. Således kan man anta att COSOmodellen är ett användbart verktyg att använda i kommunala bolag då studien inte har visat på
några faktorer som skulle motsäga detta. Då bostadsbolagens arbetsmetoder inte skiljer sig
märkbart mycket från privata bolags arbetssätt med framför allt riskhantering, kan det
ytterligare vara en indikator på att COSO-modellen är ett lämpligt verktyg även i kommunal
verksamhet.
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Om bolagen väljer att implementera COSO-modellen, behöver de se över hur de kan arbeta
med att integrera de resterande tre komponenterna för att COSO-modellen ska ge fullständigt
önskad resultat. Ett steg i den riktningen skulle vara bättre formalisering av arbetsmoment,
policys och riktlinjer som skulle kunna framhäva de tre komponenternas positioner i
internkontrollsprocessen på ett tydligare sätt. Kritikerna av COSO-modellen menar på att
skillnaderna mellan privat och offentliga sektor är väsentliga och därför bör inte modellen
implementeras av kommunala bolag, däremot har vår studie visat på att COSO-modellen kan
användas av kommunala bolag men att det finns ett antal faktorer som behöver ses över för att
modellen ska uppfylla sitt fullständiga syfte.

6.1 Studiens begränsning
Vid studiens början strävade vi efter att göra minst två intervjuer per bolag, dessvärre har vi
inte haft möjlighet att göra det med alla bolag och därför har vi totalt genomfört sex intervjuer.
Däremot har vi intervjuat samtliga bolag och även gjort dokumentsammanställningar på
bolagens internkontrollsplaner därför anser vi att vi har lyckats besvara studiens frågeställning
och syfte på ett tillfredställande sätt. Därför föreslår vi till vidare forskning att man genomför
flera intervjuer. Studiens resultat har visat på att två av COSO-s fem komponenter är mer
framstående men på grund av studiens tidsbegränsning har vi inte haft möjlighet att göra en
djupgående analys av resultatet. Därför vore det intressant att studera de kommunala
bostadsbolagens internkontrollsarbete under en längre tid för att undersöka om varför dessa
komponenter är framstående men också vad som sker med de resterande tre komponenterna.
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Bilagor
Kontrollmiljö


Vad har ni för syn på intern kontroll?



Hur bestäms den interna kontrollen för hela verksamheten?



Arbetar ni med intern kontroll på kort eller lång sikt, i sådana fall hur?



Hur förmedlar ni arbetet med intern kontroll till de anställda?

Riskbedömning


Hur arbetar ni med att identifiera och värdera risker?



Vad upplever ni som verksamhetens största interna och externa risker?



Finns det återkommande risker samt hur hanterar ni dessa?

Kontrollaktiviteter


Finns det dokument och motsvarande för hur arbetet med den interna kontrollen ska gå
till? (Hur ofta uppdateras dessa samt på vilka grunder)



Hur implementerar ni detta i ert dagliga arbete? (kan ni ge ett exempel på hur en process
i det dagliga arbetet?)



Hur förhåller ni er till oförutsedda händelser (dvs. finns det särskilda handlingsplaner
eller liknande?)

Information & Kommunikation


Hur förmedlas information om intern kontroll inom företaget?



Hur kommuniceras den interna kontrollen inom verksamheten?



Hur tillgänglig är informationen beträffande intern kontroll för samtliga medarbetare?



Hur upplever ni att de anställda är införstådda med arbetet om den interna kontrollen?



Finns det något intresse av att kommunicera den interna kontrollen till externa
intressenter? (Motivera gärna)

Uppföljning & Utvärdering


Hur sker uppföljningen av arbetet med intern kontroll?



Hur ofta sker uppföljning?



Hur utvärderas arbete med den intern kontroll?



Anser ni att ni uppfyller målen med intern kontroll? (utveckla gärna)

1

Övriga frågor


Vad anser ni är styrkor respektive svagheter i arbete med intern kontroll?



COSO-modellen?



Finns det något som ni vill tillägga?

2

Dokumentsammanställning av AB Familjebostäder internkontrollplan

Kontrollmiljö

• Styrelsen bedriver verksamheten i enlighet med vad fullmäktige har
bestämt samt föreskrifter som är specifika för verksamheten. Vidare
ansvarar styrelsen för den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten i övrig fungerar tillfredställande.

