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Förord
Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vi arbetar med att återföra 
nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan kom-
munföreträdare och forskare. Som en del i vår verksamhet genomför vi varje 
år en uppsatstävling, där studenter vid Linköpings universitet uppmuntras 
att delta, och där det vinnande bidraget koras till “årets bästa kommunupp-
sats”. Tävlingen har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de 
bidrag som vunnit. 

Årets vinnare heter Jessica Jönsson och Tilda Lindell och de tilldelas pri-
set för sin uppsats Måluppfyllelse i välfärden - Tillämpning av intern kon-
troll i kommunal verksamhet, som är ett examensarbete i företagsekonomi, 
Internationella Civilekonomprogrammet. Magnus Holmström har varit 
handledare.

Uppsatsen handlar om intern kontroll i kommunal verksamhet. Förfat-
tarna diskuterar dels vad som påverkar intern kontroll i kommuner, dels 
hur intern kontroll av god kvalitet kan uppnås. I sin uppsats visar de att 
det finns oenigheter och otydlighet gällande rutiner kring intern kontroll i 
kommuner. Författarna föreslår därför en modell som kan bidra till att öka 
tydligheten i det interna kontrollarbetet i varje enskild kommun. 

Centrum för kommunstrategiska studier gratulerar pristagarna, och hop-
pas att deras uppsats ska bidra till en fördjupad diskussion om vad intern 
kontroll är, och hur den kan utvecklas på ett sätt som bidrar till förbättrad 
kvalitet och verksamhetsutveckling. 

Josefina Syssner,
Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier. 
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Sammanfattning
Titel Måluppfyllelse i välfärden - Tillämpning av intern    
 kontroll i kommunal verksamhet
Författare Jessica Jönsson & Tilda Lindell
Handledare Magnus Holmström

Bakgrund
Intern kontroll är en process som syftar till att inge rimlig försäkran om att 
det inte försiggår några ekonomiska oegentligheter i en organisation, samt att 
organisationens arbete bidrar till dess måluppfyllelse. Med hänsyn till ett antal 
nationella skandaler inom både privat och offentlig verksamhet, och kom-
munernas uppdrag att bedriva verksamhet till nytta för medborgarna, är det 
av intresse att undersöka hur intern kontroll bedrivs i kommunal verksamhet. 
Kraven för hur intern kontroll ska bedrivas i privat verksamhet är reglerat i ett 
flertal lagtexter och kompletterande praxis i form av Svensk Kod för Bolags-
styrning, men bilden av hur intern kontroll bedrivs i offentlig verksamhet är 
något svårare att fånga. Det är även inte fullständigt utrett huruvida det råder 
specifika styrningsförutsättningar för offentlig verksamhet som påverkar im-
plementeringen av styrningsmetoder från det privata näringslivet. 

Syfte   
Syftet med studien är att identifiera och beskriva eventuella faktorer som på-
verkar utformningen av intern kontroll i kommunal verksamhet, samt att för-
klara syftet med god intern kontroll och hur det kan uppnås genom en modell 
för implementering av intern kontroll.

Genomförande
Totalt har sexton respondenter intervjuats i de tre organisationer som utgör 
studieobjekt i fallstudien som ligger till grund för uppsatsen. De organisatio-
ner som har medverkat är Linköpings och Norrköpings kommun samt arbets-
givar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Resultat
Studien har visat att det råder oenighet på såväl nationell som regional nivå 
om vad som är syftet med intern kontroll i kommunal verksamhet, och det 
är inte möjligt att fastställa en enhetlig bild av hur intern kontroll bedrivs i 
Sveriges kommuner. Det gäller såväl hur intern kontroll-processen är struk-
turerad i de kommunala verksamheterna som vilken förståelse och acceptans 
som råder för konceptet intern kontroll. En betydande orsak till att intern 
kontroll i kommunal verksamhet framstår som ett diffust begrepp kan vara 
bristen på vägledning från lagstiftning och normgivande instanser. Avsakna-
den av en tydlig arbetsmodell som utformats med den kommunala verksam-
hetens förutsättningar i åtanke kan också utgöra en betydande orsak till den 
fragmenterade bilden. 

Nyckelord
Intern kontroll, styrning av offentlig organisation, kommunal verksamhet, 
riskhantering, implementeringsprocess.
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Figurförteckning
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Figur 4.1 IK-plan Linköpings kommun  s.41
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Figur 5.2 Kontrollmoment Norrköpings kommun  s.50
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Figur 6.2 Fas 1  s.60
Figur 6.3 Fas 2  s.61
Figur 6.4 Fas 3  s.62
Figur 7.1 Praktisk arbetsmodell för implementering  s.65
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Intern kontroll är en process som syftar till att uppnå ett tillstånd då det är 
förhållandevis säkert att det inte försiggår några ekonomiska oegentligheter 
i en organisation, och att organisationens arbete bidrar till att uppfylla dess 
mål.1 De oegentligheter som ska avstyras kan vara relaterade till såväl abstrakta 
risker i form av förlust av gott anseende och rykte, som konkreta risker i form 
av direkta ekonomiska förluster. Intern kontroll utgör en del av organisatio-
nens ekonomiska styrning och är nära förknippat med bolagsstyrning och 
riskhantering.2

Intresset för intern kontroll i både privat och offentlig verksamhet har ökat 
markant under de två senaste decennierna, till stor del på grund av stora na-
tionella och internationella skandaler.3  Två av de mest tongivande exemplen 
kommer från USA där skandalerna kring framförallt Enron4 och Worldcom5 
bidrog till att striktare lagstiftning för bolagsstyrning instiftades år 2002 i och 
med The Sarbanes-Oxley Act. För att sätta en hög ambitionsnivå för bolags-
styrning och stärka förtroendet för svenska börsbolag upprättades Kod för 
Svensk Bolagsstyrning i samråd med Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning år 
2005, men även Sverige har haft sin beskärda del av skandaler relaterade till 
bristande intern kontroll. Bland de mest uppmärksammade återfinns Skandi-
aaffären (2003) då högsta ledningen lyfte närmare fyra miljarder i bonus och 
renoverade lägenheter på företagets bekostnad,6 och Panaxia (2012) som gick 
i konkurs efter en påtvingad avskrivning om 200 miljoner kronor till följd 
av misstänkta bokföringsbrott7. Ett exempel på konsekvenserna av abstrakta 
risker är affären kring TeliaSonera (2012) som kritiserats för att samarbeta 
med säkerhetstjänster i Vitryssland och Azerbajdzjan samt misstänkts muta 
diktaturen i Uzbekistan för att få bedriva telekomverksamhet i landet.8

Intern kontroll är dock inte ett ekonomistyrningsverktyg enbart tillämpat 
i det privata näringslivet. Sedan 1980-talet har samlade reformer under be-
1 Intern kontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers, 2001 sid. 9
2 Internal control, Olof Arwinge 2010 sid. 5
3 Intern kontroll – ett flerdimensionellt ledningsverktyg, Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers, 2001 sid. 9
4 Enron: The smartest guys in the room (2005)
5 http://www.usatoday.com hämtad 2013-02-18
6 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/90485?programid=2519  hämtad 2013-05-13
7 http://www.expressen.se  hämtad 2013-05-13
8  http://www.svt.se/nyheter/sverige/telia-sonera-detta-har-hant hämtad 2013-05-13
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nämningen New Public Management syftat till att implementera marknads-
mässiga metoder för att förbättra effektiviteten i den offentliga sektorn.9 Det 
alltmer frekventa uppdagandet av skandaler i svensk offentlig sektor – exem-
pelvis Göteborg (2011)10 och Gävle (2013)11 – har föranlett nya behov av 
och krav på att hanteringen av offentliga medel sker korrekt. ”Skandalogin” 
är dock ett outforskat område12, liksom de metoder som brukas för att före-
bygga skandaler och oegentligheter och hur de kan implementeras med goda 
resultat. Intern kontroll är ett förebyggande verktyg, och år 2000 gjordes ett 
tillägg i kommunallagens sjunde paragraf som befäste ansvaret hos de kom-
munala nämnderna för en tillfredsställande intern kontroll.13 Tidigare studier 
har i huvudsak studerat det praktiska bruket av intern kontroll i kommunal 
verksamhet utifrån ett revisions- och redovisningsperspektiv. Det saknas dock 
studier som behandlar huruvida det finns skilda styrningsförutsättningar mel-
lan privat och offentlig verksamhet som i märkbar utsträckning inverkar på 
tillämpningen av intern kontroll i kommunal verksamhet, och hur dessa spe-
cifika förutsättningar ska hanteras för att ambitionen med god intern kontroll 
ska uppnås. Då Sveriges kommuner befinner sig på olika stadier i tillämp-
ningen av intern kontroll, ser vi behovet av en studie som tydliggör syftet med 
intern kontroll i kommunal verksamhet samt ger vägledande förslag om hur 
god intern kontroll kan uppnås.

1.2 Problemprecisering
I huvudsak råder det fortfarande – trots två stora reformskiften sedan mitten 
av 1900-talet i och med Progressive Public Administration och New Public 
Management – stor oenighet kring huruvida det finns distinkta skillnader 
mellan offentliga och privata organisationer, och om dessa eventuella skill-
nader ska poängteras eller tonas ner vid implementering av nya metoder och 
processer. Det är inte fullständigt klargjort om faktorer som anses skilja of-
fentlig och privat verksamhet åt – som mål, värden, miljö, struktur, permea-
bilitet, komplexitet, instabilitet och konkurrensavsaknad – skapar distinkta 
skillnader mellan privata och offentliga organisationer som gör det svårt att 
applicera koncept och tekniker från det privata näringslivet på den offentliga 
sektorn.14 Frågan blir därmed om det finns svårigheter med att inom offentlig 
verksamhet tillämpa ramverk och koncept för intern kontroll som formulerats 
med vinstdrivande privata verksamheter i åtanke, samt om eventuella svårig-
heter är relaterade till tydliga skillnader i verksamhetsstyrning mellan privata 

9 Boyne, G.A. Public and Private management: What’s the difference? 2002
10 http://www.svd.se hämtad 2013-06-26
11 http://www.expressen.se  hämtad 2013-06-26
12 Johansson, P. Vem tar notan – skandaler i svensk offentlig sektor, 2002
13 http://www.notisum.se/ Kommunallagen, hämtad 2013-05-02
14 Boyne, G.A. Public and Private management: What’s the difference? 2002
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och offentliga organisationer. Och vad innebär detta för ambitionen med god 
intern kontroll i offentlig verksamhet?

1.3 Syfte
Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva de faktorer som påverkar ut-
formningen av intern kontroll i kommunal verksamhet. 

1.4 Forskningsfrågor
Vi kommer att identifiera de faktorer som påverkar intern kontroll inom föl-
jande områden:

• Hur är intern kontroll strukturerad i kommunal verksamhet?
• Hur sker riskbedömning och vilka kontrollaktiviteter genomförs?
• Hur sker uppföljningen av intern kontroll?
• Vilka förutsättningar i form av organisationskultur påverkar implemen-

teringen av intern kontroll?

1.5 Metod

1.5.1 Vetenskaplig metod och forskningsansats
Vi har valt att tillämpa oss av en fallstudie15 med i huvudsak kvalitativa men 
även i viss utsträckning kvantitativa data. Fallstudien har dels haft till ambi-
tion att pröva om gällande teorier om intern kontroll och styrning av of-
fentliga organisationer återfinns ute i verkligheten, och dels med bakgrund 
av det sammanställda empiriska underlaget via ett tolkande synsätt generera 
begreppsdefiniering och underlag till nya teorier och modeller. Eftersom den 
befintliga kunskapen på det område vi har studerat – intern kontroll i offent-
liga organisationer med inriktning på kommunal nivå – är begränsad medför 
detta tillvägagångssätt att vår studie till viss del har både ett induktivt och ett 
deduktivt förhållande mellan teori och forskning, även om det huvudsakliga 
draget är ett induktivt tolkande synsätt.16

Intern kontroll i kommunsverige befinner sig i en utvecklingsfas där stor 
utveckling har skett under de senaste tio till tjugo åren och ingen kommun 
är den andra helt lik. En fallstudie gav oss möjligheten att gå på djupet och 
studera dels pågående förändringar som genererats av utvecklingen på om-
rådet under de två senaste decennierna, och dels nya tendenser och synsätt 
som utvecklingen har resulterat i. Detta möjliggör en närmare beskrivning 
av intern kontroll i kommunal verksamhet och dess utveckling som kan för-
medla förståelse. Fallstudiens begränsning i detta fall är att återgivningen av 
det observerade begränsas av vår sensitivitet17 och även om en nyanserad bild 

15 Företagsekonomiska forskningsmetoder, A. Bryman, E. Bell, 2003, sid. 40
16 Företagsekonomiska forskningsmetoder, A. Bryman, E. Bell, 2003, sid. 23
17 Fallstudien som forskningsmetod, S. H Merriam, 1994 sid. 52
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eftersträvas kan den aldrig helt säkerställas. Det är möjligt att argumentera 
för att de två fall vi har studerat inte återspeglar hela kommunsverige på ett 
relevant sätt eftersom vi endast har studerat två av 290 kommuner, och att re-
sultatet är för specifikt för att kunna appliceras generellt och utgöra underlag 
för begreppsdefiniering, modellutveckling och normgivning.18 Som motvikt 
till denna begränsning genomförde vi en intervju med representanter från 
arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) för att få en bild av hur intern kontroll i kommunsverige ser ut på en 
något mer aggregerad nivå. Intervjun bidrog även till en mer aktuell förståelse 
för den utveckling som har skett av intern kontroll i kommunsverige. Vidare 
valde vi att studera en kommun som har arbetat aktivt med utvecklingen av 
sin interna kontroll sedan mitten av 1990-talet, och en kommun som efter 
ett antal uppmärksammade händelser på senare år har vidtagit åtgärder för att 
utveckla och förbättra sin intern kontroll, och därmed befinner sig mer i en 
utvecklingsfas. Dessa två fall utgör två kontraster som ger fallstudien det djup 
och den processuella ansats som vi eftersträvar. Att vi har tre fall att ta hänsyn 
till medför att vi kan tillämpa triangulering19 och därmed ställa tre utsagor 
mot varandra för att identifiera och förklara såväl skillnader som likheter.

1.5.2 Tillvägagångssätt
Efter att ha formulerat den inledande idén om att undersöka intern kontroll 
i offentlig verksamhet började vi med att se till områdesspecifik litteratur och 
artiklar som vi arbetat med tidigare i våra fördjupningskurser, främst inom 
ekonomistyrning och organisationsförändringar. Utifrån denna förkunskap 
formulerade vi sedan uppsatsens syfte och forskningsfrågor för att ge ett stöd 
i upprättande av teoretisk referensram och insamlingen av empiriskt material. 
Eftersom offentlig verksamhet innefattar en mängd organisationer, statliga 
verk, kommuner och landsting insåg vi att vi var tvungna att avgränsa oss för 
att på ett strukturerat sätt kunna genomföra en givande studie av godtagbart 
djup inom den angivna tidsramen. Denna avgränsning skulle ha stor inver-
kan på såväl val av metod för genomförande som vidare generaliseringsbarhet. 
Slutligen bestämde vi att avgränsa vår studie av intern kontroll i offentlig 
verksamhet till kommunal nivå. Detta medför alltså att våra resultat har sämre 
förutsättningar för att appliceras och generaliseras till dels offentlig verksam-
het i form av statliga verk och myndigheter och dels till verksamheter med 
andra särdrag än de vi studerat.

Valet av Linköpings och Norrköpings kommun som studieobjekt blev 
förhållandevis självklart. Förutom den geografiska fördelen såg vi goda möj-
ligheter att få tillgång till fakta och kontakt med sakkunniga för insamling 
av empiriskt material, men den historiska kontrasten mellan kommunernas 

18 Fallstudien som forskningsmetod, S. H Merriam, 1994 sid. 47
19 Företagsekonomiska forskningsmetoder, A.Bryman, E.Bell, 2003, sid. 310
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arbete med intern kontroll var också av intresse. Linköpings kommun har 
fört ett ständigt arbete för bättre intern kontroll sedan mitten av 1990-talet 
och utvecklat en modell som Norrköping i viss mån har börjat implemen-
tera. Detta val gav oss möjligheten att studera två objekt i olika skeden av 
utvecklingsprocessen och se om kommunspecifika förutsättningar haft någon 
betydelse, vilket är av vikt då Sveriges alla kommuner befinner sig på olika 
nivåer i arbetet med intern kontroll. Med utgångspunkt i en kvalitativ forsk-
ningsansats beslutade vi att det huvudsakliga tillvägagångssättet mest lämpat 
för insamlingen av empiriskt material var intervjuer. Dels skulle intervjuer ge 
oss möjlighet att inhämta en mängd primärdata om bland annat mål, förut-
sättningar, metoder, tekniker och koncept, och dels skulle vi i kontakt med de 
intervjuade kunna klargöra, be om förtydligande och ställa följdfrågor för att 
få en så heltäckande bild och djup förståelse som möjligt.

Det finns dock en del aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när intervju-
er används. Urvalet är en kritisk punkt som beror starkt på vilka personer som 
kontaktas utifrån en förförståelse om vilka som är lämpade att svara på ens 
frågor och vilka av de som kontaktas som går med på att medverka. De frågor 
som ställs och den intervjuteknik som tillämpas utgör också en stor del i att få 
användbara data, och den etiska inställning som råder är av betydelse för att 
få använda det empiriska materialet i sin helhet20. Insamlingen av primärdata 
föregicks av en studie av sekundärdata, eller dokumentstudier, för att få en 
bild av kunskapen på området och underlag till en teoretisk förförståelse21 till 
stöd för vidare primärdatainsamling. Vi började med att kontakta sakkunniga 
professorer på området för rekommendation om litteratur och vetenskapliga 
artiklar av intresse samtidigt som vi studerade det material vi tidigare arbetat 
med gällande ämnet i våra fördjupningskurser. Efter en genomgång av olika 
metoder för research i universitetsbibliotekets databaser studerade vi artiklar 
och litteratur samt försökte följa referenser av specifikt intresse tillbaks till 
ursprungskällan. Efter att vi fördjupat vår kunskap om teorin på området 
började vi bygga vår referensram som vi sedan använde som utgångspunkt när 
vi formulerade frågor att ta med oss ut i fältarbetet.

När det gäller urvalet för insamlingen av primärdata kontaktade vi först 
SKL för att diskutera hur arbetet med intern kontroll i Sveriges kommuner 
ser ut på en mer övergripande nivå och få en form av generell överblick att 
utgå från när vi sedan studerade de utvalda kommunerna. På SKL intervjuade 
vi två personer, den ena med övergripande ansvar för SKL:s verksamhet inom 
revision och den andra med specifikt uppdrag inom kvalitetssäkrad välfärd 
och valfrihetsfrågor. Vidare kontaktade vi ekonomidirektörerna i Norrkö-
pings och Linköpings kommun som gick med på att ge intervjuer. I samband 

20 Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, I. M Holme, B. K 
Solvang, 1997 sid. 99

21 Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, I. M Holme, B. K 
Solvang, 1997 sid. 17
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med detta fick vi även träffa och intervjua en controller med huvudansvaret 
för intern kontroll i Linköpings kommun och en ekonomistrateg med mot-
svarande ansvarsbefogenhet i Norrköpings kommun. Efter intervjuerna bad 
vi om rekommendationer för vidare kontakter med personer inom respektive 
kommun, vilket tillgodosågs väl. I Linköping fick vi därmed möjlighet att 
intervjua en biträdande förvaltningschef, en ekonomistrateg, ordförande för 
de förtroendevalda revisorerna samt två politiskt utsedda intern kontroll-re-
presentanter varav den ena tillhörde oppositionen och den andra majoriteten. 
Ett liknande urval skedde i Norrköping där vi fick möjlighet att intervjua en 
förvaltningsdirektör och ekonomichefen för samma förvaltning, ordförande 
för kommunens förtroendevalda revisorer, ett kommunalråd och en politiskt 
utsedd intern kontroll-representant.

