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Sammanfattning 

Begreppet intern kontroll har fått allt större fokus under de senaste åren, inte bara 
inom den privata sektorn utan även inom den offentliga verksamheten. Olika 
revisionsskandaler såsom exempel Enronaffären i USA, har resulterat i att debatt-
en kring behovet av ökad kontroll växt. I samband med detta har regler och lagar 
trätt i kraft för att skärpa den interna kontrollen. Dessa lagar har även fått stor 
påverkan på flera företag och verksamheter i Sverige.  
 
Syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om begreppet intern kontroll, 
främst för en offentlig verksamhet, vad det har för betydelse och hur det används 
inom universitetets värld.  
 
Våra frågeställningar har varit:  

• Hur tolkar användarna i en universitetsmiljö begreppet intern kontroll? 
• Hur ser utformningen av den interna kontrollen ut på en fakultets olika        

institutioner?  
• Vilka modeller eller verktyg används för hanteringen av den interna 

kontrollen?  
 
Vi har ett kvalitativt angreppssätt där vi främst använt en mer hermeneutisk 
metod. Datainsamlingen har dels gjorts från olika dokument och dels genom 
intervjuer. 
 
Vi har studerat den interna kontrollen i praktiken på universitet i Sverige och har 
avgränsat oss till universitet med samhällsvetenskaplig fakultet. Vi har främst valt 
att närmare studera Stockholms universitet. Där har vi undersökt hur den interna 
kontrollen utformats på institutionsnivå. Undersökningen bygger på intervjuer 
med tre prefekter, en administrativ chef och en internrevisor samt sekundärstudier 
av dokumentation. Utifrån COSO-modellens ramverk har vi analyserat data från 
intervjuer och annan dokumentation. 
 
Prefekterna på institutionerna ger bilden av att intern kontroll som begrepp inte är 
något som ännu blivit institutionaliserat. Främst kopplas begreppet till den ekono-
miska redovisningen och ekonomisk uppföljning.  
 
För prefekten är det idag svårt att få en övergripande bild över alla de olika regler 
som ska följas och uppgifter som ska uppfyllas över alla de ansvarsområden 
prefekten har. På en större institution eller där prefekterna saknar tid eller kompe-
tens, är en kompetent administrativ chef nödvändigt för institutionerna ska kunna 
upprätthålla god intern kontroll. Ett problem är att prefekterna måste vara väl 
medvetna om att detta behov finns, eftersom det är prefekten som avgör vilka 
tjänster som ska tillsättas på institutionen. Även om det är en decentraliserad 
organisation är institutionerna hårt styrda av lagar och förordningar. Detta begrän-
sar prefekterna att vidta åtgärder som de ibland anser nödvändiga för att styra och 
kontrollera verksamheten på ett effektivt sätt. 
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Abstract  

 
Internal Control has increased focus during the past few years, both of private and 
public sector. The trigger of increased focus is because the auditing scandals, for 
example the Enron-affair in the beginning of twenty-first century. Scandals of this 
kind increase the need of internal control. For more stringent internal control, 
laws and acts have been settled and there is more responsibility involved 
nowadays for internal control. These laws and regulations have also a large input 
on many business and sectors in Sweden.  
 
The purpose of this study is to increase knowledge about the conception internal 
control, in the manner of public sector, what is the signification of it and how it is 
being used at the universities. Universities are common object of study when 
studying the public sector. A study of internal control can be done at different 
units of the organization of a university. This study is based on the internal 
control in the practice at universities in Sweden. Yet have the study being well-
defined to subject within universities that all have faculty of social studies. 
Primary we choose to study the University of Stockholm at the institutional level. 
 
There are three main questions that we want to have answered. How do the users 
in a university environment use the conception internal control? How does the 
shaping of the internal control look like at a faculty’s different institutions? Which 
or what kind of models or tools are being used to handle the internal control?  
 
Prefect can be defined as a user. Their point of view regarding internal control as 
a conception is not institutionalised. Internal control is more about accounting. It 
seemed difficult for the prefects to have an overall point of view of rules and 
regulation that has to be complied for operating an institution. At larger 
institutions or if the prefect does not have enough time or competence, a more 
competent administration accountable is necessary for the internal control of the 
institution. One problem though is that prefects have to understand that the 
institution has such needs. The prefect is responsible and decides which position 
that needs to be filled at the institution. Even though the organization at the 
university is more decentralized, the institutions are very regulated by strict laws 
and ordinance. These regulations can effect prefects to take measures that 
sometimes can seems necessary for controlling the institution as effectively as 
possible.   
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1 Intern kontroll – ett begrepp för 
universiteten? 

I samhällsdebatten är bolagsstyrning, maktmissbruk, förtroendekriser och riskhan-
tering nu i fokus. De försämrade finansiella förutsättningarna i den offentliga 
sektorn under 1990 talet har drivit uppmärksamheten på effektivisering och 
utveckling och utsatt den offentliga verksamheten för ett betydande omvandlings-
tryck1. Inom näringslivets har en mängd olika förtroendeskadliga företeelser drivit 
uppmärksamheten, där höga ersättningsnivåer, missvisande information och 
oklara roll och ansvarssituationer är några av de mest framträdande2. 
 
Genom skärpta lagar, regler och förordningar försöker normgivarna skapa förut-
sättningarna för att människor och organisationer ska utveckla ett bättre och mer 
effektivt samarbete utifrån ett agentteoretiskt perspektiv.  
 
Begreppet intern kontroll, har flitigt använts under senaste tiden vid diskussioner 
om samhällsutvecklingen. Med mer fokus på styrning och intern kontroll ska 
organisationer hjälpa sig själva och bygga upp en motståndskraft som skyddar 
mot framtida hot och underlättar anpassning till omvärlden. 3 
 
När organisationen blir så stor att ledningen inte längre ensam kan fatta alla beslut 
måste beslutsrätten delegeras ner i organisationen. Med dessa befogenheter följer 
även ansvar. Befogenheterna kan vara mer eller mindre formella. I Sveriges är det 
i stor utsträckning tjänstemännens ansvarstagande mer än formella strukturer för 
ansvarsutkrävande som kontrollerar den offentliga verksamheten4. Genom att 
stärka den interna kontrollen ökar den formella strukturen för ansvarsutkrävande. 
Med en tydligare roll och ansvarsfördelning skapas incitament för ansvarstagande 
och det blir även lättare att följa upp att verksamheten styrts på ett, utifrån 
gällande normer, godtagbart sätt. 
 
När normgivarna försöker blanda ihop den rätta medicinen verkar intern kontroll 
vara huskuren som ska bota opportunismens krämpor. Med den ska organisationer 
hjälpa sig själva och bygga upp en motståndskraft som skyddar mot nya faror och 
sjukdomar.5 
 
I en statlig offentlig utredning från år 2003 definieras Intern kontroll från den 
offentliga sektorns synvinkel som Intern styrning och kontroll är ledningens 
instrument för att uppfylla ansvaret att bedriva en effektiv och författningsenlig 
verksamhet samt ansvaret för en tillförlitlig rapportering. 6 
      

                                                 
1 Brorström et al. s  9. 
2 SOU (2004:47), s 122. 
3 Styrning och internkontroll ger det engelska begreppet  Internal Control en mer korrekt 
översättning. 
4 Molander et al (2004), s 35. 
5 Metafor av uppsatsens författare med inspiration av Gravesens doktorsavhandling  
Fitnessövningar och Husförhör. Om förbättringsprocesser i företag 
6 SOU (2003:93), s 20. 
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1.1 Bakgrund 

Inom näringslivet har det under senaste tiden förts mycket diskussioner om 
bolagsstyrning och intern kontroll. Anledning till detta har bland annat varit 
införandet av det nya regelverket Svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med 
koden är att bidra till förbättrad bolagsstyrning och stärka förtroendet på den 
svenska kapitalmarknaden, detta genom att bland annat skapa en ökad fokus på 
den interna kontrollen inom organisationen7. Utvecklingen av förtroendeskadliga 
händelser har lett till att man på det internationella planet på olika håll sett till att 
regleringar och samlingar upprättats8. Vissa av de riktlinjer som presenteras av 
Förtroendekommissionens 9

 svenska kod finner man, av liknande karaktär, hos de 
regler som presenterats av OECD och EU10.   
 
En annan reglering, eller snarare, lag är den som i USA benämns som Sarbanes - 
Oxley Act (SOX). Denna lag har inriktat sig mer konkret mot att företag ska 
skärpa sin interna kontroll. SOX kom 2002 och gav betydande förändringar av 
den finansiella rapporteringen. Den kanske största åtgärden är att företags-
ledningen kontinuerligt skall rapportera om hur pass effektiv verksamhetens 
interna kontroll är11. Grundtanken är densamma som med koden, att upprätthålla 
ett förtroende för kapitalmarknaden. Regleringarna har endast blivit mer tving-
ande inom ett visst urval av företag, sammanfattningsvis större noterade bolag.  
 
Det är inte bara den privata sektorn som har stått i mediecentrum för fiffel och 
mygel inom makt, bokföring och ersättningsområden, skriver Olle Rossander12, 
som menar att även en uppförandekod för den offentliga verksamheten skulle vara 
på sin plats. Förtroendet för såväl den privata som den offentliga verksamheten 
har kraftig minskat som följd av maktmissbruk och vanskött verksamhet, men det 
är bara inom näringslivet som politikerna riktat fokus på åtgärder menar Rossan-
der. Svensk kod för bolagsstyrning är näringslivets nya uppförandekod som blev 
resultatet av det arbete som förtroendekommissionen, på uppdrag av regeringen, 
påbörjat 2002, strax efter att Enronskandalen uppdagats.  
 
Då förtroende är en av de viktigaste grundbultarna inom samhället och de flesta 
medborgare har ett större såväl ekonomiskt som socialt beroende av den offent-
liga verksamheten, är frågan om uppförandekod viktig. Om inte även denna 
verksamhet får större insyn och kontroll genom att finna en klok balans mellan 
regler, övervakning och sanktioner, något Rossander kallar för förtroende-
triangeln, riskeras förtroendet att rasa ytterligare. Genom att i en kod bl.a. reglera 
hur myndigheter ska kontrolleras, tjänster tillsättas och hur ansvars ska utkrävas, 
tror Rossander att insyn och styrning inom offentlig verksamhet kan förbättras. 13 
 
                                                 
7 SOU (2004:47), s  22. 
8 Ibid. s 103. 
9 Förtroendegruppen var det tidigare namn Kodgruppen hade. 
10 SOU (2004:47), s  167. 
11 Ramos (2004), s 13.  
12 Olle Rossander är frilandsjournalist och har varit chefredaktör för tidningen Affärsvärlden, han 
var inledningsvis förtroendekommissionens huvudsekreterare till dess han avgick efter att han inte 
kom överens med förtroendekommissionens ordförande Erik Åsbrink. 
13 Rossander (2005), s 1. 
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1.1.1 ”Krisen” på den Företagsekonomiska institutionen på 
Stockholms universitet 

 
Den 23 november 2004 publicerade DN en artikel att Företagsekonomiska 
institutionen (nedan kallad FEK) på Stockholms universitet är i ekonomisk kris. 
Bakgrunden är att universitetets ledning den 1 augusti avsatt den tidigare prefek-
ten och 15/10 infört ett åtgärdspaket. Ledningens bedömning var att institutionen 
inte levt upp till sina ekonomiska förpliktelser. Personalen inklusive institutionens 
ledning var av helt annan uppfattning angående den finansiella ställningen och 
huruvida det fanns en krissituation. Av förekommen anledning har, på initiativ av 
universitetets personalorganisationer, de fackliga organisationerna OFR, SACO-S 
och SEKO gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) uppdraget att utföra en 
oberoende granskning över de områden och förhållanden som var avgörande för 
universitetsledningens beslut.14 
 
Uppdraget som utfördes av två auktoriserade revisorer bestod i:  

• Att översiktligt analysera resultatet för 2004 och de närmast föregående 
åren och därvid beakta och bedöma tillämpade redovisningsprinciper.  

• Att översiktligt analysera det budgeterade och prognostiserade resultatet 
för 2005 och då beakta och bedöma tillämpade redovisningsprinciper.  

• Att analysera institutionens utgående kapital per 2004-12-31 utifrån 
tillämpade redovisningsprinciper och i detta sammanhang särskilt också 
undersöka de överenskommelser som låg till grund för beslutet att flytta 
institutionens verksamhet till Kräftriket.  

Sammanfattningsvis har utredningen handlat om diskussionen och påstådda löften 
om FEK:s 1) kostnadstak gällande de nya lokalkostnaderna, 2) redovisning av 
särskilda avskrivningsplaner och 3) redovisning och utveckling av övertidsskuld.  
 
Förutom att slutsatserna i granskningen visade att personalen och ledningen på 
FEK hade all anledning till förvåning över universitetsledningens kraftfulla 
agerande, visade även undersökningen på brister gällande universitetens rutiner 
och uppföljningssystem för bland annat dokumentation och kommunikation. 
Komponenter som är viktiga för att uppnå god intern kontroll.  
 
Revisorerna förvånades över att det inte upprättats klara och tydliga överens-
kommelser och dokument över de ekonomiska förutsättningarna och villkoren i 
samband med FEK:s flytt från Frescati till Kräftriket.15  
  
Undersökningen visade även att den nytillträdde prefekten Harry Flam underlåtit 
att uppföra budget för 2005, vilket revisorerna ansåg något otillfredsställande. 
Även analysarbete över strategiskt viktiga frågor, exempelvis över uppdragsverk-
samheten, har saknats för perioden 2004.  
 
Sammanfattningsvis visade denna undersökning att det inte förelåg någon egen-
tlig ekonomisk kris för FEK.  
                                                 
14 Granskningsrapport av Öhrlings Price WaterhouseCoppers  (2005), s 3. 
15 Ibid. s 9. 
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Det framkom dock att det varit brister i kommunikationen mellan olika nivåer och 
avdelningar inom förvaltningen och universitetsledningen. Det har även varit, 
som vi tolkat rapporten, stora brister i dokumentering av beslut och korrespondens 
i samband med flytten från Frescati till Kräftriket. Rutiner och uppföljning i de 
interna mellanhavandena gällande takbelopp för lokalhyra, avskrivningsplan för 
inventarier samt personalens timskuld, har varit bristfällig.  Det är bristerna i den 
interna kommunikationen mellan FEK och förvaltningen och otydligheten 
beträffande överenskommelserna och det gällande ekonomiska ramverk som 
orsakat den situation som uppstått anser revisorerna.  
 
I en modell utformad för att bedöma och förbättra den interna kontrollen tas den 
interna kommunikationen och informationen upp om en viktig komponent. 16  
 
Det är av vikt att interna policys, manualer och koder, samt konsekvenser vid 
avsteg från dessa, är väl och korrekt kommunicerade från ledningens sida ut till 
berörda personer inom verksamheten. Det är även viktigt att dessa är ändamåls-
enligt utformade för att inte kunna missförstås 17 

1.1.2 Internrevision i staten – förslag till en förstärkt internrevision  

År 2003 kom den offentliga utredningen SOU 2003:93, om förslag till en förstärkt 
internrevision inom staten. Denna utredning angriper problem som uppstått med 
ordningen av internrevision i den statliga verksamheten. Ur regeringssynpunkt 
finns det totalt krav på intern styrning och kontroll på statliga myndigheter.  
 
Dock har det ansetts finnas ett behov av att den statliga internrevisionen får en 
ökad översyn om vad som händer i verksamheterna. Bakgrund till kravet på intern 
styrning och kontroll av statliga myndigheter grundas på vad man iakttagit från 
tidigare granskningar, där orsaker och samband visat att den interna revisionen 
bör stärkas som profession och som internrevisionens institutionella grund.  
 
Utredningen tar upp två problem som de främsta problem av intern revisionen 
inom den statliga verksamheten. Det första problemet är att professionen har 
problem med att fånga in en referensram bestående av; metoder, kompetens och 
övriga kvalitetsfrågor för den interna revisionen. Dessa tre delar innefinner sig 
inte under samma instans och referensram, ansvaret är istället utspritt. Bristen av 
någon profession uppfattas negativt då man mister en egen värdefull remissinstans 
vad gäller styrnings- och kontrollfrågor samt internrevision. De instanser som förr 
arbetade mestadels med granskningarna var främst Riksrevisionsverket (RRV) 
och Riksdagens revisorer (RR). Nu har dessa avvecklats för en ny ordning och 
utgörs idag av Riksrevisionen. Dock kvarstår problemet eftersom den nya ord-
ningen gör att regeringen inte längre har tillgång till en egen revisionsinstans samt 
ingen möjlighet att ge granskningsuppdrag till den statliga externrevisions-
instansen. Vidare hade Riksrevisionsverket endast hand om kompetensutveckling, 
men inte om metoder eller övriga kvalitetsfrågor för den interna revisionen. Därav 
finns inte de tre delarna inom samma kontrollinstans. 
 
Det andra stora problemet som utredningen tar i akt är hur ansvaret placeras för 
intern styrning och kontroll och att man ser internrevisionen i staten som otydligt. 

                                                 
16 Se COSO-modellen sida 37 i teoriavsnittet nedan. 
17 Cedergren, Ljung (2005), s 10. 
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Troligt är en del förklaring till problemet att någon tydlig reglering på den statliga 
internstyrningen och kontrollen inte funnits. En annan förklaring är att det inte 
alltid är internrevisionens uppdragsgivare i myndigheterna som ansvarar för myn-
dighetens verksamhet. Otydligheten hänvisar SOU 2003:93 till verksförordning-
en (1995:1322), där det finns svårigheter med att tyda ansvarstagandet.  
 
 
Då intern kontroll och styrning inte är prioriterat har utredarna givit förslag på 
lösningar till problemen. Det bör inrättas en internrevisionsmyndighet och den 
skall ha både samordnande uppgift och granskande uppgift. Myndigheten ska 
agera som kvalitetssäkrare. Detta ska ges genom metod- och kompetens-
utveckling. Vidare ska denne även vara en instans för allmänna råd inom intern 
revision. Genom att inrätta en sådan myndighet får regeringen, enligt utredarna, 
en starkare kontroll och styrning av den statliga verksamheten.  

1.1.3 Offentlig verksamhet tar efter den privata 

Att ständigt försöka utveckla och förbättra organisationer, i syfte att bli 
effektivare, nå nya tillstånd och skapa förutsättningar för fortsatt överlevnad, är 
ett samtidfenomen som genomsyrar de flesta organisationer idag. Genom att 
använda multipla strategier fyllda av teorier, idéer, filosofier och metoder hålls 
förändringsprocesserna igång.18 Begrepp som kundstyrning, kvalitetsorientering, 
decentralisering och lärande organisation är alla strategier som mer eller mindre 
varit i fokus de senaste två decennierna.  Inom management och företagsekono-
miska domäner skapas, kopieras, adopteras och förändras mängder av olika 
verktyg och idéer runt bland företag och organisationer. BSC, TQM och BPR är 
några förkortningar på moderna managementkoncept som representerar ”kurer” 
som integreras i företagen.19   
 
Att organisationer och företag härmar och imiterar varandra är i dag vanligt 
förekommande. I Czarniawskas och Joerges artikel Travels of Ideas20 förklaras 
hur en idé går från just idé till att bli institutionaliserad. Imitering och kopiering 
kan vara en strategi för att spara tid och resurser. Genom att tolka och omvandlas 
den kopierade idé till något som bättre passar in i företagets egen organisation och 
kontext, skapas hela tiden nya idéer.21  
 
Tidigare har den offentliga sektorn setts som särskiljd från den privata sektorn, 
men idag har utvecklingen övergått till att den offentliga sektorn försöker imitera 
den privata. Ett problem som då uppstår är att den statliga sektorn inte är 
tillräckligt lik den privata. Genom att anamma policys och idéer från framgångs-
rika företag och organisationer försöker man bli mer lik vilket gör att likheter 
förtydligas och olikheter ignoreras. Detta har lett till att den offentliga verksam-
heten försvagats som institution med identitetskris som följd. 22 
 

                                                 
18 Gravesen  (2002), s 294 ff. 
19 Ibid. 
20 Charniawska, Sevón  (1996), s 13 ff.  
21 Ibid. s 38. 
22 Sahlin-Andersson, (1996), s 75-76. 



 11

1.2 Frågeställning 

1.2.1 Problemområde 

Inom näringslivet har det under senaste tiden varit mycket diskussioner om 
bolagsstyrning och intern kontroll. Anledning till detta har varit införandet av det 
nya regelverket Svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med koden är att bidra till 
förbättrad bolagsstyrning och stärka förtroendet på den svenska kapitalmarknaden 
detta genom att bl.a. skapa en ökad fokus på den interna kontrollen inom 
organisationen.(SOU 2004:47)  
 
Genom att med reglering öka kraven och omfattningen på vad som ska redovisas 
skapas större transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt 
samt att makt- roll- och ansvarsfördelning tydliggörs.  
 
”Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla 
sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll 
fungerar”. 
 (Svensk kod för bolagsstyrning punkt 3.7.1) 
 
”Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den 
del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har 
fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets 
revisor”. (Svensk kod för bolagsstyrning punkt 3.7.2) 
 
I dagens samhälle bevakar och imiterar organisationer varandra för att skapa 
effektivitet och spara resurser men även för att få legitimitet för beslutfattande.  
 
Den offentliga verksamheten har under de senaste årtionden genomgått en stor 
organisatorisk transformering. Genom att använda sig av idéer och begrepp 
kopierade från den privata sektorn och applicera de inom den offentliga, har ett 
annat synsätt än det traditionella synsättet att styra inom den offentliga sektorn 
vuxit fram. Det benämns som New Public Management och fokuserar mer på 
målstyrning, decentralisering, mätbarhet och marknadisering än den 
traditionsinriktade.23 
 
Med denna nya riktning uppstod problem relaterade till den offentliga sektors 
särart. Begrepp som vi vanligtviss väl känner till inom den privata sfären får en 
helt annan betydelse när de adopteras i den offentliga verksamheten. Medel och 
verksamhet har omvända betydelser och resultatbegreppet blir betydligt mer 
svårdefinierat. 24 
 
Precis som näringslivet står även högskoleverkat och universiteten för institutio-
nell påtryckning och påverkan. Den annalkande Bolognaprocessen25 kan ge 
utryck för denna likhet i utveckling. Precis som för näringslivet är det också 
riskhantering och kvalitetssäkring i fokus. 
 