Riskvärdering

• I alla organisationer finns det alltid risk för att oönskade situationer
ska inträffa. En god intern kontroll handlar om att identifiera och
kartlägga alla relevanta risker, att analysera dessa risker och att göra
en bedömning av riskerna samt vidta åtgärder för att minimera dessa.

• Internkontrollplanen innehåller kontroller av kontroller, d v s de
kontrollmoment som ska genomföras enligt planen ska vara av sådan
art att tillförlitligheten i hela organisationens arbete med intern
kontroll/uppföljning kontrolleras.
Kontrollaktiviteter

Information &
Kommunikation

• När granskningar är genomförda upprättas en skriftlig rapport som
innehåller iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringsförslag
och hur och när dessa förbättringsförslag genomförs. Resultaten från
de dokumenterade granskningarna rapporteras löpande till
verkställandedirektören.

Uppföljning

• Det grundläggande syftet med den löpande interna
kontrollen/uppföljningen är att chefen kan försäkra sig om att
gällande lagar, regler och riktlinjer följs samt att säkerställa att målen
för verksamheten uppnås.

Källa: System för intern kontroll AB Familjebostäder med dotterbolag, Bilaga 1, 2012-10-03,DNR
2012/1877-00 (Hämtad 2015-11-16)

3

Dokumentsammanställning av Stockholmshem internkontrollplan

Kontrollmiljö

Riskvärdering

Kontrollaktiviteter

• Styrelsen svarar för att bolagets organisation är så utformad att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
förhållanden kontrolleras på ett betryggandesätt.

• Som stöd i arbetet för framtagandet av internkontrollplanen har
internkontrollgruppen haft en företagsövergripande riskanalys där
tänkbara risker tagits fram och därefter värderats utifrån väsentlighet
och sannolikhet att de inträffar.

• Syftet med att upprätta en intern kontrollplan är att genom
granskning av bolagets verksamhet, rutiner, policys och IT-system
verifiera att bolagets interna kontroll är tillfredställande och fungerar.

• Information saknas/ej tillräckligt med information.
Information &
Kommunikation

• Information saknas/ej tillräckligt med information.
Uppföljning

Källa: Interkontrollplan 2015 AB Stockholmshem, (Hämtad 2015-11-16)

4

Dokumentsammanställning av Micasa Fastigheter i Stockholm AB Fastigheter
interkontrollplan

Kontrollmiljö

Riskvärdering

• Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan, som
övergripande klargör hur en god internkontroll ska åstadkommas och
upprätthållas.

• Ledningsgruppen har arbetat med att inventera olika riskområden för
Micasa Fastigheter och tittat på väsentlighet och sannolikhet för
olika typer av risker.

• Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och
arbetsprocesser och att dokumentera dessa.
Kontrollaktiviteter

Information &
Kommunikation

Uppföljning

• Information saknas/ej tillräckligt med information
• Kommunikationen ska stödja bolagets beslut, verksamhetsmål och
vision. En genomtänkt och målinriktad kommunikation ger tydlighet
avseende bolagets verksamhet.

• Om några oegentligheter skulle framkomma under året ska VD
omedelbart informera styrelsen samt revisionskontoret om det
inträffade.

Källa: Ärende 5. VP Bilaga 5 Internkontrollplan 2016 Micasa, (Hämtad 2015-11-24)

5

Dokumentsammanställning av Svenska Bostäder internkontrollplan

Kontrollmiljö

• Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer har genom
Stockholms Stads revisionskontor sedan flera år lämnat direktiv till
bolagen i bolagskoncernen att genomföra en egen granskning av den
interna kontrollen. För Ändamålet upprättas en s.k.
internkontrollplan.

• Under 2015 koncentreras kontrollarbetet till följande riskområden (3
st). Rapportering sker till styrelsen en gång pe rår.
Riskvärdering

• På rekommendation från Stockholms stads revisionskontor införde
Svenska Bostäder och övriga kommunala bolag 2002 planer för
granskning av intern kontroll. I denna plan angesatt revidering av
dokumentet skall ske årligen. De erfarenheter av tidigare års
granskning, och de diskussioner med revisionskontoret som därefter
Kontrollaktiviteter
har förevarit, har lett till en justerad plan för 2015.

• Information saknas/ej tillräckligt med information
Information &
Kommunikation

• Information saknas/ej tillräckligt med information
Uppföljning

Källa: Svenska Bostäder Förslag till internkontrollplan 2015, (Hämtad 2015-11-16)
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