Respondent Datum Intervjulängd
SKL
Sakkunniga inom revision och 

kvalitetssäkrad välfärd

20:e mars 2013 1 timme, 6 minuter, 28 sekunder

Linköpings kommun
Ekonomidirektör och controller 22:e mars 2013 1 timme, 8 minuter, 1 sekund
Biträdande förvaltningschef 3:e april 2013 56 minuter, 21 sekunder
Ekonomistrateg 9:e april 2013 40 minuter, 11 sekunder
Förtroendevalda revisorernas ordförande 9:e april 2013 33 minuter, 58 sekunder
Intern kontroll-representant 10:e april 2013 38 minuter, 51 sekunder
Intern kontroll-representant 10:e april 2013 49 minuter, 56 sekunder
Norrköpings kommun
Ekonomidirektör och ekonomstrateg 27:e mars 2013 36 minuter, 45 sekunder
Förtroendevalda revisorernas ordförande 8:e april 2013 1 timme, 19 minuter, 58 sekunder
Förvaltningschef och ekonomichef 11:e april 2013 1 timme, 17 minuter, 39 sekunder
Kommunalråd 12:e april 2013 1 timme, 2 minuter, 1 sekund
Intern kontroll-representant 15:e april 2013 47 minuter, 53 sekunder

Detta urval innebär att vi till stor del har inhämtat empiriskt underlag på 
motsvarande nivåer i båda kommunerna. Med hänsyn till uppsatsens syfte 
och våra forskningsfrågor har det varit av betydelse att intervjua personer med 
skilda uppdrag på olika nivåer i organisationerna, det vill säga både tjänste-
män och politiker i kommunerna och normgivare på SKL. Förutom att det 
ger större möjligheter för att få och kunna presentera en nyanserad bild av 
verkligheten i varje fall, möjliggör det även triangulering. Att urvalet i kom-
munerna är baserat på rekommendationer är både till för- och nackdel ur 
kritisk förhållningssynpunkt. Urvalet kan ha modifierats för att enbart visa 
de mest fördelaktiga exemplen ur kommunernas synvinkel och därmed har vi 
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inte kommit i kontakt med personer som hade kunnat ge en mindre positiv 
men kanske mer nyanserad bild. Dock är subjektivitet i uppfattningen om 
vilka respondenter som är mest lämpade omöjligt att undkomma, och det kan 
också vara så att genom att gå på givna rekommendationer har vi kommit i 
kontakt med de som varit mest lämpade och haft störst möjlighet att ge hel-
täckande och bra svar på våra frågor. Sammanfattningsvis ser vi inte att detta 
tillvägagångssätt har äventyrat eller styrt utfallet av vår studie på ett sätt som 
ifrågasätter riktigheten i resultatet.

1.5.3 Sammanställning och analys
Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet, dels för att ge ett fullstän-
digt underlag och gott stöd under skrivprocessen22, och dels för att ge de med-
verkande möjlighet att verifiera sina uttalanden och vid behov rätta sakfel 
som skulle kunna inverka på riktigheten i primärdata. Därefter har materialet 
från intervjuerna bearbetats och sammanställts till fallbeskrivningar tillsam-
mans med övrigt material som intern kontroll-reglementen, skrifter från SKL, 
måldokument samt intern kontroll-planer och intern kontroll-rapporter som 
vi har fått ta del av i samband med intervjuer och även fått kopior av. Det 
material som finns i det empiriska avsnittet och saknar direkt källhänvisning 
kommer från den information vi har fått genom våra intervjuer. I analysen har 
vi försökt balansera de olika utsagorna med ett så förutsättningslöst och öppet 
förhållningssätt som möjligt. Vi är medvetna om att subjektiva uppfattningar 
kan influera analysen och att fullständig objektivitet är svåruppnåeligt, om 
inte omöjligt. Genom ett objektivt förhållningssätt till empirin och ett väl 
dokumenterat tillvägagångssätt vill vi undvika spekulation och visa på ett så 
opartiskt och nyanserat resultat som möjligt.

1.5.4 Källkritik
Vi är medvetna om de eventuella felkällor som kan uppstå vid genomförandet 
av en forskningsstudie. I hanteringen av sekundärdata har vi tagit hänsyn till 
att ett urval har skett åt oss när vi använt oss av den litteratur och de artik-
lar som vi arbetat med i fördjupningskurserna. Återigen kan ingenting vara 
helt subjektivt eller objektivt och utgångsläget för oss är att detta material 
återspeglar en intersubjektivitet som styrks av att de artiklar vi hänvisar till 
har blivit utsatta för en betydande granskning av forskningssamhället. Detta 
indikeras bland annat av hur många gånger artikeln har citerats. Mångfalden 
i det material som utgör både primär- och sekundärdata gör att många upp-
fattningar ställs mot varandra, och en detaljerad och nyanserad bild av den 
befintliga teorin och kunskapen på området därmed kan presenteras. För att 
studien ska hålla god validitet och reliabilitet har vi vidtagit ett antal åtgärder 
i utformningen studiens genomförande. Med utgångspunkt i våra forsknings-
frågor formulerade vi intervjuguider till varje intervjutillfälle. Inför vår första 
intervju skickade vi frågorna för påseende till vår handledare, och frågorna 
22 Fallstudien som forskningsmetod, S. H Merriam, 1994 sid. 96
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skickades även till de medverkande inför intervjun. Varje intervju har avslu-
tats med att fråga den medverkande om denne har någonting att tillägga som 
inte inkluderades i frågorna eller om det finns någonting att förtydliga. Vi har 
intervjuat lika många personer i båda kommunerna på i huvudsak motsva-
rande nivåer med samma proportioner mellan politiker och tjänstemän. Till-
sammans med de intervjuer som gjordes på SKL möjliggör detta två former 
av triangulering, dels mellan de två kommunerna och SKL men också mellan 
politiker, tjänstemän och normgivare. Detta ger en mer nyanserad bild och 
styrker trovärdigheten i våra slutsatser.

Vi har varit noggranna med att tänka över de eventuella etiska implika-
tioner som kan uppstå vid genomförandet av en forskningsstudie, och haft 
en hög ambition att genomföra vår studie på ett etiskt väl avvägt sätt med 
respondenternas situation i åtanke. Vi har även tillämpat respondentvalide-
ring23 för att öka tillförlitligheten i det empiriska materialet. Intervjuerna har 
med respondenternas samtycke spelats in och transkriberats, och vi har sedan 
skickat ut transkriptionen till respondenterna för granskning. I några fall 
har vi även återkommit med kompletterande frågor för att minimera risken 
för sakfel i underlaget. Vi har även betonat att transkriptionen och ljudfilen 
enbart är till stöd för vårt skrivande, utgör empiriskt underlag för enbart denna 
uppsats och att källmaterialet inte kommer spridas vidare utan godkännande 
från respondenten. Vi har även erbjudit anonymitet inledningsvis, vilket har 
efterfrågats av vissa och avvisats av andra. Slutligen har vi valt att anonymisera 
samtliga medverkande, dels för att behålla kontinuiteten i uppsatsen och dels 
för att vi inte ser att tillförlitligheten i vårt resultat beror på huruvida vi går ut 
med namn på de medverkande eller ej.24

23 Företagsekonomiska forskningsmetoder, A.Bryman, E.Bell, 2003, sid. 308
24 http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik , 2013-05-22
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2. Teoretisk referensram

2.1 Intern kontroll
Den definition av intern kontroll som har kommit att bli den allmänt erkända 
kommer från Internal control – an intergrated framework som publicerades år 
1992 av Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commis-
sion (COSO)25. COSO är en privat organisation som utformar handledning 
för intern kontroll och riskhantering där fem av USA:s största organisationer 
för bland annat revision och redovisning ingår26. COSO:s ramverk har fått 
stort genomslag och befäst synen på intern kontroll som en iterativ process 
snarare än en struktur då ramverket erkänts som det mest heltäckande av 
bland annat Institute of Internal Auditors (IAA) och Security Exchange Com-
mission (SEC).27 I Sverige har ramverket kommit att inspirera lagar och för-
ordningar som till exempel Förordningen om intern styrning och kontroll 
(FISK) som reglerar hur intern kontroll ska bedrivas i svenska myndigheter.28

Enligt COSO:s definition är intern kontroll ”a process, effected by an entity’s 
board of directors, management and other personnel, designed to provide reason-
able assurances regarding the achievement of objectives in the following categories: 
effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and com-
pliance with applicable laws and regulations”29. Detta är den definition vi i fort-
sättningen kommer att hänvisa till om inget annat nämns. Denna definition 
uttrycker även att intern kontroll är en process som utförs av organisationens 
ledning, styrelse och andra medarbetare. Den är utformad för att skapa en 
rimlig grad av säkerhet kring att mål inom följande kategorier uppnås; ef-
fektivitet och produktivitet i verksamheten, korrekt och tillförlitlig finansiell 
rapportering samt att lagar och regler efterlevs30. 

Genom ramverket har intern kontroll kommit att knytas ihop mer med 
corporate governance – på svenska bolagsstyrning – och enterprise risk mana-
gement, eller riskhantering. Detta eftersom intern kontroll betraktas som en 
process beroende av samtliga människor i organisationen, en lämplig organi-
sationskultur och ett starkt fokus på mål och strategier i och med ”effective-
ness and efficiency of operations”, effektivitet och produktivitet kopplat till 
25 www.coso.org, 2013-02-18
26 Ibid.
27 Internal control, Olof Arwinge 2010 sid.58
28 Intern styrning under kontroll, Ekonomistyrningsverket, 2010-12-30
29 http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf hämtad 2013       

02-18
30 http://www.theiia.se/uploads/cosointernstyrningsvenska.pdf , 2013-05-13
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företaget eller organisationens prestation.31

2.2 Corporate governance
Corporate governance, eller bolagsstyrning, handlar om att säkerställa att bo-
lag sköts på ett effektivt sätt som upprätthåller aktieägarnas och potentiella 
investerares förtroende för företagen, vilket är viktigt för ett väl fungerande 
näringsliv.32 I efterdyningarna av de företagsskandaler som gav upphov till 
debatt och fokus kring intern kontroll, kom även företagens styrelser och dess 
uppdrag att granskas närmare och god bolagsstyrning blev ytterligare ett om-
råde som kom att intressera normgivare och lagstiftare. Bland annat antogs 
Sarbanes-Oxley Act i USA år 2004 vars sektion 404 uttryckligen föreskriver 
att företagsledningen ska uttala sig om hur väl företagets interna kontroll-
process fungerar, och åta sig ansvar för att den interna kontrollen är tillfreds-
ställande33. Vidare reviderades COSO:s ramverk från 1992 år 2004.34

I England påbörjades arbetet med normer för bolagsstyrning år 1992, som 
senare resulterade i The UK corporate governance code35. Detta kom att in-
spirera Svensk Kod för Bolagsstyrning som publicerades år 2005 och revide-
rades år 2008 och 2010. Svensk Kod för Bolagsstyrning ämnar sätta en hög 
ambitionsnivå för bolagsstyrning i svenska bolag och det krävs av samtliga 
företag listade på Stockholmsbörsen att man antingen uttalat följer kodens 
principer, alternativt förklarar varför man har valt att frångå kodens rekom-
mendationer.36

2.3 Svensk lagstiftning

2.3.1 Årsredovisningslagen
Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om upprättande och 
offentliggörande av koncernredovisning, årsredovisning och delårsrapport. 
Enligt kapitel sex paragraf sex ska bolag som lyder under årsredovisningslagen 
i sin förvaltningsberättelse upplysa om vilka principer som tillämpas för bo-
lagsstyrning, samt de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll 
och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.37

2.3.2 Aktiebolagslagen
Aktiebolagslagen reglerar upprättande av och grundläggande ekonomiska för-
hållningssätt för aktiebolag. Enligt kapitel åtta, fjärde paragrafen tredje stycket 
ska bolagets styrelse se till att bolagets organisation är utformad så att bok-

31 Internal control, Olof Arwinge 2010 sid.63
32 Svensk kod för Bolagsstyrning (2010) sid.3
33 Management control systems (2012) Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede
34 http://www.coso.org/ERM-IntegratedFramework.htm hämtad 2013-02-19
35 http://www.frc.org.uk  hämtad , 2013-02-19
36 Svensk kod för Bolagsstyrning (2010) sid.4-6
37 http://www.riksdagen.se Årsredovisningslagen, hämtad 2013-02-20
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föring, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt.38 Paragraf 49b reglerar revisionsutskot-
tets ansvarsområden som enligt första och andra stycket bland annat är att 
övervaka företagets finansiella rapportering, bland annat med avseende till 
effektiviteten i bolagets intern kontroll, internrevision och riskhantering.39

2.3.3 Förordningen om intern styrning och kontroll
Förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) utfärdades år 2007 och 
gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen som är skyldiga att följa 
internrevisionsförordningen40. Bakgrunden till införandet av förordningen 
var bland annat att ge en samlad bild av hur intern kontroll och styrning ut-
formas och fungerar i den svenska staten, en möjlighet att bibehålla ett starkt 
förtroende för statlig verksamhet, samt för att uppfylla EU-kommissionens 
krav på att den svenska regeringen ska kunna intyga att god intern kontroll 
föreligger vid hanteringen av EU-medel.41 Sammanfattningsvis ska förord-
ningen kunna påvisa att svenska myndigheter har vidtagit lämpliga åtgärder 
för att fullgöra sitt förvaltningsansvar. Den instans som får utfärda föreskrifter 
om hur verkställandet av FISK bör ske är Ekonomistyrningsverket.42Kritiken 
mot förordningen härrör från diskussionen kring standardiserade styrproces-
ser i offentlig verksamhet, som betonar att alla verksamheter varken kan eller 
bör styras på samma sätt, samt att verksamheten kan skilja sig så mycket mel-
lan olika myndigheter att det inte går att reglera den interna styrningen och 
kontrollen43. FISK har i huvudsak inspirerats av COSO:s ramverk för intern 
kontroll och ställer krav på genomförande av riskanalys samt inrättande av 
kontrollåtgärder och uppföljning.44 

2.3.4 Kommunallagen
Kommunallagen anger vilka befogenheter och ansvarsområden som gäller för 
sveriges kommuner och landsting. Kapitel tre och fyra reglerar kommuner 
och landstings organisation samt vad som gäller för de förtroendevalda repre-
sentanterna, och kapitel fem beskriver fullmäktiges roll och ansvar. I sjätte ka-
pitlet paragraf sju definieras nämndernas ansvar för verksamheten, vilket är att 
varje nämnd inom sitt område ska “se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten”.45 År 2000 gjordes ett tillägg till paragraf sju som 
38 http://www.riksdagen.se/Aktiebolagslagen,  hämtad 2013-02-20
39 Ibid
40 http://www.riksdagen.se Förordningen om intern styrning och kontroll, hämtad 2013-

02-24
41 Intern styrning under kontroll - Ekonomistyrningsverket, publicerad 2010-12-30 sid. 9
42 http://www.riksdagen.se Förordningen om intern styrning och kontroll, hämtad 2013-

02-24
43 Från verksförordning till myndighetsförordning (SOU 2004:23) sid.145
44 Ibid
45 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.HTM  hämtad 2013-05-02
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klargjorde att nämnderna ansvarar för att “den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.46 

2.4 Styrningsförutsättningar

2.4.1 Privat och offentlig verksamhet
Ett omdiskuterat ämne är om det finns skillnader mellan privata och offent-
liga organisationer med avseende till förutsättningar för tillämpning av olika 
styrmedel. En vanlig förklaring av skillnader är kopplade till organisationens 
ägandeform, även kallat core approach47. Ägandeformen påverkar utformning-
en av hela organisationen, vilket bland annat kan exemplifieras av att finansie-
ringen av den offentliga sektorn förlitar sig på skattemedel. Men det påverkar 
även organisationens miljö, mål, struktur och värderingar, och det uppstår en 
relation mellan dessa faktorer och organisationens publicness48. Definitionen 
av publicness kan framstå som bred, men kan betraktas som de övergripande 
värderingarna som finns inom en offentlig organisation – att hjälpa de som 
behöver hjälp – som kopplas ihop med välfärdsmål49.

Då definitionen av publicness kan ses som förhållandevis bred uppstår frå-
gan hur publicness ska kunna mätas.  Bozeman menar att graden av public-
ness kan ses som hur stor politisk inverkan organisationen utsätts för, eftersom 
den kan ske i varierande utsträckning50. Detta kopplas samman med det som 
benämns core approach – att ägandeformen bestämmer i vilken utsträckning 
organisationen påverkas av publicness, som i sin tur influerar allt från struktur 
till motivation och beslutsfattande51.

Organisationens miljö påverkas av publicness i den mån att det skapas 
en komplexitet, eftersom det för organisationen finns intressenter med olika 
intressen och förväntningar vilket försvårar arbetet för dess beslutsfattare. 
Det framgår även att organisationer är ”öppna system” som influeras starkt 
av externa händelser, då den politiska situationen snabbt kan skapa policy-
förändringar som ger ett kortsiktigt förhållningssätt till verksamheten inom 
organisationen, samtidigt som det oftast råder avsaknad av stark konkurrens.52

När man talar om mål för en offentlig organisation har dessa ett starkt sam-
band med den publicness som råder. Det kan vara så att det finns olika mål för 
de olika intressenter som är inblandade som leder till att organisationen dras 
åt olika håll, vilket i sin tur innebär att det oftast råder mer oklara mål inom en 
offentlig organisation jämfört med en privat. Oklarheten hos målen kan även 

46 http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9910900.htm  hämtad 2013-05-02
47 Bozeman, B & Bretschneider, S. The ”Publicness Puzzle” in Organization Theory: A test 

of alternative explanations of differences between Public and Private organizations. 1994
48 Boyne, G.A. Public and Private management: What’s the difference?. 2002.
49 Antonsen, M & Beck Jørgensen, T. The ”publicness” of public organizations. 1997
50 Ibid.
51 Bozeman, B & Bretschneider, S. The ”Publicness Puzzle” in Organization Theory: A test 

of alternative explanations of differences between Public and Private organizations. 1994
52 Boyne, G.A. Public and Private management: What’s the difference?. 2002.
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härledas till att offentliga organisationer har mål så som ansvarsskyldighet och 
rättvisa, med andra ord välfärdsmål för att uppnå kollektiv nytta.53 Publicness 
kan även ses som något aningen mer diffust än att det endast beror på ägan-
deformen, det talas då om the dimensional approach, som snarare menar att 
alla organisationer kan vara privata eller offentliga i olika stor utsträckning, 
alternativt en blandning av de båda. Det kan ses som ett komplement till det 
lättare applicerbara core approach, men med fler dimensioner så som proces-
ser och målsättning.54

Denna dimension av publicness påverkar även organisationens struktur då 
offentlig organisation anses vara mer byråkratisk, i den meningen att det finns 
ett större riskundvikande än i en privat verksamhet och mindre flexibilitet. 
Det är även reglerat av regler och riktlinjer där fokus främst ligger på proces-
ser istället för resultat. Samtidigt finns det en lägre självständighet i ledningen 
då de har mindre frihet att självständigt agera i de olika situationer som kan 
tänkas uppstå.55 Ytterligare en väsentlig skillnad är de olika attityder som finns 
hos de anställda i en privat kontra offentlig organisation, då antagandet kan 
göras att anställda inom den offentliga sektorn inte eftersträvar att erhålla 
monetära bonusar för väl utfört arbete. Det som snarare ses som motiverande 
är möjligheten att kunna tjäna och hjälpa andra, vilket ytterligare stärks av 
välfärdsmål som man eftersträvar att uppfylla på tillfredsställande sätt. 56

2.4.2 Ekonomistyrning
Ekonomistyrning, på engelska management control, kan sammanfattas som de 
processer som kopplar samman den operativa verksamheten och den strategis-
ka planeringen i en organisation för att den ska uppnå sina mål. Ekonomistyr-
ning formulerades tidigt som ett medel för att implementera strategier57 men 
har därefter omdefinierats till att även innefatta strategiformulering58. Det har 
även definierats som ”formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer 
och processer som en organisations ledning använder för att formulera stra-
tegier och genomföra dem genom att påverka beteenden i organisationen”59. 

