
EXAMENSARBETE

Interaktionen mellan det balanserade
styrkortet och intern kontroll inom Luleå

kommun

Veronica Wikström
Monika Brandt

Civilekonomexamen
Civilekonom

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ...................................................................................................................... 1!
1.1 Bakgrund!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!
1.2 Problemdiskussion!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!
1.3 Syfte!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$!
1.4 Disposition!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%!
2. Balanserat styrkort och intern kontroll i kommuner .............................................. 5!
2.1 Beslutsprocessen i en kommun!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&!

2.1.1 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!
2.2 Balanserat styrkort!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!'!
2.3 Intern kontroll!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!(!
2.4 COSO-modellen!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)!

2.4.1 COSO-modellens fem komponenter!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$!
2.5 Institutionell teori!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#*!

2.5.1 Tvingande pelare!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%%!
2.5.2 Normativa pelare!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%%!
2.5.3 Kognitiva pelare!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%%!

2.6 Analysmodell!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#+!
3. Metod ......................................................................................................................... 13!
3.1 Vetenskapligt synsätt!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#$!

3.1.1 Undersökningsstrategi!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%&!
3.1.2 Vetenskaplig ansats!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%&!

3.2 Studiens utformning.!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#%!
3.2.1 Val av fall och beskrivning av fallet!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%'!
3.2.2 Vår insats!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%'!

3.3 Litteraturstudie!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#%!
3.4 Tänkt urval!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#&!

3.4.1 Intervjuer!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%#!
3.5 Analysmetod!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#'!
3.6 Studiens trovärdighet!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#(!
4. Empiri ........................................................................................................................ 18!
4.1 Intervjuer!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#,!
4.2 Balanserat styrkort!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#,!

4.2.1 Aktörernas syn på balanserad styrning!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%(!
4.2.2 Arbetsprocesser!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)*!
4.2.3 Målområden och perspektiv!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!))!
4.2.4 Positivt med balanserat styrkort och balanserad styrning!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)&!
4.2.5 Svårigheter och förbättringsområden med det balanserade styrkortet!""""""""""""""""""""""""""""""""!)'!
4.2.6 Aktörernas upplevelser om perspektiven i styrkortet blir kontrollerade!"""""""""""""""""""""""""""""!)+!
4.2.7 Aktörernas möjlighet att påverka det balanserade styrkortet!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!),!
4.2.8 Belöning och bestraffning!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!),!

4.3 Intern kontroll!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+)!
4.3.1 Aktörernas syn på intern kontroll!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)$!
4.3.2 Arbetsprocesser!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)(!
4.3.3 Kontrollområden!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&*!
4.3.4 Positivt med intern kontroll!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&*!
4.3.5 Svårigheter och förbättringsområden med intern kontroll!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&%!
4.3.6 Hur aktörerna påverkas av intern kontroll, brister i kontrollområden och intern 
kontroll som brottsbekämpning!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&&!
4.3.7 Möjligheter att påverka intern kontroll!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&#!
4.3.8 Belöning och bestraffning!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&#!



4.4 Interaktion mellan det balanserade styrkortet och intern kontroll!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$'!
4.4.1 Aktörernas syn på interaktion!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&+!
4.4.2 Aktörernas syn på om interaktion behövs!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&$!
4.4.3 Aktörernas uppfattning om hur interaktionen skulle kunna förbättras!""""""""""""""""""""""""""""""""!&$!

4.5 Intervju med revisorn Johan!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$,!
4.5.1 Det balanserade styrkortet!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&(!
4.5.2 Intern kontroll!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&(!
4.5.3 Interaktionen mellan det balanserade styrkortet och intern kontroll!"""""""""""""""""""""""""""""""""""!'*!

5. Analys ........................................................................................................................ 44!
5.1 Empirinära analys!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%%!

5.1.1 Det balanserade styrkortet!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!''!
5.1.2 Intern kontroll!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!'#!
5.1.3 Institutionell teori och Scotts tre pelare!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!'+!
5.1.3 Interaktionen mellan det balanserade styrkortet och intern kontroll!"""""""""""""""""""""""""""""""""""!#*!

5.2 Analys mot teori!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&#!
6. Slutsats och avslutande diskussion .......................................................................... 54!
6.1 Avslutande diskussion!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&&!
6.2 Förslag på fortsatt forskning!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&&!
!
Referenslista 
!
Internet 
!
!
Bilaga 1 Koncernorganisationsschema Luleå kommun 
Bilaga 2 Intervjufrågor med aktörer inom Luleå kommun 
Bilaga 3 Intervjufrågor med revisor på KPMG 
Bilaga 4 Kommunaktörernas ritningar över interaktionen mellan styrkort och intern kontroll 
Bilaga 5 Kommunaktörernas ritningar över interaktionen mellan styrkort och intern kontroll 
Bilaga 6 Kommunaktörernas ritningar över interaktionen mellan styrkort och intern kontroll 
Bilaga 7 Kommunrevision 2009 
Bilaga 8 Vår arbetsinsats i studien 
 

Figur- och tabellförteckning 
 
Figur 1.1 Disposition av uppsatsen ............................................................................................... 4!
Figur 2.1 Analysmodell ............................................................................................................... 12!
Tabell 4.1 Sammanställning av aktörernas upplevelser med autentiska svar .............................. 42!
Tabell 4.2 Sammanställning av vad majoriteten av kommunaktörerna upplever ....................... 43!
Tabell 5.2 Sammanställning av kommunaktörernas upplevelser kopplat till Scotts pelare ........ 46!
 