                                                 
23 Almqvist, Föreläsning 2005-03-21. 
24 Ibid.  
25 Bolognaprocessen  är en gemensam deklaration med syfte att öka tydlighet och jämförbarhet 
inom och mellan de olika europeiska utbildningssystemen.  
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Ekonomistyrningsverket (skrivs ESV nedan) har samma definition på begreppet 
intern kontroll som revisionsprofessionen har inom näringslivet men går det att 
använda begrepp på samma sätt när det är mycket som särskiljer den privata 
sektorn ifrån den offentliga. Vilka är användarna av begreppet och vad har det för 
betydelse för utformningen av verksamheten? Hur ser användarna på begreppet? 
Hur ser planering, genomförande, uppföljning och rapportering av intern kontroll 
ut på universitet och är det tillfredställande och effektiv? Vilka områden är mest 
reglerat och hur är regeringen utformad. Vilken funktion har egentligen intern-
revisionen, som övervakande och rådgivande eller att skapa legitimitet eller 
myter?  
 
Har universiteten fått ett större fokus på intern kontroll. Finns det problem med att 
kopiera ”lösningar” som uppkommit i en helt annan kontext? Detta är bara några 
frågor som väcks när man börjar läsa om ämnet. Vi ser vår problemformulering 
som en början på att kunna besvara några av dessa frågor. Genom att utgå från 
användarna och deras tolkning av begreppet vill vi försöka förtydliga hur utform-
ningen av den interna kontrollen ser ut och huruvida den upplevs som god eller 
tillfredställande. Vilken uträckning det finns uppförda modeller eller redskap för 
att hantera den interna kontrollen mer strukturerat på de olika nivåerna som ett 
universitet består av ger en bild av den interna kontrollens tillämpning. På insti-
tutionsnivå är det kanske främst prefekten som är användare av system för 
styrning och kontroll, och för översynen av dessa har universiteten en 
internrevisionsavdelning.  

1.2.2 Problemformulering och syfte 

Hur tolkar användarna i en universitetsmiljö begreppet intern kontroll? Hur ser 
utformningen ut av den interna kontrollen på en fakultets olika institutioner? 
Vilka modeller eller verktyg används för hanteringen av den interna kontrollen?  
 
Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om begreppet intern kontroll, främst 
för en offentlig verksamhet, vad det har för betydelse och hur det används inom 
universitetets värld.  
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2 Vår metod 

2.1 Inledning  

I metodkapitel ska vi försöka att ge en bild av hur vi har genomfört uppsatsarbete 
och hur vi kommit fram till analys och slutsats. Att skapa kunskap, förklara och 
förstå olika fenomen på vetenskapliga grunder kräver att arbetet utförs efter vissa 
regler och metoder. Vilka metoder som ska användas är inte självklart utan beror 
mycket på olika omständigheter, exempel vetenskapssyn, val av ansats, 
problemformulering etcetera. Inom vetenskapen finns det även många olika 
uppfattningar om när och hur man ska använda olika metoder. Även inom 
företagsekonomin, som är en relativt ung disciplin, finns det många 
meningsskiljaktigheter.26 
 
Vi har valt att främst utgå från Jacobsens metodbok Vad, hur och varför? för att 
få en vägledning i vår forskningsprocess. Boken tar upp de viktigaste delarna av 
processen på ett pedagogisk och tydligt sätt. Kravet på pedagogik skapar antag-
ligen förenklingar som leder till att det saknas en djupare diskussion om vetens-
kaps- och metodsynsätt i denna bok. Därför inleder vi med en kort introduktion av 
synsätt utifrån Bjerkes och Abnors ”Företagsekonomisk metodlära”.  
 
Vi är medvetna om att om vi haft en annan vägledning skulle även vårt arbete ha 
sett annorlunda ut.  
 

2.2 Att välja synsätt – medvetenhet och självreflektion 

Olika synsätt för kunskapande aktiviteter gör att forskaren gör olika antaganden 
om verkligheten vilket i sin tur väsentligt påverkar metodval och vidare forsk-
ningresultat. Därför vill vi inledningsvis redovisa för de tre grundläggande 
synsätten som enligt Bjerke och Abnor förekommer inom företagsekonomin och 
som de kallar för metodsynsätt och även kort hur vi ser på saken. Gustavsson 27 
menar att vetenskap och metod är så starkt förknippade med varandra att 
”vetenskap ibland definieras i termer av metod: som organiserad kunskap och 
som ett systematiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.” 
 
Det som är styrande för metodsynsättet är främst de grundläggande föreställ-
ningarna om hur verkligheten är beskaffad som med stöd av vetenskapsteorier 
leder fram till paradigm.28 Paradigm är ett övergripande teoretiskt ramverk för 
vilket vissa gemensamma antaganden ligger till grund för fortsatt forskning inom 
ett visst vetenskapsområde. 
 

                                                 
26 Bjerke, Abnor (1994), s 19. 
27 Gustavsson (2003), s 8. 
28 Bjerke, Abnor, (1994), s 30. 
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Arbetsparadigm, som består av metodisk procedur och metodik är något som till 
skillnad från det grundläggande paradigmet snabbt kan förändras och det styrs av 
metodsynsätt och metodläran.  
 
Metodlära handlar mer om personlig förståelse- och insiktsutveckling, än om 
specifika teknikkunskaper. En teknik, ex datainsamling, bli först metod då den 
”via medveten och planmässig metodisk procedur inordnats, utvecklats och/eller 
modifierats i förhållande till såväl det aktuella metodsynsättet som undersök-
ningens karaktär.” Metodiken utgörs av undersökningsplan och det konkreta 
genomförandet av undersökningen. Medvetenhet och självreflektion över veten-
skapsteorin är viktig för kunskaparen. Det underlättar orienteringen och ger 
värdefulla insikter och skapar förståelse för den kunskaparens egna roll. 29 
 
I grova drag kan företagsekonomins metodsynsätt delas upp i tre olika urskiljande 
synsätt. Analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörsynsättet.30 

2.2.1 Verklighetsantagande 

 
Det analytiska synsättet, som är äldst av de tre, har antaganden om verkligheten 
att helheten är lika med summan av delarna, kunskap är individoberoende och 
delar förklaras utifrån verifierade omdömen. Systemsynsättet, som idag är det 
dominerande synsättet inom företagsekonomin, har antaganden om att helheten 
avviker från summan av delarna, kunskapen är systemberoende och delar 
förklaras eller förstås utifrån helhetens egenskaper. Det yngsta, aktörsynsättet 
som saknar förklaringsintresse har förståelse av sociala helheter som grund. 
Antaganden om verkligheten är att helheten endast är strukturer av innebörder 
som socialt konstruerats. Kunskapen är individberoende och helheten förstås 
utifrån aktörernas verklighetsbilder. 31  
 
Förutsättningarna, som uppstår och utvecklas utifrån de olika antagandena om 
verkligheten, bestämmer i sin tur formerna för de förklaringar, den förståelse och 
de resultat som man söker efter och dessa tre synsätt har i mångt och mycket helt 
olika förutsättningar för att förklara, förstå och nå resultat.  
 
Utifrån dessa synsätt kan man urskilja vissa filosofiska strömningar. Det analy-
tiska är nära kopplat till empirismen och positivismen och aktörsynsättet mer mot 
hermeneutiken och postmodernismen. Systemsynsättet har mer karaktär att man 
ska förklara sociala fenomen utifrån helheten, metodologisk kollektivism, istället 
för ifrån individen, metodologisk individualism. Såväl det analytiska synsättet 
som systemsynsättet ser verkligheten mer objektiv än aktörsynsättet.  
 
Genom att vara medveten om de olika synsätten försöker vi hantera svårigheten 
med att inte blanda ihop teorier som bygger på olika synsätt med metoder som 
stödjer andra synsätt. I dessa vetenskaper finns inga exakta gränser mellan syn-
sätten utan ett synsätt innehåller alltid vissa delar av andra. Ämnet vetenskaps- 
och metodlära inom samhällsvetenskapen är mycket komplicerad, snårig och fyllt 
av meningsskiljaktigheter och det gör att det inte alltid är lätt att veta var man 

                                                 
29 Bjerke, Abnor, (1994), s 34. 
30 Ibid. s 45. 
31 Ibid. s 65ff. 
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befinner sig i den egna kunskapsprocessen i uppsatsskrivandet. När man får mer 
insikt om dessa läror är lätt att förstå att man snabbt, även oavsiktligt och till viss 
del, anpassar sitt synsätt till olika situationer och fenomen. Så länge vi är med-
vetna om det och redovisar vad vi tänker och menar, är det inte ett stort problem. 
 
Utifrån vårt problemområde och forskningsfråga har vi valt vilken ansats och 
metod vi kommer att arbeta efter för att få ett så bra resultat som möjligt. Att det 
är en fördel och rent utav en förutsättning att val av ansats och metod avgörs 
utifrån hur problemformuleringen ser ut, tar många metodförfattare upp.32  

2.2.2 Pragmatisk ansats   

 
Utifrån vårt problemområde och forskningsfråga har vi valt vilken ansats och 
metod vi kommer att arbeta efter för att få ett så bra resultat som möjligt. Genom 
att anta en pragmatisk ansats så menar man att det inte finns någon principiell 
skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ data och att metoder inte generellt kan 
vara bättre eller sämre än andra. Val av ansats och metod avgörs utifrån hur 
problemformuleringen ser ut.33 Huruvida man använder sig av induktion eller 
deduktion, individ- eller helhetssyn, närhet eller distans, ord eller siffror ska inte 
enbart präglas av vilket synsätt man mest är färgad av utan främst bottna i vad 
man vill ha svar på. Vi delar Jacobsens uppfattning om att den pragmatiska 
ansatsen med att det inte finns en bästa metod utan bara mer eller mindre bra 
metoder där alla har såväl starkare sidor som svagare.  
 
 
Jacobsen har grovt delat in, det vi inledningsvis benämnt synsätt i två ”veten-
skapliga attityder”, positivism och förståelsebaserad attityd. Och för att illustrera 
att ontologi, kunskapsteori och metod är nära sammanhängande gör Jacobsen en 
matris med ytterlighetspositionerna positivism och hermeneutik .34 Vi är kritiska 
till den förenkling av användandet av begreppen hermeneutik och positivism, som 
är vanliga inom metodlitteraturen, samtidigt är vi är medvetna om att metod- och 
vetenskapssynsätt är svårt att pedagogiskt och kortfattat förmedla till läsarna.  
 
Med positivism menas här mer det synsätt som dominerade det vetenskapliga 
tänkandet fram till 1960 - talet och som har sina rötter mer i naturvetenskapen35. 
Med en strävan efter exakt och säker vetenskap är termer som objektivism, 
realism, empirism och kvantifiering mer relevant.36 Dessa begrepp har inom 
samhällsvetenskapen en mer komplext och svårtolkad innebörd. Att mäta exem-
pelvis attityd, nytta, intelligens och motivation är inte lika enkelt som att mäta 
avståndet mellan två punkter. Många fenomen kan inte fångas med denna ansats 
utan kräver en helt annan, mer subjektiv och individrelaterad. Hermeneutik eller 
förståelsebaserat synsätt har tolkningen som metod. Genom att kunskaparen gör 
tolkningar och har en egen förförståelse kan luckor i datamaterialet täppas till och 
en djupare förståelse och analys kan göras. Denna metod lämpar sig bättre för 

                                                 
32Jacobsen (2002), s 23.  
33 Ibid. s 23ff.  
34 Ibid. s 38. 
35 Gustavsson (2004), s 10. 
36 Ibid. s 11. 
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samhällsnära och sociala fenomen. Slutsatserna blir mer situationsberoende och 
därmed blir generaliseringar svårare att göra.37  
 
I vår studie ska vi undersöka hur organisationer, som sociala fenomen, förändras 
på grund av sin omgivning, vilket gör den hermeneutiska metoden mer lämpligt. 
Med en kvalitativ ansats är reflektioner över vår egen position ett viktigt inslag. 
Även betydelsen av språket, förförståelsen och en ingående redovisning av metod 
och tillvägagångssätt är viktigt. Detta för att kunskaparen är en del i själva proces-
sen.38 Vi delar Gravesens inställning att det är vägval och slumpen som präglar 
såväl livet som vetenskapen. Det är vad vi väljer att medvetet eller omedvetet 
upptäcka se eller försöka förstå som formar den verklighet vi uppfattar.39 Vi sträv-
ar inte efter att vare sig generalisera eller att uppnå en perfekt modell, utan vi 
söker efter en större och djupare förståelse av det fenomen vi studerar.  
 
 
Vi ser världen som en blandning av olika fenomen, där vissa är situations-
beroende, medan andra har en klar och tydlig kausalitet. Individer lever i sociala 
system som de både påverkar och påverkas av, ibland rationellt, ibland mindre 
rationellt. Vi tror att olika fenomen ser olika ut från olika perspektiv och för olika 
individer. Vi tror inte heller att det finns några definitiva ytterligheter utan det 
finns alltid lite av både och. Världen består av människor som tolkar, tänker och 
handlar och skapar sina egna sanningar utifrån sina egen förutsättningar. 
Sanningar som endast är på försök och underkastade individers tolkningar.  
 
Vår ambition är att utifrån vår förförståelse inom såväl problemämnet som 
akademisk metod för kunskapande skapa en större förståelse för fenomen som vi 
funnit intressanta. Genom att reflektera över vår medvetenhet och samtidigt 
dokumentera detta önskar vi uppfylla kraven som ställs på uppsatsens karaktär 
och kvalitet. Utifrån personliga intressen, synsätt, problemområde och rådande 
situation blir vårt angreppssätt likt den fallstudieorienterade forskningsstrategin. 
Detta placerar vår uppsats mer mot den hermeneutiska ansatsen enligt Jacobsens 
matris. 
 

2.3 Ramverk för vår uppsatsmetodik 

2.3.1 Inledning 

Som en vägvisare och hjälpande hand för val och uppställning av vår metod har vi 
valt att använda oss av Jacobsens metodbok - Vad, hur och varför? Denna bok har 
för oss mer karaktären av ett ramverk där uppsatsprocessen delats upp i olika 
faser som vi själva fyller med innehåll. Dessa faser får utgöra delar av disposition-
en för detta metodkapitel. Eftersom vår undersökning främst är av kvalitativ 
karaktär, är det den kvalitativa ansatsens tillvägagångssätt som vi följer.  
 

                                                 
37 Gustavsson (2004), s 11 ff. 
38 Gravesen  (2002), s 15. 
39  Ibid. s 29. 
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2.3.2 Utveckling av problemställning  

 
För en empirisk studie är utgångspunkten i regel en fråga. Problemställningen har 
sin grund i kunskaparens intresse för ett visst ämne. För att det ska bli möjligt att 
utifrån empiri få svar krävs att problemet konkretiseras, vilket enligt Jacobsen är 
bland de mest tidskrävande och svåraste delarna av processen. 40  Vi finner ingen 
anledning att inte hålla med efter det att vår första fas tagit betydligt fler veckor 
än planerat.  
 
I vår problemdiskussion har vi ständigt, under undersökningsprocessen, försökt 
att utvecklat och operationaliserat vårt inledande problemområde. Vi har inte 
utgått från någon hypotes annat än att vi tror oss finna problem som är värda 
närmare uppmärksamhet. Val av ämne är intern kontroll och dess funktion inom 
universitetet.  
 
Ett ämne eller problemställning kan brytas ner till mindre komponenter: variabler, 
värden och undersökningsenheter. Det är värdena som kopplar samman variabler 
med enheterna och skapar samband. En problemställning kan också vara mer klar 
eller oklar i de olika komponenterna. 41  
 
Huruvida det är en beskrivande eller förklarande problemställning beror på graden 
av samband, vanligtvis kausala sådana. En beskrivande frågeställning svarar på 
frågor som var, hur eller vilka medan förklarande vill svara på frågan varför.42 
Vår frågeställning har en klart beskrivande prägel som avgränsar sig i tid och rum 
och inte gör anspråk på att i första hand förklara orsakssamband. Inte heller gör 
den anspråk på att kunna ge generaliserbara slutsatser.  
 
Krav på problemformuleringen brukar delas upp i tre delar. Den ska vara 
spännande, enkel och fruktbar.43 Vi har valt det ämne som vi tycker är intressant 
och också spännande. I livet är det oftast det enkla som är svårast, detsamma 
gäller även vår problemformulering. Vad vi från början trodde var enkelt visade 
sig snart bli mer en komplicerat. Dock har det under resans gång visats sig var den 
normala upplevelsen i en process av detta slag. Fruktbarheten, ställer två krav: 
möjlighet och kunskapsgenerering.  Kunskapsgenerering bygger vidare på tidiga-
re kunskap.  

2.3.3 Undersökningsupplägg  

 
Utifrån problemställning gör vi vårt val av undersökningsupplägg. Det finns 
många olika varianter och valet av upplägg får stora konsekvenser för under-
sökningens giltighet och tillförlitlighet. Man kan skilja på två olika dimensioner - 
bredd eller djup och beskrivande eller förklarande.  
 
Intensiv (djup) eller extensiv (bred) uppläggning handlar om två förhållanden. 
Hur vi närmar oss det fenomen vi vill studera (variabeln) har med djupet att göra 

                                                 
40 Jacobsen (2002), s 65. 
41 Ibid. s 67f. 
42 Ibid. s 74. 
43 Ibid. s 82. 
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och antal undersökningsenheter har med bredden. Detta kan illustreras i ett dia-
gram på två axlar. I princip finns det ingen motsättning mellan djup och bredd, 
däremot är det i praktiken kostnadskrävande att göra undersökningar på djupet 
pga av att det tar lång tid att samla in data och att den är så detaljerad och 
nyanserad att analysarbete blir mycket krävande. Det ”ideala” undersöknings-
upplägget med många enheter och många variabler upplevs av resursmässiga skäl 
omöjlig. Den intensiva uppläggningen går på djupet med få antal enheter, vilket är 
vanligt bl.a. inom psykologin. Syftet är vanligtvis att få en så detaljerad och 
nyanserad bild som möjligt av ett visst fenomen, händelse eller situation.  I en 
extensiv uppläggning även kallad urvalsundersökning är enheterna många, kanske 
upp tusen personer och den är vanlig i exempelvis opinionsmätningar. För att få 
en högre generaliserbarhet är det viktigt att många enheter undersöks med få mer 
generella variabler, vilket leder till att individuella nyanser försvinner.44  Genom 
att kombinera de två uppläggningarna (designtriangulering) kan man komma 
närmare ”idealet” för såväl relevans som generaliserbarhet.45 
 
För vår problemformulering lämpar sig en djup, intensiv, undersökningsupplägg 
klart bäst. Varpå vi inte närmare går in på den extensiva uppläggningen. Relevans 
i data är viktigare än att kunna göra generaliseringar, då fenomenet i övrigt är 
mångtydigt och komplext. 
 
När man går in på djupet kan man göra det av två anledningar. Antingen vill man 
få fram så många nyanser om ett fenomen som möjligt, eller så vill man få så stor 
förståelse i förhållandet mellan undersökningsenhet och dess omgivning (kontext) 
som möjligt.  
 
För Fallstudier som avgränsas i tid och rum kan avgränsningen göra att undersök-
ningsenheten kan ses i olika nivåer. Den lägsta nivån på enhet är den enskilda 
individen, vilket samhällsvetenskapare sällan är intresserad att studera. Exem-
pelvis på olika nivåer kan ett universitet enkelt illustrera. Universitetet är en 
kollektiv enhet som består av förvaltning, fakulteter, institutioner och studenter.46  
 
Ibland kan det vara intressant att göra jämförelser mellan olika fall, flerfallsstudie. 
Dessa består vanligtvis av två till tre fall och används då man i högre grad vill 
kunna göra orsaksförklaringar eller vill säga något mer generellt om fenomenet.47 
 
Beskrivande eller förklarande utformning beror främst på problemformuleringen. 
Gränsen är inte heller här helt klar, ofta kan båda inslagen finnas i viss utsträck-
ning. I beskrivande utformning är det främst förhållandet till tiden som är viktig. 
Är tidpunkten som studien omfattar given heter det tvärsnittsstudie men är det en 
utveckling över tiden kallas det tidsseriestudie, kohortstudie eller panelstudie. 48 
 
Kausala samband är ett omstritt ämne inom samhällsvetenskapen. Eftersom det 
inte finns strikt lagbundenhet inom denna vetenskap, som de i den naturveten-
skapliga bemärkelsen, får inte kausalitetsbegreppet samma innebörd. Inom 
samhällsvetenskapen beskrivs orsakssambanden snarare i termer av sannolikheter, 
vilket är ett mindre strängt krav och regelmässighet är ett bättre ideal än 

                                                 
44 Jacobsen (2002), s 92 ff. 
45 Ibid. s 105. 
46 Ibid. s 95 f. 
47 Ibid. s 104. 
48 Ibid. s 107. 
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lagbundenhet. För att man ska kunna uttala sig om kausalitet i denna bemärkelse 
måste tre villkor vara uppfyllde. 1) Samvariation mellan orsak och verkan ska 
råda, 2) orsak måste komma före verkan med inte allt för lång tid, och 3) man 
måste ha kontroll över andra relevanta faktorer.49  
 
I denna undersökning gör vi inte anspråk på att hitta kausala samband. Självklart 
så förekommer det i diskussionen även inslag av sambands – och orsaksförkla-
ringar. Vi gör ej närmare förklaring på olika metoder för förklaringsbaserad 
undersökningsplan här.  
 