2.4.3 Målstyrning
Målstyrning innebär att en organisation använder sig av direkta mål som ska 
vara tydliga och väl kommunicerade ut i organisationen, detta för att det 
ska vara tydligt att alla arbetar åt samma håll60. Det är en metod som ofta 

53 Ibid.
54 Bozeman, B & Bretschneider, S. The ”Publicness Puzzle” in Organization Theory: A test 

of alternative explanations of differences between Public and Private organizations. 1994
55 Boyne, G.A. Public and Private management: What’s the difference?. 2002
56 Ibid.
57 R. N Anthony, (1965) i Simons. Robert (1994)
58 Simons. Robert, How new top managers use management control as levers of strategic 

renewal (1994)
59 Ekonomistyrning för konkurrenskraft, Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders 

Parment, 2010.
60  http://www.investopedia.com/terms/m/management-by-objectives.asp hämtad 2013-05-24
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används i decentraliserad verksamhet för att säkerställa att alla strävar mot 
samma slutmål. De övergripande målen får de olika avdelningarna bryta ner 
för att de ska passa bättre i just deras verksamhet. Syftet med detta är att det 
ska finnas gemensamma mål samtidigt som de går att dela upp och göra mer 
”skräddarsydda”61 beroende på verksamhet. Det syftar till att skapa bättre ef-
fektivitet i verksamhetens processer samtidigt som det ska motivera och skapa 
en sammanhållning mellan de anställda. De anställda ska känna delaktig-
het och att man skapar planer för att uppnå resultat snarare än att detaljpla-
nera för själva utförandet. Dessa mål bör vara av sådan karaktär att de går 
att rangordna, och de bör även vara mätbara för att lättare kunna säkerställa 
att man arbetar åt rätt håll. Samtidigt bör de vara realistiska och möjliga att 
uppnå, och såklart vara utformade i enlighet med organisationens riktlinjer. 
Avslutningsvis bör målen vara samordnade på så sätt att de inte motsäger 
varandra.62

2.4.4 New public management
Progressive Public Administration (PPA) övergick under 1980-talet i New 
public management (NPM), som stod för ett närmande mellan den privata 
och offentliga sektorn med mer resultatinriktat ansvar som en av huvudas-
pekterna63. NPM är en samling av styrningsprocesser från den privata sektorn 
som under en 25-årsperiod introducerades i den offentliga sektorn64. De styr-
ningsmetoder som visat sig framgångsrika i den privata sektorn – till exempel 
Balanced Scorecard och Lean – skulle överföras på den offentliga sektorn, 
dock möttes det av kritik då de båda sektorerna ansågs vara för olika65. 

2.5 Förändringsarbete
Det finns stor variation mellan organisationer, men en sak de alla har gemen-
samt är att när behovet av en förändring uppstår är målet att det ska resultera i 
en lyckad förändring, vilket inte alltid blir fallet. Vad som anses vara ännu svå-
rare att uppnå, och vissa skulle även påstå nästintill omöjligt, är att skapa lång-
siktiga effekter av förändringen. I samband med en förändringsprocess finns 
viljan att upprätta långsiktighet, och ambitionen med denna långsiktighet är 
att effekterna efter en förändring ska kvarstå även efter att förändringsarbetet 
är slutfört, för att på så sätt uppnå högsta möjliga nytta av förändringen. 66  

Att mäta de långsiktiga effekterna kan vara svårt, likaså att mäta utfallet 
efter en förändring angående huruvida den lyckades eller inte, eftersom det 

61 http://www.ne.se/lang/m%C3%A5lstyrning , 2012-05-02
62 http://www.businessdictionary.com/definition/management-by-objectives-MBO.html , 

2012-05-01
63 Hood, C. The ”New Public Management” in the 1980s: Variations on a Theme. 1995
64 Boyne, G.A. Public and Private management: What’s the difference?. 2002.
65 Ibid.
66 Brulin, Göran and Svensson, Lennart. Managing Sustainable Development Programmes – 

A learning approach to Change. Surrey: Gower Publishing Limited, 2012.  
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beror på i vilket avseende man mäter och hur ursprungsmålen såg ut. Idag 
uppges att endast 30 %67 av olika förändringsarbeten kan anses vara lyckade, 
vilket är samma andel som John Kotter visade på i en studie redan år 199568. 

För att lyckas med förändringsarbetet och implementeringen av en föränd-
ring är det essentiellt att alla inom organisationen ser behovet av införandet, 
och att information om varför förändringen behövs genomsyrar hela orga-
nisationen. Detta kan underlättas av att ledarna – såväl både formella och 
informella – föregår med gott exempel och visar på önskat beteende. Om det 
önskade beteendet inte förmedlas tillräckligt tydligt uppstår förvirring inom 
organisationen.69 Långsiktighet är något att eftersträva med en förändring, 
att se det som en investering och undvika att fokusera på kortsiktiga vinster. 
Visst kan det även finnas vinster även på kort sikt, men det är alltså inte det 
som bör prioriteras. Men eftersom en förändring ofta tar lång tid kan det även 
vara nödvändigt att visa på kortsiktiga vinster för att skapa motivation för att 
fortsätta förändringsarbetet.70

Organisationens vision med förändringen bör göras så pass tydlig att alla 
kan förstå den, från de anställda till intressenter och i vissa fall även kun-
der. Den ska hjälpa att visa åt vilket håll organisationen är på väg eller borde 
vara på väg mot. Utan en klar vision kan det lätt leda till att det sker arbete 
åt fel håll och på så sätt kan det genomföras projekt som egentligen inte är 
väsentliga för just den situationen och den organisationen.71 

2.5.1 Implementering
Redan vid implementeringsfasen uppstår många av de problem som leder till 
att förändringen inte kan anses som lyckad efter genomförandet. Det krävs 
att det skapas motivation inom organisationen, och att det tydligt framgår 
att förändringen är önskvärd och nödvändig för organisationens bästa, att det 
skapas förståelse. Detta menar Kotter sker genom kommunikation och att för-
medla information ut i hela organisationen. Det krävs en förändring av tanke- 
och handlingsmönster, som kommer som följd av att det förmedlats informa-
tion och instruktioner, vilket måste ske innan själva implementeringsfasen för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar. Det är även väsentligt att alla inom 
organisationen blir en del av förändringen, att alla arbetar åt samma håll och 
att företagets vision inte tappas bort utan att förändringen ses som något lång-
siktigt.72

När det gäller själva definitionen av implementering finns det ingen själv-
klar definition då området är relativt outforskat, men ord som ofta samman-
67 Keller, S. & Aiken, C. The inconvenient truth about change management.2008
68 Kotter, J. Leading change: Why transformation efforts fail.  Harvard Business Revies. 

1995
69 Keller, S. & Aiken, C. The inconvenient truth about change management.2008
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Kotter, J. Leading change: Why transformation efforts fail.  Harvard Business Revies. 

1995
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kopplas med implementering är ord som att förverkliga, genomföra och rea-
lisera. Det handlar i sig alltså om att det uppstår en idé eller förslag på en 
förändring som bör innebära en förbättring för organisationen. När det gäller 
själva definitionen har man vid University of South Florida, USA, sammanfat-
tat det som en sammansättning av specifika aktiviteter som har till syfte att få 
en ny metod eller ett nytt program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie 
verksamhet73. Trisha Greenhalgh har gjort en liknande definition som går ut 
på att implementering innebär aktiva och planerade ansträngningar för att en 
ny metod ska användas som ordinarie metod i en organisation74. Baserat på 
detta får vi följande definition av implementering: införande av specifika och 
planerade aktiviteter för användning av en ny metod med avsikt att nyttjas som 
ordinarie i organisationen.

Figur 2.1 Implementeringsprocessen
Fas 1 i modellen berör vikten av att göra alla de förberedelser som anses vä-
sentliga inför implementeringen och att tänka på alla olika aspekter som kan 
komma att beröras, alternativt användas vid implementeringen. Det handlar 
om att utgå från organisationens vision och att säkerställa att den kommande 
implementeringen stödjer denna. Vad som även bör tas i beaktande är de an-

73 Fixsen DL, Naoom SF, Blase KA, Friedman RM, Wallace F. Implementation reserach: 
A synthesis of the literature. Tampa, Florida: University of South Florida, Louise de la 
Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network; 
2005.

74 Greenhalgh T, Robert G, Bate P, Macfarlane F, Kyriakidou O. Diffusion of innovations 
in healthservice organisations. A systematic literature review. Oxford: BMJ Books, 
Blackwell Publishing;2005.
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ställdas attityder som bör reflektera organisationens vision för att säkerställa 
att man arbetar åt rätt håll. Ytterligare ett led i detta är organisationsstruktu-
ren som även denna bör vara upplagd på så sätt att den främjar visionen och 
att implementeringen kommer att generera positivt bidrag. Det gäller även att 
det finns ett aktivt ledarskap som stödjer processen och sprider tanken om att 
implementeringen kommer att ge förbättrad kvalitet i det område som den 
avser. I detta skede ska det även ses till att nödvändiga resurser för genomför-
andet finns tillgängliga likaså att det finns tillräcklig kapacitet för att utfallet 
ska bli lyckat. Utifrån dessa aspekter ska det sedan sättas upp en implemen-
teringsplan för att säkerställa att man rör sig åt rätt riktning, att rätt saker 
görs vid rätt tidpunkt, samt ändamålsenlig allokering av resurser och övriga 
faktorer som kan komma att spela in. Denna plan ska vara grunden för hur 
implementeringen ska gå till och är en väsentlig del för att lyckas genomföra 
implementeringen på ett tillfredsställande sätt. Det gäller att säkerställa att allt 
som bedöms som nödvändigt ska finnas tillgängligt.75

Fas 2 genomförs i två steg. Steg ett berör vikten av utbildning av de anställ-
da och förberedelse inför implementeringen. Det måste skapas en medveten-
het för vad behovet av implementeringen är, samt att alla berörda parter enga-
geras i samband med implementeringen. Steg två innebär att utbildningen får 
fortsätta under och även efter implementeringen, detta för att det ska skapas 
en förståelse för arbetet och försöka arbeta in värdet av implementeringen som 
en del i organisationskulturen. Det ska redan här ske en tydlig ansvarsfördel-
ning för att skapa struktur och säkerställa att alla vet vad de ska göra, när det 
ska göras och vilka uppgifter man har.76

Fas 3 behandlar vikten av att lyckas få implementeringen som en del av or-
ganisationskulturen och sammankoppla den med organisationens vision. Det 
är väsentligt att den process eller det system som har implementerats genom-
syrar organisationen på alla nivåer, att det redan från toppen skapas en bild av 
värdet och vikten av denna, och att det är något viktigt som behövs. För att 
kunna ta ställning till om implementeringen blivit lyckad eller ej krävs att det 
sker en undersökning och identifiering av problem som kan ha uppstått samt 
vilka åtgärder som ska vidtas för att lösa dessa. Det bör göras en analys och 
mätning av utfallet för att enklare kunna hantera och utvärdera situationen. 
Denna avslutande fas är oerhört viktig för att det som har implementerats 
även ska kunna bidra positivt efter implementeringen. Det är viktigt att inte 
tappa fokus från processen eller systemet även om implementeringen har an-
setts vara lyckad, utan ständigt sträva efter att förbättra systemet. Vid väl ut-
fört arbete är det vanligt att motivera de anställda med en belöning, vilket kan 
vara ledningens sätt att visa att ett väl utfört arbete inte endast är till gagn för 
organisationen utan kan även verka motiverande för individuella personer.77 

75 Holt, G.D., Love, P.E.D. & Nesan, L.J., Employee empowerment in construction: an 
implementation model for process improvment. Team Performance Management. 2000

76 Ibid.
77 Ibid.
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2.5.2 Hållbara effekter och rutiner
För att en förändring ska lyckas anses det inte tillräckligt med att kommuni-
kationen fungerar och att visionen med förändringen förmedlas. Det krävs att 
förändringen börjar på en djupare nivå och att på detta sätt eftersträva håll-
bara effekter, samt att det finns en uppföljning. Förändringen måste kopplas 
samman med de värderingar och normer som finns inom organisationen, hur 
företagskulturen ser ut, samt att se till de olika individerna. Schneider, Brief 
och Guzzo poängterar att ”organizations as we know them are the people in 
them, if the people do not change, there is no organizational change.”78. 

2.6 Intern kontroll i offentlig verksamhet
Ambitionen med intern kontroll kan traditionellt ses som ett medel för att 
rimligen säkerställa att en organisation värnar om ägarintressen och agerar 
enligt strategin. Detta ska ske genom korrekt rapportering enligt god redo-
visningssed och därmed undviks oegentligheter och felaktigheter i den finan-
siella rapporteringen.79 Koncentrationen kring korrekt finansiell rapportering 
som ett medel för att skydda företaget mot obehagliga överraskningar har 
medfört att intern kontroll främst berört revision och god redovisningssed, 
och fått karaktär av ett system eller en struktur som företag använder för att 
uppnå effektivt och säkert resursutnyttjande, kvalitetssäkring av intern och 
extern rapportering och efterlevnad av lagar och regleringar.80

Ansvaret för att det finns en fungerande intern styrning och kontroll ligger 
hos ledningen vid de olika myndigheterna där frågor som Vart är man på väg? 
Hur kommer man dit? samt Vilka risker finns det på vägen? bör kunna besvaras. 
Dessa frågor ska behandlas genom att det formuleras mål för verksamheten 
som i sin tur bryts ner i en verksamhetsplan. Det gäller att analysera möjliga 
risker som kan uppstå, samt vidta åtgärder för att förebygga dem och bedriva 
uppföljning av utfört arbete. Intern kontroll ska ses som en process och de 
verksamhetskrav som finns för att leda denna process är att det ska ske effek-
tivt, enligt gällande lag och förpliktelser, med en tillförlitlig och rättvisande 
redovisning och med god hushållning av statens medel. Dessa krav ska inte ses 
som mål, utan snarare som hjälpmedel och verktyg för hur organisationen ska 
kunna uppnå verksamhetsmålen.81

Kontrollmiljön ses som grunden, den kan jämföras med företagskulturen 
och motivationen för att uppnå god kontroll bör skapas redan här. Den ska 
vägleda de anställda till rätt beslut som ska ske i enlighet med organisationens 
övergripande mål, och motivationen ses som en central del. Det är dock en 
78 Schneider, B., Brief, A.P. & Guzzo, R.A. Creating a climate and culture for sustainable 

organizational change. 1996
79 Internal control, Olof Arwinge 2010 sid.3
80 Combined Code, 2005 sid.34 2013-02-18 
81 Davidsson, A. Handledning Intern styrning och kontroll- Ett stöd vid myndigheternas 

tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll. Ekonomistyrningsverket. 
2008.
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balansgång, om det blir för stark kontroll kan detta snarare verka som moti-
vationsdämpande och det kan skapa en motståndskraft bland de anställda.82

Då alla organisationer har mål krävs det uppföljning för att säkerställa att 
man rör sig i rätt riktning83. Det finns även internationella riktlinjer för vad 
som är god sed inom såväl extern revision som intern kontroll inom offentlig 
verksamhet vilket skapar ett ramverk. Dessa riktlinjer påpekar även att vissa 
risker som uppstår kan bero på interna såväl som externa orsaker.84

2.7 Undersökningsmodell - COSO
Som tidigare nämnts är COSO en privat organisation som består av Ameri-
can Accounting Association, American Institute of CPA’s, Financial Executi-
ves International, IMA och Institute of Internal auditors.85 Organisationen 
grundades år 1985 och dess roll är att utveckla ramverk för riskhantering 
och intern kontroll samt bedrägeribekämpning. COSO:s ramverk för intern 
kontroll består av fem komponenter som måste samverka för att kontroll-
processen ska fungera.86 Dessa kontrollmoment ska kunna gå att tillämpa på 
alla sorters organisationer. Dock kan de till stor del skilja sig åt mellan olika 
organisationer, med anledning av form för implementering såväl som grad av 
struktur och formella kontroller87.

2.7.1 Kontrollmiljö
Den första komponenten i processen är kontrollmiljön, och för implemente-
ring av intern kontroll krävs en noggrann utvärdering av denna. Kontrollmil-
jön kan liknas vid företagskulturen som råder inom organisationen, men att 
finna en allmänt gällande definition kan vara svårt. Sammantaget handlar det 
om de värderingar, normer och beteendemönster som finns inom organisatio-
nen som utvecklas över tid. Dessa hjälper även till att forma de anställdas bete-
enden88. Företagskulturen, eller kontrollmiljön, är något som sker i bakgrun-
den, det är inte något som går att urskilja direkt utan den bör verka i det tysta, 
eftersom det är ett samspel att vägleda de anställdas beteende som sedan ska-
par företagskulturen89. Kontrollmiljön består även av de standards, strukturer 
och processer som beskriver på vilka villkor och med vilka medel organisatio-
nen ämnar nå sina mål och vägleder de anställda i arbetet för organisationen, 
det är det gemensamma förhållningssätt som styr tankesättet hos de anställda 
och deras handlingar. Kontrollmiljön influeras av både externa och interna 

82 Dalton, G.W Motivation and control in organizations 1971
83 Ibid.
84 http://www.intosai.org/ hämtad 2013-03-05
85 http://coso.org/ hämtad 2013-02-20
86 Internal control, Olof Arwinge 2010 sid.58
87 http://www.theiia.se/uploads/cosointernstyrningsvenska.pdf , 2013-05-13
88 Rashid, N.A. & Sambasivan, M. & Johari, J. The influence of corporate culture and 

organisational commitment on performance. Journal of management development. 2003
89 Ibid.
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faktorer där interna faktorer kan vara organisationens integritet och etiska 
värden, ledningens filosofi och ledarstil och personalpolicy. Externa faktorer 
som konkurrensmiljö, lagar och regleringar och marknadsutvecklingen bidrar 
till att forma villkoren för organisations- och ansvarsstruktur samt regelverk.90 
En organisation med en stark företagskultur har generellt sett bättre förut-
sättningar för att hantera risker än en organisation med en svag företagskul-
tur, detta underlättar då för kommunikation, koordination och kontroll91. 
Det är därmed viktigt att analysera hur både externa och interna faktorer 
påverkar kontrollmiljön eftersom de sätter ramarna för vilka förutsättningar 
för förändringar som finns och vilka typer av kontroller som är lämpliga att 
implementera i organisationen92.

2.7.2 Riskanalys
Steg två är riskanalysen som syftar till att instifta ett genomgripande och stän-
digt pågående riskarbete i organisationen i termer av riskidentifiering och 
riskhantering. Enterprise risk management, eller riskhantering, syftar i hu-
vudsak till att företag ska kunna hantera såväl operationella som finansiella 
risker på ett strukturerat och medvetet sätt. Mer precist definierar COSO 
begreppet som: 

 ”a process, effected by the entity’s board of directors, management 
and other personnel, applied in strategy setting and across the 
enterprise, designed to identify potential events that may affect 
the entity, and manage risk to be within the risk appetite, to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of 
objectives”93. 

Riskhantering har utvecklats som ett närliggande område till intern kontroll 
och COSO har publicerat två ramverk helt dedikerade till riskhantering: 
Enterprise risk management – integrated framework (2004) och Strenghtening 
enterprise risk management for strategical advantage (2009).94 I COSO:s ram-
verk definieras risk som möjligheten att någonting inträffar som kan påverka 
organisationens position på marknaden, finansiella stabilitet eller dess möjlig-
heter att uppnå sina mål. Därför måste organisationens mål för verksamheten 
vara i linje med dess riskaptit – hur mycket risk man är beredd att acceptera 
för ett visst projekt eller en viss verksamhet – och risktolerans – den maxi-
mala variationen i prestation gentemot slutmål. När riskaptit och risktolerans 
har fastställts kan riskanalysen påbörjas, den innefattar översyn av befintliga 
och identifiering av potentiella risker, såväl interna som externa, kopplade 
till organisationens verksamhet, uppbyggnad och inriktning. När riskerna har 

90 http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf hämtad 2013-03-05
91 Sørensen, J.B. The strength of corporate culture and the reliability of firm performance. 

Administrative ScienceQuartely. 2002
92 http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf hämtad 2013-03-05
93 http://www.coso.org/documents/COSO_09_board_position_

final102309PRINTandWEBFINAL_000.pdf sid. 4 hämtad 2013-02-19
94 Internal control, Olof Arwinge, 2010 sid. 64
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identifierats utformas lämpliga åtgärder att tillgripa om de skulle realiseras. 
En överblickbild av organisationens totala riskutsatthet kan illustreras med 
riskkartor som ställer riskernas sannolikhet att inträffa mot deras inverkan på 
organisationen, vilket kan underlätta balanseringen av organisationens total-
risk.95 En risk är sannolikheten att något skulle hända som kan komma att 
ha negativ inverkan på möjligheten för måluppfyllelse, medan riskhantering 
är kopplat till företagskulturen, processerna inom organisationen och orga-
nisationsstrukturen som verkar för att realisera de möjligheter som ges och 
samtidigt arbeta för att motverka och hantera negativa effekter och risker96.