 

Förord 
Ett stort tack riktas till vår engagerade kontaktperson på Luleå kommun, Ida Gustafsson 
som har tagit sig tid att förklara och besvara våra frågor. Till revisorn och alla aktörer 
inom Luleå kommun som bidragit med sina upplevelser och åsikter och som har avsatt 
tid för intervjuer med oss, riktar vi ett särskilt stort tack eftersom att ert bidrag ligger till 
grund för denna kvalitativa studie. Vi vill också passa på att tacka vår handledare 
Jeaneth Johansson, LTU, och våra studiekamrater som under våren 2012 har bidragit 
med goda råd och konstruktiv kritik till vårt arbete. Sist men inte minst vill vi tacka våra 
tålmodiga familjer som stöttat oss trots att de fått mindre uppmärksamhet än normalt.  

 
Monika Brandt och Veronica Wikström 
 
Luleå 2012-05-21 
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Sammanfattning!
Det finns många kommuner i Sverige och de är politiskt styrda organisationer med 
många olika verksamheter som ska samverka. Det blir allt vanligare för kommuner att 
styra verksamheterna med det balanserade styrkortet. Styrkortet ska styra 
organisationen utifrån olika perspektiv som ska vara i balans. Intern kontroll är en 
kontrollfunktion för att säkerställa att kommunen följer de lagar och riktlinjer som 
finns, att de är effektiva och att de verkar förtroendeingivande mot 
kommunmedborgarna. Revisorer har påpekat att det finns brister i interaktionen mellan 
styrkort och intern kontroll inom kommuner i Sverige. Vårt huvudsyfte och våra 
forskningsfrågor handlar om att få en djupare förståelse och identifiera hur aktörer ser 
på det balanserade styrkortet, intern kontroll samt interaktionen mellan dessa och varför 
aktörerna upplever det så. Vi har antagit ett aktörssynsätt och gjort en enfallsstudie i 
Luleå kommun där revisorer har riktat kritik mot en bristande interaktion mellan 
balanserat styrkort och intern kontroll. Vi har samlat in empiri genom kvalitativa 
intervjuer med aktörer inom Luleå kommun samt en kommunrevisor. Teori och 
litteratur om balanserat styrkort, intern kontroll och institutionell teori har mynnat ut i 
en analysmodell som vi har tagit fram till stöd för den empirinära analysen av 
aktörernas svar. Vidare har vi analyserat aktörernas syn och upplevelser av 
interaktionen mellan styrkortet och internkontrollen. Efter den empirinära analysen har 
vi analyserat empirin ur ett institutionellt perspektiv. Slutligen kommer vi fram till att 
aktörerna upplever att det är bra att styrkortet tar hänsyn till flera perspektiv men att det 
finns svårigheter med målformuleringen. Aktörerna är överlag positivt inställda till 
intern kontroll och upplever det som ett bra verktyg för att effektivisera verksamheten, 
säkerställa rutiner och att de gör rätt enligt lag. Det finns ingen tydlig 
institutionalisering bland aktörerna gällande interaktionen mellan styrkortet och intern 
kontroll. Detta kan förklaras genom att aktörerna har olika syn på om interaktion 
verkligen behövs. Aktörerna upplever att det är två olika funktioner med olika 
tidsperspektiv och att en vidare interaktion kanske inte är nödvändig eller möjlig att 
genomföra. Revisorn anser att det kanske inte längre behövs en förbättrad interaktion, 
med tanke på att revisionsrapporten skrevs för tre år sedan (2009) och att kommunen 
sedan dess har utvecklats.  

 

Nyckelord: Balanserat styrkort, intern kontroll, interaktion mellan balanserat styrkort 
och intern kontroll, institutionell teori, kommun, kritik från revisorer, politiskt styrd 
organisation. 



 

Abstract!
There are many municipalities in Sweden and they are politically controlled 
organizations with many different activities that should interact. It is increasingly 
common for the municipalities to work with a balanced scorecard to control the 
activities. The balanced scorecard steer the organisations from different perspectives. 
All those perspectives should be in balance. Internal control is a function that will 
ensure that the municipality follows laws, guidelines, operate effectively and to seem 
trustworthy to the local citizens. The auditors have pointed out that there is a lack of 
interaction between the balanced scorecard and internal control within municipalities in 
Sweden. Our primary purpose, and our research questions is to gain a deeper 
understanding and identify how the actors look at the balanced scorecard, internal 
control as well as the interaction between them and the reasons why actors feel that 
way. We have adopted an actor approach and have made a case study in Luleå 
municipality, in which the auditors have criticized a lack of interaction between the 
balanced scorecard and internal control. We have collected empirical data through 
interviews with actors in Luleå municipality and a municipalityauditor. Theory and 
literature of the balanced scorecard, internal control and institutional theory has resulted 
in an analytical model which we have made in support of the empirical analysis of the 
actors responses. Furthermore, we analyzed the actors opinions and experiences of the 
interaction between the balanced scorecard and internal control. After the empirical 
analysis, we have analyzed the data from an institutional perspective. Finally, we 
conclude that the actors feel that it is good that the balanced scorecard take many 
different perspectives into consideration, but that there are difficulties with the 
formulation of the goals. Generally the actors see internal control in a positive way, and 
that it is a good tool to make the organisation more efficient, to guarantee routines and 
that the actors are following the law. There is no direct institutionalization among actors 
regarding the interaction between the balanced scorecard and internal control and this 
can be explained by their different views on whether the interaction is really needed. 
The auditor also considers that interaction may not be needed today when the 
municipality has evolved since the report was written in 2009. 
 