Då vi lägger tonvikten på att i detalj beskriva hur begreppet internkontroll kan 
uppfattas och hanteras på ett universitet, på institutionsnivå, för att öka förståelsen 
har vi lämpligen fallstudiebaserad undersökningsplan som är intensiv och 
deskriptiv. 

2.3.4 Metodansats - kvalitativ eller kvantitativ?  

 
Om man har en kvalitativ eller kvantitativ ansats har med vilken slags data som 
man ska samla in. Som två ytterligheter brukar vetenskapsmetoderna tala om 
kvalitativ och kvantitativ data, eller enklare beskrivet – tal (siffror) eller ord. Även 
här tvista de lärde om vad som är att föredra och vad som menas med begreppen. 
Inom statistiken beskrivs kvantitativa variabler som en som (ursprungligen) kan 
anta ett numeriskt värde, ex ålder, längd och inkomst. Kvalitativ variabeln är då 
icke-numerisk50. Enligt Jacobsen51 räcker det att man har överskådliga variabler 
som har värden som kan indelas i tal för att få en kvantitativ ansats. Här kommer 
exempelvis attitydskalor in.  
 
De stora skillnaderna mellan de olika ansatserna ligger i graden av öppenhet. Den 
kvalitativa ansatsen anses mer öppen, flexibel och mer anpassningsbar. Gränserna 
mellan undersöknings- processens olika delar blir lätt oklara då den kvalitativa 
ansatsen mer blir en interaktiv process som utvecklas vart efter data samlas in. 
Nyanserad data med hög intern giltighet och närhet till undersökningsenheten är 
några fördelar.52 När det handlar om tolkning och förståelse är den kvalitativa 
ansatsen mest lämplig. En kvantitativ ansats är lämplig då problemformuleringen 
är klar och man har en bred, extensiv undersökningsplan. Det ger en högre gene-
raliserbarhet med hög extern giltighet och möjlighet att se variationer och sam-
band mellan variabler. En kvantitativ ansats är mindre öppen för omprövning och 
har tydligare struktur och en klarare start och slutpunkt.53 I en enkätundersökning 
räknar man exempelvis antal fenomen genom att kartlägga deras utbredning54.  
 
Gränsen mellan kvalitativ och kvantitativ är alltså inte helt klar och det är heller 
inte möjligt att till 100 procent, för att utrycka sig kvantitativt, vara helt kvan-
titativ, då det alltid finns inslag av tolkningar i slutsatserna. Det finns heller inget 

                                                 
49 Jacobsen (2002), 117 ff. 
50 Dahmström (2005), s 25.  
51 Jacobsen (2002), s 140. 
52 Ibid. s 140 ff. 
53 Ibid. s 146 f. 
54 Johannessen, Tufte (2003), s 21. 
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motsatsförhållande ansatserna emellan utan snarare kan de komplettera varandra 
vilket kan utgöra en ideal ansats.55 
 
Då vi i vår uppsats har en intensiv och deskriptiv utformning, där vi vill skapa en 
större förståelse för vad begreppet intern kontroll betyder för universitetsvärlden, 
är den kvalitativa och mer öppna ansatsen att föredra.  
 
Primärdata kommer direkt från undersökningsenheten till kunskaparen. Det kan 
utgöras av intervjuer, besvarade frågeformulär och observationer. Sekundärdata är 
information som någon annan först bearbetat på något sätt, exempelvis årsredo-
visningar, texter och statistik. Det är extra viktigt att vara källkritisk när primär-
data används. Oftast är det värdefullt att använd båda typer av data, de kan styrka 
och stödja varandra.56 
 
Vi har inledningsvis insamlat sekundärdata i form av olika styrdokument, ana-
lyser och rapporter för att utifrån en mer samlad bild och bättre förståelse utforma 
underlag för att vidare samla in primärdata i form av intervjuer. 

2.3.5 Att samla information  

Metoder för datainsamling för kvalitativ ansatser, som Jacobsen tar upp, är inter-
vjuer, gruppintervjuer och dokumentsundersökningar.  
 
Olika metoder ger olika giltighet och tillförlitlighet beroende på vilken problem-
ställning man ursprungligen har. Öppen individuell intervju passar bäst under 
förutsättningarna när relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade av vad 
individen säger och när vi vill vete hur individen tolkar eller lägger mening i ett 
speciellt fenomen.57 En intervju kan vara mer eller mindre öppen eller struk-
turerad. En helt öppen intervju saknar intervjuguide, ordningsföljd och fasta 
svarsalternativ medan en helt strukturerad intervju har frågor i viss ordning med 
fasta svarsalternativ. Även om man vill åt enskilda aspekter är det lämpligt att 
även i en öppen intervju ha en viss förstruktur, anledningen är bland annat att data 
annars blir svåranalyserad.58 
 
Då våra förutsättningar, kanske främst den senaste, väl passar in på vår problem-
ställning har vi valt att göra mer öppna intervjuer med mindre utformad struktur. 
Vi har haft ett tema, inledande frågor och planerade följdfrågor. Våra underlag för 
intervjun lämnas som bilaga. Vi har genomfört intervjuerna ansikte mot ansikte på 
respektive respondents arbetsplats och avsikten med intervjun har vi öppet fram-
hållit. Under intervjun har vi båda varit närvarande och fört anteckningar, vi har 
även spelat in hela intervjuerna på ljudfil (Mp3-spelare har använts). Efter 
intervjuerna har vi var och en sammanställt våra anteckningar och jämfört med 
ljudfilen och varandra. Längden på intervjuerna har varit mellan 30 min till 90 
minuter. 
 
Dokumentsundersökning är lämpligt när det är omöjligt att samla in primärdata, 
när vi vill veta hur andra tolkat en viss situation eller händelse eller när vi vill veta 

                                                 
 
56 Jacobsen (2002), s 152. 
57 Ibid. s 160. 
58 Ibid. s 162 ff. 
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vad andra sagt eller gjort. Dokument är sekundärdata som består av andra 
individers insamlade data och de är ofta skräddarsydda för ett visst ändamål.59  
 
Vi har under hela processen samlat in, granskat och analyserat olika typer av 
dokumentation. Eftersom temat är intern kontroll på institutionsnivå har vi sökt 
efter relevanta dokument främst från universitetens internrevisor, då dennes 
uppgift är att granskad förekomsten och effektiviteten av de interna kontrollerna 
på universitetet som helhet.  

2.3.6 Urval av enheter  

Jacobsen beskriver urvalsprocessen i flera olika steg och olika urvalskriterium60. I 
stället för att redogöra för alla olika alternativ - tar vi endast upp och beskriver hur 
urvalsprocess sett ut för arbetet. 
 
När vi valt undersökningsenhet har vi utgått från de universitet och högskolor som 
lyder under förordning (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter 
m.fl. Detta är ett strategiskt urval då regeringen ansett att dessa enheters interna 
kontroll är större betydelse. Av dessa har vi sedan valt ut de universitet som har 
en samhällsvetenskaplig fakultet för att få viss jämförbarhet mellan enheterna. 
Dessa är universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Linköping och 
Umeå. Med dessa enheter har en granskning av dokument gjorts. Dessa urval har 
gjorts på förstahandskällor i form av revisionsplan och revisionsrapporter utförda 
av internrevisorn. Källorna är både offentliga och institutionella.  
 
För vår intervjustudie har vi av bekvämlighetsskäl valt stockholmsuniversitet för 
att komma djupare ner i vårt tema. Här har vi valt att fråga några slumpmässigt 
utvalda institutioner. Av alla tillfrågade institutioner är det tre prefekter som 
tackat jag till medverkan. Att vi valt att tillfråga prefekterna beror på att det är 
dem som tillsammans men institutionsstyrelsen har det högsta ansvaret för 
verksamheten och tillika över den egna intern kontrollen. Vi har även valt att 
intervjua Stockholms universitets internrevisor för att ytterligare få djup i ämnet. 
Internrevisionen ska övervaka att den interna kontrollen finns och är effektiv. 
Internrevisorn ska även bidra till att stödja och utveckla system för intern kontroll 
och styrning. 
 
De dokument vi granskat är främst från institutionella källor då vår fokus legat på 
en kollektiv enhet/enheter. Vi har valt att titta på de olika myndigheternas 
webbsida och letat efter viktiga styrdokument och rapporter. Även på universi-
tetens webbsidor har vi sökt material. Eftersom det varit stor variation mellan de 
olika enheterna har vårt urvalsförfarande delvis varit utifrån ett bekvämlighets-
kriterium men för viktigare dokument har vi ibland behövt kontakta universiteten 
och då fått de dokument vi sökt, varpå det främst kan ses som teoretiskt urval. 
Dokumenten är främst från förstahandskälla. 
 

                                                 
59 Jacobsen (2002), s 185. 
60 Ibid. s 195-211. 
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2.3.7 Analys av data och tolkning av resultaten 

 
Att analysera data handlar om att reducera komplexitet genom att förenkla och 
strukturera, detta för att få en överblick över studiens data. En analys av kvalitativ 
data består främst av tre olika ting:  
• beskrivning  
• systematisering och kategorisering samt 
• kombination 
Först ska upplysningar (data) få en grundlig och detaljerad beskrivning, utan att 
färgas av författarnas egen syn. Allt av data insamling ska dokumenteras. Nästa 
fas är att systematisera och reducera den mer oöverskådliga informationen. 
Genom att kategorisera genomförs en sållning och förenkling av informationen. 
Som tredje steg i analysen kan man nu fortsätta med att tolka data genom att leta 
efter meningar och orsaker. Arbetet kan liknas vid en uppåtgående spiral där 
forskaren pendlar mellan att beskriva, kategorisera och tolka data för att till slut få 
fram en rapport. 61 
 
Vi har under intervjuerna spelat in samtidigt som vi har skrivit anteckningar. 
Därefter har intervjuerna sammanställts med hjälp av ljudfil och anteckningar. 
Data har sedan kategoriserats och systematiserats för att, utifrån valda teorier, 
underlätta analysen. Främst innan intervjuerna har data i form av dokument 
granskats och analyserats löpande. Allt vi gjort har dokumenterats och dagbok har 
förts med enklare anteckningar på idéer och andra viktiga fakta. Data har konti-
nuerligt teoretiskt kommenterats. Citat har använts för att illustrera och ge liv åt 
data och analys. Vi har under hela studiens gång arbetat efter den hermeneutiska 
spiralen och pendlat mellan enskilda delar och helheter för att öka förståelsen för 
fenomenet. Detta har medfört att arbetet hela tiden pendlat mellan datainsamling 
och analys i en iterativ process. I undersökningens slutskede har utfallet av denna 
process sammanfattats i ett eget kapitel med analys och slutsats. 

2.3.8 Metodkritik och kvalitet i studien  

 
Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning i en kvalitativ undersökning är lika 
viktig som i en kvantitativ undersökning men de vanligaste kriterierna är validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet får en annan innebörd då de används inom 
fallstudiebaserad forskning62. Validitet, betyder att man fångat in det man söker, 
och är ett mycket centralt kriterium inom den fallstudiebaserade forskningen. 
Reliabilitet har med huruvida samma studie som upprepas kan få liknande 
resultat. Hög reliabilitet är därför svårt at få i en studie av komplexa fenomen. 
Som polis, intelligenstest eller ”validitetertskrycka” är andra värd fulla uppgifter 
som reliabiliteten kan ha i en kvantitativ studie, enligt Gummesson. Generaliser-
barheten har med huruvida resultatet kan överföras på andra objekt än på det 
studerade. Forskningens uppgift är att i alla fall viss mån uppfylla generaliser-
barhetskriteriet, och det är då viktigt att redogöra för huruvida det uppfylls.63  
 

                                                 
61 Jacobsen (2002), s 216 f. 
62 Gummerson (2004), s 134.  
63 Ibid. s 135. 



 23

För att bedöma kvaliteten i denna uppsats har vi valt att använda oss av en öppen 
beskrivning av de olika delarna som vi anser mest betydelsefulla, detta med ut-
gångspunkt från vald metod och omfattning på studien. Delar av Gummerssons 
checklista64som presenteras i Kunskapande metoder har används som vägledning.  
 
För att säkra kvaliteten har vi, genom att föra dagbok med anteckningar, hela 
tiden dokumenterat vårt sätt att arbeta med studien. Trots det har vi inte lyckats 
fånga in hela den komplicerade process som en kvalitativ ansats innebär. Genom 
att lägga ner mycket tid på att skaffa oss förståelse för de fenomen vi har under-
sökt har vi försökt att uppnå en så hög validitet som möjligt. Internkontroll och 
regler för universitetens verksamhet är mycket omfattande och det finns risk att vi 
förbisett information som kan ha varit avgörande för vårt resultat. Medvetenhet 
och reflektion har genomsyrat vår process. 
 
Målet med vår datainsamling har främst varit att nå kunskap på djupet, därför har 
vi intervjuat få men, för den interna kontrollen, mycket betydelsefulla personer. 
Om vi hade intervjuat andra personer på andra institutioner eller universitet hade 
vi inte fått samma svar. Vi har båda deltagit vid samtliga intervjuer och dessutom 
spelat in samtalen på en ljudfil, för att i efterhand kunna göra en grundlig 
genomgång av materialet. Detta för att dels eliminera risken för missförstånd och 
dels för att få korrekta citat. Trots detta finns det osäkerhet huruvida vi tolkat 
respondenterna rätt. För att minska osäkerheten av missförstånd och med respekt 
för respondenterna, har vi skickat ut sammanfattningar av intervjuerna till 
samtliga intervjuade för att ge dem en möjlighet att bedöma vår tolkning och 
lämna synpunkter på vår framställning. Att vi använt ljudinspelning kan också ha 
påverkat respondenterna att lämna information som varit annorlunda om inspel-
ning inte används. Då samtliga respondenter kommer från universitetsmiljön och 
har en ökad förståelse för metoden tror vi att effekterna av inspelningen är 
mindre.  
 
I vår intervju har vi använt frågor som lett in respondenten på vårt ämne. Om 
dessa frågor formulerats annorlunda kan också svaren ha blivit annorlunda. 
Dessutom kan respondenterna ha uppfattat vissa frågor ledande. Detta har vi 
aktivt försökt att motverka genom medvetenhet, reflektion och att vara så 
värdeneutrala som möjligt. I urvalet av respondenter och dokument har det varit 
främst haft teoretiska grund, men tillgängligheten har även haft betydelse varpå 
urvalsförfarandet till viss del grundat sig på bekvämlighet.  
 
Vi har pendlat mellan olika nivåer och enheter och avser inte att undersökningen 
som helhet är generaliserbar till alla universitet och institutioner, men vissa delar 
kan med större sannolikhet även gälla andra enheter än de som studerats. Genom 
att öppet beskriva studiens tillvägagångssätt och vårt egen synsätt möjliggör vi för 
läsaren av rapporten att själv bedöma graden av generaliserbarhet i de olika 
delarna.  

                                                 
64 Gummerson (2004), s 136. 
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Intern giltighet (validitet): 
• Har vi mätt det som vi skulle mäta? 
• Har vi grund för våra slutsatser? 
Extern giltighet (generaliserbarhet): 
• I vilken grad utifrån våra resultat kan  
            vi generalisera? 
Tillförlitlighet (reliabilitet): 
• I vilken grad kan vår metod och analys 
            ha orsakat resultaten? 
 
Under forskningsprocessens slutskede har vi funnit data inom området som skulle 
ha gett denna studie ytterligare betydelsefullt värde, dock har tidsbegränsningen 
satt stop för att fortsätta med att utvidga arbetet. Detta har medfört en svårighet 
med att avgränsa området såväl i tid som i omfång. I det teoretiska ramverket vi 
använder med agent och principalteorin finns inneboende antaganden som är mer 
eller mindre orealistiska. 

Undersökningens 
totala giltighet 
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3 Litteratur och teoretiska ramverk 

I detta teoriavsnitt kommer de teorier och modeller vi använt för att öka förståel-
sen för hur användarna tolkar och använder intern kontroll. För att öka vår 
förståelse försöker vi se helheten av området och dess delar. Till en början 
beskrivs universitetens institutionalia, lagar och förordningar och vidare kommer 
New Public Management att ge oss ett historiskt perspektiv på hur den statliga 
verksamheten förändrats och blivit mer blivit lik den privata. Centralt inom 
teorierna om intern kontroll är agentteorin. Sedan följer en genomgång av intern 
kontroll utifrån ett mer praktiskt perspektiv. Där kommer COSO-modellen, ett 
ramverk för intern kontroll, att beskrivas närmare. 
 

3.1 Universitetens institutionalia, lagar och 
förordningar 

 
Ett universitet är en stor statlig organisation som omfattas av mängd olika regler, 
förordningar och institutionell påverkan. Enligt en statlig undersökning65 från 
2002 finns det långt över 200 lagar som reglerar den statliga tillsynen. För att 
sätta in läsaren i universitetets organisation och kontext redogör vi här kortfattat 
hur strukturen ser ut, i synnerhet utifrån vad som är väsentligt för vårt 
problemområde.  

3.1.1 Universitetets yttre ramar 

Högskolor och universitet är i Sverige egna myndigheter som direkt lyder under 
regeringen. 14 universitet och 22 högskolor har statlig huvudman med uppgift att 
anordna ”utbildning som vilar på veteskaplig eller konstnärlig grund och 
beprövad erfarenhet”66  
 
För att styra en myndighet finns generella regelverk om ekonomisk styrning och 
myndigheternas befogenheter och ansvar. Förutsättningarna och de yttre ramarna 
för den enskilda myndighetens verksamhet beslutas av regeringen genom dels 
regleringsbrev och dels förordningar67.  
 
Det årliga regleringsbrevet, som är det viktigaste styrdokumentet för myndigheter, 
anger vilka mål som ska uppnås, med vilka förutsättningar och vilka medel som 
tilldelats. Regleringsbreven uppföljs genom en återrapportering i myndighetens 
årsredovisning.  
 

                                                 
65 Tarschys, (2002), s 10. 
66 http://www.sweden.gov.se. 
67 Ibid. 
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Högskolelagen ger de grundläggande bestämmelserna för statliga universitet och 
högskolor. Högskoleförordningen har direkt anknytning till Högskolelagen men 
är mer detaljerad i sak.  
 
Högskoleverkat (HSV), ekonomistyrningsverket (ESV), och Riksrevisorerna är de 
myndigheter som har det största ansvaret för att övervaka att universitet och 
högskolor bedrivs effektivt och rätt. 
 
Högskoleverket är en central myndighet som har till uppgift att bl.a. granska 
kvaliteten på högre utbildning, bevaka studenters rättssäkerhet och utreda och 
analysera högskolesystemet. Även att uppmuntra, informera och stödja utveck-
lingen hör till huvuduppdraget.68  
 
Ekonomistyrningsverket är en central förvaltningsmyndighet som har till huvud-
uppgift att utveckla ekonomisk styrning för statens myndigheter för effektivt 
utnyttjande av skattemedel.69 I instruktionerna från finansdepartementet (SFS 
2003:884) står bland annat att ESV ska ” utveckla och förvalta regelverk och 
metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten.”, att 
ESV ska utformas ekonomisk rapportering och dess dokumentation och att 
utveckla och samordna den statliga revisionen.  
 
I Ekonomistyrningshandboken70 finns olika författningar och allmänna råd om 
ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet. När det gäller regler 
för att säkerställa kvaliteten för den interna kontrollen på universitet är det främst 
förordning (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. som är 
viktig. Även förvaltnings- och redovisningsföreskrifter och råd har stor betydelse 
för hur den interna kontrollen är utformad och redovisad.  
 
Riksrevisionen ingår i riksdagens kontrollmakt med uppgift att främst oberoende 
granska hela den statliga verksamheten med såväl redovisning som effektivitet, 
för att förbättra resursanvändningen.71  

3.1.2 Organisationsschemat på Stockholms Universitet 

För att bättre förstå hur systemet för de interna kontrollerna är utformade visas här 
hur universitetets organisation kan se ur, rent schematiskt.  

                                                 
68 http://www.hsv.se. 
69 http://www.esv.se. 
70 EA-boken, (2006). 
71 http://www.riksrevisionen.se. 
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Figur 1: Stockholms universitets organisationsschema. Källa: Stockholms Universitets hemsida 
(2006)   
 
Vid Stockholms universitet finns 75 institutioner/motsvarande inom de huma-
nistiska, juridiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna72 
där den Samhällsvetenskapliga fakulteten har ansvar för14 institutioner. Vid 
institutionerna bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning. 73 För 
införandet av den interna kontrollen och styrningen på universitetet ansvarar 
universitetsledningen. I samband med att ansvar och beslutsrätt delegeras krävs 
att det finns system för god intern kontroll som möjliggör att även ledningen för 
fakulteter respektive institutioner kan säkerställa att verksamheten bedrivs säkert 
och effektivt.  

3.1.3 Förordning om intern revision vid statliga myndigheter  

 
Den förordning eller lag som talar som direkt kopplar till internrevision av 
offentliga myndigheter är Förordning (1995:686) om intern revision vid statliga 
myndigheter m.fl. Enligt 1§, ska denna förordning tillämpas på bland andra 
Stockholms universitet och universiteten i Umeå, Lindköping, Lund, Göteborg 
och Uppsala omfattas också. 
 
Vidare framgår det av 3§ att myndighet som omfattas av förordningen skall 
”inrätta intern revision som skall ledas av en chef” och ”omfatta all verksamhet 
som myndigheten bedriver eller ansvarar för.”  Den interna revisionen skall avse 
självständig granskning av universitetens interna styrning, kontroll samt hur man 
fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter. ”Revisionen ska bedrivas 

                                                 
72 http://www.su.se/institutioner. 
73 http://www.samfak.su.se. 
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enighet god intern revisionssed.” Andra uppdrag får utföras om det inte strider 
mot god sed och inte hindrar internrevisionen.(4§)  
 
En revisionsplan skall upprättas vilket myndighetens styrelse ska beslutar om. 
Planen i fråga grundas på en analys av risken för väsentliga fel i den granskade 
verksamheten, vilken är genomförd av internrevisionen, och innan beslut fattas 
om revisionsplanen ska samråd med Riksrevisionen ske (5§). 
 