2.7.3 Kontrollaktiviteter
Den tredje komponenten är kontrollaktiviteter, vilka både kan verka för att 
underlätta driften av verksamheten, samtidigt som det medför en enklare han-
tering av möjliga risker och bättre förutsättningar för att kunna undvika dem. 
En vanlig förekommande variant av kontroll benämns results controls, vilka 
syftar till att påverka de anställdas beteende genom att synliggöra resultatet 
av deras handlingar. För att results controls ska fungera krävs det tydliga pre-
stationsdimensioner, möjlighet att mäta huruvida resultat har uppnåtts eller 
inte, rimliga prestationsmål för de anställda och möjlighet att uppmärksamma 
måluppfyllelse med belöning. Även om denna form av kontroll är vanligt fö-
rekommande inom både privat och offentlig verksamhet är den inte alltid 
möjlig att tillämpa med hänsyn till de fyra ovan nämnda förutsättningarna.97 

Exempel på kontrollaktiviteter som kan förekomma i arbetet med intern 
kontroll är regelbundna automatiska eller manuella tester av betalsystem för 
att utesluta kryphål i den teknologiska infrastrukturen, regelbunden kon-
troll attesträtt, fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda tillgångar, separering 
av arbetsuppgifter och resultatutvärderingar av till exempel tjänster för att 
säkerställa att en tjänst man har betalt för har blivit korrekt utförd.98 Inom 
ekonomistyrningen kategoriseras dessa typer av kontrollåtgärder som action 
controls, och de syftar till att styra de anställdas handlingar genom att skapa 
tydliga instruktioner och motverka icke-önskvärda handlingar. Med hjälp av 
kontroller förbättras möjligheterna att kunna säkerställa att man arbetar i rätt 
riktning. Det skapar även en bättre adaptationsförmåga om det skulle uppstå 
någon form av extern eller intern förändring, samtidigt som uppkomsten av 
fel bör minska och möjligheterna för att uppmärksamma och åtgärda eventu-
ella fel förbättras. Action controls anses vara en av de mest direkta formerna av 
kontroll eftersom den direkt influerar de anställdas handlingsutrymme, men 

95 http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf   hämtad 2013-03-05  
96 Zou, P.X.W., Chen, Y. & Chan, T.Y., Understanding and improving your risk 

management capability: Assessment model för construction organizations. Journal of 
construction engineering and management. 2010

97 Management control systems (2012) Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede. 
Sid.33

98 Internal control, Olof Arwinge. 2010 sid.68
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därför kan de också uppfattas som begränsande och negativt orienterade.99

Det finns även andra möjliga former av kontroll som kan skapa bättre 
förutsättningar för måluppfyllelse, till exempel personnel controls. Det centrala 
i personnel controls är att säkerställa att nödvändig utbildning och träning 
finns för de anställda, och att det ska skapas en lojalitet gentemot organisa-
tionen. Genom att ha rätt person på rätt plats, erbjuda nödvändig utbild-
ning, säkerställa en god arbetsmiljö och tillräckligt med resurser uppmuntras 
och motiveras de anställda till självkontroll. Vidare fokuserar cultural controls 
specifikt på organisationskulturen. Med utgångspunkt i gemensamma värde-
ringar och normer kan organisationskulturen användas som ett verktyg för att 
påverka de anställdas handlingar för att organisationens mål ska uppnås. Att 
forma organisationskulturen kan vara en svår uppgift, det gäller att den önsk-
värda kulturen utgår från toppen för att försöka föra ner den i resterande del 
av organisationen. Verktyg som kan tillämpas är personalpolicies samt sociala 
arrangemang som kick-off och teambuilding-aktiviteter. Cultural och person-
nel control har börjat användas mer och mer den senaste tiden och klassas som 
mjuka styrformer, medan action control som tidigare varit den mest använda 
kontrollformen anses vara en hård typ av styrning.100

2.7.4 Information och Kommunikation 
Vidare är information och kommunikation av stor betydelse för ekonomi-
styrning i allmänhet för att fatta korrekta beslut som får företaget att agera 
i linje med sin strategi och uppnå sina mål101, och så även för att processen 
för intern kontroll ska fungera korrekt. Information och kommunikation är 
väsentligt för att skapa en transparens inom organisationen, och för att det 
tydligt ska framgå vad som förväntas av de anställda och därmed stärka för-
utsättningarna för måluppfyllelse samt skapa en förståelse för organisationen 
som helhet102. Denna fjärde delkomponent betonar vikten av ett fritt infor-
mationsflöde både vertikalt och horisontellt i organisationen för att samtliga 
personer i organisationen ska vara införstådda med organisationens mål och 
hur den ämnar uppfylla dessa. Det gäller att identifiera relevant information 
för att sedan ha möjlighet att förmedla denna inom rätt tidsram och i rätt 
form för att möjliggöra för de anställda att utföra sina uppgifter103. Genom 
det vertikala flödet kan organisationens ledning föra ut verksamhetens mål 
och förutsättningarna för måluppfyllelse, och genom det horisontella flödet 
inhämtas information om organisationens tillstånd, möjligheter och hot från 
samtliga delar av verksamheten vilket breddar förståelsen för organisationens 
99 Management control systems (2012) Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede. 

Sid.81
100 Ibid sid. 96
101 ”management control systems are the formal, information-based routines and 

procedures used by managers to maintain or alter patterns in organizational activities” 
(Simons, 1987a) se vidare “Beliefs systems” (Simons, 1994)

102 Management control systems (2012) Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede
103  http://www.theiia.se/uploads/cosointernstyrningsvenska.pdf, 2013-05-13
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samlade förutsättningar.104 

2.7.5 Uppföljning
Slutligen är den femte delkomponenten monitoring, alltså övervakning, upp-
följning eller bevakning. Det ligger i organisationens intresse att övervaka 
kontrollsystemet för att möjliggöra uppföljning och utvärdering. Uppföljning 
är av stor vikt då den syftar till att göra en bedömning av att en handling är 
utförd och huruvida målet med handlingen har uppnåtts, och för bästa re-
sultat bör uppföljningen integreras i de dagliga rutinerna105. Uppföljningen 
understryker att intern kontroll handlar om en process och att det föränder-
liga företagsklimat som råder i dagsläget kan påverka organisationers förut-
sättningar snabbt och radikalt. Därför bör uppföljning ske löpande, och det är 
viktigt med en kontinuerlig uppföljningsprocess som utvärderar och anpassar 
organisationens kontrollsystem när förutsättningarna förändras.106 

2.7.6 Delkomponenter – Samverkan
För att tillhandahålla riktlinjer för implementering av goda uppföljningsru-
tiner med syfte att bibehålla effektiva kontrollsystem publicerade COSO år 
2009 Guidance on monitoring internal control systems.107  Mellan de kompo-
nenter som presenterats ovan ska det råda samverkan för att ett sammanhål-
let system som reagerar dynamiskt på förändrade förutsättningar ska kunna 
skapas och upprätthållas108. 

104 http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf hämtad 2013-03-05
105 Management control systems (2012) Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede 
106 Ibid.
107 http://www.coso.org/guidance.htm hämtad 2013-02-20
108 http://www.theiia.se/uploads/cosointernstyrningsvenska.pdf , 2013-05-13
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3. Sveriges kommuner och landsting – fallbeskrivning 

3.1 Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges kommuner, lands-
ting och regioner som bildades år 2007 genom en sammanslagning av Svenska 
Kommunförbundet och Landstingförbundet. Det är en politisk organisation 
vars arbete styrs av två beslutsorgan: kongressen och styrelsen.109 Kongressen 
är den högsta beslutande instansen som fastställer riktlinjer för förbundets 
verksamhet och hålls vart fjärde år, året efter valår. Till kongressen väljs 451 
ombud och kongressen utnämner i sin tur den politiskt valda styrelsen som 
leder förbundets verksamhet och ansvarar för dess organisation och förvalt-
ning. Till stöd för arbetet finns även ett arbetsutskott samt delegationer och 
beredningar.110 SKL har till uppgift att tillvarata och främja sina medlemmars 
intressen och samtidigt vid behov erbjuda dem stöd och service. Uppdraget är 
att skapa bättre förutsättningar för medlemmarna när det gäller lokalt och re-
gionalt självstyre och målet är att utveckla den övergripande välfärden i landet. 
Inom SKL finns det fyra nyckelord som ska känneteckna verksamheten; ini-
tiativ, trovärdighet, öppenhet och arbetsglädje. Med dessa vill man förmedla 
att det ska finnas en framtidsorientering och en pålitlighet i verksamheten.111

SKL:s uppgift är inte att i detalj rekommendera åtgärder och kvalitetssäkra 
till exempel de program som kommuner tar fram för intern kontroll, utan 
att vara en rådgivare som visar på en mängd tillämpliga alternativ. Organi-
sationen utvecklar vägledande verktyg, handledningar och skrifter, anordnar 
seminarier och nätverkstillfällen och uppmanar sina medlemmar att se till 
varandra för inspiration och erfarenhetsutbyte. Det finns enligt SKL ingen 
norm för hur intern kontroll ska bedrivas i kommuner och landsting, utan alla 
måste utveckla koncept som passar den enskilda enheten bäst.

3.2 Intern kontroll i Sveriges kommuner
Intern kontroll kan ses som ett verktyg för att se hur verksamheten styrs, följs 
upp och kontrolleras. Detta gör det möjligt att se vilken grad av ”ordning 
och reda” som råder, och det blir möjligt att bedöma om det som ska göras 
blir gjort och att det sker på ett bra sätt112. Alla Sveriges kommuner befinner 
sig på olika nivåer i arbetet med intern kontroll, för vissa har det varit en 
109 Se bilaga 1- SKL:s politiska organisation
110 http://www.skl.se/om_skl/en_politisk_organisation hämtad 2013-05-14
111 http://www.skl.se/om_skl/verksamhetside/kannetecken-och-perspektiv , 2012-04-23
112 Sveriges kommuner och landsting, På den säkra sidan
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prioriterad fråga som uppmärksammats under förhållandevis lång tid medan 
andra fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. Förutom enheternas om-
fattning rent storleksmässigt finns det även skilda förutsättningar i termer av 
kompetens och resurser för att bedriva ett aktivt arbete med intern kontroll. 
Intresset för hur kommunerna bedriver sin verksamhet och kvalitetsnivån på 
de tjänster som erbjuds har ökat då medborgarna i större utsträckning vill veta 
hur skattepengarna förvaltas och försäkra sig om att resursanvändningen är 
ändamålsenlig. Ett utvecklingsområde som många kommuner arbetar med är 
att använda intern kontroll i något som kallas kvalitetsarbete, vilket grundas 
i att den kommunala verksamheten ska erbjuda tjänster av god kvalitet till 
medborgarna genom ständigt förbättringsarbete.

”Vår målsättning är ju att man ska jobba med uppföljning och 
kontroll som en del av det naturliga arbetet, alltså det ska inte 
vara något märkvärdigt med det (...) man måste ju fundera på 
hur skattepengarna används och det kanske blir allt mer viktigt 
ju sämre tider det blir och man måste omfördela pengar, då 
måste man ju veta att det inte slösas med pengarna någonstans 
utan att man använder det effektivt”

Sakkunnig, SKL

När kommunerna bygger sina modeller för intern kontroll är COSO-model-
len en återkommande inspirationskälla. Den innefattar de fem komponen-
terna kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommu-
nikation och uppföljning. 

“Pratar man om de här övergripande strukturerna som man 
kallar intern kontroll då skulle jag säga att de är starkt präglade 
av COSO (...) just det här med att man har reglementen och 
man har intern kontroll-planer och sådär, det är ju väldigt 
klassiskt.”

Sakkunnig, SKL

3.3 Drivkrafter
En av de främsta drivkrafterna bakom det ökade intresset för intern kontroll 
i kommunal verksamhet är enligt SKL de kommunala revisorerna, eftersom 
lagstiftningen och vägledningen om intern kontroll i kommunal verksamhet 
är begränsad. År 2000 skedde ett tillägg till kommunallagens sjätte kapitel 
som tydliggjorde att det är de kommunala nämnderna som är ansvariga för att 
intern kontroll av nämndens verksamhet är tillfredsställande. Revisorerna har 
alltid haft granskningen av intern kontroll som en del i sitt uppdrag, men efter 
lagändringen fick de bättre möjlighet att få gehör för sina synpunkter. I sam-
band med tillägget i kommunallagen förtydligades också revisorernas uppdrag 
till att årligen granska verksamheten i kommunala nämnder och styrelser, och 
detta bidrog med ett ökat driv till att utveckla koncept för hur en nämnd ska 
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granskas. Därmed uppmärksammades intern kontroll ytterligare som ett väl 
lämpat ”tittskåp” för att se hur en verksamhet planeras, styrs och följs upp.

”Jag skulle säga, från mitt perspektiv, att revisorerna har haft 
en väldigt stor betydelse. Dom har drivit på arbetet med intern 
kontroll, eftersom de har ett särskilt uppdrag att granska om 
den interna kontrollen är tillräcklig (…) så dom har definitivt 
bidragit till och fortsätter att bidra till att driva på utvecklingen”

Sakkunnig, SKL

En annan aspekt av utvecklingen inom offentlig förvaltning sedan 1980-talet 
som kan ha bidragit till att driva utvecklingen av arbetet med intern kontroll 
i kommuner är de alternativa driftsformer som introducerats. När verksamhe-
ten förläggs till externa utförare ställs huvudmannen, i detta fall kommunen, 
inför nya utmaningar eftersom de fortfarande har ett ansvar för verksamhe-
tens tjänster men själva inte utför dem. Detta ställer nya krav på systemen 
kring uppföljning och kontroll, även om det anses vara en grundläggande 
förutsättning att alla utförare, såväl kommunala som privata, ska följas upp 
på samma sätt.

”Just kvalitetssäkrad välfärd är kanske den andra stora 
drivkraften, börjar man lägga ut verksamhet mer på externa 
utförare i allt större grad, då kommer ju det här ”hur ska vi 
styra, hur ska vi följa upp, hur ska vi vara säkra på att vi får det 
vi har beställt och att de gör det dom ska” och så vidare”

Sakkunnig, SKL

En tredje drivkraft bakom det ökade intresset för intern kontroll i kommunal 
verksamhet kan också vara de uppmärksammade skandalerna och korrup-
tionshärvorna som uppdagats och bevakats hårt av massmedia. När inciden-
ter sker ökar intresset för intern kontroll över en tid, för att sedan återgå till 
tidigare nivå. En utmaning i arbetet med intern kontroll kan därmed vara att 
bibehålla en hög grad av uppmärksamhet och kontinuitet i arbetet även i tider 
när ”hälsan tiger still”. En viktig målsättning är därmed att intern kontroll ska 
vara integrerat i det dagliga arbetet för att det inte ska ske vid behov utan som 
en ständigt närvarande del i ekonomistyrningen. Intern kontroll blir därmed 
ett verktyg för att ”kvalitetssäkra” välfärden.

”Massmedias roll har säkert stor betydelse, vi brukar ju ha som 
seminarier som vi då kallar för ”Sover du gott om natten?”. 
Och det handlar ju om att, händer det någonting så kommer 
ju massmedia till den ansvarige politiken då som måste kunna 
svara för sig och massmedia är ju på hugget när det gäller de här 
frågorna”

Sakkunnig, SKL
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3.4 Förutsättningar
För att en kommun ska kunna bedriva ett gott arbete med intern kontroll 
finns det enligt SKL några förutsättningar som är av speciell betydelse. Först 
och främst är ledningens stöd en väsentlig förutsättning, eftersom det poäng-
terar att intern kontroll står högt på dagordningen och att det är viktigt för att 
kommunen ska kunna nå sina mål och fullgöra sitt uppdrag gentemot med-
borgarna. Ledningens stöd sätter alltså tonen för vilken kultur som ska råda 
och vilken attityd organisationen har gentemot intern kontroll.

”Vi brukar ju säga att ledningens stöd är bland det viktigaste, 
och att man också har en kultur för det här”

Sakkunnig, SKL

”Att man ger stöd för ett sådant arbete, ger resurser, att det finns 
kompetens som får arbeta med att bygga system eller rutiner (...) 
det hänger ju ihop med värderingar och ledningsstöd”

Sakkunnig, SKL

En av de tydligaste och viktigaste åtgärderna som ledningen kan vidta är att 
tilldela resurser och kompetens till arbetet med intern kontroll och att skapa 
en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Detta är av betydelse både för att ge 
status åt arbetet men också för att ansvaret ska fördelas på ett tydligt sätt 
så att ansvars- och prestationsdimensionerna bidrar till att alla inblandade 
faktiskt tar sitt ansvar. Att skapa medvetenhet och göra samtliga medarbetare 
i organisationen involverade och engagerade i arbetet är ytterligare ett steg i 
den kulturella förankringen av intern kontroll. Detta kan åstadkommas med 
hjälp av kommunikation och utbildning och att tydliggöra att det handlar 
om verksamhetsutveckling. Ett stöd i form av väl dokumenterade rutiner, 
beskrivningar av dessa och handledningar är också av betydelse för att hålla 
arbetet aktuellt och uppdaterat.113 Vidare är riskanalys eller riskbedömning ett 
viktigt inslag i arbetet med intern kontroll, eftersom det är ett verktyg för att 
identifiera och värdera de risker som en verksamhet måste ta hänsyn till. Det 
är en del i att se intern kontroll som ett ständigt pågående förbättringsarbete 
eller ett kvalitetsförbättringsverktyg, eftersom det används för att utvärdera de 
processer som är av betydelse för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. 
Riskfaktorer som skulle kunna innebära såväl lidande för enskilda individer 
som förlust av förtroendekapital kan undanröjas, och därmed kan resurser läg-
gas på verksamheten där nyttan kan bli större för alla invånare i kommunen.

 

113  Sveriges kommuner och landsting, På den säkra sidan
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“Vi brukar ju tjata om detta med riskbedömning, riskanalys, 
alltså det enda sättet, det är det enda rimliga man har att ta 
till, att själv tänka i förväg (...) vad jag vet så finns det liksom 
ingen bättre metod (...) det låter ju väldigt tråkigt, men det är 
förmodligen det enda man har” 

Sakkunnig, SKL

3.5 Verktyg
SKL har tagit fram ett egenvärderingsinstrument, ”Egenvärdering på led-
ningsnivå” som utgår från de krav som satts genom kommunallagen som 
berör uppföljning och egenkontroll. Utifrån dessa finns det formulerade 
påståenden som kommunen ska ta ställning till hur väl de överensstämmer 
med kommunens bild av intern kontroll, som till exempel ”Ser vi till att 
medborgarna får den information de ska ha?” och ”Har vi rutiner för fusk 
och oegentligheter?”. Hur väl kommunen instämmer med givna påståenden 
bildar sedan ett cirkeldiagram som visar ett resultat över IK-arbetet. Resultatet 
ger en fingervisning om det finns rutiner eller system för kritiska processer, 
och är till för att kommunerna själva ska kunna se vad som behöver ses över 
alternativt åtgärdas. Målet är att under 2013 ska 150 kommuner ha testat 
egenvärderings-instrumentet. Det finns även nätverk som kommunerna kan 
medverka i, samtidigt som det är möjligt att få mer individuell rådgivning. 
Det ges även kurser i uppföljning och kontroll.
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4. Linköping – fallbeskrivning

4.1 Linköpings kommun
Linköping – Där idéer blir verklighet114 - ligger i Östergötland och är Sveriges 
femte största stad och en av de snabbast växande kommunerna115. Inom kom-
munen arbetar man starkt för att skapa nytänkande, och man vill att politiker 
och anställda inom kommunen ska våga tänka nytt och annorlunda. Föränd-
ring är också något som man anser viktigt för att utvecklas och sträva mot en 
bättre framtid116.