Keywords: The balanced scorecard, internal control, interaction between the balanced 
scorecard and internal control. Institutional theory, muncipality, lack of interaction 
between the balanced scorecard and internal control, politically controlled organization 
 
 
!
!
!
!
!
!
!
 



!#!

 

1. Inledning 
I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden och problemdiskussionen som sedan följs av 
studiens syfte och den disposition som arbetet är uppbyggt efter. 
 

1.1 Bakgrund 
Det finns 290 kommuner i Sverige och bland dess viktigaste uppgifter ingår ansvar för 
äldreomsorg, socialtjänst, förskola och skola. Detta är dock bara en del av kommunens 
uppgifter, de ansvarar även för andra serviceområden så som renhållning och 
avfallshantering, räddningstjänst, bibliotek, vatten och avlopp m.m. (skl.se, 15/2-12 a) 
Dessa tjänster är en kommun skyldig att erbjuda sina medborgare och då kommunen är 
en stor organisation är det av betydelse att kommunen har en bra och genomtänkt 
kontroll över sin hela sin verksamhet. Kommunallagen (1991:900) anger att kommuners 
intäkter och kostnader ska vara i jämvikt. (lagen.nu 15/2-12 b) Detta kräver att 
kommunerna har kontroll på sin budget och har en god hushållning med 
ekonomin.(skl.se, 15/2-12 c) Kommuner är stora organisationer med många 
verksamheter som ska samverka och det är centralt att kommunerna inger förtroende då 
de ansvarar för många samhällsnyttiga verksamheter.  
!
1.2 Problemdiskussion 
I dagspressen står ibland uppseendeväckande artiklar om personal inom kommunen som 
förskingrat pengar ur verksamhetens dagskassor. För att undvika att sådant händer 
behöver kommunen ha en väl fungerande intern kontroll och vår studie bidrar till att 
förstå aktörernas syn på intern kontroll. I Norrbottens-Kuriren som är en av länets 
dagstidningar gick det år 2008 att läsa en artikel om en arbetsledare inom 
socialförvaltningen som stulit 71 000 kronor från dagskassan. Kvinnan var ansvarig för 
en verksamhet inom kommunen där en butik ingick och chefen reagerade då intäkterna 
minskade kraftigt. Dagskassorna blev jämförda mot kassaremsor och förskingringen 
upptäcktes. I samma artikel står det om en annan kvinna som var arbetsledare i en 
liknande verksamhet, som svindlade kommunen på 161 000 kronor. Hon betalade 
tillbaka beloppet och undgick polisanmälan men blev tre år senare avskedad då det 
upptäcktes att hon förskingrat ytterligare 1,5 miljoner kronor från Luleå kommun. 
(kuriren.se, 15/2-12 d)  
 
Vi vill med tidningsartikeln visa på ett exempel på vad som kan hända om det finns 
brister i den interna kontrollen. Huvudsyftet med intern kontroll är dock inte att leta 
efter förskingring och brottslig verksamhet. Det finns många andra orsaker till varför 
intern kontroll bör finnas i en organisation. Cooper och Lybrand (1992) skriver att 
ledare länge har sökt efter ett sätt att bättre kunna kontrollera de företag som de driver 
och att intern kontroll är till för att säkerställa företagets kurs mot de lönsamhetsmål 
som är uppsatta. Den kan även bidra till att minska eventuella överraskningar som ett 
företag kan stöta på. Företag kan befinna sig i en snabbt växlande miljö både 
ekonomiskt och konkurrenskraftigt med skiftande prioriteringar och kundkrav. 
Zabihollah (1995) är inne på samma linje och betonar att det på grund av tekniska 
framgångar, globalisering, bedrägerier och ökad konkurrens är av stor vikt att företag 
lägger ner mycket tid på intern kontroll. Cooper och Lybrand (1992) säger också att 
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omstruktureringar kan bli nödvändiga för att främja företags framtida tillväxt och dessa 
saker är möjliga att hantera med hjälp av intern kontroll. Här blir det tydligt att intern 
kontroll kan ha en stor betydelse för att organisationer ska lyckas och vara 
framgångsrika. Cooper och Lybrand (1992) skriver vidare att intern kontroll främjar 
effektivitet och minskar risken för förlust av tillgångar samt att den hjälper företag att 
följa de lagar och regler som är uppsatta, och att företagets bokslut blir tillförlitligt. 
Förutom ovanstående syften kan intern kontroll betyda olika för olika människor. 
Cooper och Lybrand (1992) skriver att detta faktum kan orsaka förvirring bland, 
lagstiftare, tillsynsmyndigheter, affärsmän och även andra som kommer i kontakt med 
intern kontroll. Missförstånd när det gäller intern kontroll och de förväntningar som 
människor kan ha på den, kan orsaka problem inom en organisation. För att inte dessa 
problem ska förvärras, är det bra om intern kontroll definieras och skrivs in i regler, 
förordningar eller lagar. (Cooper och Lybrand 1992)  
 