3.2 New public management och förändringen av den 
offentliga styrningen och kontrollen 

 
Under 1980-talet växte en ny doktrin fram med hjälp av New Public Management 
(NPM). Det blev aktuellt när några av OECD-länderna förändrade synen på hur 
den offentliga sektorn skulle utforma sin redovisning. Man ville förena nyare 
offentliga redovisningsmöjligheter med organisatorisk effektivitet.74 Det fanns 
initiativ från flera håll, både nationellt och internationellt att inom den offentliga 
sektorns ledande och kontroll visa ekonomi och effektivitet 75. Jämfört med den 
privata sektorn ansågs den offentliga vara oekonomisk och ineffektiv, speciellt 
efter sent 1970-tal och tidigt 1980-tal efter kraftiga effekter på samhällsekonomin. 
Denna syn anses vara grunder och effekter till upptakten av NPM76. Termen 
beskriver Almqvist (2004) som en paraplyterm som kan karaktärisera föränd-
ringen; ”Av ett kluster av idéer, lånade från den privata sektorns begrepps 
apparat, försöker man få dessa att täcka det naturliga tänkandet av den naturliga 
offentliga verksamheten”77  
 
 
Transformeringen kom först att benämnas som “Manageralism”, vilket av vissa 
beskrivs som “lösningen” på den offentliga sektorns problem78 och definieras likt 
ett resultat orienterat system av statlig styrning genom processer av besluts-
fattande, designat för att tåla stort utrymme men också större ansvar för 
användarna. 79 Det har sedan 1970-talet talats i den offentliga sektorn i företags-
ekonomiska termer. Begreppet ”Manageralism” beskrev inte bara transformering-
en utav metoder i den privata sektorn till den offentliga, utan det var något mera. 
Det innebar nya tillvägagångssätt att rent politiskt styra. ”Manageralism” bestod 
av element vilka även beskrev hur mera komplext det nu började bli inom de 
offentliga verksamheterna eftersom det ställdes högre krav av ansvar, för eko-
nomiska som för sociala delar av samhället.80 Statens tankar fortsatte även till den 
tro att offentlig service, såsom utbildning, kunde styras som vilket kriterium som 
helst som hamnar under ekonomiska ramar. Det skulle kunna sammanfattas som 
att mekanismerna nu svarar för att de ”starka” enheterna i samhället (som staten 

                                                 
74 Hood (1995), s 94. 
75 Power (1996), s 291.   
76 Modell (2005), s 3ff. 
77 Almqvist (2004), s 10ff. 
78 Farsimadan (2001), s 85 ff. 
79 Milliken, Colohan (2004), s 20. 
80 Farsimadan (2001),  s 86. 
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sköter, skola eller myndigheter) överlever medan de ”svagas” öde möter ett slut. 81  
Detta kunde generellt avspeglas i samhället under denna tid.  
 
Detta var kritiken mot tidigare styrande, att slå ut sådan verksamhet som inte är 
effektiv eller möjlig att mäta. Därav framtagandet av det som kallas New Public 
Management, för att nu se den offentliga sektorn i form av privata sektorns 
begrepp och synvinklar, för att se tecken på en mer effektivitet och därav starkare 
ekonomi. Det beskrivs som en kulturskiftning inom politik, vilket innebar:  
• En förändring från att utgå från policys till att istället utgå från styrande 
• Bytt från en traditionellt byråkratiskt struktur till mer företags struktur  
• En stark tro på ”cost-cutting” 82 
 
I Treasury’s White Paper sa man att NPM gav”Better accounting for the tax-
payers’ money”.83 
 
Grunden i skiftet inom delar av den offentliga verksamheten är sökandet efter mer 
avkastning på befolknings ”investeringar” i samhället. Trycket ökade i efterfrågan 
om en mer kontrollerad ekonomi och en högre effektivitet vilket kunde skådas av 
individer. Trycket har funnits speciellt inom högre utbildning och forskning.84 Då 
möjligheterna för ett utvecklande av den nya offentliga styrningsmetoden, förän-
dras revisionsmöjligheter för att bemöta den nya efterfrågan av redovisad 
ekonomi samt effektivitet av samhället. Att leda och styra privata respektive 
offentliga verksamheter har sina likheter samt olikheter. Målen med verksam-
heterna är av olika karaktärer, att man till exempel med privata verksamheter ska 
nå ekonomiska mål som ska ge en sorts vinst medan i en offentlig verksamhet når 
mål och resultat som eftersträvas i samhället. Synen har dock ändrats vad gäller 
just hur verksamheterna styrs. Ser man tillbaka i tiden har den offentliga verksam-
hetsstyrningen och redovisningen varit styrda på ett statligt och kommunalt syns-
ätt där resultaten ger svar på vilka inte liknat den privata näringsverksamheten.  
 
På individen kunde man se nya vinklar än tidigare. Tjänsterna var av mer kund-
anpassad art numera och man mätte ifrån statens håll kundbeteende samt 
kundnöjdhet. Därav mer effekter av det som uppkom genom manegeralism. I och 
med att kunderna, individerna, i samhället efterfrågade nya typer av tjänster 
uppstod en konkurrensmarknad för verksamheterna också inom staten. Kund-
anpassningen och konkurrensen för verksamheterna gjorde att man hade mer och 
mer sökande av kostnadseffektivitet för att kunna överleva. 85 
 
Det var enligt Almqvist 86fyra olika diskurser som främst bidrog till uppkomsten 
av NPM. 
• ”Habitat loss”. Framväxten av informationsteknologin bidrog till att det gamla 

systemet självdog. 
• Fiskal återhållsamhet, mer knappa resurser som följd av att statens finanser 

försämrats.  

                                                 
81 Milliken, Colohan (2004), s 383. 
82 Cost-Cutting betyder  nedskärning av kostnader vid en direkt översättning. 
83 Milliken, Colohan (2004), s 383. 
84 Power (1996), s 295. 

85 Farsimadan (2001), s 91ff. 

86 Almqvist, Föreläsning 2005-03-21. 
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• ”New Right-idéer”, en politisk nyliberalism som var en attack mot den 
offentliga verksamheten som ansågs bidra till ökad byråkratisering och inte 
uppfyllde sitt syfte med att tillgodose medborgarnas önskemål. 

• ”Accountability”, ansvarsutkrävning utifrån skattebetalarnas perspektiv. 
 
I det gamla systemet87 bestod i att särskilja den offentliga verksamheten från den 
privata och att motverka korruption med regler. NPM blev en attack mot detta 
system och fokus låg på att styrningen skulle var mer målinriktat.  
 
Sammanfattningsvis, i punktform, handlar NPM om: 
• Bättre effektivitet 
• Målstyrning 
• Bättre styrning och uppföljning 
• Privatisering 
• Marknadisering 
• Anbudsupphandling i konkurrens 
• Mer värde för pengarna 
• Decentralisering 
 
De organisatoriska förändringarna i punktform88:  
• Från offentlig till privat.  
• Från hierarkiskt till kontrakt.  
• Från styrning med resurser till styrning av prestationer och effekter.  
• Från regelstyrning till målstyrning.  
• Från viss mätning till mer mätning i styrningen. 
• Från centraliserad struktur till decentraliserad.  
 
Effekterna kunde ses på vågen av New Public Management har skapat fler 
konsultuppdrag för de fyra stora revisionsbyråerna. Det nya synsättet för 
offentliga verksamheter, initiativet till mer styrande och kontrollerande tillväga-
gångssätt för redovisandet av en klar bild av avdelningars ekonomi och effek-
tivitet89. Detta innebär dock att revisorns roll, enligt Beneviste (1973), kan 
uppfattas komplext när förändringar sker på detta sätt. Den institutionella miljön 
för revisorn ger inverkan och formar komplexiteten, med vad rollen som revisor 
innebär. Att revisorns språk och arbetsmetoder fortfarande är något som formas 
kontinuerligt i den institutionella miljön följer dessa med i förändringar.    
 
Beneviste (1973) menar att ”det är naturligt att språket av experter, det vill säga 
problem, mått samt andra funderingar av olika slag är beskrivet i ett fackspråk, 
vilket implementeras av förmånstagare och ska inte drabba någon annan” 90 Det 
kan dock innebära i detta fall att revisorerna kan bli de som författar nya begrepp 
och policys.  
 
I en empirisk studie på Stockholm stad har effekterna av NPM varierat i stor grad. 
Ett problem har varit styrning med kontrakt och mål. Detta förutsätter att det finns 
tydliga mål och kontrakt som är utformade så att mätning och uppföljning av 
verksamheten kan göras. Uppföljningsverktyg och mått har saknats och fokus har 

                                                 
87 PPA, Progressiv public administration 
88 Almqvist, Föreläsning 2005-03-21. 
89  Power (1996), s 295. 

90 Beneviste (1973), s 131. 
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varit på mer otydliga mål. Den offentliga verksamhetens särart försvårar fram-
tagandet av sådana mål och mått. Detta gör även decentraliseringen problematisk 
då den måste kombineras med målstyrning.  
 
Ett annat problem har varit att man ”under ytan” ibland ”kört på i gamla hjulspår” 
och även fortfarande varit hårt centraltstyrande, vilket lett till dubbla budskap och 
osäkerhet samt att man hållit fast vid funktionsindelning.  
 
Inom New Public Management är den interna kontrollen ett viktigt verktyg för att 
uppnå och kontrollera att utvecklingen av organisationen går i önskad riktning. 
Som ett led i ökad decentralisering och kontraktsstyrning har rapportering och 
uppföljning fått en större betydelse. 

3.3 Agentteorin  

 
Modernistiska styrnings- och kontrollteorier utgår från antagandet att människor 
har olika anledningar för att medverka i en organisation. Däri uppstår problemet 
med att säkerställa att olika intressen inte hindrar organisationen att uppnå sitt 
eget mål. Det är då logiskt att styrning och kontroll utövas av ledning och chefer 
för att minimera de egoistiska intressena och gynna organisationens intressen. 91 
Agentteorin är en av de mest använda teorierna inom detta område och den kallas 
även principal/agentteorin. Teorier om intern kontroll har sin grund i det 
agentteoretiska ramverket. 
 
Närhelst en överenskommelse uppkommer mellan två parter, explicit eller 
implicit, där den ena ska utföra ett uppdrag till den andre uppstår en principal-
/agent relation. Det kan vara mellan ägare och styrelse, arbetsgivare och arbets-
tagare eller mellan regering och myndigheter, för att välja några exempel. Det 
problem som skapas i en principal/agentrelation har sin utgångspunkt i att 
människor kan producera mer om de samarbetar.92  
 
Risken att agenten (uppdragstagaren) handlar i eget intresse till före principalens 
(uppdragsgivaren) är agentproblemets kärna. För att säkerställa att principalen 
skyddas är agentteorin på olika sätt inriktad att kontrollera agentens egennyttiga 
beteende. Genom kontrakt med specificerade åtgärder och belöningar kan 
principalen, för ett överenskommet pris, få agentens intressen mer att samman-
falla med deras egna.93  
 
Kontrakt mellan två parter är inte aldrig heltäckande i den bemärkelsen att det kan 
klargöra för vad var och en förutsätts göra under alla tänkbara omständigheter 
som har betydelse för överenskommelsen. Ett problem som då kan uppstå är att 
den ena parten vet mer än den andre om förhållande som inte regleras i kontraktet. 
Moralisk risk (moral hazard) uppstår då kontraktet är ofullständigt, parterna delvis 
har olika intressen och den ena kan anpassa sitt beteende efter det kontraktet 
skrivits. Genom att inte ha fullständig information huruvida agenterna fullgör sina 
uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, är principalen ständigt föremål för opportunism, 
vilket är innebörden av moralisk risk. Denna asymmetriska information som 
                                                 
91 Hatch (2002), s 359.  
92 Molander et al (2004), s. 25.  
93 Hatch (2002), s 366. 
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uppstå i en principal/agentsituation hanteras av motivationsproblemet med 
incitament som får parterna intressen att bättre harmonisera.94 Alltså är syften 
med kontraktet att skapa incitament. 
 
Då principalen ställs inför ofullständig information finns det enligt Eisenhardt95  
två olika alternativa utformningar på kontraktet, resultatbaserad eller beteende-
baserad. Mellan ägare och ledning inom företag är det resultatbaserade kontraktet 
vanligt. Bonus till ledningen är ett ekonomiskt incitament, som oftast är baserat på 
mätbart resultat. Då uppgiften är svår att definiera och resultatet lätt går att mäta 
passar denna kontraktstyp bäst. Den har även en enklare struktur. Om output 
består av mer kvalitativ karaktär blir resultatet svårare att mäta. Output blir även 
ett dåligt mått om osäkerheten för framtiden är stor. Risker som överförs till 
agenten påverkar incitamentskostnaderna beroende på hur riskvillig agenten är. I 
ett resultatbaserat kontrakt kostar en riskavers agent mer.  
 
Om uppgiften tydligt går att definiera så att entydighet råder är det beteende-
baserade kontraktet användbart. Mätproblem av resultat och output/outcome är 
här inte lika betydelsefullt och kontraktet blir starkare genom bland annat 
föreskrifter, regler och lagar. Kostnaderna för övervakning, genom ytterligare 
ledningsnivåer eller genom utvecklandet av informationssystem, exempelvis 
budget och revision, blir av central betydelse. Om beteendestyrningen blir för 
komplicerad ökas incitamentet att övergå till resultatstyrning. Ökad rutinmässig 
karaktär på uppgifterna minskar kostnaderna i den beteendebaserade styrningen.96  
 
För att begränsa informationsproblemet kan utformningen av kontraktet ha stor 
betydelse. Några viktiga mer formella åtgärder som man bör tänka på är: 
1) att precisera parternas åtaganden så bra som möjligt.  
2) att övervaka verksamheten, med ökad granskning försvåras opportunistiskt 
beteende.  
3) att utveckla system för att kunna utkräva ansvar av agenten, vanligtvis genom 
belöning eller straff.  
 
Informella medel kan även användas för att motverka problemet med ofull-
ständiga kontrakt. Dessa kan utgöras av väl utvecklade rutiner i en relation där 
parterna är väl medvetna samarbetets fördelar. I komplexa utbyten av som pågår 
under långa perioder är detta särskilt viktigt. Man skaffar sig en ömsesidig 
förståelse av vilka principer som ska styra verksamheten, vilket kan tolkas som ett 
relationskontrakt. 97 
 
Ett universitet och en institution är såväl principal som agent i förhållande till 
olika parter. En mycket förenklad illustration kan förtydliga den kedja av parter 
och kontrakt som ett universitet är del av. Mellan olika aktörer inom samma ruta i 
kedjan förekommer även fler agentrelationer, och även andra agentrelationer 
förekommer. 
 

                                                 
94 Molander et al.(2004), s 27. 
95 Hatch (2002), s 367.  
96 Hatch (2002), s 368-369. 
97 Molander et al (2004), s 31. 
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Figur 2: Exempel på agentrelationer för universitet. Källa: Egen bearbetning. 
 
Som en del av kontraktet mellan principal och agent är den interna kontrollen av 
största betydelse för hur verksamhetens mål ska uppnås.  

3.4 Intern kontroll  

I alla företag idag behövs det god intern kontroll. För att motverka att fel som görs 
i det dagliga arbetet leder till fel i redovisning, ekonomiska rapporter och besluts-
underlag behövs ett bra system för intern kontroll. Det gäller både de oavsiktliga 
som avsiktliga felen. För att förhindra de avsiktliga krävs sofistikerade kontroller 
och väl utarbetade ansvarsfördelningar, de oavsiktliga är ofta lättare att fånga 
upp98.  
 
Kontroll – granskning eller styrning?  
 
I modern tid används begreppet kontroll i två olika meningar, den ena betydligt 
snävare än den andra. I svenska har den mer snävare innebörden dominerat. I 
denna mening är kontroll något som utförs i efterhand, alltså ex post. Exempelvis 
att granska något för att verifiera om det blivit rätt utfört eller redovisat. Man gör 
en kontroll. I den vidare meningen har kontroll med alla de aktiviteter som behövs 
för att verksamheten ska uppnå önskade mål. Det är aktivitet såväl före, ex ante, 
som efter. I den bemärkelsen är begreppet kontroll snarlikt effektiv styrning. I det 
engelska begreppet Control är det den vidare innebörden man syftar till. Denna 
innebörd har alltmer blivit vanlig i Sverige på senare tid.99 Det engelska begreppet 
intern Control översätts bäst som intern styrning och kontroll, detta för att 
förtydliga att det är den vidare betydelsen man åsyftar, den som även används i 
COSO-modellen (se nedan).  

3.4.1 Definition av intern kontroll enligt revisionsstandard i Sverige, 
FAR:s  samlingsvolym del II 2004 

 
Med ”system för intern kontroll” menas alla de riktlinjer och rutiner (inte-
rna kontroller) som företagsledningen infört för att uppnå målet att, så 
långt det är praktiskt möjligt, säkra att verksamheten sköts väl och effektivt. 
Häri ingår rutiner för att säkerställa att alla de riktlinjer som ledningen 

                                                 
98 FAR (1993), s 5.  
99 Tarschys (2002), s. 14.  
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lagt fast följs, att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel förhindras 
och upptäcks, att redovisningen är riktig och fullständig samt att tillförlitlig 
ekonomisk information upprättas i tid. Ett system för intern kontroll sträck-
er sig längre än till de förhållanden som direkt berör ett 
redovisningssystems funktioner. 100 
 
System för intern kontroll består av dels kontrollmiljö och dels kontrollåtgär-
der101.  
 
Kontrollmiljön handlar om ledningens medvetenhet och inställning till intern 
kontroll och dess betydelse i företaget. En stark kontrollmiljö, påverkar 
effektiviteten i specifika kontrollåtgärder men behöver i sig inte säkerställa att 
systemet är effektivt. En stark kontrollmiljö kan innefatta exempelvis en effektiv 
internrevisionsfunktion eller en noggrann budgetuppföljning. Några förhållanden 
som påverkar kontrollmiljön är bland annat:  
• styrelsens funktion,  
• ledningens filosofi och sätt att driva organisationen,  
• sätten man fördelar ansvar och befogenheter, ex attest och  
            delegations ordning 
• internrevisionen, personalpolitik och arbetsfördelning. 
 
Kontrollåtgärderna är mer specifika rutiner och riktlinjer som ledningen satt upp 
för att uppnå företagets specifika mål. Exempel på sådana åtgärder kan vara: 
• kontrollera och stämma av bokföringsposter och huvudbok, 
• kontrollera och godkänna handlingar,  
• kontrollera databaserade rutiner med tillhörande datasystemmiljö och 
• analysera ekonomiskt utfall mot buget. 
 
När en extern revisor gör revision av årsredovisningen är det de riktlinjer och 
rutiner i redovisningssystemen och system för intern kontroll som har relevans för 
räkenskapspåståendena som beaktas. 
 
”Redovisningssystem” menas enl. RS 400:7 de serier av aktiviteter och dokument 
som hjälper företaget behandla de transaktioner som utgör den ekonomiska 
redovisningen. Att bl.a. samla, identifiera, analysera, klassificera och registrera 
transaktioner och andra affärshändelser är systemets funktion. I dessa system 
består den interna kontrollen av bl.a. att transaktioner utförs enl. ledningens 
godkännande, att bokföringen sker i rätt tid med rätt belopp och på rätt konto. 
 
Inneboende begränsningar i interna kontroller102 kan bestå av olika anledningar 
och begränsar ledningens förmåga att avgöra huruvida organisationens mål 
uppnås eller ej.  Exempel på detta är:  
• Kostnader för intern kontroll ska vanligtvis vara mindre än nyttan av 
dessa. 
• Intern kontroll avses oftast rutintransaktioner. 
• Den mänskliga faktorn riskerar fel genom ex. slarv, missbedömning och    
            missuppfattning av instruktioner 

                                                 
100 RS 400:12 FAR del II (2004), s 284. 
101 Ibid. s 246 ff. 
102 RS 400:14 FAR del II (2004), s 348. 
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•       Risk för maskopi som möjliggör att intern kontroll kan kringgås eller 
missbruk av ansvar. 

• Förändringar i förhållanden riskerar att kontrollåtgärder blir otillräckliga 
eller efterlevs sämre. 
 
Revisorn granskar kontroller för att få bevis för revisionen. Granskningen innebär 
processer av olika typer beroende på hur mycket bevis det krävs för att revisorn 
ska stärka att verksamheten redovisar en sannenlig bild. Därav kan ett effektivt 
och lämpligt system för intern kontroll och redovisning ha betydande roll för att 
stärka verksamhetens trovärdighet.103  

3.4.2 Den interna kontrollen i offentlig verksamhet och COSO 

Den interna kontrollen har olika definitioner som kan beskrivas ur flera synvink-
lar. Här nedan kommer COSO-modellens innebörd beskriva den interna kontrol-
lens innebörd i näringsliv samt liknelser med den offentliga. Här kommer 
författarna A Haglunds, J Sturessons och R Svenssons bok Intern kontroll – En 
del av verksamhets- och ekonomistyrningen vara ett hjälpmedel för att förklara 
begreppet intern kontroll lite närmare. Fokus ligger i denna uppsats på att öka 
förståelsen av den interna kontrollen i universitetets miljö, vilket gör att det är av 
hög relevans att undersöka hur det ser ut i den offentliga verksamheten.   
 