4.1.1 Politisk organisation 
I Linköpings kommun är det sedan år 2007 Alliansen (Moderaterna, Folkpar-
tiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet) som styr. Väljarna har möjlighet 
att vart fjärde år välja ledamöter till kommunfullmäktige, kommunens högsta 
beslutande organ där de politiker som blivit valda av folket sitter. Kommun-
fullmäktige består av 79 ledamöter som kommer från åtta politiska partier. 
Roll- och ansvarsfördelningen ser ut som så att det yttersta ansvaret för styr-
ningen av verksamheten ligger på kommunfullmäktige, och styrningen sker 
med hjälp av reglementen och övergripande beslut. Den långsiktiga inrikt-
ningen för verksamheten fastställs också av kommunfullmäktige. Det är se-
dan i sin tur kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen – den ledande 
nämnden och politiska organet. Det är kommunstyrelsens uppdrag att leda 
och samordna all verksamhet inom Linköpings kommun, samt ansvara för 
kommunens totala utveckling och ekonomiska situation samt tillsynen av öv-
riga nämnder och kommunala bolag. Det ska kontinuerligt ske granskning 
och utvärdering av de kommunalt finansierade verksamheterna. Vidare finns 
det elva117 olika nämnder i Linköpings kommun. De har ansvaret för det dag-
liga arbetet inom kommunen, ska genomföra de beslut som har blivit tagna 
i fullmäktige och även förbereda ärenden som sedan ska beslutas av fullmäk-
tige.  Uppgiften för dessa nämnder är att ta de kommunövergripande målen 
och bryta ner dessa till egna mål för sina respektive verksamhetsområden. Vid 
sidan om nämnderna finns sedan motsvarande förvaltning, det kan förklaras 
som att nämnden står för den politiska nivån och förvaltningen för nämndens 

114 http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/Detta-ar-Linkoping/, 2013-04-22
115 http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/, 2013-04-22
116 http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/Detta-ar-Linkoping/, 2013-04-22
117 http://www.linkoping.se/sv/Demokrati-politik/Sa-styr-politiken/Sa-styrs-kommunen/, 

2013-04-23



38

allmänna och ekonomiska situation.118 Det är förvaltningens tjänstemän som 
ska arbeta med förverkliga de beslut som nämnden har tagit. Det finns även 
en Utförarstyrelse som ansvarar för den verksamhet inom kommunen som är 
lämplig att konkurrensutsätta. Linköping har också fem förtroendevalda revi-
sorer som på uppdrag av kommunfullmäktige ska hålla uppsikt över och gran-
ska nämnderna. Detta innefattar att bedöma nämndernas system och rutiner, 
att dessa finns dokumenterade samt att de tillämpas och är ändamålsenliga.119

4.1.2 Kommunövergripande mål
Det finns kommunövergripande mål som berör alla enheter inom kommu-
nen vilka kan benämnas välfärdsmål. De innebär att Linköpings kommun ska 
präglas av öppenhet, tolerans och mångfald. Utöver detta ska man inom kom-
munen arbeta efter ledorden kunskap och kreativitet, och dessa mål ska upp-
nås genom utbildning, starkt näringsliv, trygga välfärdstjänster och samhälls-
service. När det gäller arbetet inom kommunen, det vill säga välfärdsarbetet 
för att göra skillnad för medborgarna, strävar man efter att bygga detta på 
dialog, samspel och öppenhet. Det finns även ekonomiska mål som syftar till 
att Linköpings kommun ska ha en ekonomi som bedrivs med ansvarstagande 
och ordning och reda, vilket ska leda till en bättre verksamhet på såväl kort 
som lång sikt.

“Kommunal verksamhet är målstyrd idag (...) och uppdraget är 
för varje förvaltning att bryta ner övergripande mål i delmål 
som är uppföljningsbara.”

Förtroendevald, Linköping

Linköpings kommun har arbetat med intern kontroll i cirka femton år. Ut-
gångspunkt för arbetet med intern kontroll i Linköpings kommun är det reg-
lemente som har tagits fram, där målen för intern kontroll finns angivna som 
med rimlig grad av säkerhet ska kunna uppnås. Det som menas med ”rimlig 
grad av säkerhet” är att det ska göras en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta vid utformning av önskade rutiner. I detta fall ska inte hänsyn 
enbart tas till ekonomiska faktorer utan även andra aspekter som att upprätt-
hålla förtroende hos medborgarna och andra intressenter för organisationen. 
Målen med intern kontroll i Linköpings kommun är:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

För att det ska bli tydligt vad det är som eftersträvas har Linköpings kommun 
förklarat de olika målen och hur de ska kunna uppnås. Med ”ändamålsenlig 
118 Se bilaga 2, organisationsskiss Linköping
119 http://www.linkoping.se/Global/Demokrati%20och%20politik/

Kommunfullm%C3%A4ktige/Styrsystemet%20i%20Link%C3%B6pings%20
kommun.pdf, 2013-04-23 
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och kostnadseffektiv verksamhet” ska det finnas en kontroll över ekonomi, 
prestationer och kvalitet samt att tagna beslut genomförs och att det sker en 
uppföljning. Målet gällande tillförlitlig finansiell rapportering finns för att 
säkra att det finns tillgång till rättvisande räkenskaper och skapa en säkerhet 
för system och rutiner. Detta för att undvika att drabbas av avsiktliga eller 
oavsiktliga fel som medför kostnader. Det sista målet innebär helt enkelt att 
följa de lagar och anvisningar som finns och upprätthållande av eventuella 
avtal. Det är väsentligt att skapa en kommungemensam syn på intern kontroll 
för att veta vart man strävar.

Det övergripande ansvaret ligger hos kommunstyrelsen för att se till att 
dessa mål uppfylls och att det finns ett arbete för att skapa en god intern 
kontroll. Med god intern kontroll menas att det finns en dokumenterad an-
svars- och befogenhetsfördelning och rutinbeskrivningar, och det ska vid be-
hov utformas regler och anvisningar för intern kontrollens utformning och 
funktion. Inom respektive område är det nämnderna som har det yttersta 
ansvaret för att intern kontroll upprätthålls. Det åligger förvaltningschefen 
inom nämndens verksamhetsområde att regler och anvisningar skapas för ett 
arbete med intern kontroll, och att rapportera till nämnderna om hur den 
interna kontrollen fungerar. Däremot är det kommunsstyrelsen som har det 
ledande ansvaret för förvaltningen och det som kan tänkas beröra kommu-
nens intresse, de ska även ha en uppsikt över nämnderna. Uppdraget för varje 
förvaltning är att bryta ner de övergripande målen till delmål som är upp-
följningsbara, och dessa mål ska vara konsekventa och följa de övergripande 
målen som finns.

4.2 Intern kontroll-arbetet i Linköpings kommun
“Intern kontroll i sig är ju inte någonting som gör att vi uppfyller 
målen i kommunen. Utan det är ett sätt att se till att allt annat 
runtomkring fungerar för att vi ska nå fram dit som vi har satt 
att vi ska nå (...) Men det är ju processerna som gör att man 
uppfyller målen (…). Själva internkontrollen gör inte att jag 
uppfyller målen”

Tjänsteman, Linköpings kommun

Intern kontroll kan ses som ett sätt att se till så att verksamheten fungerar som 
den är tänkt, att man gör det man har lovat och att man inte tar några risker 
utan att verksamheten ska fungera som planerat. Varje process är kopplad till 
ett mål och genom att säkerställa att processer och rutiner fungerar kommer 
man således att uppnå målen. Det är dock viktigt att poängtera att det inte 
finns någon självständig ambition med att bedriva just intern kontroll, utan 
att det är en i ekonomistyrningen integrerad process som fungerar som ett 
stöd i det systematiska arbetet mot mål. Intern kontroll ska fungera som ett 
verktyg även för de olika kommunala enheterna, såväl nämnder som bolag 
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och utförarverksamhet som bedrivs i både egen och privat regi. 
Det finns ett flertal sätt som ledningen kan uttrycka sitt stöd för och 

uppmärksamma intern kontroll, bland annat genom att anta ett reglemente 
samt begära rapport om och ge återkoppling på hur arbetet med och upp-
följningen av arbetet med intern kontroll har bedrivits. Att visa intresse och 
förvänta sig en återrapportering gör att rapporten får en mottagare vilket ger 
arbetet legitimitet. Att bidra med resurser och att det finns en enhet eller en 
person som samordnar och driver processen som en huvudsaklig del i sitt ar-
bete är också en åtgärd som ger arbetet status. 

Syftet med intern kontroll är inte att jaga enskilda individer och företeel-
ser, utan snarare att se till man gör så bra man kan, som en kvalitetskontroll 
av verksamheten. Inspirationen och drivkraften för intern kontroll kommer 
såklart från att det finns ett intresse, någon inom kommunen som kan driva 
denna fråga och som kan motivera för övriga att detta är något som behöver 
och ska göras. I Linköpings kommun finns det en anställd som har just intern 
kontroll som ett av sina huvudområden. Hur stor del av dennes tjänst som ut-
görs av IK-arbete är svårt att avgöra, men det ligger i dennes intresse att sprida 
kunskap och förståelse om den interna kontrollen och se till att ambitionerna 
med den uppnås. Det finns även vägledning från SKL samt att det finns möj-
lighet att ta in externa konsulter. En annan inspirationskälla till förbättring 
är andra kommuner. Genom regelbundet erfarenhetsutbyte kan IK-arbetet 
utvecklas och förbättras genom att man jämför olika tillvägagångssätt och ser 
vad som kan förbättras i den egna kommunen. 

“Kontrollmiljön det är ju det förhållningssätt som råder ute på 
en skola eller en enhet. Och den blir ju inte bättre än vad chefen 
är, om jag får uttrycka mig hårt. Det handlar ju mycket om 
moral och värderingar, och jobbar man mycket med den typen 
av frågor så märks det också.”

Tjänsteman, Linköping

4.2.1 Intern kontroll-planen
Enligt reglementet ska nämnderna senast på sammanträdet under hösten be-
sluta om en IK-plan, där det ska framgå vilka kontroller som kommer att 
genomföras under det kommande året. Kontrollmomenten fastställs efter 
att man genomfört en väsentlighets- och riskbedömning. Uppföljningen av 
IK-planen ska ske löpande, och den ska även rapporteras till kommunsty-
relsen.  I komplement till reglementet finns även tillämpningsanvisningar, 
där det bland annat finns instruktioner för hur nämnderna bör arbeta med 
intern kontroll. Syftet med reglementet och tillämpningshänvisningarna är 
även att åstadkomma en gemensam struktur för arbetet med intern kontroll i 
Linköpings kommun.

Själva syftet med intern kontroll är, enligt Linköpings kommuns vägled-
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ning för IK-planen och IK-rapporten, att säkerställa att de mål som är uppsatta 
av nämnder och fullmäktige uppnås. Intern kontroll ska utgöra en naturlig del 
i arbetsflödet, ske löpande under hela året och arbetet ska inte koncentreras till 
årets sista månader. Intern kontroll ska också användas för att säkerställa att 
rutiner, processer och styrsystem är effektiva och tillförlitliga.120 Avsikten är att 
eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska undanröjas eller stop-
pas. Om det skulle uppdagas brister eller fel ska detta omedelbart rapporteras 
för att möjliggöra en utredning, åtgärd och dokumentation.121

Beslutande om mål inom respektive verksamhetsområden tas av nämn-
dens styrelse, och upprättande av verksamhetsmålen ska ske som en del i 
budgetarbetet. Det är en samling av analys av mål eller riktlinjer, budget, 
verksamhetsmål och verksamhetsplan som skapar nämndens samlade upp-
drag. Utifrån detta ska det sedan genomföras en kartläggning av de viktigaste 
processerna, rutinerna och systemen som behövs för att uppnå önskade mål. 
Detta kan antingen göras genom att man ställer sig frågan vilka som är de fem 
till tio viktigaste processerna som inte får gå fel, men det kan även göras ge-
nom att utgå från egna erfarenheter samt revisionens och tillsynsmyndigheters 
granskningar, vilka kan inkludera synpunkter om tidigare brister. Linköpings 
kommun tillämpar även en hierarki för formulering av kontrollaktiviteter, 
där ekonomichefsgruppen formulerar övergripande kontrollmoment som alla 
nämnder och verksamheter ska inkludera i sina IK-planer för att säkerställa 
kommungemensam hantering av centrala processer. Dessa kontrollmoment 
kan vara av mer ekonomiadministrativ karaktär, till exempel att rutiner för 
fakturaattestering och representation följs. 

Själva framtagandet av förslag på IK-planen görs av förvaltningschefen, 
och nämndens IK-representanter ska sedan ha möjlighet att framföra syn-
punkter om det bör tilläggas ytterligare kontrollmoment, som nämnden se-
dan beslutar om.

För att skapa en bättre bild och förståelse för hur IK-planen kan se ut 
och hur risk- och väsentlighetsanalysen kopplas ihop med IK-planen visar 
nedanstående figur ett utdrag ur IK-planen för Bildningsnämnden med egna 
kontrollpunkter för 2012. 

Figur 4.1 IK-plan Linköpings kommun

120 Linköpings kommun. Reglemente för intern kontroll 
121 Linköpings kommun. Tillämningsanvisningar till reglemente för intern kontroll
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IK-planen visar med bakgrundgrund av risk- och väsentlighetsbedömningen 
de processer, rutiner och system som blivit utvalda för att kontrolleras ytterli-
gare. Det framgår vilka kontrollmoment som kommer göras, vem som är an-
svarig för dessa samt när och hur kontrollmomenten har utförts. Det ska ske 
en rapportering av kontrollens resultat och vem det ska rapporteras till syns 
även detta i IK-planen, samt den samlade värderingen av kontrollmomentet 
utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 

4.2.2 Risk- och väsentlighetsanalys
Det krävs ett stöd i processen som gör det möjligt att värdera vilka verksam-
hetsprocesser som är kritiska att kontrollera, eftersom det måste göras en av-
vägning mellan kostnaden för och nyttan av mer kontroll och uppföljning. 
Detta eftersom resurserna är begränsade och helst ska fördelas ut till verksam-
heten där de kan användas till kommuninvånarnas nytta. En kritisk del i arbe-
tet med intern kontroll är att riskanalysen, att kartlägga och analysera de risker 
som kan uppstå samt vad man kan göra för att hantera dessa risker. Detta kan 
göras genom väsentlighets- och riskbedömning där man ska kartlägga möjliga 
risker, sannolikheten för att riskerna ska realiseras samt vilka konsekvenser de 
kan få för organisationen. Dessa risker kan medföra olika negativa effekter, 
det kan till exempel påverka medborgarnas förtroende, säkerheten i verksam-
heten och den ekonomiska ställningen. Väsentlighets- och riskbedömningen 
identifierar dessa risker och det sker en värdering av möjlig inverkan. Det är 
detta som ligger till grund för hur man bemöter risken och om det behöver 
ske någon förändring för att säkerställa att processen inte kommer att påverkas 
negativt. Varje kontrollpunkt ska utvärderas utifrån skada som skulle uppstå 
ifall något skulle gå fel och sannolikheten för att detta ska inträffa. Det gäller 
att avgöra vad det är som bör kontrolleras, vilket kan vara svårt, men att sam-
tidigt förstå att det verkligen genomförs. 

”…det handlar ju hela tiden om att hitta det som behöver 
förbättras, identifiera det, försöka förbättra, det är ju det 
handlar om, det är bara det att jag har möjligheten att faktiskt 
identifiera områdena i förväg, och kunna specialbevaka dem.”

      Tjänsteman, Linköping 
Denna figur visar hur en risk- och väsentlighetsbedömning kan se ut. Den 
fungerar som så att man graderar konsekvensen och sannolikheten av ris-
ken, de olika siffrorna visar hur man värderar respektive parameter för den 
specifika processen, rutinen eller systemet. Sedan multipliceras konsekven-
sen och sannolikheten med varandra för att kunna gradera och sedan prio-
ritera riskerna utefter hur pass viktigt det är att åtgärda dem.
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Konsekvens

(Följd)
Allvarlig 4 4 8 12 16
Kännbar 3 3 6 9 12
Lindrig 2 2 4 6 8

Försumbar 1 1 2 3 4
Osannolik 1 Mindre 

sannolik 2

Möjlig 3 Sannolik 4 Sannolik-

het (Risk)

Figur 4.2 Risk- och väsentlighetsbedömning Linköpings kommun

Om processen hamnar mellan intervallet 1-3 är det en risk som kan godtas 
då den totala summan är låg. 4-8 indikerar att man bör hålla processen under 
uppsikt och dessa kan ibland överväga ifall de ska placeras ut i IK-planen. Om 
graderingen uppgår till 9-12 är det definitivt en process som bör ses över och 
tas upp i IK-planen, och det är väsentligt att dessa risker reduceras. Om en 
process skulle klassas som 16 krävs det direkta åtgärder, och det är viktigt att 
följa upp vidtagna åtgärder för att med säkerhet veta att risken har reducerats. 

Bättre fungerande rutiner medför en bättre intern kontroll, men det är 
omöjligt att kontrollera bort alla risker. Däremot går det att skapa en miljö 
där det finns en chans att fel uppdagas, men viktigt är förstå är att utvecklings- 
och förbättringsutrymme alltid kommer att finnas. Med intern kontroll ska-
pas rutiner, med bra rutiner skapas möjligheten att göra saker effektivare, både 
så att alla vet vad de ska göra men det innebär även ekonomisk effektivitet. 
Det finns en ambition att involvera samtliga personer på olika nivåer inom 
nämnden som är berörda, detta för att skapa en bättre plan och bedömning 
och samtidigt förankra konceptet med intern kontroll. Varje år ska det finnas 
övergripande rutiner för samtliga verksamheter inom nämnden som ska ingå 
i IK-planen för att skapa gemensamma kontrollrutiner. 

4.2.3 Uppföljning
Uppföljningen av IK-planen är oerhört viktig. Här ska det tydligt framgå vilka 
brister som har upptäckts, vilka åtgärder som har vidtagits för att motverka 
dessa samt om det finns något kvar att göra under nästkommande år. När det 
kommer till intern kontroll-representanterna (IK-representanterna) ska det 
tydligt framgå vilka kontroller som ska göras av dessa. IK-representanterna 
ska även ha möjlighet att påverka planens innehåll. Rapporten för årets intern 
kontroll ska återkopplas med IK-planen för att se om det finns några planerade 
kontroller som inte har genomförts, om det finns planerade kontroller som 
har utgått, om det skett omprioriteringar samt om det finns några avvikelser 
i jämförelse med hur planen såg ut. Det är viktigt att visa på de brister som 
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funnits, vad man gjort för att åtgärda detta och när åtgärden gjordes, samt 
vad som finns kvar att göra och när detta bör genomföras. Dokumentationen 
av utförda kontrollmoment ska innefatta vad som har kontrollerats, hur det 
gått och vem som har gjort kontrollen. Det ska framgå om det skett genom 
exempelvis stickprov, intervjuer eller arbetsplatsbesök, samt vad resultatet av 
kontrollen blev och om det eventuellt krävs ytterligare åtgärder. 

När nämnden sammanställt IK-rapporten, vilket ska ske i november, skick-
as den till kommunstyrelsen och revisionen. Representanter från kommunled-
ningskontoret och kommunrevisionen besöker sedan nämndkansliet för att 
sätta sig ner och diskutera rapportens innehåll. Sedan sammanställs samtliga 
nämnders IK-rapporter till en övergripande rapport om IK-arbetet i kommu-
nen som lämnas till kommunstyrelsen. Nämnderna har även möjlighet att ta 
del av denna rapport för att få en uppfattning om hur IK-arbetet ser ut, både 
inom enskilda nämnder och i kommunen som helhet.122

För att visa att intern kontroll prioriteras och ska nyttjas som ett verktyg 
i kvalitetsarbetet, är det av stor betydelse att det arbete som utförs och sam-
manställs i rapportform uppmärksammas genom en tydlig återkopplings- och 
uppföljningsprocess. Annars ökar risken för att det blir en rapport som ska 
skrivas för att sedan glömmas bort, vilket varken kommer gynna viljan att ar-
beta för bättre intern kontroll eller det långsiktiga kvalitetsförbättringsarbetet. 
Att göra uppföljning och återkoppling till tidsbestämda inslag i arbetet är ett 
sätt att poängtera vikten av att arbetet sker och dokumenteras. 

4.2.4 Intern kontroll-representanter
Något som kan leda till att uppföljningen av intern kontroll stärks och att 
samspelet mellan tjänstemän och politiker förbättras är att nämnden kan utse 
två intern kontroll representanter (IK-representanter) bland nämndens poli-
tiker, varav en av dem bör representera oppositionen och den andra majorite-
ten. Deras uppgift blir, genom uppdrag från nämnden, att följa det IK-arbete 
som genomförs i verksamheten och informera nämnden om utfallet av de 
kontroller som har genomförts.123 

Den granskning IK-representanterna genomför ska inte motsvara den 
granskning som kommunrevisionen utför, utan det ska snarare handla om att 
se efter så att de beslut som har tagits har genomförts, att det finns rutiner för 
resultat och mätning av effekter, att gällande regler efterlevs i verksamheten 
och att det sker en uppföljning, mätning och rapportering av rutiner. IK-
representanterna ska sedan göra en fristående rapport angående den återknyt-
ning man gjort med nämndens uppdrag. Denna ska sedan ingå i nämndens 
rapport som lämnas till kommunstyrelsen.124 Det är en balansgång i hur pass 
mycket IK-representanterna ska engagera sig, eftersom det är ett förtroende-
122 Linköpings Kommun. Vägledning och mallar för arbetet med internkontrollplan och 

internkontrollrapport.
123 Linköpings kommun. Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll
124 Linköpings kommun.  Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll. 
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uppdrag och risken finns att representantens egna intressen skiljer sig från 
nämndens intressen. 