Då medborgarna väljer vilka politiker som ska styra kommunen och betalar 
skattepengar till kommunen är det centralt att medborgarna har förtroende för att 
kommunen använder pengarna på rätt sätt. (skl.se, 15/2-12 e) Människor litar på 
personer som de tror kan lösa problem och leverera önskade resultat. (Tyler, 2003) 
Enligt Tyler är förtroende centralt för att förstå dynamiken i organisationer och det 
möjliggör ett förbättrat samarbete. (Tyler, 2003) Om en medborgare tror på att 
myndigheten de är i kontakt med är mån om personens välfärd, kan besluten som 
myndigheten fattar lättare bli accepterade. (Ibid) Aktörers upplevelser och agerande i en 
organisation är intressant och går att förklara ur ett institutionellt perspektiv. Meyer och 
Rowan (1977) beskriver hur organisationer kan anpassa formella strukturer för att nå 
högre legitimitet. Den institutionella teorins syfte är att förklara hur normer, regler och 
sanktioner i varierande kombinationer påverkar aktörernas ageranden och på ett 
organisatoriskt plan bygger legitimitet genom att bevara och införliva normativa och 
accepterade handlingssätt. (Meyer & Rowan, 1977) Teorin belyser även hur handling 
och agerande i organisationer följer efter vad som tas för givet och hur informella och 
formella regler i organisationer kommer att följas, framför att välja ett rationellt sätt att 
agera. Den institutionella teorin visar hur organisationer över tid utvecklas och blir 
förändrade till mer stabila enheter. (Eriksson-Zetterquist, 2009 s.5) 
 
Generellt har vi sett att kommuners effektivitet de senaste årtiondena har stått i fokus 
och kommunernas sätt att styra har genom åren utvecklats. En styrmetod som blivit 
mycket populär i både offentliga och privata organisationer är enligt Quinlivan (2000) 
det balanserade styrkortet. Olve, Roy och Wetter (2001, s.265) menar att balanserat 
styrkort kan vara lämpligt i en kommunal verksamhet då de inte har vinstkrav som 
huvudsakligt syfte. (ibid) Olve, Roy och Wetter menar dock att det balanserade 
styrkortet kan behöva anpassas till att fungera i den kommunala verksamheten. (Olve et 
al 2001, s.268) Detta styrks även av Johnsen (2001) som menar att det balanserade 
styrkortet kan passa i en kommunal verksamhet efter vissa modifieringar.  
 
Basen för det balanserade styrkortet kommer från Kaplan & Norton (1992), de beskriver 
styrkortet som ett orsakssamband mellan både finansiella och icke finansiella mått som 
utgår från fyra olika perspektiv. Dessa perspektiv är finansiella-, lärande/utvecklings-, 
interna processer- och kundperspektivet. Perspektiven i styrkortet ska verka tillsammans 
och underlätta arbetet med att klargöra och översätta organisationens vision, mål, 
lärande, processer samt strategiska återkopplingar. Det balanserade styrkortet 
kombinerar även nyckeltal i samband med olika strategiska mål i en rapport. (ibid) Det 
balanserade styrkortet har enligt Olve, Roy och Wetter (2001, s.267) sedan en tid börjat 
användas i kommuner, syftet med detta är att få en balanserad styrning i organisationen 
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med fokus på annat än de finansiella måtten. Mätning och utvärdering är betydelsefullt 
för att kunna se hur de mål som är uppsatta i organisationen blir uppfyllda och för att se 
hur den kommunala verksamheten klarar att möta de behov som finns, samt att kunna se 
hur effektiv en kommunal verksamhet är. (Olve et al 2001, s.290)  
 
Efter en sökning på internet har vi sett att kommunrevisorer i Sverige riktar kritik mot 
kopplingen mellan kommunernas balanserade styrning och den interna kontrollen. När 
vi har läst i litteraturen om ämnet, ser vi att det saknas studier som avhandlar 
interaktionen mellan det balanserade styrkortet och intern kontroll. Det finns många 
uppsatser och avhandlingar som handlar om respektive ämne men inget direkt material 
som handlar om interaktionen mellan de båda. Vi ser att det finns ett gap i teorin 
angående detta problem och vill därför göra en undersökning i en kommun för att 
tillföra en ökad förståelse för hur kommunaktörer ser på balanserat styrkort, intern 
kontroll samt interaktionen mellan dessa. 
 