Kravet har på den interna kontrollen ökat inom den offentliga verksamheten. 
Detta påstås bero på några skäl, vilket Haglund et al (2005) uttrycker.104 Dessa 
skäl beskriver hur behoven av att den offentliga verksamheten ökar sin kontroll 
med tanke på ökade påtryckningar från flera håll i samhället och skäl som ökat 
krav på kostnadseffektivitet samt kvalitet, vilket är samma krafter som framkallat 
NPM. De ekonomiska förutsättningarna har ändrats och man försöker få delar av 
den offentliga verksamheten i balans. Speciellt har kommuner och landsting haft 
problem enligt. Behoven på en tydlig styrning och kontroll har ökat för att följa 
upp kostnadseffektiviteten. Genom att det numer är högre krav på tjänsterna som 
den offentliga verksamheten bedriver, bör det genomsyra hela verksamheten för 
att se att resurserna används på rätt sätt.105  
 
Effektiviseringen ska ske på flera plan, administrativt (IT), kostnadsbaserat och 
styrningsmetodmässigt (i form av t ex budgetramar eller reglementen). Hante-
ringen av risker spelar en mer betydande roll då man talar om att effektivisera. I 
den offentliga verksamheten är riskområden sådana som tjänsterna återigen. Det 
är även sammankopplat till politiska faktorer. Hur politiker agerar eller genomför 
åtgärder för samhället är något som mer och mer är aktuellt från allmänheten. Det 
är därför riskmässiga antaganden för åtgärder som ska genomföras.106 
 
Enligt Haglund et al (2005), kännetecknar en god intern kontroll följande:  
• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning: 
En fungerande planerings- och uppföljningsprocess är ett exempel på en sådan. 
Även är det viktigt att kompetens finns för denna styrprocess, eftersom den annars 

                                                 
103 Messier (2003), s. 210 ff 
104 Haglund et al (2005), s 25 ff.   
105 Ibid. s 26. 
106 Ibid. s 27. 
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fungerande processen inte kan hanteras och leder istället till försämrande av 
kontroll.  
• Rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om 
verksamheten: 
Informationen är ett viktigt beslutsunderlag och måste den vara korrekt för att inte 
skada andra. 
• Att lagar, policys, reglementen och andra restriktioner säkerställs och 
tillämpas:  
Effektiviteten i verksamheten utgörs starkast genom ett bra styr dokument och 
detta bör följas exempelvis. 
• Skydd mot minskning av verksamhetens tillgångar, i form av förluster. 
Att förvaltningen av verksamheten innehar en sådan kontrollprocess, vilken ger 
varningssignaler om en tillgångsförlust exempelvis. 
• Eliminera eller upptäcka fel 
Genom en stabil process kan man upptäcka och snart eliminera fel som skulle 
kunna leda till större skada om man inte lyckats upptäcka dem i tid. 
 
Ovanstående processbeskrivande kan relateras till det som benämns COSO-
modellen. Denna modell syftar till att man på ett systematiskt ska arbeta med sin 
interna kontroll för att utveckla, göra den smidigare för organisationen och 
framför allt en bra struktur som i framtiden ska ge positiva effekter. 107   
 
COSO-modellen kommer ursprungligen från år 1985, med tankar från dåvarande 
Treadwaykommissionen. COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
Tradway Commission) är en organisation som på frivillig grund arbetat för att 
höja standarden inom finansiell rapportering, allt sedan 1985. 
 
Men modellen slutfördes av kommissionen tillsammans med Coopers och 
Lybrand år 1992. COSO-modellen riktades mer för att tillämpas inom näringslivet 
men kan mycket väl användas inom den offentliga sektorn. Den kan appliceras, 
enligt Haglund et al (2005), på kommuner. Precis som i offentlig som privat 
sektor står den interna kontrollen för liknande innebörd. I den interna kontrollen 
är verksamhetens anställda, oavsett ekonom eller ej, viktig för bedömningen. 
Personalens kompetens, erfarenheter, medvetenhet och arbetssätt är viktiga delar 
för att processen ska utvecklas och verksamheten ska uppnå målen på ett så 
effektivt tillvägagångssätt som möjligt.108 
 
Uppbyggnaden av COSO-Modellen från år 1992 består av kontrollkomponenter 
på totalt 5 stycken, vilket figur 3 nedan visar.  Med dessa komponenter ska man 
med processer säkerställa den interna kontrollen. Processer är vad den interna 
kontrollen egentligen utgörs av och är nödvändigt för att verksamheten fungerar 
ändamålsenligt och har ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt109. Figuren nedan 
visar hur dessa kontrollkomponenter, mål och organisation verkar tillsammans. 
De fem kontrollkomponenterna blir utgångspunkter för hur den interna kontrollen 
ska upprätthållas. 
 
 
 
 
                                                 
107 Haglund et al (2005), s 27ff. 
108 Haglund et al (2005), s 31ff. 
109 Ibid . s 32 ff. 
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Figur 3: COSO-modellen. Källa: Egen bearbetning från Haglund et al (2005) s 32 
 
 
Första komponenten, kontrollmiljön, skapas av individerna inom verksamheten. 
Den visar på hur man samarbetar, vilken kompetens som finns inom verksam-
heten, social struktur, rutiner, styrdokument för policys, regler och målsättning. 
Detta gör att organisationskulturen påverkar miljön beroende på vilka individerna 
är, eller hur organisationen formats.110 Kontrollmiljön är av de fem komponen-
terna, den största processmässigt, då med tanke på organisationens kraft på 
individen. Denna benämner Haglund et al (2005) som grunden för en god intern 
kontroll.  
 
Nästkommande komponent är riskanalysen där man med processer tar fram och 
bedömer risker. Analyseringen är en del av processen, men dock är identi-
fieringen och arbetet med att fördela upp riskerna det som kräver ständigt 
processarbete. Risken är något som kan drabba verksamheten beroende på hur 
stor risken är eller inom vilket område. När identifieringen av risken är klar, 
placeras den i det område för verksamheten där den kan tyckas drabba. Genom 
uppdelning i grupper och undergrupper kan man hålla reda på dem. De två mer 
                                                 
110 Haglund et al (2005), s 32 ff  
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vanligt benämnda är externa och interna risker; där externa består av omvärlds-
risker, finansiella risker, legala risker och IT-baserade risker. Som interna risker 
räknas verksamhetsrisk, redovisningsrisk och även här IT-baserad risk då IT är ett 
verktyg som man hanterar verksamheten både internt samt externt.111 
 
Kontrollaktiviteter är nästa steg i COSO. I denna komponent finns de processer 
som arbetar för att minska riskerna i form av att eliminera eller motverka dem. 
Utformandet utav kontrollaktiviteterna är framtaget i förhållande till den 
riskbedömning som tidigare gjorts samt förhållandet till rådande kontrollmiljö. 
Med dessa aktiviteter ska verksamhetens interna kontrolls huvudmål uppnås. 
Exempel på sådana aktiviteter som verksamheten kan ta till är ett utvecklat 
budget-, kalkyl- och uppföljningssystem.112 Kontrollåtgärderna kan antigen vara 
manuella eller automatiska. De kan bestå av policys och procedurer.113 
 
Det fjärde steget som presenteras är information och kommunikation. Effektivt 
ska verksamheten nå huvudmålen, därav måste verksamhetens nivåer kunna 
kommunicera mellan varandra. Informationen måste kommuniceras ut för att de 
olika avdelningarna kan ge sin bedömning av risker som kan drabba dem. Bra 
kommunikation innebär skriftligt så som muntligt eller formella som informella. I 
verksamheter av offentlig karaktär är det viktigt med god kommunikation och 
information då tjänster ska kunna nyttjas av samhället. Den interna aspekten för 
kommunikation och information genomsyrar komponenterna för att de ska kunna 
ta nytta av respektive komponent. 114  
 
Den femte komponenten är tillsyn, vilken är den process där det kontinuerligt ska 
utvärdera kontrollsystemet för att det fungerar. Analysering av respektive kompo-
nent kan göras för att uppnå en så pass effektiv kontrollprocess i bästa mån för 
verksamheten. Tillsynen ska slutligen resultera i förslag till förbättringar i syfte att 
stärka styrningen och den interna kontrollen.115 
 
Nedan visas exempel på hur Ekonomistyrningsverket (ESV) använt COSO-
modellen. ESV arbetar med handledning om intern kontroll, vilket ska kunna vara 
ett stöd för myndigheterna. Verket ger även råd och stöd till myndigheter och 
departement i ämnet. Intern kontroll och styrning enligt Ekonomistyrningsverket 
definieras: Kontroll är att följa upp styrningen av verksamheten och intern 
kontroll är integrerad i verksamhetens processer. Intern kontroll kan beskrivas 
utifrån olika perspektiv och består av flera olika komponenter. 116 Dessa 
komponenter är desamma som går även att finna i COSO-modellen, se figur 3 
ovan.  
   
Kontrollmiljö består av aktörer som samverkar i organisationen. Ledarstil och 
sociala aspekter formar företagets klimat.  
 
Riskbedömning görs utifrån uppsatta mål och att identifiera och bedöma olika 
risker ökar organisationens möjligheter att uppnå dessa.  
 

                                                 
111 Haglund et al (2005),. s 33ff. 
112 Ibid. s 34. 
113 Messier (2003), s 224. 
114 Haglund et al (2005), s 35. 
115 Ibid.  
116 http://www.esv.se. 
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Kontrollaktivitet är de åtgärder som på något sätt hanterar risker, ex. genom 
minimering, men kan även vara i preventivt syfte genom att förbereda beredskap 
för kommande händelser. 
 
Information/Kommunikation mellan aktörer och organisatoriska nivåer skapar 
möjlighet att styra, följa upp och rapportera verksamheten.  
 
Tillsyn är ledningens ansvar och innebär att kontrollsystemet kontinuerligt 
utvärderas. Tillsynen ska även stödja en förbättringsprocess av styrning och intern 
kontroll. 
 
För att påverka medarbetarnas agerande i en viss riktning vidtar ledningen på 
olika nivåer åtgärder. Dessa utgör myndighetens interna styrning och kan bestå av 
maktutövning i form av ex. ansvarsfördelning och målformulering.117  
  
Styrningen verksamhetsanpassas genom att hänsyn till tas tills dels externa 
förutsättningar, ex. lagar och regler och dels interna faktorer, ex. organisationens 
storlek, arbetsform och organisationskultur.118  
 
Internkontroll har inget eget mål eller system utan är integrerat i verksamhetens 
processer för att kunna uppnå tillräcklig säkerhet att organisationens mål nås.  
Detta förutsätter att verksamheten har väl formulerade mål.119  
 
För den interna kontrollen finns det tre huvudmål som enligt ESV formuleras så 
här. 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

3.5 Institutionell teori  

Den institutionella teorin är svårdefinierad men väl beprövad. Teorin har rötter 
från aspekter av den sociala strukturen där den varit ett sätt att befästa riktlinjer 
för sociala beteenden. Riktlinjerna är strukturer som innehåller normer, regler, 
rutiner och scheman som efterföljes beroende på omgivning120, vilket kan vara 
verksamheter i form av offentliga eller privata. Det kan beskrivas som olika 
koncept för organisering och ledning, vilka kallas för institutionaliserade standar-
der eller institutionaliserade organisationsrecept. Exempel på sådana koncept 
beskrivs på företagsnivå som målstyrning eller projektorganisering. På en 
samhällsnivå finns exempel som institutioners förbättringsprocesser.121Det sker 
dock förändringar vilka beror på hur individer ifrågasätter de riktlinjer för normer, 
regler, rutiner och scheman122 och därav uppstår en konflikt innehållande 
annorlunda beteendemönster vilket formar nya riktlinjer. Detta ligger i grund till 
att förklara hur samhällets strukturer samhällen och individ använder dessa 
riktlinjer eller strukturer. Dessa skapas, godkänns och efterföljs, men även normer 

                                                 
117 http://www.esv.se. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Scott (2004), s 408 ff. 
121 Rövik (2004), s 13. 
122 Scott (2004), s 408 ff. 
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och regler har förändrats över tiden och kan till och med försvinna helt. Rövik 
definierar begreppet institutionaliserat organisationsrecept som: ett legitimerat 
recept på hur man bör utforma delar av en organisation123.  
 
Organisationer blir att mer likformade som följd av främst tre orsaker enligt 
DiMaggio och Powell124. Först är det en tvingande likformning som kommer av 
politiskt inflytande och legalitetsproblem. Påtryckningar av såväl informell som 
formella karaktär och kulturella förväntningar från samhällets skapar regler som 
tvingar organisationer att anpassa sig. Den andra orsaken är att organisationer 
härmar andra när de själva fått problem och har svårt att finna lösningen. Genom 
att använda samma koncept och idéer som andra aktörer reducerar man sin egen 
osäkerhet. Sett som ritual kan en adaption, med anledning av påtryckningar från 
en stark personalgrupp eller kundbas ge organisationen legitimitet. Tredje orsaken 
är den normativa påtryckningen som uppstått då verksamheter allt mer professio-
naliseras och de professionella grupperna lär sig att en viss verksamhet ska 
bedrivas på ett visst sätt.  
 
I dag är begreppet intern kontroll något som mer eller mindre använd i alla större 
företag och myndigheter.  
 
 
 

                                                 
123 Rövik (2004), s 13. 
124 DiMaggio, Powell (1997), s 150 ff. 
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4 Intern kontroll i praktiken 

4.1 Inledningen 

Inledningsvis har vi gjort en bred sekundärdatastudie där vi tittat på sex olika 
universitets internrevisionsfunktioner och dess rapportering.  Detta för att få större 
kunskap av hur intern revisorn arbetar och vad som är föremål för granskning. 
Genom att jämföra de olika rapporterna kan vi säga något om skillnader och 
likheter gällande den övergripande interna kontrollen på universitets och fakultets 
nivå. 
 
I detta kapitel kommer undersökningens empiri att presenteras. Empirin för denna 
undersökning bygger på de dokument som statliga myndigheter, universitet, ska 
upprätta enligt förordningen av internrevision i statliga verksamheter. Vidare går 
undersökningen vidare på att gå ner i ett av dessa universitet och där på insti-
tutionsnivå se hur användarna tolkar begreppet intern kontroll i en universitets-
miljö och hur utformningen ser ut av den interna kontrollen på olika institutioner. 
På institutionsnivån har intervjuer genomförts med prefekter samt en ekonomi-
handläggare, men även intern revisorn på Stockholms universitet har intervjuas.  

4.2 Dokument  

På ett universitet finns det en uppsjö av olika rapporter, styrdokument och annan 
dokumentation som mer eller mindre har med den interna styrningen och kontroll-
en att göra på flera olika områden, studiekvalitet, arbetsmiljö, it-miljö, förvalt-
ning, administration och ekonomi etcetera.  
 
Vi har valt att granska dokument som redovisats av universitetens internrevisor, 
då denna har ansvaret för att övervaka den interna kontrollen. Vi har främst velat 
titta på revisionsplaner från de olika universitetens internrevisionsavdelningar, 
men även riskanalyser, rapporter och en del andra dokument har vi med stor 
nyfikenhet avverkat. Det har varit stor skillnad på de olika internrevisions-
avdelningarnas hemsida, vilket gjort att tillgängligheten för vissa dokument har 
varierat. Har vi inte hitta det vi söker har vi kontaktat internrevisions-
avdelningarna och bett att få dokumenten skickade till oss125. Det har ibland inte 
fungerat. Urvalet av dokument kan inte därför sägas vara representativt utan 
snarare är det strategiskt men starka inslag av bekvämlighetsurval. Vi är medvetna 
om bristerna med bekvämlighetsurval och med risken att vissa universitet 
medvetet gör dokumenten svårtillgängliga på hemsidan.   

                                                 
125 E-postförfrågan finns som bilaga. 
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4.2.1 Revisionsplan 2005 

 
Varje år upprättar universitetens internrevisionsavdelning en revisionsplan som 
beslutas av universitetsstyrelsen. Revisionsplanen upprättas även i samråd med 
Riksrevisionen enligt SFS 2003:280. I planen anges inriktningen på intern-
revisionens arbete under kommande budgetår. I samtliga revisionsplaner uppger 
internrevisorn att revisionen bedrivs enligt förordning (1995:686) om intern 
revision vid statliga myndigheter m.fl. 
 
Stockholms Universitet 
 
Resurser som läggs på intern revision är motsvarande två tjänster. Varav 
motsvarande en tjänst upphandlas externt. Revisionen ska bedrivas i enlighet med 
god sed på området. Revisionsarbetet utförs på tre olika sätt, dels genom löpande 
granskning av enskilda institutioner och enheter, dels genom temagranskning av 
administrativa rutiner och processer och även genom förebyggande arbete i form 
av stöd och rådgivning åt institutionerna och enheterna. Även deltagande olika i 
utvecklingsprojekt ingår. 
 
En riskanalys föregår den granskningsprioritering som revisionsplanen utgör. 
Rektor och förvaltningschef har beslutat att riskanalysen ska bli ett mer uppmärk-
sammat och gemensamt dokument. 
 
Förutom de tre på förväg antal uppdrag som prioriteras i planen ska granskning 
fortsätta med ”allmän bevakning” av ”bisysslor, representation, konsulttjänster, 
inköp och upphandling”.  
 
De tre prioriterade områdena är:  
1) granskning av institutioner där de institutioner som har visat brister i de 
ekonomiadministrativa rutinerna eller visat underskott prioriteras först, därefter 
prioriteras de institutioner där revision inte gjorts de senaste sex åren. 
2) övertid och arvode, med syfte att ta reda på om det finns fungerande 
rutiner för dessa och om det finns god kontroll av personalkostnader.  
3) It-säkerhet, hur den ser ut och vilka eventuella strategier som finns. 
Granskning av it-säkerheten utförs av extern revisionsbyrå. 
 
Andra universitet 
 
Göteborg universitet (GU) har i sin revisionsplan inledningsvis förtydligat att 
universitetet ser det som väsentligt att internrevisionen omfattar all verksamhet 
och inte bara en granskning av ekonomi- och medelsförvaltningen.  Revisions-
insatserna utför av två tjänster samt i speciella fall anlitas även extern konsul-
tation. 
 
Kortfattat beskrivs att riskanalys ligger till grund för planen. Även utbyte av 
erfarenhet med andra universitet ses som ett viktigt inslag. 
 
Övergripande mål för IR är att bistå universitetet med en ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet som är författningsenlig och har en tillförlitlig rapportering 
av resultat och verksamhet. 
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Inriktningen i arbetet är väl beskrivet och kan sammanfattas som att intern-
revisionen ska arbeta självständigt med att verifiera, bedöma och bidraga till att 
förbättra den interna kontrollen och det ska omfatta all verksamhet. Arbetet ska 
även bedrivas enligt god sed för internrevision. Vidare beskrivs att avrapportering 
sker. 
 
Årets granskningsområden är indelade i nio aktiviteter med inriktning, område 
och tidsplan. Vissa aktiviteter är av mer allmän karaktär medan andra är mycket 
specifika och avgränsade till ett visst område/enhet. 
 
Här redovisas 5 av 9 olika aktiviteter. 
1) Kvarstående granskning från 2004 av tillämpning och utveckling av 
regelverket avseende resor. 2) Granskning av institutioner med en bedömning av 
de viktigaste stödprocesserna inom ekonomi- personal och övriga områden. 3) är 
en förstudie av effektiviteten inom verksamheten exempelvis ledning och 
styrning, organisering, säkerhet och medarbetarfokus 4) Granskning av kostnader 
och rutiner för inköp av tjänster. 5) Granskning av hur organisationen arbetar med 
benchmarking avseende nyckeltal och processer.  
 
Lunds universitet (LU) inleder revisionsplanen på samma sätt som andra 
universitet, med en formell förklaring av syftet med internrevisionen. Revisions-
planen har uppförts utifrån en av internrevisorn utförd risk och väsentlighets-
analys. Samråd har skett med riksrevisionen. 
 
Revisionsplanen är inriktade på tre väsentliga riskoråden. Ledning och styrning av 
institutioner, hushållning med resurser och kvalitet i ekonomisk redovisning och 
uppföljning. 
 
Övergripande mål för internrevisionen är att bistå universitetet i att uppnå en 
effektiv verksamhet enligt de uppsatta målen, en författningsenlig verksamhet och 
en tillförlitlig rapportering av resultat och verksamhet. 
 
I valet av granskningsprojekt har universitetets aktuella organisationsförändring 
och ekonomiska situation beaktats. LU har även med en utförlig resursfördelning 
på de planerade granskningarna och en tidsplan. Granskningsarbete för 2005 
förväntas uppgå till motsvarande 3,8 helårsanställda. 
 
Revisionsinsatserna är indelade i fyra områden, dessa består av 1) gransknings-
projekt 1250 timmar, 2) granskning av institutioner 2300 timmar, 3) utveckling av 
verktyg för intern kontroll 600 timmar och 4) övrigt 1650 timmar. Totalt beräknas 
det åtgå 5800 revisionsrelaterade tid.  
 
De prioriterade granskningsprojekten för 2005 består av prefektens uppdrag, 
uppföljning av personalkostnader, externa intäkter, oförutsedda granskningar. 
 
I prefektens uppdrag anser många att kraven är orimliga. Granskningens syfte att 
belysa hur prefekten upplever sitt uppdrag i frågor gällande ansvar, befogenhet, 
delegering och även i frågor om stöd och resurser som ställs till förfogande för 
uppdraget (exempelvis administrativt stöd, personella resurser, tillgång till 
regelverk och utbildning). 
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Verktyg för intern kontroll på institutionsnivå ska utvecklas för att bistå institu-
tionerna i deras arbete med att stärka den interna kontrollen. Detta genom att 
systematisera internrevisionens granskningsiakttagelser och rekommendationer 
och även länka till universitetens regelverk och styrdokument.  
 
Förankring av revisionsinsatser har visat sig vara ett problem. Granskningar leder 
inte alltid till åtgärder. Argument som har framförts är bland annat att gransk-
ningsvolymen varit för stor i förhållanden till verksamhetens förmåga att ta hand 
rekommendationerna. 
 
Uppsala universitet (UU) 
Internrevision utgår i planeringen av revisionsplanen från en risk och 
väsentlighetsanalys som bygger på en modell som tagits fram av IR-avdelningen i 
samråd med extern revisionsbyrå. Även utbyte av erfarenhet med andra univer-
sitet har förekommit. Revisionen ska inriktas mot områden som har en risk för att 
väsentliga fel kan uppstå och att de kan påverka verksamhetens inriktning, 
förvaltning och redovisning. Revisionsinsatserna för 2005 förväntas uppgå till 
motsvarande 440 persondagar. Vilket utgörs av två heltider och ca 100 timmar 
extern konsulthjälp. Granskningsarbetet av projekten förväntas ta ca 310 dagar 
och resterande tid används för bl.a. kvalitetssäkring av årsredovisning och 
kvartalsrapporter.  
 