4.3 Framtidsambition med intern kontroll-arbetet
Det kan det finnas svårigheter i att utveckla en rapportmall som fungerar i alla 
verksamheter, eftersom de möter olika utmaningar och kanske utvecklar sitt 
kvalitetsarbete bäst på olika sätt, och detta är något där Linköpings kommun 
anser att det finns möjligheter till förfining. Svårigheten ligger alltså i att de-
signa ett processtöd för arbetet med intern kontroll som är tillräckligt formellt 
och tydligt för att kunna kommuniceras till, samt accepteras och efterlevas av 
enheter som bedriver verksamheter av skilda slag som möter olika utmaningar. 
Stödet måste alltså vara generellt och specifikt samtidigt, tillräckligt generellt 
för att kunna anpassas till olika verksamheter men tillräckligt specifikt för att 
kunna fungera som styrverktyg. Det finns inga stora åtgärder planerade inför 
framtiden på kommunledningsnivå, mer än att se över reglementet och till-
lämpningsanvisningarna så att de fortfarande är aktuella. Däremot finns det 
inom varje enskild nämnd olika ambitioner kring vad som kan förbättras. 
Eftersom IK-arbetet aldrig bör anses som fulländat kan man likaså aldrig anse 
att moment som till exempel riskanalysen inte kan förbättras ytterligare. Den 
behöver ständigt ses över och likaså kontrollmomenten, då dessa är grunden 
för att skapa förutsättningar för en väl fungerande intern kontroll.

 
“Vi skulle kanske ifrån förvaltningen kunna jobba ännu mer 
med utbildning av risk- och väsentlighetsbedömningar ut mer 
emot enheterna, därför att någonstans så lämnar de ju bara upp 
till oss, punkterna, och de är inte risk- och väsentlighetsbedömda, 
det kanske de är, men vi ser inte hur de har bedömt dem, och 
det skulle ju hjälpa dem att inte skapa så trubbiga punkter, om 
man uttrycker det.”

Tjänsteman, Linköping
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5. Norrköpings kommun – fallbeskrivning

5.1 Norrköpings kommun
Norrköping är en stad i Östergötlands län som tillsammans med Linköping 
bildar fjärde storstadsregionen. Norrköpings kommun har omkring 132 000 
invånare och är Sveriges åttonde största kommun.125

5.1.1 Politisk organisation
Norrköpings kommun är en politiskt styrd organisation som består av förtro-
endevalda politiker och anställda tjänstemän. Kommunen har 9 000 anställda 
tjänstemän varav vilka cirka 360 innehar ledande positioner. De förtroende-
valda ansvarar för att fatta beslut kring den kommunala verksamhetens inrikt-
ning, utförande och finansiering, och de anställda tjänstemännen i organisa-
tionen ska utföra de uppdrag som den politiska ledningen beslutat om samt ta 
fram underlag för kommande beslut. Högsta beslutande organ är kommun-
fullmäktige som fastställer den kommunala verksamhetens övergripande mål 
och inriktning. Vidare är kommunstyrelsen underställd kommunfullmäktige 
och ansvarar för att leda och samordna planering och uppföljning av kommu-
nens verksamhet och ekonomi samt formulera övergripande mål och riktlinjer 
för genomförandet. Norrköpings kommun har även ett eget revisionskontor, 
kommunrevisionen, som har i uppdrag att granska kommunens verksamhet. 
Utöver kommunrevisionen finns även förtroendevalda revisorer som svarar 
gentemot kommunfullmäktige och ska granska och främja den kommunala 
verksamheten.126 I kommunfullmäktige innehar Allianspartierna 38 av 85 
platser och i kommunstyrelsen sex av tretton platser, gentemot Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tillsammans har 43 platser i 
kommunfullmäktige och sju platser i kommunstyrelsen.127

Kommunstyrelsens verksamhet leds av kommundirektören som ansvarar 
för kommunstyrelsens kontor. Förutom en stab som inkluderar finansdirek-
tör, säkerhetsskyddschef och kommunikationsdirektör finns ett kansli som 
ansvarar för kommunledningens ärendehantering samt fyra verksamhetskon-
tor: Ekonomi- och styrningskontoret, näringslivskontoret, personalkontoret 
och kommunservice. Ekonomi- och styrningskontoret arbetar med frågor 
som rör bland annat kvalitet, IT, ekonomi, strategi, statistikutveckling och 
välfärd samt ansvarar för kommungemensamma resurser i dessa frågor. Vidare 
125 http://www.norrkoping.se/ hämtad 2013-05-23
126 http://www.norrkoping.se/organisation/kommunen/ hämtad 2013-05-23
127 http://www.norrkoping.se/organisation/kommunen/kommunfullmaktige/ hämtad 

2013-05-23
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har kommunen nio verksamhetsnämnder vars ansvar är att fördela uppdrag 
och ekonomiska resurser till enheterna, eller köpa tjänster från externa utfö-
rare för att bedriva ändamålsenlig verksamhet och uppfylla nämndens mål 
och uppdrag.128 I sitt uppdrag har verksamhetsnämnderna stöd av olika för-
valtningskontor med anställda tjänstemän, och nämnden ansvarar också för 
uppföljningen och det ekonomiska resultatet av verksamheten.129

5.1.2 Kommunövergripande mål
Norrköpings kommun tillämpar målstyrning och antalet mål har skalats 
ner från att tidigare ha uppgått till omkring 300 till sex målområden och 23 
övergripande mål med tillhörande kriterier för måluppfyllelse, som uttrycker 
de politiska prioriteringarna för mandatperioden. Detta beslutades av kom-
munfullmäktige den 29:e augusti år 2011. Målen som ska uppnås är bland 
annat att utbildningsnivån ska höjas och arbetslösheten ska minska (mål ett) 
minst 400 nya bostäder ska byggas under mandatperioden varav minst 100 
ska vara hyreslägenheter (mål sju) och Norrköping ska förbättra sina resul-
tat inom demokratiområdet (mål tjugo). Intern kontroll ingår som en del i 
kommunens styrmodell som med utgångspunkt i vision och målområden, via 
uppdrags- och verksamhetsplaner och i samverkan med budget, omvärldsför-
utsättningar, uppföljning och utvärdering ska möjliggöra för kommunen att 
nå framgång inom de givna målområdena.130

5.2 Intern kontroll-arbetet i Norrköpings kommun
I Norrköpings kommun antogs Reglemente för ekonomisk förvaltning och in-
tern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar131 den 
16:e december år 2004. Reglementet innehåller fem kapitel som anger riktlin-
jerna för god ekonomisk hushållning, budget och uppföljning, räkenskaper, 
intern kontroll, och övriga bestämmelser. Kapitel fyra om intern kontroll 
består av fem paragrafer som redogör för hur intern kontroll ska bedrivas 
i kommunens nämnder och förvaltningar. I enlighet med kommunallagen 
tillskrivs nämnderna ansvar för att upprätthålla intern kontroll och att bedriva 
verksamhet på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna ansvarar också för 
att det finns ett system för intern kontroll som syftar till att:

• Verksamheten bedrivs enligt de program och andra beslut som kom-
munfullmäktige har fastställt

• Lagar, avtal och för nämnden andra gällande regler, föreskrifter och be-
slut följs

128 Se bilaga 3 - organisationsschema Norrköpings kommun
129 http://www.norrkoping.se/organisation/organisationsbroschyr.pdf hämtad 2013-05-02
130 http://www.norrkoping.se/organisation/pdf/mal-regler/malomraden/overgripande-

mal_2011-2014.pdf hämtad 2013-05-02
131 http://www.norrkoping.se/organisation/pdf/mal-regler/riktlinjer/ekonomi/regl-ekonom-

forvaltn.pdf hämtad 2013-05-02
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• Anskaffningen och användningen av resurser är ändamålsenlig och ef-
fektiv

• Kommunens tillgångar skyddas
• Redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvi-

sande, tillförlitlig och ändamålsenlig
• Säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system 

är tillfredsställande132

Det är förvaltningschefen för respektive nämnd som är ansvarig för att reg-
ler och anvisningar utformas för att god intern kontroll ska råda. Nämnden 
ska årligen upprätta en IK-plan och utifrån återkommande risk- och väsent-
lighetsanalyser besluta om områden, processer och rutiner som ska granskas 
särskilt under verksamhetsåret.

5.2.1 Intern kontroll-planen
IK-planen listar de mål och system som nämnden beslutat ska kontrolleras 
och med vilken metod detta ska ske. Planen för kommande år ska överläm-
nas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen i samband med att upp-
följningen av årets IK-plan avrapporteras. Som nedanstående figurer visar 
beslutar nämnden om kontrollpunkter och kontrollmoment, och sedan ska 
förvaltningen ombesörja att en kontrollansvarig utses som med vald metod 
och frekvens utför kontrollen och avrapporterar resultatet till en specifik per-
son inom förvaltningen. Ett mål kan till exempel vara att det ska finnas goda 
ledningssystem för hälsovården i skolan vilket kontrolleras med momentet 
kvalitetsberättelse genom egenkontroll. Som kontrollansvarig utses en sak-
kunnig som tillämpar vald kontrollmetod, i detta fall genom en analys som 
sker med frekvens en gång under året. Resultatet avrapporteras sedan till ut-
bildningsdirektören och viktigt är att kontrollansvarig inte är samma person 
som rapporteringen ska ske till. För att resurser ska koncentreras till områden 
i behov av granskning ska valet av kontrollmoment ske med utgångspunkt i 
återkommande risk- och väsentlighetsanalyser som föreskrivet i reglementet 
för ekonomisk förvaltning.

5.2.2 Risk- och väsentlighetsanalys
I reglementet för ekonomisk förvaltning framgår att ”utifrån återkommande 
risk- och väsentlighetsanalyser ska nämnden välja ut områden/rutiner som 
ska granskas särskilt under verksamhetsåret”. Risk- och väsentlighetsanalys är 
ett verktyg som kan se ut på olika sätt, men huvudsakligen används det för 
att värdera sannolikheten för att en risk ska realiseras gentemot hur allvarliga 
konsekvenserna blir vid ett inträffande. Vid en sammanställning är det sedan 
möjligt att gradera och prioritera riskmomenten för granskning och åtgärder. 
Det finns dock ingen given modell för hur risk- och väsentlighetsanalysen ska 
se ut i Norrköpings kommun.
132 http://www.norrkoping.se/organisation/pdf/mal-regler/riktlinjer/ekonomi/regl-ekonom-

forvaltn.pdf hämtad 2013-05-14
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”Jag tror det finns någon framtagen enkel mall, om jag inte 
missminner mig, som brukar skickas ut årligen då. Men sedan 
är det ju, varje nämnd får ju bestämma hur de vill göra, det 
viktigaste är att man har någon form av metodik”

Tjänsteman, Norrköping

Risk- och väsentlighetsanalys kan överskådligt och lättillgängligt presenteras 
i en matris som liknar den för IK-planen. Den kan även sammanställas i en 
rapport för att få mer karaktär av en analys och utvecklande reflektion, men 
då måste hela rapporten läsas för att det ska gå att få en uppfattning om vilka 
utmaningar och risker som en specifik nämnd står inför. I gymnasienämndens 
risk- och väsentlighetsanalys för budgetåret 2013 framgår vilka risker och ut-
maningar som påverkar gymnasieskolans verksamhet i form av bland annat 
minskat antal elever, etablering och nedläggning av friskolor i kommunen och 
parallella betygssystem.133

5.2.3 Uppföljning
IK-planen och resultatet av de åtgärder som vidtagits ska vid verksamhetsårets 
slut sammanställas till en IK-rapport som överlämnas till kommunstyrelsen 
och kommunrevisionen. Men reglementet anger inte hur vidare uppföljning 
av rapporten ska ske, och det finns i ute i verksamheten ingen gemensam 
bild av hur årets resultat ska återkopplas utöver att det ska tas i beaktande vid 
upprättande och beslut av IK-planen för nästkommande år. Att hantera den 
informationsmängd som en kontroll- och uppföljningsprocess genererar kan 
vara en svår uppgift, och det är lätt att ett svårnavigerat informationsöverflöd 
skapas. Samtidigt kan en tydlig uppföljningsprocess bidra till att ge arbetet 
med intern kontroll status, eftersom det som uppmärksammas är det som 
kraft och energi kommer fokuseras till. Utan ett givet tillvägagångssätt för 
information, uppföljning och återkoppling kan det vara svårt att göra intern 
kontroll till ett levande arbete i organisationen.

”Det måste vara någon sorts ständig pågående diskussion (…) 
därför gäller det att bygga upp system som gör att du hela tiden 
påminns om det här, att du har en systematik, en som gör att du 
kommer liksom inte ifrån att du måste”

Förtroendevald, Norrköping

5.2.4 Intern kontroll-representanter
Enligt reglementet för ekonomisk förvaltnings tillämpas sedan år 2011 ett sys-
tem för politiska IK-representanter i Norrköping. Systemet innebär att varje 
nämnd utser två ledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen, 
som på uppdrag av nämnden ska följa den intern kontroll som genomförs 
i verksamheten och rapportera utfallet av de genomförda kontrollerna till 
133 Se bilaga 4 – Utdrag risk- och väsentlighetsanalys Gymnasienämnden Norrköping 2013
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nämnden. Representanterna ska även följa förvaltningsledningens arbete i av-

rapporteringen och upprättandet av den årliga IK-planen för nämndens verk-
samhet.134 De ska dock inte genomföra några egna granskningar som liknar 
revision. Att arbeta med IK-representanter är ett sätt att engagera nämndens 
politiska ledning mer i arbetet med intern kontroll och kan även bidra till att 
nämndens politiska målsättning blir tydligare i verksamheterna. Detta ska på 
sikt bidra till att arbetet mot kommunens mål främjas.

”Min tanke är väl att de ska vara nämndens förlängda armar och 
vi ska väl ha något flöde mellan nämnden och oss tjänstemän”

Tjänsteman, Norrköping

Eftersom arbetet med IK-representanter introducerades för två år sedan råder 
det fortfarande vissa oklarheter kring vad deras konkreta uppgift är. De ska 
delta, följa och rapportera resultatet av arbetet med intern kontroll men de 
ska samtidigt inte utföra revisionens eller tjänstemännens uppgifter. För att 
uppdraget ska bli tydligare sker ett samarbete med Linköping som har arbetat 
med IK-representanter under längre tid. Men det är fortfarande de enskilda 
nämnderna som måste hitta en arbetsform som fungerar för dess verksamhet. 
134 http://www.norrkoping.se/organisation/pdf/mal-regler/riktlinjer/ekonomi/regl-ekonom-

forvaltn.pdf
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Det är även en utmaning i att behålla kompetens och kontinuitet i arbetet 
med IK-representanterna, eftersom det är ett förtroendeuppdrag och de för-
troendevalda ibland plötsligt avsäger sig sina uppdrag och nya tillsätts.

”Det är viktigt att de beslut man tar, att man ser effekterna av 
det och att de faktiskt också ska leda till reella förbättringar och 
där tycker jag att beslutet om just internkontrollanter var lite, 
det var lite oklart vad vi egentligen ville åstadkomma med det”

Förtroendevald, Norrköping

5.3 Utveckling av intern kontroll-arbetet
I Norrköpings kommun är arbetet med intern kontroll till stor del inriktat 
mot att förstärka intern kontroll som en del i ekonomistyrningen. Efter att 
betydande brister avseende intern kontroll uppdagats år 2009135 vidtog den 
politiska ledningen en mängd förbättringsåtgärder. Förutom att kommunen 
har ett nära professionellt utbyte på många plan med Linköpings kommun 
studerades även de åtgärder som Göteborgs stad utvecklat efter korruptions-
härvan som uppdagades år 2010. År 2010 tillträdde även en ny ordförande för 
kommunrevisionen och en stadsrevisor med erfarenhet från SKL rekryterades 
till Norrköping. Andra specifika åtgärder som vidtogs var förutom att nämn-
derna ålades att utnämna IK-representanter, att möjligheten till att använda 
rotationssystem infördes. Rotationssystem syftar till att undvika oegentlig-
heter och personliga överenskommelser vid kontraktsskrivningar genom att 
tidsbegränsa perioden för hur länge en person kan inneha en specifik post, 
där ansvaret till exempel kan innefatta upprättande av avtal för stora projekt.

”Det politiska ansvaret för intern kontrollen har formaliserats 
på ett bättre sätt än tidigare, eller på ett tydligare sätt iallafall, 
men fortfarande trots det så skulle jag nog vilja påstå att det 
är en fråga som diskuteras anmärkningsvärt lite i kommunens 
verksamhet”

Förtroendevald, Norrköping

Det har dock varit svårt att förankra vikten av ett genomgående arbete med 
intern kontroll i den politiska ledningen, trots att en mängd händelser har 
inträffat som kan ha påverkat medborgarnas förtroende för den kommunala 
verksamheten negativt. Det är viktigt att ge arbetet tid att utvecklas och för-
ankras, men i vissa delar av organisationen är engagemanget fragmenterat och 
svagt. Detta kan dels bero på att det inte finns en klar kommunegen definition 
av syftet med intern kontroll och dess plats i verksamheten, och dels på att 
ansvarsstrukturerna inte är klart definierade. Bristen på tydlig ansvarsstruktur 
återspeglas bland annat i att det inte finns någon tydlig uppföljningsprocess av 

135 http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=5376660 hämtad 
2013-05-15



52

intern kontroll-arbetet förutom att en rapport lämnas vidare, och i den skepsis 
som råder kring IK-representanternas roll.

”Vi har ju haft sjå nog att få hela nämnderna att förstå vilket 
ansvar man har när det gäller intern kontroll (…) det har ju 
tagit alltså, jag törs nog nästan påstå att alla inte vet än riktigt 
vad de har för ansvar”

Förtroendevald, Norrköping

För att tydliggöra kommunens riktlinjer för intern kontroll och för att göra 
informationen lättare att hitta, planerar man att lyfta ut kapitel fyra om intern 
kontroll ur reglementet för ekonomisk förvaltning och skapa ett självstän-
digt IK-reglemente som riktlinje för arbetet. Förutom det utvärderas doku-
menthanteringen för att den uppföljning och kontroll som sker ska kunna 
sammanställas och bearbetas på ett överskådligt och tillgängligt sätt. Arbete 
pågår även för att ta fram ett kortfattat och informativt dokument på omkring 
tio sidor med tillämpningsanvisningar.  Detta dokument ska redogöra för hur 
IK-processen är avsedd att fungera och hur verktyg som risk- och väsentlig-
hetsanalys kan utformas och användas. Att göra informationen och tillväga-
gångssättet tillgängligt och lättare att förstå anses viktigt för att hålla arbetet 
med intern kontroll vid liv i organisationen, samt för att behålla kunskapen 
i organisationen även om det kommer in ny personal i verksamheten samti-
digt som personer i ledande positioner lämnar. Ett överskådligt dokument 
med riktlinjer och tillämpningsanvisningar kan då fungera bättre än ständigt 
återkommande utbildningsinsatser för att skapa kontinuitet i IK-arbetet. Det 
sker även utvärderingar och tillfällen för erfarenhetsutbyte och utbildning för 
att IK-representanternas roll ska tydliggöras. Förutom en tydligare definition 
av deras uppdrag i reglementet efterfrågas även ett system för utbildning som 
bidrar till kontinuitet i deras uppdrag som förtroendevalda.

“Det är ett ganska luddigt begrepp. Intern kontroll.  Därför är 
det svårt att säga att vi har det och det och det. . .  Utan, det sker 
ju hela tiden i verksamheten.” 

Tjänsteman, Norrköpings kommun

“Intern kontroll det ska ju vara en del av ekonomistyrningen 
men det tror jag att många har nog en väg att vandra kvar (...) 
men här gäller det att få det, och det försöker vi också jobba 
med att försöka få det som ett levande dokument, att det här är 
någonting som alltid man har i bakhuvudet att man ska följa 
och jobba efter.”