Vi har varit i kontakt med Luleå kommun där dess revisorer har funnit en brist i 
interaktionen mellan det balanserade styrkortet och intern kontroll. Revisorerna har 
2009 skrivit en revisionsrapport om att interaktionen mellan balanserat styrkort och 
intern kontroll behöver förbättras. (se bilaga 7)  
 
Efter bakgrunden och problemdiskussionen har vi kommit fram till tre forskningsfrågor 
som vi kommer att besvara i studien.  
 
Forskningsfrågor: 
 

o Hur ser kommunens aktörer på det balanserade styrkortet och varför upplever de 
styrkortet på det sättet?  

o Hur ser kommunens aktörer på intern kontroll och varför upplever de intern 
kontroll på det sättet? 

o Hur ser kommunens aktörer på interaktionen mellan det balanserade styrkortet 
och intern kontroll och varför upplever de interaktionen på det sättet? 
 

Bakgrunden, problemdiskussionen och våra forskningsfrågor leder fram till studiens 
syfte.  
 

1.3 Syfte 
Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för hur aktörerna i en kommun ser på 
det balanserade styrkortet, intern kontroll samt interaktionen mellan dessa.  
 
- Det första delsyftet är att identifiera aktörernas upplevelse av det balanserade 
styrkortet, intern kontroll och interaktionen mellan dessa, samt om aktörerna i likhet 
med revisorerna anser att interaktionen behöver förbättras.  
 
- Det andra delsyftet är att utveckla en analysmodell för att öka förståelsen för hur 
kommunaktörer upplever balanserat styrkort, intern kontroll och interaktionen mellan 
dessa utifrån ett institutionellt perspektiv.  
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1.4 Disposition 
Nedan kommer vi att presentera vilken disposition uppsatsen har. Uppsatsen består av 
sex kapitel som kommer att leda fram till syftet att få en djupare förståelse på hur 
aktörerna ser på det balanserade styrkortet, intern kontroll och interaktionen mellan 
dessa. I arbetet används ibland ordet styrkort som en förkortning för balanserat styrkort.  
 

 

 
 
Figur 1.1 Disposition av uppsatsen 
 
 
Det första kapitlet inleder vi med en bakgrund till vår studie och denna följer av det 
praktiska problemet, med att Luleå kommuns revisorer har funnit brister med 
interaktionen mellan det balanserade styrkortet och den interna kontrollen. Därefter 
presenterar vi studiens syfte, att få en djupare förståelse för hur kommunaktörer ser på 
balanserat styrkort, intern kontroll och interaktionen mellan dessa. I andra kapitlet 
presenterar vi det balanserade styrkortet, intern kontroll och COSO-modellen samt 
institutionell teori. Dessa referenser har varit teoretiska utgångspunkter och vägledande 
för tolkningen av empirin i vår studie. Det tredje kapitlet handlar om metod, där vi 
beskriver det tillvägagångssätt som vi har valt för att samla in den information som 
krävs för att uppnå en ökad förståelse för hur aktörerna i en kommun ser på styrkortet, 
intern kontroll och interaktionen mellan dessa. I det fjärde kapitlet presenterar vi Luleå 
kommun som organisation samt den kvalitativa undersökning som vi har gjort med 
aktörer på kommunen. Det femte kapitlet handlar om analys och här presenterar vi de 
analyser och tolkningar som vi har gjort utifrån den empiri och kunskap vi har fått från 
de intervjuade kommunaktörerna. Vi avslutar studien med kapitel sex där vi presenterar 
slutsatsen av vårt arbete, följt av en avslutande diskussion samt förslag till fortsatt 
forskning.  
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2. Balanserat styrkort och intern 
kontroll i kommuner 
Detta avsnitt beskriver den litteratur och teori som ligger till grund för analysen av det 
empiriska materialet. Avsnittet inleds med en förklaring av de förutsättningar som 
aktörer i en kommun förhåller sig till i sitt arbete. Vidare i avsnittet presenterar vi det 
balanserade styrkortet och intern kontroll, COSO-modellen samt institutionell teori och 
detta mynnar ut i en analysmodell.  
 

2.1 Beslutsprocessen i en kommun 
Studien syftar till att få en djupare förståelse för hur aktörer i en kommun ser på det 
balanserade styrkortet, intern kontroll och interaktionen mellan dessa. Aktörerna 
berättar i intervjuerna om politiker, kommunstyrelsen (Ks) och lagar m.m. och vi vill 
därför ge läsaren en förförståelse för hur en kommun fungerar, så läsaren lättare kan 
sätta sig in i vad aktörerna i kommunen bör förhålla sig till i sitt arbete.  
 
Kommunen är en politiskt styrd organisation som innebär att alla viktiga beslut ska 
fattas av beslutande politiska organ, exempelvis nämnder, Ks och kommunfullmäktige. 
(Boyne, 2002) De lagar och förordningar som kommuner förhåller sig till beslutas av 
staten och det är kommunallagen som styr kommunernas verksamhet. Kommuner har 
dock ett stort utrymme för självstyre och de kan till stor del bestämma själva, hur de ska 
fördela sina resurser och sköta sitt arbete. Ca 70 procent av kommunens inkomster 
kommer från kommunalskatten och resten av inkomsterna kommer bland annat från 
statsbidrag. (skl.se 15/2-12 f) 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar 
Det högst beslutande organet i en kommun är kommunfullmäktige. De politiska 
partierna blir tilldelade platser enligt resultatet som framkommer i det allmänna 
kommunalvalet vart fjärde år. Politikerna tar beslut om kommunens verksamhet och 
sätter upp budget, riktlinjer och mål för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige 
bestämmer vilka nämnder som ska finnas och väljer ut ledamöter till de olika 
nämnderna samt beslutar vilka revisorer som får uppgiften att granska verksamheten. 
(lulea.se, 24/3-12 g) 
 