De granskningsprojekt som identifierats är i huvudsak fem till antalet. 1) IT – 
kvalitet i datakällor 40 dagar, 2) IT – praktiskt arbete på institutionsnivå 60 dagar, 
3)fördelning av kostnader 80 dagar, 4) institutionsgranskningar 50 dagar och 5) 
skattepliktiga förmåner 20 dagar.  
 
Internrevisionen aves främst arbeta med tematiska granskningar som berör flera 
olika institutioner. Under 2005 kommer en djupare granskning av olika aspekter 
på ekonomisk redovisning att göras på en grupp institutioner. 
 
Linköpings universitet (LiU) 
Linköpings internrevision förklarar på liknande sätt som de andra universiteten, 
att internrevisionen bedrivs enlig förordningen (1995:868). I riskanalysen finns en 
definition på begreppet risk utifrån det internationella internrevisionsorganet IIA 
(The Intitute of Internal Auditors) som ”risk utgör alla förhållanden som äventyrar 
organisationens möjligheter att nå sina mål en risk”. I riskanalysarbetet ingår 
revisorns erfarenhet som bedömning.  
 
Organisationen ligger direkt under universitetsstyrelsen och omfattar 2 heltid, 
vilket kommer att utökas med 0,5 heltid pga EU:s 6: te ramprogram.126 
 

                                                 
126 Projekt inom ramprogrammet kräver granskning av extern eller intern revisor.  
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Granskningsprojekt under 2005 presenteras här med planerad resursfördelning. 
 
Granskningsprojekt Timmar ca 
  
Institutionsgranskning 480 
Fakultetsgranskning 100 
Attestgranskning 80 
Studentrelaterade system 120 
Uppföljning av beslut 100 
Utveckling av verktyg för 
internkontroll 

100 

EU ramprogram 6 700 
Ospecificerad granskning 300 
Rådgivning 160 
Riskanalys och planering 120 
Uppföljning av tidigare års 
granskningar 

80 

Egen kompetensutveckling 420 
  
Summa revisionsrelaterad tid 2 760 
Tabell 1: Källa: Revisionsplan 2005 Linköpings universitets Interrevision   
  
Utvecklingen av verktyg för intern kontroll ska möjliggöra för institutioner 
och enheter att själva att värdera kvaliteten på sina rutiner och styrning. 
Verktyget är webbaserat och det kommer även att underlätta vid institutions-
granskning. 
 
Uppföljning av beslut 
”Universitetets komplexa organisation kan medföra svårigheter att förankra 
olika beslut och styrdokument i verksamheten. Styreffekten kan bli svag 
eller otydlig, vilket kan leda till att de uppsatta målen inte uppnås när beslut, 
handlingsplaner och policydokument inte har förankrats i organisationen.” 
 
Ett antal beslut och policydokument beslutade av universitetsstyrelse och 
rektor kommer att följa upp under året. 

4.2.2 Prefektens situation och roll – ansvar och arbetsbelastning 

 
Uppsala universitets internrevision gjorde 2002 en granskning av prefektupp-
draget. Bakgrunden till granskningsuppdraget var den ökade decentraliseringen 
som universiteten hade stått för de senaste åren. Med ökad decentralisering ökar 
också ansvaret på prefekten.  
 
Ur ett risk och väsentlighetsperspektiv är det av största betydelse att prefekten har 
det administrativt stöd som krävs för uppdraget ska kunna genomföras på ett för 
universitetet tillfredställande sätt.  
 
De främsta risker man hade identifierat var127: 

                                                 
127 Rapport UFV 2002/1949 A5, Uppsala universitet. 
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•  Risk att ärenden som involverar studenter och anställda, bidragsgivare, 
leverantörer och kunder behandlas felaktigt kan, beroende på art och 
omfattning, leda till skadeståndsanspråk, minskat anseende och förtroende. 
•  Risk att brister i den ekonomiska uppföljningen leder till att ekonomin 
försvagas för såväl institution som berörd fakultet. 
•  Risk att institutionen ej agerar i enlighet med uppsatta mål vilket försvårar 
universitetets långsiktiga utvecklingsarbete. 
•  Risk att alltför tidskrävande och ansträngande arbetssituation för perfekter 
leder till att det blir svårare att behålla och i framtida rekrytera till dessa 
uppdrag. 
 
Granskningen utfördes med hjälp av enkätundersökning till universitetets samtliga 
66 prefekter. 64 prefekter svarade vilket motsvarade en svarsfrekvens på 97 %  
 
I frågan om stöd från olika områden var det stödet från de egna administrativa 
befattningshavare som fungerade bäst enligt undersökningen. Sämst var stödet 
från föregående prefekt därefter kom stödet från övrig förvaltning. Nästan alla 
prefekter (97 %) upplevde det att de administrativa uppgifterna ökat de senaste tre 
åren. Som störst upplevs ökningen inom personal- och ekonomiområdet. 
 
Nästan hälften (43 %) av prefekterna tycker att det saknas kompetens hos den 
administrativa personalen för att hantera uppgifter på institutionen. Främst inom 
personaladministration, ekonomi och IT-området. 2 av 3 prefekter skulle i något 
avseende vilja ändra på den lokala administrationen. Som hinder mot denna 
förändring har prefekterna uppgett ekonomiska resurser, trygghetslagstiftningen 
och tidsbrist.  
 
I prefekterna uppgav att de jobbade i genomsnitt 53 timmar i veckan, hade knappt 
fem veckors semester (ca två veckor kortare än avtal) och hade i genomsnitt 410 
timmar övertid/år under de tre senaste åren. Om arbetssituationen ansåg ca 2/3 
delar av prefekterna att den var psykiskt ansträngande och det var bristen på 
medel och personal som var den vanligaste orsaken. 
 
Berörda delar av förvaltningen gör en analys av vilket stöd och service som 
prefekter och annan berörd institutionspersonal behöver över stöd och service 
från. Enheter bör säkerställa att semester tas ut. Samtliga enheter ser över hur 
omfattande prefektuppdraget är vid respektive enhet och säkerställer att tillräcklig 
tid avsätts för uppdraget. Arbetsmiljön för prefekterna kartläggs och brister däri 
åtgärdas.  
 
Lund har i 2005 års revisionsplan prefektuppdraget som prioriterat gransknings-
område då det på flera håll inom universitetet argumenteras för att de krav som 
ställs på prefekter och institutionsledningar är orimliga. Prefekternas ansvar är 
omfattande och sträcker sig över många olika ansvarsområden samtidigt som 
kraven ständigt ökar. Granskningen syftar till att belysa hur prefekterna upplever 
prefektuppdraget i frågor gällande ansvar, befogenheter och delegering av vissa 
uppgifter samt i frågor gällande stöd och resurser som ställs till förfogande för 
uppdraget (t ex administrativt stöd, personella resurser, tillgång till regelverk och 
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utbildning). Lund har även med anledning av prefekten komplicerade situation 
utvecklat en modell, se webbplats som verktyg för intern kontroll nedan. 
 
På Stockholms universitet har besluts och delegationsordningen uppgraderats 
2005-06-09. Beslut ska inte fattas på en ”högre nivå än vad frågans beskaffenhet 
kräver”. För att beslutanderätt och ansvar klart framgå i en decentraliserad 
organisation ”krävs att det finns en distinkt organisatorisk struktur och klara 
delegationsbeslut”. Omarbetning har gjorts för att förtydliga strukturen och göra 
beslutsordningen mer överskådlig och lättillgänglig.  
 
När det gäller prefekten och institutionsstyrelsen finns inga regler i 
högskoleförfattningen. ”Den beslutanderätt som dessa organ ändå har bygger på 
praxis som utvecklats under lång tid. Organens uppgifter är i realiteten ej 
formaliserade delegationer från rektorn.” Institutionsstyrelse och prefekt får 
vidaredelegera om det inte är beslut som bör fattas av respektive organ.  

 
Figur 4: Källa: Stockholms universitets hemsida (2006). 

4.2.3 Information 

 
På Stockholms universitet finns en informationspolicy utlagt på webbplatsen. 
Enligt detta dokument är informationen ett viktigt hjälpmedel och investering som 
ska ”förmedla en korrekt och allsidig bild av universitetet” och bidra till att 
”verksamheten når sina övergripande mål”. 
 
Information är även ett viktigt styr- och ledningsinstrument då Stockholms 
universitet är en decentraliserad organisation och därför skall alltid 
informationsaspekten beaktas i samband med olika beslut.  
 
Information skall aktivt bidra till att uppnå målet med att skapa en ”atmosfär av 
delaktighet” bland lärare och studenter, och att alla ska kunna ”känna stolthet över 
sitt lärosäte”. 
 
Fyra principer styr hur informationen ska vara.  
• Öppen och tillgänglig – den som söker ska finna. 
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• Aktiv och planerad – integrerad i verksamheten. 
• Målgruppsanpassad – utgå från mottagarens intresse. 
• Ett ansvar för alla – ”Informationsverksamheten skall utgå från att varje 
medarbetare eller student är en betydelsefull bärare av information om 
Stockholms universitet. Därför måste beslut på alla nivåer som påverkar den 
interna och externa uppfattningen om SU övervägas även ur denna synvinkel.”  
 
Universitetet har en central informationsverksamhet som har till uppgift att 
stimulera, samordna och följa upp olika informations insatser. 
 
Intern information:  
”Målet för den interna informationen är att skapa förutsättningar för en dialog och 
delaktighet i universitetets verksamhet som bygger på förtroende mellan 
universitetets anställda och studenter och universitetets ledning.” 
 
 

4.2.4 Webbplats som verktyg för intern kontroll 

Det är internrevisionens främsta uppgift att granska styrning och intern kontroll 
och hur universiteten fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter128 men 
det är även internrevisionens uppgift att inom ramen för god revisionssed, bistå 
med att stödja och ge förslag till förbättringar inom området129.  
 
Ett sätt att presentera olika dokument är att lägga ut de på universitetets hemsida. 
Där kan sen dokumenten och informationen tilldelas olika behörighetsnivåer för 
att nå rätt mottagare. När det gäller hur universiteten använder Internet för att 
presenterar olika styrdokumenten, rapporter och andra, för den interna kontrollen, 
viktig information, är skillnaden stor mellan olika universitet.  
 
Vi har med anledning av internrevisionens uppdrag valt att främst titta hur de 
olika internrevisionswebbplatserna ser ut. I de fall vi ej funnit det vi sökt på 
aktuell plats har vi försökt att hitta informationen på andra ställen av 
universitetens webbplats.  
 
Stockholms universitets Interrevisions webbsida har en kortfattad beskrivning av 
uppdraget och en länk till revisionsplan 2006 och en länk till kontaktuppgifterna 
för internrevisorn. (datum 2006-05-15). På universitetets webbplats, under fliken 
anställda finns dock en omfattande samling av dokument. Kanske det främsta är 
regelboken en samling av dokument i fyra delar (böcker) som består av beslut 
som fattats av det centrala organet vid Stockholms universitet. Organisation, 
förvaltning, utbildning, ekonomi, teknik personal och arbetsmiljö är några av de 
rubriker regelboken omfattar. Saknas gör internrevisionsrapporter och 
internrevisions planer. 

Internrevisionens webbsida på Göteborg universitet har främst en kort beskriv-
ning av avdelningens uppdrag och kontaktinformation. Dokument eller länkar till 
relevant information saknas. Däremot har universitetet en omfattande webbaserad 
regelbok i sex olika delar på plats under personal. Regelbokens delar omfattar 
                                                 
128 Förordning (1995:686), 4§ 
129 Enligt revisionsplanerna, se ovan. 
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bland annat lagar, förordningar, centrala och lokala styrdokument samt protokoll. 
Länkar finns till enskilda dokument och andra relevanta webbplatser, exempelvis 
svensk författningssamlings söksida. Saknas gör internrevisionsrapporter och 
internrevisionsplaner. 

På Uppsala och Lunds universitet har internrevisions hemsida en betydligt mer 
aktiv roll. Här finns det olika dokument i form av revisionsplaner och rapporter 
med mera. På Uppsala universitet har samlat revisionsplaner, rapporter och länkar 
till interna och externa relevanta webbsidor som har omfattande information av 
regelverk, policys med mera.  

Lund hemsida har kommit så långt i utvecklingen att man har utformat en modell 
som ska fungera som ett verktyg för institutionerna i deras arbete att förstärka den 
interna kontrollen. Modellen förenklar översikten av institutionsledningens 
ansvarsområden. Bakom varje ”bubbla” finns en definition av respektive ansvars-
områden och länkar till relaterade externa och interna regelverk och interna 
resurser.  

  

Figurnummer5: Verktyg för institutioner. Källa: Internrevisionens hemsida på Lunds universitet 
(2006).  

 

4.2.5 Internrevisionen på Stockholms universitet 

Här är en kort beskrivning av internrevisionsfunktionen på Stockholms univer-
sitet. Texten är hämta i sin helhet från webbsidan. 
 
Internrevisionen utför granskning av universitetets styrning och kontroll i system 
och rutiner. Syftet med granskningen är att undersöka om verksamheten bedrivs 



 50

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisionen ska omfatta all verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar 
för. I internrevisionens arbetsuppgifter ingår även rådgivning. Internrevisionen 
upprättar årligen en revisionsplan som universitetsstyrelsen sedan fastställer. 
Revisionsplanen baseras på en analys av väsentliga risker inom organisationen. I 
slutet av revisionsåret upprättas en årsrevisionsrapport, där iakttagelser från 
årets granskningar sammanfattas. Iakttagelser rapporteras en gång per år till 
universitetsstyrelsen (källa: http://www.su.se/internrevisionen, redaktör Bertil 
George) 
 
 

4.3 Intervjuer 

Nedan presenteras de institutioner där intervjuer ägt rum. Presentationen ska 
skapa bilden av hur organisationen och verksamheten ser ut på respektive 
institution. De tre institutioner som presenteras nedan tillhör den samhälls-
vetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.  
 
 

4.3.1 Institutionen för tillämpad kommunikationsvetenskap 

Institutionen består av en gång i tiden egen högskola, men tillhör idag Stockholms 
universitet. Storleken är bland de mindre av institutionerna och har under en 
mycket lång tid bestått av två framgångsrika linjer, Grafiska (GI) linjen och 
Marknadskommunikations (IHR) linjen. Idag är även en tredje nybildad linje 
instiftad, i samarbete med Data – och systemvetenskapliga institutionen, där 
Marknad och IT knyts samman.  
 
Utbildningarna som erbjuds från institutionen anses ha en stark marknadsposition 
och är eftertraktade. Institutionen hyr in lärare till varje föreläsning. Man vill på 
detta sätt ha en med en expert inom varje ämne som tas upp för att höja kunnandet 
av marknaden. 
 
Institutionen har en åldersgrupp som kan ha en högre ålder än vad övriga 
institutioner. Detta beror på att utbildningarna är vidareutbildning, det krävs både 
arbetslivserfarenhet samt högskolepoäng. Exempelvis krävs det 140 högskole-
poäng plus arbetslivserfarenhet ett antal år för att kunna komma in på marknads-
kommunikationslinjen 60 p. Detta ska uppnå en sorts motsvarighet till en Master - 
utbildning. Därför är många av studenterna är mellan trettio och fyrtio år och 
återkommer till studier efter ett antal år ute på arbetsmarknaden.  
 
Verksamheten bedrivs av tio anställda, varav fem på deltid. Ansvarig för institu-
tionen är prefekten, men han har en ekonomihandläggare till sin hjälp.   
 
Prefekt för denna institution är idag Richard Wahlund. Han är i grunden professor 
inom företagsekonomi och har forskat inom marknadskommunikation samt 
ekonomisk psykologi och beteende. Wahlund kom till institutionen för cirka åtta 
år sedan och var innan dess på Handelshögskolan i Stockholm.  
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4.3.2 Statsvetenskapliga institutionen 

Statsvetenskapen är en medelstor organisation, men en av de stora institutionerna 
vid Stockholms universitet. På institutionen studerar tusental studenter per år och i 
budgetomslutning har man kring 40 miljoner kronor. Verksamheten på institu-
tionen bedrivs av cirka åttio verksamma, varav cirka hälften lärare och/eller 
forskare, omkring tjugofem är doktorander och resten är administratörer.  
 
Den statsvetenskapliga undervisningen och forskningen på universitet täcker alla 
områden inom ämnet. Närheten till huvudstadens maktcentra har länge präglat 
institutionen. Man väver många band mellan institutionens vetenskapliga och 
pedagogiska verksamhet och det praktiska arbetet inom regeringskansli, riksdag, 
myndigheter, organisationer, medier, utredningar, utbildningsväsen och andra 
delar av det offentliga systemet. Institutionens styrande organ är institutions-
styrelsen, som leds av prefekten Daniel Tarschys. Med finns även biträdande 
prefekt, studierektor, administrativ chef, föreståndare för forskarutbildningen, 
studievägledare och för studentinflytandet vid institutionen kanaliseras det genom 
ämnesrådet (för grundutbildningen) och doktorandrådet (för forskarutbildningen).  
 
Prefekt på den statsvetenskapliga institutionen är Daniel Tarschys, Professor i 
statsvetenskap. Daniel har sedan 2002 varit prefekt på denna institution. Är 
inriktad på områden som europeisk politik och integration, komparativ politik, 
lagstiftande församling, ansvarskyldigheten inom politik och den offentliga 
administrationen.   
 

4.3.3 Statistiska institutionen 

Statistiska institutionen vid Stockholms universitet är en av Sveriges största och 
äldsta statistikinstitutioner och har sedan år 1903 tillhört Stockholm universitet130.   
 
Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande instans. Styrelsen skall 
bestå av prefekt, ställföreträdande prefekt, fyra lärarrepresentanter, en represen-
tant för administrativ personal och tre studeranderepresentanter. Prefekt och 
ställföreträdande prefekt är självskrivna ledamöter. De fem personalrepresen-
tanterna utses på tre år vid val på institutionen. De tre studeranderepresentanterna, 
varav minst en forskarstuderande och minst en från grundutbildningen, vilka utses 
av studentkåren.  
 
Institutionsledningen utgörs av prefekt, studierektor och ställföreträdande prefekt. 
Det var nyligen ett prefektsbyte, där avgående prefekt haft positionen i tio år.  
Prefekten leder och fördelar arbetet vid institutionen och utser i sin tur studie-
rektor och rekryterar tillfälliga lärare. Studierektor ansvarar för grundutbildning-
ens uppläggning och genomförande. Vid institutionen finns även fyra personer 
med i huvudsak andra uppgifter än direkt undervisning eller forskning. Det finns 
en ekonomi- och personalansvarig, som ansvarar för löner, fakturor, personal, 
bokföring och annan administration. Vidare finns studievägledare, expeditions-
ansvarig och en dator- och systemadministratör.  
 

                                                 
130 År 1903 var Stockholms universitet fortfarande högskola.  
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Utbildningen finns på grundutbildningsnivå och forskningsnivå. Dock är institu-
tionen även verksam för andra institutioner, detta eftersom några av kurserna på 
den statistiska institutionen är obligatoriska inom vissa inriktningar av ekonom-
linjen och magisterutbildningen i demografi. Institutionens lärare undervisar även 
på statistikkurser där det formella ansvaret ligger på andra institutioner, till 
exempel samhällsplanerarlinjen och nordiska detaljhandelslinjen.  
 
Prefekten på den statistiska institutionen är Hans Nyqvist. Han är professor i 
statistik och har ägnat större sig åt teoretiska problem, än något annat. Forskning-
en har ägt rum inom medicin, naturvetenskap och teknik. Där har respondenten 
arbetat med forskning av försöksdesign av planerade försök. Något som är mycket 
matematiskt.   
 
Respondenten har varit på Stockholms universitet i tre år. Var innan dess på 
Umeå universitet och Statens Lantbruks Universitet (SLU) där han en gång i tiden 
var lektor i skoglig matematisk statistik. Har inte varit prefekt särskilt lång tid 
utan efterträdde nyligen den avgående prefekten.  

4.3.4 Intern revisor och intern revision 

Bertil George har varit på Stockholms universitet sedan 2000. Vid anställning 
började han först på ekonomiavdelningen för universitet, för att sedan år 2001 gå 
vidare och över som internrevisor. George har tidigare erfarenheter av intern-
revisionsyrket från att bland annat ha arbetat internrevisionsavdelningen på 
Föreningsbanken, Spintab och från tiden på att arbetat med husbelåning på 
Riksgäldskontoret.  
 
George är utbildad ekonom, har även gått vidare att studera motsvarande MBA 
utbildningar på bland annat företagsekonomiska institutionen på Stockholms 
universitet men är ej ännu examinerad på MBA Parallellt med yrket har han 
studerat då det tycks vara viktigt att man hela tiden ska vidareutbilda sig i den 
mån det är möjligt. Snart kan det bli krav på certifiering för internrevisorer och 
även ESV försöker se över reglering av vidareutbildning, menar George.   
 
Internrevisorn arbetar med att granska och hjälpa institutioner och övriga 
förvaltningar inom universitetet. Arbetet innefattar i och med kontrollarbetet även 
att godkänna IT – system och kontrollera andra bisysslor som sker i den stora 
organisationen ner till lärare på respektive institution. Det sistnämnda är nu mer 
krav från rektor att man måste anmäla bisyssla, om man är löntagare på 
Stockholms universitet.  
 