Tjänsteman, Norrköpings kommun
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6. Analys

6.1 Syftet med intern kontroll i kommunal verksamhet
De huvudsakliga svårigheter vi har kunnat identifiera i kommunernas arbete 
med intern kontroll är att förankra och integrera konceptet i verksamheten, 
samt att underhålla det dagliga arbetet så att intern kontroll används som ett 
verktyg för förbättringsarbete i verksamheten. Svårigheterna i de kommuner 
vi har studerat återfinns i både stor och liten skala, allt från att entusiasmera 
och förbättra arbetet inom enskilda nämnder och verksamheter, till att med-
vetandegöra den politiska ledningen om sitt ansvar för intern kontroll. Det 
finns tydligare normer och regler för hur intern kontroll ska bedrivas i privat 
verksamhet, i och med att specifik lagstiftning finns att tillgå som också kom-
pletteras med vägledande praxis i form av Svensk Kod för Bolagsstyrning. Att 
det inte finns någon lagstiftning motsvarande Förordning för intern styrning 
och kontroll att tillämpa i kommunal verksamhet kan vara en betydande del 
i att syftet med intern kontroll i kommunal verksamhet framstår  som och 
anses diffust. 

 “Åtminstone i stora företag finns en ganska etablerad syn på 
intern kontroll, och det finns uppstyrt, man ska göra en rapport 
till styrelsen (...) det ligger i det här aktiebolagsstuket. Och det 
hör jag ganska ofta från en del förtroendevalda som har med sig 
erfarenhet från privat verksamhet att de tycker att där var det 
mycket tydligare”

Sakkunnig, SKL

Kommunal verksamhet är idag målstyrd och målen uttrycker en övergripande 
bred ambition, till exempel att kommunen ska bedriva verksamhet som är 
medborgarna till gagn. De målformuleringar som presenterats i respektive 
kommuns fallbeskrivning uppvisar de karaktäriserande drag av målstyrning 
som beskrevs i den teoretiska referensramen. Under vårt arbete har företrä-
dare för kommunerna, såväl tjänstemän som förtroendevalda, betonat kom-
munens uppdrag att finnas till för medborgarna och att göra rätt saker för 
skattepengarna. Respondenterna har även vittnat om politiska beslut som haft 
stor inverkan på verksamheterna, till exempel den nya skollagen, och vi kan 
konstatera att kommunerna i hög grad influeras av publicness. Detta beror 
i första hand på att finansieringen av verksamheten sker med skattemedel, 
vilket i sin tur influerar målsättningen i och med att antalet intressenter ökar. 
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Både kommuninvånarna och politikerna besitter en uppfattning om vad verk-
samheten borde eller ska prestera och hur detta ska ske. Eftersom det politiska 
deltagandet är inbyggt i verksamhetsförvaltningens struktur i och med de po-
litiska nämnderna, är organisationerna att betrakta som öppna system som 
påverkas av miljöförändringar i form av politiska beslut. Detta kan inverka på 
kontinuiteten i verksamhetens arbete mot uppsatta mål. Därmed anser vi att 
de dimensioner av publicness136 som presenterades i den teoretiska referens-
ramen tydligt influerar verksamhetsförutsättningarna för kommunal förvalt-
ning. Däremot ser vi inte att publicness förorsakar specifika förutsättningar 
som försvårar tillämpningen av intern kontroll, och respondenterna i både 
Linköpings och Norrköpings kommun har återkommande poängterat att in-
tern kontroll ska användas som ett integrerat verktyg i verksamhetsstyrningen 
och inte ses som ett fristående administrativt åtagande. Dock kan en förän-
derlig yttre miljö ställa större krav på ett väl utformat system. Om systemet för 
intern kontroll varken är förankrat eller utformat för organisationens behov 
kommer det att uppstå problem med att bibehålla god intern kontroll när 
verksamheten utsätts för förändring. Nedbrytningsprocessen av de övergri-
pande välfärdsmålen kan illustreras med en hierarkisk modell. 

Från en övergripande ambitionsnivå anpassas målsättningen till de spe-
cifika verksamheterna, som utifrån denna formulerar riktade uppdrag till de 
enheter som står under verksamheternas förvaltning. Modellen kan även an-
vändas för att tydliggöra syftet med intern kontroll för varje verksamhetsnivå, 
samt strukturera kontrollprocessen med exempelvis kommungemensamma, 
verksamhetsspecifika och enhetsspecifika kontrollmoment som i fallet med 
Linköpings kommun. Hierarkin möjliggör alltså anpassning av kontroll-
processen till olika verksamheters förutsättningar och kontrollbehov. Olika 
nämnder må ha olika utmaningar i driften av sin verksamhet, men alla har 
samma verktyg till förfogande och samma formella krav på kontroll och upp-
följning gentemot kommunledningen. Följaktligen anser ingen av responden-
terna i Linköpings kommun att det är uppenbart svårare att bedriva intern 
kontroll i någon specifik verksamhet inom kommunen, utan alla har samma 
förutsättningar och det är bara attityden gentemot konceptet som gör skillnad 
mellan nämnderna. 

136 Bozeman, B & Bretschneider, S. The ”Publicness Puzzle” in Organization Theory: A test 
of alternative explanations of differences between Public and Private organizations. 1994
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Figur 6.1 Målhierarki

För att intern kontroll ska kunna användas som ett verktyg måste två saker 
ske. Dels måste dess plats i kommunernas ekonomistyrning - syftet med in-
tern kontroll i kommunal verksamhet - förtydligas och bekräftas, och dels 
måste tydliga framgångsfaktorer för lyckad implementering definieras. Under 
vårt arbete har det framkommit att syftesformuleringen skapar oenighet kring 
vad intern kontroll är. Syftet har formulerats som “en kvalitetskontroll”, “ett 
sätt att undanröja hinder för måluppfyllelse”, “kontroll av processer” och “ett 
kvalitetsförbättringsverktyg” för att nämna några.   I Norrköpings kommun 
beskrivs intern kontroll tillochmed i termer av “luddigt” och “svagt utveck-
lat”, vilket inte underlättar en tydlig syftesformulering. En annan betydande 
skillnad är att i Norrköpings kommun presenteras intern kontroll i samma 
reglemente som budget, uppföljning och räkenskaper, vilket gör att det kan 
framstå som ytterligare ett ekonomiadministrativt åtagande och inte som det 
verktyg för verksamhetsförbättring som eftersträvas. Kopplingen mellan or-
ganisationens vision och syftet med att implementera en förändring utgör 
Fas 1 i förändringsarbetet. Ett kommuneget syfte med intern kontroll som 
relaterar till kommunens målsättning, kan därmed anses utgöra en grundläg-
gande förutsättning för ett integrerat och levande arbete med intern kontroll. 
Därmed finns det svårigheter med att överföra COSO:s generella syften för 
intern kontroll och riskhantering, som presenterades i den teoretiska referens-
ramen, i sin helhet till kommunal verksamhet137. Som vägledning ämnar vi 
därför definiera ambitionen och formulera ett övergripande syfte med intern 
kontroll i kommunal verksamhet, samt utveckla en praktisk arbetsmodell för 
implementering av kontrollprocessen. 

137 Internal control, Olof Arwinge 2010 sid.58
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140 Internal control, Olof Arwinge 2010 sid.58 
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6.2 Den interna kontrollprocessens struktur
Enligt SKL befinner sig alla kommuner på olika nivåer i arbetet med intern 
kontroll, men COSO-modellen är en vanligt förekommande inspirations-
källa som vi också har återfunnit i de verksamheter vi har studerat. Kontroll-
miljön finns illustrerad i det utbildningsmaterial som används i Linköpings 
kommun, och av respondenterna benämns kontrollmiljön som grunden för 
framförallt acceptansen av och ambitionen med IK-arbetet. I Norrköping är 
kontrollmiljön inte lika starkt förankrad som begrepp, men det finns en upp-
fattning om att det ska finnas en öppenhet och en kultur som främjar diskus-
sion och fungerar som ett vaccin mot oegentligheter. I den teoretiska refe-
rensramen beskrevs kontrollmiljön som de medel och värden som vägleder de 
anställda i arbetet för organisationen, och att miljön influeras av både interna 
och externa faktorer138. Några interna faktorer som återkommer är de som 
sammanfattades som organisationens integritet och etiska värden, ledningens 
filosofi och ledarstil. I Linköpings kommun har vi kommit i kontakt med en 
etablerad syn på intern kontroll i och med att både förtroendevalda och tjäns-
temän är medvetna om hur processen är strukturerad och hur ansvarsfördel-
ningen ser ut. Detta anser vi indikerar att en ändamålsenlig organisationskul-
tur underlättar koordination och kommunikation inom verksamheten, men 
att det ändå krävs tydliga prestationsdimensioner för hur intern kontroll ska 
kommuniceras ut och verkställas i verksamheten. 

I både Linköpings och Norrköpings kommun finns det ett reglemente för 
intern kontroll, och hur arbetet ska utföras definieras i IK-planer som med 
utgångspunkt i kritiska processer listar kontrollmoment som ska genomföras. 
Att använda IK-reglementen och IK-planer för att tydliggöra prestationsdi-
mensionerna för samt nyttjandet av intern kontroll, beskrivs av SKL som ett 
”klassiskt tillvägagångssätt”. Men för att upprättandet av en IK-plan ska vara 
verkningsfullt krävs det en tydlig koppling mellan innehållet i IK-planen och 
den målsättning som finns för verksamheten, eftersom intern kontroll syftar 
till att stödja måluppfyllelse. Det är först då det är möjligt att tala om intern 
kontroll som ett verktyg i kvalitetsarbetet. Ett sätt att göra IK-planen relevant 
för målsättningen är att tillämpa riskanalys, eller risk- och väsentlighetsbe-
dömningen. Självklart fodras det för en relevant riskanalys att målet som ska 
uppnås är känt, vilket inte underlättas om syftet med intern kontroll är diffust. 

6.3 Riskanalysens betydelse och genomförande
Bedömningar av risk och väsentlighet har visat sig vara av central betydelse, 
både för arbetet med intern kontroll generellt men även i de verksamheter vi 
har studerat. Det är det verktyg som återkommande används för att inrikta 
och “spetsa till” verksamheternas kontrollaktiviteter mot prioriterade områ-

138 http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf hämtad 2013-03-05
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den, och finns representerat som ett delmoment i den undersökningsmodell 
som presenterades i den teoretiska referensramen139. Men för att bedöm-
ningen ska ha relevans för IK -planen och i förlängningen för verksamheten 
måste analysen ske med eftertanke och riskbedömningen ska därför inte 
standardiseras i sin helhet. Däremot kan analysen hjälpas av vägledande frå-
gor och diskussion, till exempel “vilka är de 5-10 viktigaste processerna i vår 
verksamhet?” och “vad vill vi inte läsa om i tidningarna?”. Just eftertanke i 
analysen ser vi är en kritisk punkt, eftersom ett proaktivt riskarbete i en förän-
derlig miljö kräver ständig utvärdering och ifrågasättande av de risker som kan 
påverka verksamheten. Annars är faran att den systematik som systemet kräver 
för att vara ständigt aktuellt går förlorad, och allvarliga risker realiseras till 
följd av slarv och bristande proaktivt förhållningssätt. Därmed ser vi det som 
en fördel om kraven på riskanalysen tydliggörs för att alla enheter ska gradera 
sina risker med samma skala och utföra en bedömning med samma intervall. 
Annars kan det bli problematiskt att på en för kommunen övergripande nivå 
få en samlad bild, samt fastställa kvalitén och inhämta rimligt säkerställande 
om att en tillfredsställande riskbedömning har skett. 

I processen för riskhantering enligt riktlinjerna från COSO:s ramverk som 
presenterades i den teoretiska referensramen måste riskaptit och risktolerans 
fastställas innan arbetet med att identifiera och hantera riskerna kan börja140. 
Men även om det inte går att undvika risker genom att välja bort verksam-
hetsområden kan definitionen av kommunens riskaptit utgå mer från ett per-
spektiv om att fastställa riskdimensioner, alltså hur mycket osäkerhet kan ac-
cepteras inom specifika verksamheter och när ska åtgärder vidtas. En tydligare 
tillämpning av risktolerans – den maximala variationen i prestation gentemot 
slutmål – skulle kunna bidra till att tydliggöra prestationsdimensionerna för 
de kommunala verksamheterna.

6.4 Kontrollaktiviteternas roll och utformning
Tidigare har intern kontroll genom sin koppling till revision till stor del fo-
kuserat på att kontrollera och följa upp ekonomiadministrativa processer, och 
till viss del är det fortfarande detta synsätt på intern kontroll som råder i den 
kommunala verksamheten. God ekonomisk hushållning är visserligen grund-
läggande för kommunens verksamhet, men det som vi anser har förlorat fokus 
är att intern kontroll primärt handlar om processer och sekundärt om pengar. 
I den teoretiska referensramen redogjorde vi för olika former av kontroll, och 
den mest frekvent förekommande formen av kontroll i samband med intern 
kontroll definierades som action controls141. Denna form av kontrollaktivi-
teter återspeglas tydligast i rena ekonomiadministrativa processer som faktu-
139 Zou, P.X.W., Chen, Y. & Chan, T.Y., Understanding and improving your risk 

management capability: Assessment model för construction organizations. Journal of 
construction engineering and management. 2010

140 http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf   hämtad 2013-03-05  
141 Management control systems (2012) Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede
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rahantering och diarieföring. Vi ser dock tillämpning av de andra former av 
kontroll som presenterades i referensramen som tongivande för implemente-
ring och upprätthållande av god intern kontroll. Personnel controls tillämpas 
främst i och med utbildning, vilket lyfts fram av många respondenter som 
en viktig del i förbättringsarbetet med intern kontroll. Även cultural controls 
lyfts fram som en eftersträvansvärd form av kontroll. 

”Uppmuntrande, öppen kultur, att vi får aldrig vara så rädda 
för att våra brister avslöjas att vi inte gör någonting åt dem, det 
är liksom det som är på något sätt måste vara utgångspunkten”

Förtroendevald, Norrköpings kommun

När det gäller de kontrollaktiviteter som formulerats för specifika processer i 
kommunerna ser vi tydliga karaktärsdrag av det som i den teoretiska referens-
ramen beskrevs som result controls142. Dock har vi genom att studera kom-
munernas IK-planer och via våra respondenter sett att kontrollaktiviteternas 
utformning och formulering har stor inverkan på möjligheten att tillämpa 
result controls. Kontrollmoment som formulerats som “att löpande följa per-
sonalkostnaderna under året” kan anses ha begränsad relevans för IK-arbetet, 
eftersom både målsättningen med och utförandet av kontrollaktiviteten är för 
vagt för att relevant uppföljning ska kunna ske. Därmed blir det problematiskt 
att synliggöra resultatet av en åtgärd eftersom prestationsdimensionen är 
otydlig, och kontrollaktiviteten får begränsad effekt. Likväl som det måste 
finnas ett samband mellan en process och dess målsättning, alltså vad den 
ämnar uppnå, måste det finnas ett samband mellan processens syfte och varför 
den kontrolleras. De resurser som finns att tillgå i kommunen ska allokeras 
i största möjliga utsträckning till verksamheten där de behövs, och inte till 
ogrundad uppföljning av processer vars funktion inte anses som ett betydande 
riskmoment. 

6.5 Vikten av uppföljning
Uppföljning av IK-arbetet är ett problematiskt område, och en fråga som SKL 
ofta möter är hur intern kontroll ska kunna integreras i det befintliga uppfölj-
ningsarbetet för att dubbelarbete och resursslöseri ska undvikas. Här finns det 
tydliga skillnader i hur kommunerna hanterar uppföljningen. I Linköping 
finns det en tydlig process som börjar i november med utvärdering av samt-
liga nämnders IK-arbete. I Norrköpings kommun har vi inte fått en bild av 
ett liknande system för uppföljning och återkoppling, utan nämndernas IK-
rapporter vidarebefordras till den kommunala revisionen. 

Med utgångspunkt i kommunernas uppföljningsarbete samt de faktorer 
för uppföljning som presenterades i den teoretiska referensramens undersök-
ningsmodell, har vi identifierat två viktiga delmoment. Dessa är av stor be-
tydelse för att integrera intern kontroll med verksamhetsuppföljningen, och 
142 Ibid.
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nyttja processen som ett kvalitetsförbättringsverktyg. Först och främst måste 
kontrollprocessen ständigt syfta till att bli mer verksamhetsnära, det vill säga 
att riskanalysen ska ske med utgångspunkt i för verksamheten relevanta risker, 
och att kontrollmomenten ska formuleras med funktionalitet i verksamhetens 
processer i åtanke. Med verksamhetens processer menar vi här exempelvis en 
förvaltnings tillsyn över nämndens enheter såväl som en enskild enhets verk-
samhet, till exempel en skola, fritidsgård eller ett vårdboende. Detta leder till 
att kontroll och uppföljning av verksamheten sker med hjälp av intern kon-
troll, och skapar en uppfattning om huruvida rätt åtgärder har vidtagits för att 
verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Det andra viktiga del-
momentet som vi har kunnat identifiera är uppföljning och återkoppling av 
intern kontroll. För att kvalitetsförbättring och lärande ska kunna ske måste 
resultatet av vidtagna åtgärder synliggöras. Annars är risken att intern kontroll 
reduceras till ytterligare en rapport som ska skrivas och sedan arkiveras i en 
pärm, vilket enbart ökar den administrativa pålagan utan att märkbar nytta 
kan upplevas. Återigen är ledningens stöd av central betydelse, eftersom det 
sätter ambitionen för arbetet och därmed ger intern kontroll status och kom-
municerar till organisationen att det är ett viktigt och prioriterat ämne. Det 
räcker inte med att anta ett reglemente, även om det är en tydlig markering. 
Det krävs ett kontinuerligt intresse från ledningen sida, vilket också demon-
streras genom att rapportering begärs in och återkoppling sker. Förutom att 
det är den andra tydliga markeringen som ger intern kontroll status är det 
också ett sätt för ledningen att försäkra sig om att kommunens verksamhet 
bedrivs på ett effektivt och tillförlitligt sätt, vilket borde ligga i kommunled-
ningens intresse eftersom de har det yttersta ansvaret för verksamheten. 

6.6 Implementeringsprocessen och dess förutsättningar
De problem kring IK-arbetet som har uppstått anser vi i hög grad är relaterade 
till implementeringsprocessen. En väl utförd implementering är av väsentlig 
betydelse för att uppnå bästa möjliga resultat med processen, i detta fall intern 
kontroll. Om vi ser till den modell143 som presenterades i den teoretiska refe-
rensramen som beskriver tre olika faser som bör utföras tillfredsställande, kan 
vi tydligt identifiera brister i implementeringsprocessen. 

143  Holt, G.D., Love, P.E.D. & Nesan, L.J., Employee empowerment in construction: an 
implementation model for process improvment. Team Performance Management. 2000 
Omarbetad modell
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Figur 6.2 Fas 1

I Fas ett saknas inledningsvis en oerhört viktig del när det gäller intern kon-
troll, det är vad den egentliga visionen med intern kontroll är och hur den 
kopplas samman med kommunens övergripande vision. Då vi överlag kan 
dra slutsatsen att de två kommunerna har en gemensam vision, nämligen att 
värna om medborgarnas välfärd, är det viktigt att koppla samman hur intern 
kontroll kan hjälpa till att säkerställa detta. Detta syfte saknas påtagligt i dags-
läget, dock finns det de som tydligare än andra kan se visionen med intern 
kontroll. Det är däremot inte något som genomsyrar kommunerna, och en 
stor anledning till varför intern kontroll arbetet inte utnyttas till fullo för att 
möjliggöra måluppfyllelse. Vi kan se tendenser till detta både i Norrköpings 
och Linköpings kommun, då det tydligt framgår att det konkreta syftet med 
intern kontroll framstår som otydligt för många. Det krävs mer engagemang 
från ledningsnivå för att sprida syftet med och vikten av intern kontroll.