Ks är det politiskt ledande förvaltningsorganet i kommunen. De har ansvar för 
utvecklingen och den ekonomiska ställningen i hela kommunen. Ledamöterna väljs ut 
av kommunfullmäktige. De ska leda och samordna förvaltning av samtliga 
ansvarsområden i kommunen samt ha kontroll över verksamheten i kommunens alla 
nämnder och bolag. Ks ger yttrande och underlag till alla ärenden som beslutas i 
fullmäktige och de har till uppgift att verkställa fullmäktiges beslut och ta hand om de 
uppdrag som fullmäktige lämnat över. (lulea.se, 25/3-12 h)  
 
En nämnd är en politisk ledning för ett specifikt kommunalt område exempelvis miljö, 
kultur och barn & utbildning. Varje nämnd har en förvaltning, där tjänstemännen styrs 
av besluten som fattats i nämnden. Nämnderna ska ansvara för kommunens dagliga 
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verksamhet, förbereda underlag för ärenden som fullmäktige ska besluta i, samt 
genomföra besluten. Förvaltningarna är direkt underställda Ks och ansvarar för att leda, 
stödja och samordna verksamheten i kommunen.(lulea.se, 25/3-12 i) 
 

2.2 Balanserat styrkort 
Många kommuner använder sig av balanserat styrkort idag och för att säkerställa att 
styrningen efterföljs görs uppföljning inom kommunerna. Vårt syfte är att undersöka 
hur kommunaktörer ser på balanserat styrkort och därför vill vi med detta stycke ge 
läsaren en grund till vad det balanserade styrkortet är.  
 
Balanserat styrkort är enligt Kaplan & Norton (1999 s.12) ett sätt att översätta en 
organisations vision, affärsidé och strategi till styrtal som kan bilda en grund till ett 
strategiskt mät- och managementsystem. Förutom finansiella mål tar modellen även 
hänsyn till andra faktorer, exempelvis kundperspektiv, processperspektiv och 
lärandeperspektiv. Med hjälp av perspektiven i styrkortet kan organisationen kontrollera 
dels de finansiella målen och dels andra faktorer som är nödvändiga för att bli 
framgångsrik. (Kaplan & Norton 1999 s.12). Kaplan och Norton menar att finansiella 
styrtal som främst beskriver en organisations historiska händelser inte räcker för att ett 
företag ska fungera bra i framtiden utan att dessa måste kompletteras med andra faktorer 
som kan påverka ett framtida resultat. (Kaplan & Norton 1999 s.17)  
 
Vi har funnit kritik riktat mot det balanserade styrkortet, exempelvis Schiemann och 
Schiemann (1996) som menar att de icke finansiella måtten är mer långsiktiga än de 
finansiella måtten och att det därför kan vara svårt att förutsäga hur dessa ska te sig. De 
menar även att det kan vara svårt att bestämma icke finansiella mått så att de verkligen 
mäter det organisationen vill mäta. (Schiemann och Schiemann 1996) Enligt Niebecker, 
Eager och Kubitza (2008) är det inte många av de som använder balanserat styrkort som 
tror att de långsiktiga resultaten i styrkortet ska bli förverkligade.  
 
Feldman och March (1981) lyfter upp problemet med information och skriver om 
myten, att ju mer information som behandlas, desto bättre blir besluten. De menar att en 
del chefer genom styrkortet kan samla in mer information än vad som är nödvändigt för 
att fatta beslut. Detta gör chefen dels för att undvika kritik för att ha samlat in för lite 
information, och dels för att chefen vill visa sig kompetent. (Feldman och March, 1981). 
Liksom Feldman och March menar även Ittner och Larcker (1998) att organisationer 
riskerar att få ut för mycket information ur det balanserade styrkortet. Ittner och Larcker 
har förklaringen att det finns för många olika mått i styrkortet och att det därför blir 
svårt att sålla bort relevant information. I sin tur kan mängden information leda till att 
organisationens prestationer påverkas negativt. (Ittner och Larcker, 1998) Enligt Boyne 
(2002) förklaras mängden olika mål i en kommun med att det är många intressenter som 
ska tillfredsställas. Däremot menar Johnsen (2001) att risken för att få för mycket 
information minskas då perspektiven i styrkortet verkar begränsande på antalet mått. 
Perspektiven gör så att ledningen inriktar sig på de viktigaste måtten som en 
organisation har till sin hjälp, för att nå framgång. (ibid)  
 
Det är tydligt att det finns olika åsikter om styrkortets användbarhet i en organisation. 
Bititci, Mendibil, Nudurupati, Turner, and Garengo (2004) skriver att implementering 
av ett balanserat styrkort och att använda liknande resultatinriktade mätsystem beror 
mycket på vilken organisationskultur och vilken stil ledningen i organisationen har. 
Kaplan & Norton (2004) konstaterar att företag som har lyckats med att implementera 
ett styrkort har en kultur där människor är medvetna om den mission, vision och de 



!(!

kärnvärden som behövs för att utföra den strategi som företaget har. Bititci, et al. (2006) 
och Deem, et al (2010) hittar liksom Kaplan & Norton också stöd för sambandet mellan 
vilken kultur en organisation har med en lyckosam implementering av ett styrkort.  
 