På Stockholms universitet finns det två tjänster som innefattar internrevisorn, en 
fast och resten externt. Man köper in tjänster utifrån för att få in en viss typ av 
kompetens som man inte har. Att arbeta på detta sätt skiljer sig mellan univer-
siteten. Men George säger att det bästa vore om man skulle ha den ekonomi att 
har råd att ha två fulla internrevisorer och på de grunderna ta in extern hjälp. Detta 
görs på Uppsala universitet, enligt George. 
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4.3.5 Intern kontroll 

Begreppet Intern kontroll är enligt internrevisorn på Stockholms universitet, i 
relation till institutionsnivå, hur väl man har kontroll på sin ekonomi. I en 
organisation som universitet, innebär en god kontroll att det finns en uppfattning 
om sin ekonomiska situation på institutionerna. Det är viktigt, menar Bertil 
George att man har en bra uppfattning om verksamheten och dess ekonomi. 
Exempelvis bör prefekten delegera till rätt person och ha en egen uppföljning om 
hur det hanteras efter delegationen. Även om prefekten delegerar så måste denne 
själv veta hur beslut fattas. Den viktigaste delen inom den interna kontrollen blir 
att titta på hur förfarandet med slutanordningen ser ut vilket enklast kan ses av 
attesteringen.   
 
Den goda kontrollen kan även visas i hur man presenterar ekonomin för verksam-
heten. En del är väldigt skickliga på att presentera ekonomin på ett enkelt och 
begripligt sätt och andra krånglar till det. På grund av detta kan det bli mycket 
svårare för både prefekten och institutionsstyrelsen att förstå, samt att kunna ta 
rätt beslut utifrån den ekonomiska situationen som råder.  
 
Prefekterna besvarade även de på frågan om begreppet intern kontroll vilket 
prefekten på den statistiska institutionen Hans Nyqvist inte var något han kände 
till. Dock beskrevs intern kontroll av Daniel Tarchys, prefekt för den 
statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, som ett begrepp vilket 
har olika betydelse i det svenska språket än i det engelska. I engelskan betyder 
begreppet både styrning och efterhandskontroll medan i svenskan syftar betydel-
sen mer på efterhandskontroll.  ”Man måste ha kontroll över den ekonomiska 
situationen och vad som händer”, vilket Tarchys menar är att styrning är det som 
han anser vara prefekten arbetssätt. Den snäva betydelsen av intern kontroll, att 
saker och ting fungerar, är inte något Tarchys söker information om. Arbets-
gången är istället att han får information om sådant som inte skulle fungera. 
Annars handlar det väldigt lite om systematisk uppföljning men viss systematisk 
information är han dock mottagare av. Det är då i form av räkenskaperna med 
bokföring samt en del kursutvärderingar, med detta sammanfattar Tarchys att den 
grundläggande kontrollverksamhet för institutionen är att hålla koll på saldot och 
budget.  
 
Wahlund från institutionen för kommunikationsvetenskap sammanfattade att 
begreppet innebär att han som prefekt ska ha kontroll över ekonomin och 
verksamheten, detta för att kunna se hur resurserna används på institutionen.  

4.3.6 Prefektens roll   

För de olika institutionerna innebar prefektens roll mer eller mindre inflyttande i 
kontrollverksamheten. Prefekterna hanterar olika storlekar på verksamheter men 
alla har ändå liknade krav för ansvar som prefekt.  
 
Prefektens roll på statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet är 
mer av ett administrativt ansvar. Tarchys anser sig inte vara en VD utav verksam-
heten, utan har endast ett huvudsakligt ekonomiskt ansvar för institutionen. Rollen 
som prefekten eller snarare befattningen är av sådan art att den inte är heltid, utan 
mer som en liten lönad avlönad del utav det jobb prefekten utför, vilket Tarchys 
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beskriver kortfattat som att vara en ”trouble-shooter”131. Det handlar om att 
kombinera undervisning, forskning och detta ansvar parallellt med varandra. Då 
storleken på institutionen är relativt stor krävs, det på grund av tidigare nämnda 
kombination, delegering av ansvar på enheter inom verksamheten. Exempel på 
detta är att man har på institutionen en administrativ chef som driver administra-
tionen och två stycken studierektorer som ansvarar för utbildningen. 
 
Wahlund säger att prefektens roll är lika med det ekonomiska ansvaret för 
institutionen för kommunikationsvetenskap. Denne bär huvud ansvaret och måste 
samtidigt få styrningen av institutionen till vad de anser är institutionens vision, 
mission och mål. Därav måste utveckling och kvalitet vara ståndpunkter i denna 
typ av utbildnings institution. Det ekonomiska är i stort det allra viktigaste för 
prefekten, men utveckling och kvalitet bör även vägas in. Till exempel tar 
Wahlund upp att sedan han började som prefekt har det sket en stor rationali-
sering. Genom att väga in kompetens hos personal, effektivisering och att 
administrativa uppgifter tas hand om en kunnig personal samt låta lärare vara en 
del av det hela. Flexibiliteten finns i och med att man har få anställda, egna salar 
(vilket underlättar bokande av undervisning), kunnande av det ekonomiska och en 
dialog mellan varandra.  
 
Att organisationen är liten gör att, enligt Wahlund, den interna kontrollen kan 
bedömas god. ”Man kan sticka ut huvudet i korridoren och få svar på frågor 
snabbt om man ska starta upp något nytt projekt.”  Den goda interna kontrollen 
upptagas genom att personalen eller ”manskapet” är pålitliga och kunniga för det 
som är anställda för. Begreppet intern kontroll, menar Wahlund, beskriver 
”kontrollen på den ekonomiska situationen, praktiskt”. Att man exempelvis har 
en ekonomihandläggare som är mycket erfaren, med över tjugofem års erfarenhet 
i bagaget med arbete inom intern redovisning och bokföring, visar att individen är 
av en avgörande roll för denna institution.  
 
Prefektens roll på den statistiska institutionen Nyqvist beskriver sin roll som 
prefekt att inta en mycket administrativ roll. Det går åt ungefär tre fjärde delar 
administrativt arbete för prefekten. Dock blir det så med tanke på att det är prefe-
kten som har det yttersta ansvaret för institutionen. Det prefekten gör är att 
delegera ut delar av arbetet ut i verksamheten. Vad gäller utbildning finns det en 
studie rektor som har hand om grundutbildningen och sedan respondenten tillträde 
har två nämnder bildats för att vara ett forum som stöd för prefekten och verksam-
heten. I nämnderna tas oftast frågor upp som Nyqvist inte själv kan behandla på 
grund av bristande kunskap, utan finner att det i så fall att det bör diskuteras 
innan. I nämnderna kan det finnas någon med mer kunskap inom ämnet vilket 
underlättar en beslutsprocess. De två nämnderna kallas; grundutbildnings nämnd 
och forskningsnämnd.  
 
Syftet med dessa är av två huvudskäl:  

• Som hjälp, på grund av tids - och kunskapsbrist  
• Samt för utformningsarbete. Till exempel är det bättre att lärare är med 

och formar kurser vid Bolongaprocessen med tanke på deras kunskap. 
Bolongaprocessen säger att kunskapsutveckling är prioritering nummer 
ett. 

 

                                                 
131 Trouble-shooter, kan beskrivas som en problemlösare, medlare eller konfliktlösare.  
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Dessa två nämnder har även olika inriktningar av dess funktioner. Grundut-
bildningsnämnden är mer inriktad på kunskapsutveckling medan forsknings-
nämnden är mer inriktad på strategi. Dock är de båda nämnderna upptagna med 
att arbeta med Bolongaprocessen och kursutveckling.   

4.3.7 Verktyg på Stockholms universitet 

Internrevisorn George säger att det görs arbeten för att den interna kontrollen ska 
förbättras, samt att verksamheten smidigare ska kunna rapporteras. Detta ska även 
underlätta internrevisorns arbete. Ett verktyg som är aktuellt är ”Faktura-
portalen”, ett system där Prefekterna attesterar elektroniskt fakturor samt kan 
kontrollera samtliga fakturor. Detta system kan även beskådas av internrevisorn 
som kan även han skåda att fakturorna inte innehåller olämpligheter. Detta är ett 
steg mot en godare kontroll och underlättar även pappershanteringen för bland 
annat prefekten.  
 
Som bokförings- och uppföljningssystem används idag ett system vid namn 
Mercur, vilket gör att det numera blivit lättare att se uppföljning av till exempel 
projektarbete, vilket är vanligt hos universitet. Att använda ett sådant system visar 
på att man internt vill förenkla och ger möjligheter till att hålla fatt utgifterna för 
att man mer ska ägnas åt det verksamheten finns till för, nämligen utbildning. 
Förutom de interna smidigheterna underlättar detta även för externa användare 
som Riksrevisionsverket. De kan lättare arbeta med att granska bokföringen på 
universitetet.  
 
Det finns styrdokument som är universitets övergripande och som vidare sträcker 
sig över fakulteterna. Det finns annars inte många specifika styrdokument för 
institutionen. På institutions nivå finns ett utvärderingsdokument, vilket 
grundades ur en utvärdering som Högskoleverket genomförde på universitetet. 
Denna väldigt utförliga internutvärdering kan dock inte sägas vara ett styrdoku-
ment, menar Daniel Tarschys på den statsvetenskapliga institutionen. Det är mer 
ett eget utvärderingsdokument att rätta sig efter. Styrdokumenten på den stats-
vetenskapliga institutionen har dock dokument som säger hur saker och ting ska 
hanteras. Till exempel är det för funktioner som IT-verksamhet eller hur man ska 
hantera antagningar av forskare. Uppföljningen av styrdokumenten kan variera, 
dels är det återrapportering som kan vara inbyggd i dokumenten och dels 
omarbetning. 
 
Dokumentation och uppföljning är två vanliga sysslor för prefekterna. Varje 
kvartal sammanställs rapporter om hur ekonomin och genomströmningen av 
studenter fungerar i verksamheten. Dessa rapporter redovisar samtliga intervjuade 
prefekter till sin respektive institutionsstyrelse för att se hur läget är med 
verksamheten och redovisas även upp till fakultetens styrelse. På institutionerna 
följer man upp Hås och Håp. Dessa mått talar om genomströmningen av studenter 
och hur många man godkänner på institutionen. Måtten står till grund för resurs-
tilldelningen till verksamheten. Nyqvist talar om att för varje student de 
godkänner på den statistiska institutionen får man en intäkt medan man får betala 
för studenter som man underkänner. Likt de ekonomiska räkenskaperna samman-
ställs dessa varje kvartal i en rapport där man kan följa flödet och se om kurvan 
pekar uppåt eller nedåt. Detta använder Tarschys på den statsvetenskapliga 
institutionen för att se det intellektuella utfallet för institutionen. Denna uppfölj-
ning ger svar på hur mycket institutionen producerar i kunskap. Dock är det 
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svårare att sammanställa och mäta vetenskaplig produktion, än den ekonomsiska 
produktionen. För att på något sätt få ut något utav måtten, utvärderas ställningen 
för institutionen som finns i index, men det är svårtolkade.  
 
På institutionen för kommunikationsvetenskap gör även en konvertering av 
rapporterna, från att vara skrivna i internredovisnings språk för universitet till 
extern redovisnings läsbarhet. Richard Wahlund tycker sig inte finna att 
rapporthanteringen inte är smidig, med tanke på konvertering. Dock har detta 
redovisningsspråk att göra med inte ska redovisa vinst, att resultatet inte uttrycker 
samma sak som i det privata näringslivet. Denna institution har de senaste år 
redovisat ett gott resultat, vilket i statlig verksamhet inte är något sett positivt. Det 
hade kanske enligt Wahlund ”varit bättre att redovisa på externt vis redan från 
början”. Det kan vara positivt att bygga upp ett kapital, men teorierna för offent-
lig verksamhet fungerar inte på det sättet. Rapportering och uppföljning sker 
annars kontinuerligt varje månad, vecka och neråt. Men den de rapporter och 
sammanställningar fakulteten tar dela av är kvartalsrapporterna. Dessa rapporter 
görs på grund av att man vill se om avvikelser skett och att utveckla samt 
analysera dem.  
 
På den statistiska institutionen ser man ekonomin som ett slags styrinstrument. 
Det kan användas att komma åt det håll dit man vill komma. Det uttrycks någon 
typ av målsättning av verksamheten från ledning och styrelse av den statistiska 
institutionen. Hur målsättningen skall kunna nås, uttrycks lättast i budget. Där 
kommer prefekten in som kontroll genom att se till att han sitter och skriver på 
slutanordningen, för att se vilka saker som betalas. Ytterligare gäller det för 
prefekten att se av de månliga rapporterna att man håller planen som sattes 
tidigare under året. Detta ser Nyqvist som ett kontrollsystem och känner sig trygg 
när han sammantaget får koll på siffrorna och verksamheten. Dock tillägger 
Nyqvist att om han hade haft mer kunskap om ekonomi skulle han kanske ha 
beskrivet det på ett annat sätt samt att institutionen inte är så stor gör det lite 
enklare jämfört med en större.    
 
På den statsvetenskapliga institutionen handlar styrningen om att ha uppsikt över 
regelsystem, vilka säger hur bedrivandet utav institutionen ska gå till. Man bör 
även se till att dessa fungerar och försöka tillämpa dessa så gott det går. Tarschys 
menar på att detta är ett element för att hålla verksamheten flytande så gott det 
går. I detta ingår det att institutionen vidbehåller en innovativ kapacitet och 
förmår att utveckla verksamhetens kapacitet. Denna kapacitet mäts i en ökad 
studentgenomströmning samt hur man stimulerar anställda genom att delta konfe-
renser eller vara till hands som stöd till att finna jobb eller att ge ut publikationer 
och genomföra förnyelse utav hela undervisningsutbudet.   

4.3.8 Dokumentation 

Dokumentation krävs för verksamheten. På institutionerna handlar det mycket att 
dokumentera och se till arbetsgången. George anser att dokumentation är viktigt: 
”Det är trots allt skattebetalarnas medel som används…”. Det är viktigt att man 
redovisar vad pengarna går till och det är dessutom krav på det i offentliga 
verksamheter. På Stockholms universitet är det vanligt att man arbetar i projekt-
arbeten, vilket ofta betalas med externa medel. George anser att vid behandling av 
externa medel finns tendenser till att agera lite oförsiktig. I sådana fall är det bra 
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med dokumentation för att internrevisorn ska kunna granska om medlen används 
på ett relativt bra sätt och med försiktighet.  
 
Tarschys tycker att det görs lagom med dokumentation på den statsvetenskapliga 
institutionen. Det förs exempelvis dokumentation av institutionsstyrelsen 
protokoll, man följer upp personalredovisning och siffror, vilka man bevarat i 
pärmar. Dock saknas det viss dokumentation i form av årsrapporter av institutio-
nens händelser över vilka konferenser man besökt exempelvis. Det skulle kunna 
eftersträvas, med tanke på att andra institutioner använder den typen av rapporter. 
Fördelar med den modellen finns, men man får göra en avvägning om det ska 
krävas. Det kan vara bra att ha rapportering för att upplysa sig själv vad man 
genomfört, men samtidigt skulle kunna utbringa ansvar. Det kan även vara så att 
man går från att vara smidig till att istället endast vara kontrollerande. Detta 
utmynnar i att det blir vanvettig rapportering och man gör inget annat än att sitta 
och skriva rapporter. Samtidigt kan det betänkas att det finns brister i att det inte 
skulle finnas någon form av formalism. Det är en svår avvägning om hur mycket 
krav man ska ställa. Rapporteringskrav kan forma en verksamhet lättare.  
 
”Jag hatar dokument”, säger Wahlund lite skämtsamt. Han menar att på 
institutionen för kommunikationsvetenskap har man otroligt mycket pappers-
hantering. Det är knappt att alla papper hinns med att läsas igenom. Wahlund 
följer några få praktiska principer som gör att han kan hålla praktisk koll. Att 
kunna agera på flera olika områden med olika frågor hela tiden kan man inte 
springa och leta i papper kräver vissa rutiner. Dessa är enkla och det är att man 
”pratas vi vid helt enkelt” om det ska investeras i något nytt till exempel, en enkel 
överblick över ekonomin och argumentation för ett beslut så kan en investering 
hanteras.   

4.3.9 Problem och risker med dokumentationen. 

Rapporteringens utformning av kvartalsrapporter och årliga rapporter (de fyra 
kvartalsrapporterna slås samman), kan uppfattas krångliga enligt prefekterna. 
Tarschys har uppfattat dessa rapporter svårtolkade för användarna. Det är svårt 
utan underliggande information att inte förstå vad de redovisade siffrorna menas 
med. Utan det måste i så fall delges information om till exempel pengar som 
kommer in från externa leverantörer, om pengarna kommer in speciella tillfällen. 
Skulder och fordringarna som uppstår är svåra att periodisera. Inte för att det är 
något konstigt med rapporterna, men att man behöver ha ett breddare perspektiv 
för att tolka dem och se om ekonomin ska hålla ihop. Rapporterna presenteras för 
institutionsstyrelsen, men där har man kanske inte särskilt stor koll, menar 
Tarschys. Det är snarare att man frågar därifrån till prefekten om ekonomin ska 
hålla, vilket får uppfattas som ett underliggande förtroende mellan styrelsen och 
institutionen. Dock är endast ekonomin en del utav verksamheten, det finns andra 
delar som kan vara mer av intresse och aktuella för styrelsen att se över.   
 
Wahlund är kritisk till dessa rapporters utformning, det kan även uppfattas krång-
ligt då man även förstår systemet för Stockholms universitets redovisning. Han 
anser att det går ju att ställa upp enligt normala redovisningsprinciper.  Problemet 
är att man blandar ihop intäkter, först då det blir kostnader blir det intäkter. Det 
borde istället kunna tydliggöras i en balansräkning där det kommer upp som en 
speciell post – intäkter från speciellt projekt, intäkter från resurstilldelning osv. 
 



 58

Nyqvist trycker på att det finns problem med själva uppföljningen, inte endast 
rapporterna i sig. Resurstilldelningen till institutionen styrs av genomströmning av 
studenter. Det innebär att i början av året får institutionen ett uppdrag som säger 
hur många studenter institutionen måste godkänna detta år. Antalet studenter 
baseras på vad utfallet blev året innan. För varje student som godkänds får man en 
summa intäkt, medan en underkänd student ger att man istället måste betala för 
det. Problemet ligger i rapporteringsunderlagets kalenderårs beräkning. Enligt 
redovisningsprinciper beräknas den ekonomiska uppföljningen på kalender år, 
vilket inte stämmer överens med terminernas beräkning. En hösttermin slutar inte 
förrän i mitten av januari och det är från den dagen som studenten blir godkänd 
som genomströmningen baseras på. Det innebär jämfört med räkenskaperna som 
slutar den sista december, pågår fortfarande terminen. Det blir brutet räkenskapsår 
och resultatet räknas på den tid som det anslagits. Därav kan detta mått vara svåra 
att använda som underlag i framtiden. 
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5 Analys  

I vår problemställning frågade vi oss hur den interna kontrollen är utformad och 
vilka verktyg som finns är för att underlätta för den interna kontrollen på institu-
tionsnivå. Då vårt syfte främst är deskriptivt har vi inte för avsikt att testa hur 
effektiva kontrollerna är. Där vi tror oss finna svagheter har vi dock lyft fram 
dessa utan att göra en mer utförlig värdering  
 
Först vill se om kontrollerna är utformade efter något ramverk, typ COSO-
modellen för att vidare utforska om det finns utvecklade modeller eller andra 
verktyg på institutionsnivå. Som disposition har vi använd de fem kontroll-
komponenterna kontrollmiljö, riskanalys, kontrollåtgärder, kommunikation-
/information och tillsyn. 

5.1.1 Kontrollmiljön  

 
Kontrollmiljön är den grundläggande kontrollkomponenten för COSOs ramverk 
eller modell och är en förutsättning för att den interna kontrollen ska fungera. 
Miljön är uppbyggd utifrån flera aspekter och är beroende av hur institutionens 
policys, regler och målsättningar är upprättade. 
 
Effektivitet av den interna kontrollen är en funktion av integritet och etiska 
värderingar. En individs agerande och handlande kan påverka hur verksamhetens 
kontrollmiljö utformas av den funktionen. Finns det incitament som kan leda till 
oetiskt beteende hos en individ i verksamheten kan detta påverka strukturen av 
policys och värderingar för institutionen. Speciellt om det skulle vara en ledande 
person som en prefekt eller administrativ chef. Ett oetiskt handlande påverkar 
effektiviteten av kontroller och därav kontrollmiljön. Exempel på det skulle vara 
om ledningen sätter upp prestationsbaserade mål med incitament kopplade till 
dessa. Om målen uppfattas som ouppnåeliga kan detta resultera i att till exempel 
en ekonomihandläggare lockas till att korrigera resultat för att uppnå målen. För 
att motverka att sådant inte förekommer och att funktionen av integritet och etiska 
värderingar behåller sin effektivitet ska det tydligt beskrivas av ledning i form av 
standarder för uppförande koder. 
 
Prefektuppdraget innebär att ha huvudansvar för verksamheten som bedrivs på 
institutionen. Ansvaret har, enligt rapporter från Lunds universitet, varit omfatta-
nde och sträcker sig över flera ansvarsområden samtidigt som kraven ständigt 
ökar för prefekterna. ”Det handlar om att kombinera undervisning, forskning och 
huvudansvar…” menar Tarschys. Det blir svårt att hinna med alla delar vilket ofta 
leder till att prefekter delegerar allt mer ansvar. Men det gäller för en prefekt att 
delegera ansvar och fortfarande ta ansvar. En prefekts roll är väldigt stark i en 
decentraliserade organisation som universitet och det kräver ett större ansvars-
tagande. 
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Kompetens och medvetenhet är viktiga aspekter i kontrollmiljön, där ledningens 
kompetens förmodligen är den viktigaste. Det är bra om ledningen gör insatser för 
att engagera personal i kontrollsystemet och i organisationens mål. Till viss grad 
kan delegering innebära att kontrollmiljön förbättras. Detta kan man se på de 
undersökta institutionerna som har valt att delegera delar av det administrativa 
ansvaret till en ekonomihandläggare. Det har lättat prefektens arbetsbörda och har 
lett till att institutionerna blivit mer effektiva. Oavsett om det är prefekten eller 
annan personal som hanterar administrationen är det viktigt att man har en 
medvetenhet och kunskap. Utifrån den aspekten gäller det att se vem som är mest 
lämpad för uppgifterna. Länta menade att det att det är bättre att administrativ 
personal, speciellt huvudansvarig, inte är forskare eller lärare. Prefektens roll som 
ledare är extra komplicerad eftersom prefekten blir tillsatt kollegialt och även att 
prefekten efter avslutat prefektuppdrag vanligtvis återgår till att bli underställd 
den nya prefekten, menar Länta. Prefektuppdraget är en liten del av prefektens 
arbetstid, övrig tid ägna prefekten till sitt uppdrag som professor, med forskning 
och utbildning. 
   