Huruvida det har funnits nödvändiga resurser vid implementeringen rå-
der det lite olika intryck kring. Det kan vara svårt att i förväg budgetera hur 
mycket resurser som kommer att behövas, men om man ser till dagsläget och 
dess resurser påstår majoriteten av de tillfrågade att det alltid finns behov 
för mer resurser. Då intern kontroll ska vara en ständigt pågående process 
försvåras en uppskattning av resursbehovet ytterligare. Det gäller inte enbart 
mer kapital, utan även att resurser läggs på till exempel utbildning, och ge-
nomgående är att utbildningen varken har varit eller är tillräcklig i dagsläget. 
Vad det gäller kapaciteten är det svårt att göra en bedömning av denna baserat 
på den information vi har tagit del av, men vi tror dock att båda de studerade 
kommunerna har haft goda förutsättningar inom detta område och att det 
inte är främst denna del som påverkat dagsläget för intern kontroll. Utefter 
detta ska det, som tidigare nämnts, utformas en plan för implementeringen av 
intern kontroll-processen (IK-processen). Denna plan framstår enligt oss som 
svagt utvecklad då det inte framgår en förståelse för själva begreppet intern 
kontroll på de olika nivåerna, och ännu mindre dess syfte. Linköpings kom-
mun, skulle vi säga, har en tydligare plan för hur IK-arbetet ska gå till, men 

Fas 1
Förberedelse

• Vision med intern 
kontroll?

• Nödvändiga resurser?
• Tillräcklig kapacitet?
• Hur ser planen ut?
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vi kan dock inte avgöra om det funnits någon tydlig plan för införandet. Det 
saknas även en konkret plan för hur arbetet ska genomsyra hela organisatio-
nen. Norrköpings kommun håller på att utveckla nya riktlinjer och dessa kan 
komma att förtydliga IK-arbetet och motverka de svårigheter och oklarheter 
som uppvisas i dagsläget.

Figur 6.3 Fas 2

Då det finns en otydlighet bland de anställda i kommunerna rörande intern 
kontroll kan vi anse att Fas två ej har skett tillfredsställande. Det gäller att i tid 
börja utbilda berörda parter, både inför, under och efter implementeringen av 
processen. Då det saknas en tydlig bild av vad intern kontroll är blir det även 
svårt att se syftet och behovet av en god intern kontroll. Vi ser inte att det har 
skett ett försök att skapa medvetenhet som genomsyrar organisationen som 
har lyckats fullt ut, och här finns det utrymme för förbättring. Medvetenhet 
saknas på det stora hela, vilket även kan skapa problem gällande engagemang. 
För att lyckas skapa ett stort engagemang från de anställda är det viktigt att 
syftet med intern kontroll förmedlas på ett tydligt sätt. Detta bör även utgöra 
grunden för rollfördelningen som även den är otydlig i nuläget, vilket kan vara 
en naturlig följd av att syftet är diffust. Att skapa en förståelse vad som förvän-
tas av de anställda blir därmed svårt, och det försvårar även att skapa en tydlig 
ansvarsfördelning. I detta avseende finns det brister i båda kommunerna. Det 
har även betonats att ansvarsfördelningen i första hand inte syftar till att binda 
de anställda vid sitt ansvar, utan snarare att ge de anställda möjlighet att leva 
upp till det ansvar de har blivit tilldelade. 

”…det kanske finns dimensioner där som man kanske inte har 
sett ännu, än så länge har jag inte sett vad dom är faktiskt. Men 
det kanske ger sig… Så, ser jag ungefär på rollen.”

Förtroendevald, Norrköping 

Fas två bör ha sin grund i organisationskulturen, likt cultural control, för att 
bygga upp intern kontroll i samverkan med de gemensamma värderingar som 
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finns inom organisationen. I detta fall kan vikten av intern kontroll betonas 
med att värna om intressenternas intressen – med andra ord – skattebetalarna, 
kommunens invånare, då kommunen har övergripande mål som behandlar 
välfärden. För att lyckas åstadkomma detta bör det börja på toppen, detta 
ser vi att båda kommunerna har lyckats bra med. Bilden av intern kontroll är 
tydlig bland de anställda högt upp i organisationerna, även om det fortfarande 
kan uppmärksammas olikheter sinsemellan. Att skapa en gemensam bild för 
personerna högst upp är i högsta grad nödvändigt, för att lyckas förmedla 
bilden till resten av organisationen. Detta berör även personnel control då det 
krävs rätt person på rätt plats med nödvändiga resurser, och erbjudande om 
vidare utbildning inom området. Utbildning inom intern kontroll bör erbju-
das samtliga som berörs av IK-arbetet, och utbildning bör ske i varierande ut-
sträckning men med säkerställande av att varje individ får nödvändig kunskap 
för att fullgöra sin uppgift.

Figur 6.4 Fas 3
Att integrera intern kontroll som en del av organisationskulturen ser vi inte 
att någon av kommunerna har lyckats fullt ut med, baserat på det som har re-
dovisats tidigare. Dock har de båda kommunerna kommit olika långt med sin 
utvärdering, men denna utvärdering sker snarare av kontrollaktiviteter som 
listats och inte av intern kontroll i stort. Detta visade även SKL på, att när 
det kommer till utvärdering och uppföljning av processen är det där som de 
flesta kommuner brister. I Linköpings kommun sker årligen en omfattande 
utvärdering av IK-arbetet, men vi kan inte säga hur utvärderingen bidrar till 
helhetssynen på implementeringsprocessen. Det bör ske en utvärdering av IK-
arbetet som helhet för att säkerställa att föregående steg uppfylls och om det 
finns någon punkt som behöver förbättras. I Norrköpings kommun kommer 
det att under år 2013 att ske en utveckling av reglementet för intern kontroll. 
Det sker på initiativ från kommunens sida då det förgående ansågs otillräck-
ligt och det fanns ett behov av förtydligande. Det vi genom vår undersök-
ning kan se är att det behövs en gemensam definition av intern kontroll, ett 
tydligare reglemente, mer utbildning och en större förståelse för att ge intern 
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kontroll mer dignitet. Att avgöra vad som behöver förbättras samt åtgärdas 
eller ej kan vara svårt, men att säga att rådande intern kontroll är optimal är 
omöjligt, oavsett fall. 

För att bekräfta ett önskvärt beteende kan man belöna de anställda för ett 
väl utfört arbete. Tankarna förs ofta direkt till belöningar är i monetär form, 
vilket kan anses strida mot visionen om kommunens uppdrag gentemot kom-
muninvånarna och värnandet om skattemedlen. Istället kan man belöna på 
så sätt att folk blir medvetna om att deras insats är värdefull och att man får 
återkoppling på det arbete man har utfört. På så sätt kan motivationen för att 
utföra en god intern kontroll stärkas ytterligare. 
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7. Slutsats 
Med bakgrund av vår studie och analys kan vi dra slutsatsen att intern kontroll 
i kommunal verksamhet är ett utvecklingsområde inom ekonomistyrningen. 
Vi ser att den rådande bristen på tydlig vägledning av normgivare och lagstiftare 
har bidragit till att det saknas en generell uppfattning om vad intern kontroll i 
kommunal verksamhet innebär, vilket både försvårar förståelsen av syftet och 
arbetet med intern kontroll. Därför kommer vi att presentera en vägledande 
modell för hur implementeringen av IK-processen kan ske. Vi börjar dock 
med att förtydliga syftet med intern kontroll i kommunal verksamhet genom 
att föreslå en generell definition. 

Enligt vår definition kan intern kontroll i kommunal verksamhet definie-
ras som:

”En integrerad process som syftar till att stödja arbetet 
för måluppfyllelse i en organisation med diversifierad verksamhet.”

Syftet med intern kontroll i kommunal verksamhet är att rimligen försäkra att 
arbete mot uppsatta mål sker, genom att utvärdera och kontrollera att det ar-
bete som sker inom organisationen bidrar till måluppfyllelse. Intern kontroll 
ska vara integrerat som en rutin och ett stöd i det dagliga arbetet, och inte 
vara en fristående process. En diversifierad verksamhet syftar till att den kom-
munala organisationen som helhet består av olika enheter som alla bedriver 
verksamhet inom olika områden och därmed skiljer uppdragen sig åt. Detta 
innebär med andra ord att alla verksamheter möter olika utmaningar och ris-
ker som processen måste ta hänsyn till. Men även om olikheter i risker och 
verksamhetsmål föreligger bör inte tillvägagångssättet för hur intern kontroll 
bedrivs skilja sig inom organisationen, utan istället anpassas. Detta eftersom 
kommunen som helhet arbetar mot välfärdsmål som syftar till att erbjuda 
bästa möjliga verksamhet till medborgarna. Genom att processen anpassas 
till samtliga verksamheter och integreras i ett ständigt förbättringsarbete blir 
intern kontroll en del i ekonomistyrningen som sammanför målsättning och 
planering med den operativa verksamheten. Det blir även möjligt att bruka 
intern kontroll som ett verktyg i kvalitetsarbetet genom att kopplingen till 
målsättningen tydliggörs. 

Med denna definition anser vi att det skapas en tydligare bild av vad intern 
kontroll på kommunal nivå är samt dess syfte. Dock krävs det mer vägledande 
anvisningar för hur en god intern kontroll kan uppnås i praktiken.  Vi drar 
slutsatsen att många problem som uppstått gällande att skapa en god intern 
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kontroll har uppkommit redan vid implementeringsfasen. Vi anser dock inte 
att det inte skulle finnas möjligheter för förbättring inom dessa områden trots 
att de båda kommunerna har lämnat implementeringsfasen. Det är självklart 
av vikt och intresse att försöka följa dessa steg på ett tillfredsställande sätt 
redan vid implementeringen, eftersom det således kan vara effektivt ur både 
tid- och kostnadssynpunkt. Men de olika stegen går även att applicera längre 
fram i processen för att uppnå ett så bra och varaktigt resultat som möjligt.

För att skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande intern kontroll 
har vi utvecklat en modell för implementeringen av intern kontroll som anger 
de kritiska arbetsstegens struktur. Då intern kontroll är en iterativ process 
kommer implementeringsfasen att kopplas ihop med bevarandet av den in-
terna kontrollen. Detta ska bidra till att lättare kunna uppnå långsiktighet 
med IK-arbetet samt skapa hållbara effekter. Det kommer även att ge större 
möjlighet att arbeta in detta som en rutin, om det skapas en association mel-
lan intern kontroll och långsiktighet. 

Figur 7.1 Praktisk arbetsmodell för implementering

Det som bör vara bland det första som görs är att säkerställa att visionen med 
intern kontroll kan harmonisera med de välfärdsmål som finns inom kommu-
nen. Syftet med intern kontroll ska sedan i sin tur kopplas till visionen, och 
syftet ska förmedla hur det ska gå till för att uppnå visionen. Det bör skapas 
en tydlig plan för införandet som innehåller en kartläggning av de resurser 
som anses nödvändiga. Med resurser menas inte enbart finansiella medel, utan 
innefattar också exempelvis tid och kompetens.

Baserat på den första fasen kommer sedan implementeringsfasen. Det är 
vid detta steg det ska skapas en allmän förståelse för behovet av en väl fung-
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erande intern kontroll. Det krävs att förgående steg utförs tillfredsställande 
för att möjliggöra att det i denna fas skapas en medvetenhet och förståelse för 
begreppet. Det ska tydligt framgå vem som ska göra vad och när detta ska ske, 
inte enbart under implementeringsprocessen utan som en del av den dagliga 
verksamheten. Om det finns en tydlig rollfördelning kommer införandet av 
en ansvarsfördelning att förenklas, vilken är nödvändig för god intern kon-
troll. Det ska formuleras en tydlig handledning i form av skrifter med stöd i 
reglemente för detta område, eftersom det tidigt måste skapas en kunskap om 
begreppet och undvika att det skulle uppstå tveksamheter kring vad det är, 
varför det ska göras, hur det ska göras och när det ska göras. Informationen 
ska vara tillgänglig och förmedlas ut i hela organisationen för att öka kunska-
pen inom området. 

Intern kontroll kommer att samspela väl med kommunens övergripande 
välfärdsmål, då det handlar om att stödja och säkerställa processer för målupp-
fyllelse, vilket är i enlighet med de värderingar som bör finnas inom kommu-
nen, och då måluppfyllelse i sin tur bör ha en positiv inverkan på välfärden. 
Att sammanföra intern kontroll med organisationskulturen kan därmed fram-
stå som att gå per automatik, om de föregående stegen fullföljs. Men det är 
ett oerhört grundläggande steg för att uppnå god intern kontroll och bör inte 
tas för lätt på. Vidare kommer det att krävas kontinuerlig utvärdering av det 
arbete som gjorts och de resultat som har uppnåtts. Detta för att ha möjlighet 
att identifiera områden som kan komma att behövas göras om, läggas till eller 
alternativt tas bort. Exempel på detta kan vara tydligare riktlinjer i form av 
reglemente, behov av mer utbildning eller säkerställande av att de mest väsent-
liga kontrollmomenten hanteras och att inga risker förbigås.

Genom hela denna process, och även när implementeringen är gjord, 
krävs det kommunikation inom kommunen, både vertikalt och horisontellt. 
På detta sätt blir det lättare att hålla visionen med intern kontroll levande 
och ständigt sträva efter förbättring, med utvärderingen som grund. Genom 
denna process är förhoppningen att skapa god intern kontroll som baserar sig 
på rutinarbete då de anställda anammar denna förändring. Det kommer ge 
en långsiktighet i arbetet och risken för att intern kontroll ska hamna i skym-
undan minskar. Därmed skapas förutsättningar för måluppfyllelse i välfärden 
genom ett fungerande IK-arbete på kommunal nivå.

Då vi har studerat två kommuner på olika stadier i sitt IK-arbetet samt ska-
pat en mer övergripande bild genom SKL, har dessa slutsatser ett stort gene-
rellt värde. Våra slutsatser är inte kopplade till en enskild kommun utan vi an-
ser att de är generaliserbara till samtliga svenska kommuner. Den modell som 
har tagits fram ska agera som ett stöd och en vägledning, men bör utformas 
och anpassas utefter varje kommuns olika förutsättningar och framtidsvision. 

För att sammanfatta resultatet av studien kan vi säga att de viktigaste fak-
torer för en välfungerande god intern kontroll som vi har identifierat är in-
formation, kommunikation och återkoppling. Dessa tre faktorer är de mest 
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framstående för att lyckas med IK-arbetet. Att ha ett informationsflöde inom 
organisationen är nödvändigt, då det är detta som möjliggör spridning av 
kunskapen om och ambitionen med intern kontroll, samtidigt som det sam-
manförs med en god kommunikation som främjar öppenhet. Dessa två kom-
binerade faktorer bidrar till att alla vet vad kommunen strävar mot, hur man 
ska nå dit samt vilken roll och vilket ansvar som åligger vem. Detta anser vi 
vara extra viktigt i just detta sammanhang då det rör sig om en diversifierad 
verksamhet. Angående återkopplingen är det egentligen först vid denna punkt 
som det blir möjligt att utvärdera det IK-arbete som har utförts, vilket ger en 
möjlighet till förbättring inom de områden som inte fungerar samtidigt som 
det skapas en tydligare bild av vilka åtgärder som faktiskt fungerar. 
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8. Förslag till vidare forskning
Då detta är ett område som är relativt outforskat anser vi att det finns flera 
aspekter som kan vara av intresse för en närmare granskning. Intern kontroll 
och styrning av offentliga organisationer är två forskningsområden som är 
oerhört viktiga och som vi inte kan föreställa oss skulle komma att förlora 
betydelse i framtiden, utan snarare tvärtom.

Vi ser en möjlighet att undersöka ytterligare hur uppföljning sker ute i 
verksamheterna, då vi genom vår studie inte har fått en tydlig bild av vad som 
skulle kunna utvecklas inom uppföljning utifrån verksamhetens perspektiv. 
Det skulle även kunna göras en djupare undersökning om kvalitetsutvärde-
ring och kvalitetsmått kopplade till utvärdering och uppföljning inom offent-
lig verksamhet, då kvalitet och innovation är två alltmer frekvent förekom-
mande begrepp i den kommunala verksamheten. 

Det skulle även kunna vara av intresse att inrikta sig mot en viss verksam-
het inom kommunen, exempelvis hur den interna kontrollen ser ut inom 
sjukvården eller skola, för att kunna utveckla tillämpningen av intern kontroll 
som ett stöd för måluppfyllelse utifrån verksamhetsspecifika förutsättningar. 
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Gymnasienämndens väsentlighets- och riskanalys inför budget-
året 2013 

1. Inledning
När gymnasienämnden gör sin väsentlighets- och riskanalys inför budgetåret 
2013 riktas fokus främst mot de konsekvenser som fristående utbildningar 
och den demografiska utvecklingen med sjunkande elevtal medför. 

Gymnasiereformen GY2011 har genomförts från och med höstterminen 
2011. I och med utgången av vårterminen 2013 försvinner ett antal utbild-
ningar i det ”gamla” programgymnasiet, t.ex. specialutformade program (bl.a. 
NS-programmet), Medieprogrammet och Individuella programmet, medan 
andra tillkommit eller fått förändrat innehåll. 

Hur väljer eleverna? Svaret på den frågan har i hög grad bärighet på de 
budgetrisker som gymnasienämnden kan identifiera. Dessa preciseras när-
mare nedan.

Grunden för ekonomisk stabilitet är långsiktighet. Viktiga delar i arbetet 
är befolkningsutvecklingen, antalet disponibla gymnasieplatser, genomström-
ningshastighet (fullfölja utbildningen inom tre år), elevernas rörlighet samt 
hur framtidens arbetsmarknad och näringsliv utvecklas. 

Sammantaget skapar detta underlag för vilka utbildningsvägar som kom-
munens egna gymnasieskolor ska anordna. Utöver detta eftersträvar Norr-
köpings kommun att, genom samverkansavtal med landstinget och region-
förbundets övriga kommuner, erbjuda norrköpingsungdomarna ett utbud 
motsvarande alla de nationella programmen och fastställda inriktningar. 
Dessutom finns i Norrköping ett stort antal fristående aktörer med tillstånd 
att anordna nationella program och inriktningar. 

De kommunala gymnasieskolorna ska utifrån beslutade programersätt-
ningar organisera verksamheten på program och inriktningsnivå. För att få en 
ändamålsenlig och ekonomiskt hållbar organisation är välfyllda elevgrupper 
en viktig parameter. Det innebär att den preliminära organisationen är ett 
viktigt planeringsunderlag för att undvika att skolorna till hösten står med 
överkapacitet inom vissa program eller inriktningar.

En annan mycket viktig faktor är behovet av lokalanpassningar. Gymna-
sienämnden har därför vid sammanträdet den 14 november 2012 beslutat 
vidta omfattande lokal- och verksamhetsanpassningar. Beslutet innebär en 
verkställighet av de investeringar som kommunfullmäktige beslutat i inves-
teringsplanen för 2013-2016. Lokalförändringarna beskrivs närmare under 
p 8 nedan.

När gymnasienämndens budget för 2012 och 2013 jämförs, utifrån samma 
löneläge, är ramen för 2013 cirka elva miljoner lägre än 2011. Skälet till detta 
är att antalet 16-åringar minskar och att volymerna därmed påverkas nedåt. 
En sådan minskning av elever skedde också inför verksamhetsåret 2012. Sam-
tidigt visar det prognostiserade utfallet för 2012 på ett underskott om cirka 17 
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miljoner. Det ackumulerade anpassnings- och besparingskravet för budgetåret 
2013 uppgår därmed till cirka 28 miljoner kronor.

Anpassningen av de kommunala skolornas lokaler och personalvolymer 
har inte följt elevminskningen i den omfattning som krävts för att verksam-
heten ska rymmas inom tilldelad budget. Det innebär, utöver nämndens be-
slutade förändringar av verksamheten inför läsåret 2012/13, att verksamheten 
på olika sätt måste ytterligare anpassas såväl till minskad budget 2013 som 
minskade elevvolymer kopplade till läsåret 2012/13.

Det arbete som hittills gjorts visar tydligt på behovet av minskade lokaly-
tor, förändringar i utbud av inriktningar och framtagande av brytpunkter för 
gruppstorlekar. Sammantaget innebär detta att, i förhållande till verksamhe-
ten 2012, behöver ytterligare anpassningar på organisations¬nivå genomföras. 
Det i sin tur kommer att påverka tjänsternas utformning och antal. 

Med utgångspunkt i internbudget och uppdragsplan ska en verksamhets-
plan arbetas fram på respektive skola. I de fall ekonomin inte möjliggör att 
uppnå det nationella uppdraget och uppdragsplanen mål ska konsekvensana-
lyser samt väsentlighets- och riskanalys genomföras. Detta ska sedan ligga till 
grund för förslag till åtgärder som presenteras på nämndens sammanträde i 
februari 2013.
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