En organisations kultur- och ledarstil verkar vara beroende av varandra. Det gör att en 
ledarstil behöver utvecklas om även organisationskulturen ska kunna utvecklas. När det 
sker en kulturell förändring leder det till en mer deltagande och rådgivande ledarstil. I 
början kan det vara viktigt att ledare har en auktoritär ledarstil men när kulturen i en 
organisation växer fram ska denna ledarstil förändras till att bli mer tillbakadragen. 
(Bititci, et al, 2006) Bartlett och Ghosal (1994) menar att, för att få en organisation att 
sträva efter uppsatta mål, är det en förutsättning att hela organisationen är med på det 
och att medarbetarna kan identifiera sig med de uppsatta målen. Merchant (1998 s.392) 
menar att de anställda i en organisation är delaktiga i styrkortets utformning då 
formuleringen av organisationens mål är en process. Denna delaktighet av de anställda 
är enligt Merchant bra då medarbetarna blir mer benägna och engagerade till att nå 
målen samt att organisationen får en större tillgång till den information som kommer 
från alla led i organisationen. Personalen på den operativa nivån har annan kunskap och 
information om verksamheten än cheferna och att det därför är bra om de tillåts vara 
med i processen med att formulera mål för att ingen information och kunskap ska gå 
förlorad. (Merchant 1998 s.393) Rombach (1991 s.26) skriver om målstyrning och 
menar att det måste finnas tydliga mål för att en målstyrning ska fungera och betonar 
också liksom Merchant att medarbetarna ska kunna ha inflytande och medverka i 
processen med målformuleringen (s.42), samt att det är viktigt att målen måste kunna 
mätas och följas upp (s. 19). Han uttrycker även kritik till att använda målstyrning i en 
offentlig sektor då de effekter som kommer av målstyrning är osäkra (s.107). 
 
Eriksson och Gripne (2002 s.10) menar att det ofta är tjänstemännen som får i uppgift 
att verkställa besluten som tas av politikerna. I en del kommuner och förvaltningar har 
dock inte chefer och medarbetare kännedom om organisationens vision (s.16). Detta blir 
ett problem då styrkortet bygger på organisationens vision, affärsidé och strategi. Då det 
främst är de politiska organen som har ansvaret för att utveckla och förnya kommunens 
verksamhet (ibid s.12) är det viktigt att det balanserade styrkortet finns förankrat i den 
politiska ledningen (ibid s.51). Eriksson och Gripne menar även att det finns svårigheter 
med samordningen mellan det politiska och administrativa systemet i en kommun och 
att detta faktum kan göra att olika delar av kommunen går åt olika håll speciellt när 
ansvar och befogenheter är decentraliserade ut i kommunens olika verksamheter. (ibid 
s.12) Montin (2004 s.42) menar att styrning har blivit allt mer decentraliserad då 
uppgifterna för en kommun har blivit fler och sedan flyttats neråt i verksamheten.  
 
Vi kommer att ta med oss organisationskultur, information, ledarstil och politisk ledning 
till analysmodellen och kommer att lyfta blicken och analysera studiens empiri utifrån 
dessa områden.  
 

2.3 Intern kontroll 
Den interna kontrollen har kommit att få ett ökat fokus i offentliga sektorn de senaste 
årtionden (Maijoor, 2000). Exempel på varför det förhåller sig på detta viset kan vara att 
det har blivit ökade krav på kostnadseffektivitet samt att moralen och etiken kring hur 
allmänna medel hanteras har ökat intresset. (Haglund et al, 2005 s.6)  
 
Power (2007) skriver om att intern kontroll har fått stor betydelse för organisationers 
styrning. Tirole (1994) säger att offentliga organisationerna har flera mål som de strävar 
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efter och oftast finns vissa svårigheter att mäta dessa mål. (Tirole, 1994) Några mål som 
funnits senaste åren, inom den kommun vi har studerat, är exempelvis tillgänglighet för 
kunder och förbättrade rutiner. Den offentliga sektorn strävar efter att öka prestationer 
samt att skapa effekter av målen som formulerats, samtidigt som kommunallagen ska 
följas (Sanderberg och Sturesson, 1996). Enligt Arwinge (2010) har intern kontroll 
blivit ett regulatoriskt objekt där intresset för utformningen ökar hos lagstiftare och 
tillsynsmyndigheter. Den interna kontrollen har utvecklats och förbättrat kopplingen till 
organisationers mål och strategier. (Arwinge, 2010) 
  