Storleken på enheten/organisationen har stor betydelse för behovet av intern 
kontroll. Liten institution kan ha ett mindre strukturerat system och mindre 
formell, då kontroll och styrning mer är personliga relationer och kontakter medan 
en större institution kräver ett mer strukturerat system för kontroll. Institutionen 
för kommunikationsvetenskap är en liten institution och prefekten anser sig ha 
god kontroll över hur verksamheten gick. Han hade tillsatt en kompetent 
ekonomihandläggare och fann sig ha en god uppfattning om institutionens 
ekonomiska situation. Resterande personal fann han pålitlig och kan enkelt föra 
en lättillgänglig dialog med. ”Man kan sticka ut huvudet i korridoren och få svar 
på frågor snabbt” (Wahlund). Jämför man på en större institution som den 
statsvetenskapliga institutionen krävs mer struktur av styrning och kontroll. 
Struktureringen kräver mer delegering av ansvar till enheter i verksamheten. 
Prefekten på den statsvetenskapliga institutionen har delegerat ut ett stort ansvar 
till institutionens administrativa chef och kan bygga struktur inom kontrollmiljön 
utifrån en bredare grund och enheter på institutioner. Avståndet mellan ledning 
och individ är här större än vad det är i förhållandevis var på institutionen för 
kommunikationsvetenskap.  

5.1.2 Riskanalys 

 
”Alltså, vi får ju inte ta några risker egentligen va”. (Wahlund) 
 
Prefekternas spontana reaktion på frågan om de använde riskanalys i 
verksamheten visar att riskanalys främst förknippas med finansiella risker. 
Arbetsmiljö med brandskydd etcetera var andra områden som respondenterna 
relaterade begreppet till. Men vid en diskussion om begreppet i en vidare 
betydelse framgick att det fanns riskanalyser mer eller mindre inför varje fattat 
beslut. En mer strukturerad och formell riskanalys i linje med COSO-modellen 
var det dock ingen prefekt som kände till. Exempel på praktisk rikshantering är 
förberedandet av argument inför beslut om nyinvestering. Ett annat är uppfölj-
ningen av rapporter med genomströmning av studenter. Samtliga prefekter 
analyserade olika risker i verksamheten dagligen utan att tänk på det och utan att 
det formaliserades. Så länge reglementet följdes såg man inte att det fanns några 
stora risker förknippat med verksamheten som behövde särskild uppsyn av 
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prefekterna. Prefekterna menade att det även fanns andra myndigheter och enheter 
på universitetet som hanterade risker i vissa mer känsliga områden. Exempelvis 
kontrolleras risken för att kvaliteten i undervisningen kan sjunka till följd av 
aktuellt resurstilldelnings system av kvalitetssäkringsprogram och det är Hög-
skoleverket som svarar för den övergripande kontrollen. En risk som nämns som 
är svår att analysera och hantera är risken att anställa fel person på en tjänst då 
anställningsförfarandet, som är externt reglerat, både är en komplicerad och 
långdragen process 
 
Risker och även riskhantering i den dagliga verksamheten delegeras till andra 
enheter inom institutionen. Ekonomiavdelningar får hantera ekonomiska risker 
och IT-avdelningar IT-risker. På ekonomiområdet finns flera datoriserade system 
med inbyggda kontroller som reducerar behovet av mer explicit riskanalys.  

5.1.3 Kontrollåtgärder 

 
På SU finns det en del datoriserade system för bokförings, budget och planering 
och uppföljning som implementerats central. I dessa program finns inbyggda 
automatiska kontrollåtgärder. Till vissa system har institutionerna inte krav att 
ansluta sig, de kan vara vana vid ett annat program eller system. Målet med 
systemen är främst att förenkla för användarna i sin planering och uppföljnings-
process. En ny fakturaportal Mercur kommer att tas i drift. Tidigare har den 
viktiga kontrollåtgärden, bestående av separation mellan personer som gör attest 
och utanordning av fakturor, varit en manuell kontrollåtgärd. Dessa manuella 
kontroller har varit ett område som slarvats med men i Mercur finns dessa 
kontrollåtgärder automatiserade, vilket stärker den interna kontrollen. Att använda 
portalen kommer vara obligatoriskt för alla enheter på universitetet.  
 
Rapporter av olika slag och uppföljning av dessa är en form av kontrollåtgärd som 
utnyttjas flitigt på SU. Dock kan själva kontrollåtgärden förbises om det blir för 
mycket rapporter och att uppföljningen brister. En respondent menar att 
rapporterna främst är till för författare, att värdet ligger i att göra rapporten sen är 
det ingen som läser den, men om problem skulle uppstå kan rapporten få 
betydelse när ansvar ska utkrävas. Prefekter har nytta av månatliga eller kvartals-
rapporter för att kontrollera om man håller sig inom budget och att verksamheten 
går ihop. Genom att ha en policys som gör att problem rapporteras till prefekten 
kan han mer vara en ”troobleshooter” som inte själv behöver söka fel, de 
rapporteras till honom. I regelboken finns styrdokument för olika områden och 
processer, i dessa finns förutom rapporteringskrav olika inbyggda procedurer som 
utgör kontrollåtgärder. Att dokumentera är en kontrollåtgärd som tillsammans 
med diarieföringen132 på universitetet är en viktig åtgärd. 

5.1.4 Kommunikation/information 

För att verksamheten effektivt ska uppnå sina mål krävs en god kommunikation. 
Universitetens ledning bör se till att det finns en fungerande kommunikation inom 
organisationen för att institutioner kan få ta del av den information som krävs för 

                                                 
132 Diarieföring är ett krav från offentlighetsprincipen och är en metod att registrera och spara 
handlingar.  
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att styra och följa upp verksamheten. Informationen kan kommuniceras genom 
flera informationskanaler uppåt och nedåt i organisationen. Exempel att 
kommunicera på universitetet är via formella och informella möten, dokumen-
tering och rapportering av verksamheten, information via e-post eller hemsidan. 
På universitet finns många övergripande styrningsdokument som beskriver om 
hur universitetens verksamhet ska bedrivas, i form av regelböcker och handlings-
planer.  
 
Institutionerna upprättar kvartalsrapporter varje kvartal för respektive institutions-
styrelse. Av rapporterna ska det kunna utläsas hur den ekonomiska situationen ser 
ut. Dessa rapporter kan vara beslutsunderlag och utvärdering för verksamheten. 
Dock ses rapporterna krångliga och svårtolkade, menar flera av användarna. Det 
krävs att man som läsare och användare av informationen i rapporterna är insatt 
och kunnig i verksamheten. Till exempel konverterar prefekter institutionens 
utfall i rapporter för att förenkla för intressenter. På en av institutionerna 
skräddarsys rapporter åt användare inom institutionen. Varför man måste konver-
tera eller skräddarsy en rapport beror troligen på att redovisning av offentlig 
verksamhet har krångligt redovisningstekniskt innehåll och måste tydliggöras. 
Prefekternas övergripande uppfattning av uppföljning är att det kräver mer tid att 
kommunicera. 
   
På institutions nivå är det vanligt att prefekten delegerar ansvaret inom sin 
institution. Om delegeringen medför otydliga ansvarsförhållanden är det stor risk 
att saker kan bli lämnade till att hanteras felaktigt eller glöms. Det kan därför 
viktigt att kommunikationen av information även fungerar inom institutionen och 
att det finns tydligt ansvars och arbetsbeskrivningar för de olika nyckelrollerna, 
som prefekten, ekonomihandläggare eller för den administrativa chefen. Rollbe-
skrivningar kommuniceras lättast av uppförda dokument och regelsamlingar från 
webbsidan. Dock fanns även här brister informations och kommunikationsmässigt 
rådde det skillnader mellan hur aktiv universitetens hemsidor och tillgänglighet 
var av användbar information från internrevisorn till användare. Det finns hand-
böcker och beskrivningar för styrande på de flesta universitet. Exempelvis har 
Stockholms universitet inte tillräckliga resurser för att internrevisorn ska kunna 
upprätthålla en hemsida, medan Lund arbetar aktiv med kommunikation ifrån 
internrevisionen till institutioner. På detta sätt skulle det underlätta för 
internrevisorn och institution kunna kommunicera.  
  
Varje år upprättas en revisionsplan på beslut av universitetets styrelse. Denna plan 
beskriver vad internrevisorn under kommande år ska granska inom universitetets 
verksamhet.  Rapporten är ett kommunikationsmedel för internrevisorn att nå ut 
med information till användarna. Funktionen av rapportern är att användare se ska 
kunna vilka områden som viktiga att ta hänsyn till. Den kan vara till hjälp för 
användarna och det underlättar internrevisorns arbete.  En djupare dialog med 
användare sker dock inte förrän internrevisorn granskar en institution. Intern-
revisorn är väldigt mån av att det rapporteras och dokumenteras i verksamheten 
för att påvisa att ”det trots allt är skattebetalarnas medel som används”. Vid sina 
granskningar går internrevisorn igenom många delar av verksamheten och då är 
dokument vanligt att analysera. Inom bevisföring är uppförda dokument en viktig 
del för att kunna utkräva ansvar och utreda situationer. 
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5.1.5 Tillsyn 

Tillsyn är den process som utvärderar kvaliteten på den interna kontrollen över 
tiden. På universiteten har ledningen krav från externa regler, att ha en intern-
revisionsavdelning som ansvarar för tillsynen. Revisorerna följer, enligt 
revisionsplanerna god internrevisionssed, och enligt samtliga revisionsplanerna 
som vi granskat följer revisorerna även COSO-modellens ramverk när det gäller 
tillsynen. Dels görs löpande granskning, dels separata temagranskningar och även 
rapportering av upptäckta brister i systemet görs. Internrevisionen har en viktig 
betydelse för intern kontrollens tillkomst och effektivitet på universiteten. Resurs-
tilldelningen och kompetensen är två faktorer som är avgörande för internrevi-
sionens kvalité och omfång. Stockholm universitet (en heltid + extern hjälp 
motsvarande en heltid) tilldelar mindre resurser åt revisionsavdelningen än 
exempelvis Lund universitet (3,8 heltid), Göteborg universitet ( 2 + extern hjälp) 
och Uppsalauniversitet (2 heltid + extern hjälp).  
 
För prefekterna på de institutioner vi tittat på har inte internrevisorn någon större 
roll i den löpande tillsynen på institutionsnivå, utan där får prefekten själv ansvara 
för tillsynen. Alla prefekter/institutioner vi träffat har anställt kompetent 
administrativ personal och delegerat uppgiften till viss del vilket även tar resurser 
från verksamheten. Stockholms universitets internrevisor Bertil George, menar att 
vissa institutioner inte har den kompetenta, administrativa personalen som skulle 
behövas då även prefekten saknar den kompetens som är nödvändig för tillsyn ska 
uppnås. Om prefekterna är okunniga på området vet han/hon kanske inte att det 
finns ett behov av tillsyn för att den interna kontrollen, och underlåter att lägga 
resurser på en mer kompetent administrativ person.  
 
En metod för tillsyn på institutionerna är rapportering. Prefekterna blir ”matade” 
med olika rapporter och utvärderingar dels från centralt håll och dels inifrån 
institutionen. En annan metod för tillsyn är datoriserade informationssystem, 
vilket blir viktigare i en större institution där den personliga kontakten minskar. 
Tillsyn på en liten institution kan vara att ”sticka ut huvudet i korridoren”.  
Vanligaste tillsynen, har mer informell karaktär och utgörs av att prefekten eller 
annan med delegerat tillsynsansvar finns på plats och har kontakt med de olika 
avdelningarna och personalen. ”det handlar om att folk gör sitt arbete”. Att 
attestera fakturor skapar förutom kontroll även en ”känsla” för verksamhetens 
utgifter, vilket ger att tillsynsutövning även kan vara kompetenshöjande. 
 
Om rapporteringen och uppföljning inte genomförs på det sätt som ligger till 
grund för uppkomsten av dessa är det risk att förtroendet för dokumenten avtar 
och tillsynsfunktionen blir mindre effektiv. Om man utövar för mycket kontroll 
kan det bli ”vanvettig rapportering och man gör inget än skriver rapporter” menar 
en av respondenterna. 
 
Internrevisionen har som främsta uppgift att testa de interna kontrollerna och mäta 
effektiviteten hos dessa. Revisorn bör även stödja och bidra till att stärka den 
interna kontrollen genom att föreslå hur systemet kan byggas ut. Därför har vi 
även granskat en del internrevisionsplaner och rapporter för att se hur utveckling-
en ser ut. Revisorn är den som ska ha specialkunskap i att granska system för 
intern styrning och kontroll och internrevisorns egen kompetens är då av största 
betydelse för hur hela enhetens interna kontroll är utformad och fungerar. 
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6 Slutsatser  

I detta kapitel ska vi redovisa huruvida vi fått svar på de frågor som vi inled-
ningsvis formulerat för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen: att öka förståel-
sen för fenomenet intern kontroll inom universiteten värld. I inledningskapitlet 
diskuteras hur den offentliga sektorn blir mer lik den privata, bland annat genom 
att ta efter koncept och redovisningsprinciper från näringslivet genom institu-
tionell påverkan och från ökade krav på effektivisering. Vi har främst undersökt 
Stockholms universitet och några institutioner, men för att få en mer jämförbar 
och överskådlig bild har vi även tittat på andra universitet. Våra tre konkreta 
forskningsfrågor får utgöra dispositionen på vår redovisning av slutsatsen.  
 
Hur tolkar användarna i en universitetsmiljö begreppet intern kontroll?  
 
Prefekterna på institutionerna ger bilden av att intern kontroll som begrepp inte är 
något som ännu blivit institutionaliserat. Däremot är alla mer eller mindre 
införstådda med innebörden av intern kontroll, utan att just relatera det till 
begreppet. Administrativ chef och internrevisor är betydligt mer bekanta med 
begreppet. Vilket främst troligtvis beror på deras kompetens som krävs för att de 
ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Främst kopplas begreppet till den ekonomiska redovisningen och ekonomisk 
uppföljning, Prefekter delegerar dessa uppgifter till administrativ personal och 
förlitar sig på att de har mer kompetens på området och mer kännedom om intern 
kontroll.  Att följa regler och lagar är starkt förknippat med intern kontroll främst 
av internrevisorn. 
 
Att omge sig med personal som gör sitt jobb, är kompetenta, medvetna och ra-
pporterar om eventuelle brister, är en del av den interna kontrollen, menar några 
av prefekterna. Genom uppföljningsmöten och annan mer daglig kontakt får 
prefekterna information. Genom att ha ”koll på läget” uppnås en viss god intern 
kontroll.  
 
Prefekterna såg inte direkt att riskhantering var en del av den interna kontrollen, 
vilket för revisorn och den administrativa chefen var centrala delar av den interna 
kontrollen. Däremot såg prefekterna riskhanteringen som en självklar del av 
prefektens dagliga arbete, om än utan formell strukturer.  
 
Hur ser utformningen ut av den interna kontrollen på en fakultets olika 
institutioner?  
 
Utformningen av den interna kontrollen på institutionsnivå är inte strukturerad 
efter en tydlig modell, exempelvis COSO-modellen, utan den utgörs av ett 
omfattande regelverk med olika styrverk för olika processer och enheter. 
Regelverket har sin utgångspunkt i de lagar och förordningar som universitetet 
står under. 
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Mycket av de viktigaste processerna har centralt uppförda datoriserade system. 
Detta gäller främst den ekonomiska redovisningen och även kommunikations-
system. Det viktigaste styrdokumentet som ska säkerställa effektiv styrning är den 
besluts och delegationsordning som rektor beslutar om. Den möjliggör att besluts-
fattandet kommer närmare de områden som beslutet gäller. På Stockholm har 
detta dokument nyligen omarbetats då det ansågs att den inte var tillräckligt 
tydligt. Tydlighet är extra viktig för upprätthållandet av god intern kontroll, 
speciellt i en organisations som är under förändring. 
 
Även om det är en decentraliserad organisation är institutionerna hårt styrda av 
lagar och förordningar. Detta begränsar prefekterna att vidta åtgärder som de 
ibland skulle kunna anse vara nödvändiga för att styra och kontrollera 
verksamheten på ett effektivt sätt. Som en följd av ökat självstyre på institutio-
nerna har dokumenteringen av styrdokument och rapportering ökat. Detta är 
konsekvenser av att man övergår till att bli mer målstyrd. Det finns en risk att man 
inte hinner följa upp alla rapporter samtidigt som man har svårt att överblicka alla 
regler.  
 
Internrevisionen är en funktion som fått en större roll på universiteten och som i 
stor grad bidrar till hur den interna är utvecklad och effektiv. En internrevisor har 
mer av en konsultativ roll. Det är från regering genom förordning reglerat att vissa 
universitet måste ha internrevision, som bland annat ska bedrivas enligt god intern 
revisionssed. Det är däremot upp till ledningen för universiteten att tilldela 
resurser för internrevisionen. I en jämförelse med några få andrar universitet har 
Stockholm en relativt liten avdelning. Denna består av en person. Genom att ha en 
utvecklad och kompetens internrevisionsavdelning kan universitetens intern 
kontroller stärkas. Internrevisorn är en specialist på metoder för riskhantering och 
intern kontroll och kan med sin kunskap lämna värdefulla råd om hur den interna 
kontrollen ska utvecklas. Genom att testa kompetensen angående intern kontroll 
hos prefekterna kan behovet av nödvändig utbildning utvärderas. 
 
Vilka modeller eller verktyg används för hanteringen av den interna 
kontrollen?  
 
För att hantera den interna kontrollen används olika typer av verktyg och mo-
deller. Dessa verktyg och modeller har olika funktioner för den interna kontrollen.  
 
Dokumentation och rapportering är något som sker i stor utsträckning inom 
universitetets organisation. För den interna kontrollen har dokumentering en 
viktig funktion som kan utgöra en beskrivning av funktioner och enheter i 
verksamheten. Det kan röra sig om verksamhetsplaner och handlingsplaner (i 
form av regelhandböcker) om hur verksamheten ska bedrivas och enligt förord-
ningar finns det krav på dokumentering av verksamheten. Inom institutionen 
följer man upp den ekonomiska situationen genom att sammanställa rapporter 
som finns som underlag i verksamhetens styrande. Självvärderingar och 
uppföljningsmöten är några åtgärder som institutionerna gör på egna initiativ. 
Dokumentationen utgör en viktig roll som bevisföring vid ansvarsutkrävning.  
 
Dokumentationen kan dock ses överflödig ibland och rapporteringen av kvartals-
rapporter anses krånglig. Dock har det mycket med att den offentliga verksam-
hetens redovisning uppfattas tekniskt svår. Att det saknas förankring av 
dokumentationen kan bero på att mycket av dokumentationen är överflödig och 
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det uppstår en situation som mer kräver dokumentation för dokumenterandes 
skull. Betydelsen av att uppföra dokument, rapporter eller plan minskar om 
uppföljning uteblir. Det ger snarare en ökad kontrollstatus, men kan ge ett mindre 
förtroende.  
 
På Stockholms universitet byggs det in kontroll i datasystem. I kontrollsystemet 
bokföringssystem, system för budgetering och attesteringsförfarande. Från dessa 
uppföljningssystem kan rapporter skrivas ut och ligga till grund för kvartals-
rapportering och årssammanställningar. Systemen har som förutsättning att 
utkräva en viss vana och kunskap och används mestadels därav ekonomihand-
läggare. För den interna kontrollen är det viktigt att en prefekt att kunna få hjälp 
av en ekonomihandläggare för en bättre kontroll av det administrativa ansvaret. 
Prefektens ansvar är mycket omfattande och komplicerat, genom att ha en 
administrativ chef kan prefekten fokusera på kärnverksamheten. 
 
Internrevisionen är ett viktigt verktyg för universiteten. De har även i viss 
utsträckning byggt modeller för den interna kontrollen samtidigt som att de finns 
som stöd.  Vissa universitet har kommit längre än andra med att utveckla modeller 
och till exempel använda hemsidan för att underlätta för institutionen. En modell 
som förespråkas hos vissa universitet är benchmarking, att se och lära av 
varandra. Det skapar även en jämförbarhet av universitet och dess internrevision. 
Genom att titta hur andra gör kan man snabbare och billigare bygga upp sina egna 
system. 
 
 
Sammanfattande slutsats:  
För prefekten är det svårt att idag att få en övergripande bild över alla de olika 
regler som ska följas och uppgifter som ska uppfyllas över alla de ansvars-
områden prefekten har. Att kunna delegera ut ansvar är viktigt samtidigt som att 
det finns ansvar kvar hos prefekten. På en större institution eller där prefekterna 
saknar tid eller kompetens är en kompetent administrativ chef nödvändigt för 
institutionerna ska kunna upprätthålla god intern kontroll. Ett problem är att 
prefekterna måste vara väl medvetna om att detta behov finns, eftersom det är 
prefekten som avgör vilka tjänster som ska tillsättas på institutionen.  
 
Därför är det viktigt att internrevisorn, som har spetskompetens gällande intern 
kontroll, även utvecklar modeller och verktyg för institutionerna för att underlätta 
det administrativa och ekonomiska ansvaret så att en god intern kontroll upprätt-
hålls inom verksamheten.  
 
COSO - modellen som ramverk är en god utgångspunkt att använda sig av. Den 
har fångat in viktiga komponenter vilka man kan se på ett universitet. I kontroll-
komponenterna kan sen bitar av verksamheten plockas in och främja den interna 
kontrollen i form av tillsyn och utveckling.  
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