En organisation kan vinna mycket på att ha en bra och tillförlitlig intern kontroll, de kan 
bland annat få en mer effektiv verksamhet och en hög trovärdighet i de finansiella 
rapporterna enligt Cambell, Campbell och Adams (2006) studie.  En organisation kan 
också vinna konkurrensfördelar gentemot exempelvis kunder, leverantörer och 
analytiker genom att ha en bra intern kontroll. En organisation som är ledande inom 
intern kontroll anpassar sig efter och är öppen för förändringar och försöker hela tiden 
hitta förbättringsområden inom intern kontroll. (Campbell, Campbell & Adams, 2006) 
 
En orsak till det ökande intresset av intern kontroll är att det 1985 grundades ett 
oberoende privat organ vid namn The Committee of Sponsoring Organization (COSO). 
De hade som mål att ge ledare och chefer vägledning inom några viktiga frågor som 
intern kontroll, Enterprise Risk Management (ERM) och att motverka bedrägerier. 
(COSO 2012 j) Många länder i världen har därefter antagit COSO-modellen som ett 
verktyg för intern kontroll. (COSO 2012 k)  
 

2.4 COSO-modellen 
Det var American Institute of Management Accounting och Financial Executive 
Institute, inom redovisning och revision, som utvecklade COSO-modellen för intern 
kontroll och sammanfattade detta i en rapport som kallades COSO-rapporten. Denna 
modell gäller för både privat och offentlig verksamhet och COSO-modellen har över 
åren utvecklats och är numera ett brett redskap för styrning. (Haglund et al, 2005, s.27)  
 
Intern kontroll definieras i COSO-modellen med tre punkter som har blivit anpassade 
till ett svenskt förhållande och ett kommunalt sammanhang. ”Intern kontroll kan 
övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella 
ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad 
av säkerhet kunna uppnå följande mål: 
 

o Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  
o Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
o Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.” 

(Haglund et al, 2005 s.28) 
 
Intern kontroll är alltså inget mål utan ett hjälpmedel som är integrerad i verksamhetens 
processer och alla medarbetare är involverade i den interna kontrollen (ibid) 
 

2.4.1 COSO-modellens fem komponenter  
Den interna kontrollen består enligt Haglund et al (2005 s.31) av komponenter som 
hänger samman med varandra. Komponenterna är kontrollmiljö, riskanalys, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation och tillsyn. Enligt COSO (1994) 
utgör dessa komponenter tillsammans en helhetssyn utifrån den interna kontrollen och 
de ska ge en säkerhet till att de mål som är satta i en organisation uppnås. 
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Kontrollmiljö:  
Komponenten kontrollmiljö, sätter tonen i en organisation, utgör grunden samt ger 
disciplin och struktur för de andra komponenterna. Kontrollmiljö inkluderar etiska 
värderingar, integritet, kompetensen bland medarbetarna och den filosofi och ledarskap 
ledningen har. Vidare anger kontrollmiljön sättet som ledningen tilldelar ansvar och 
befogenheter på och organiserar och utvecklar medarbetarna. (Haglund et al (2005 s.31) 
 
Haglund et al (2005) anser att det är viktigt att skapa en kultur i en organisation, där 
medarbetarna vet vilken etik och moral organisationen har. Kultur bygger på att den 
formas av individen, omvärldens och organisationens historia. Vidare anser Haglund et 
al, (2005) att förändring av en kultur kan ta lång tid. Kulturen är subjektiv och 
upplevelseorienterad där språk och attityder är viktigt, det bygger på att den enskilda 
individen i en organisation är både kulturskapare och bärare av kultur. Dessa 
egenskaper för kultur innebär att en kontrollmiljö måste utvecklas med tiden. (ibid) 
Utan kontrollmiljö är det svårt att få den interna kontrollen att fungera i en organisation. 
De sociala, organisatoriska, administrativa, politiska och tekniska systemen är viktiga 
aspekter för att utveckla och påverka en kontrollmiljö. (Haglund el al. 2005 s.31-33) 
 
Riskanalys:  
Risker finns i varje organisation och om risken blir till ett faktum kan organisationen få 
svårare att nå målen. Det går dock inte helt eliminera risker och en organisation måste 
acceptera ett visst mått av risk. (Haglund et al, 2005, s.33-34) Risker kan delas in i 
externa och interna risker. De externa riskerna omfattar exempelvis, finansiella risker 
som försenade betalningar, samt omvärldsrisker där beslut av riksdag, EU eller 
regeringen kan ge en negativ påverkan på organisationen. De interna riskerna utgörs 
exempelvis av redovisningsrisk, som att organisationens finansiella rapporter inte är 
tillförlitliga, verksamhetsrisk som innebär att verksamheten inte är kostnadseffektiv 
eller når målen. (ibid) Det finns även legala risker i form av nya lagar som påverkar 
organisationens verksamhet, samt IT-baserade risker som kan innebära att de 
datoriserade hjälpmedel en organisation använder sig av inte alltid är utformade till att 
passa verksamheten. (Haglund et al, 2005 s.36-40) Spira och Page (2003) menar på 
liknande sätt att de dataprogram en organisation använder sig av, till stor del är 
standardprogram som har blivit anpassade till kunder och att denna anpassning är gjord 
av människor utan insyn i verksamheten och den organisation som dataprogrammen ska 
fungera i. Detta kan innebära ofullständiga system och att medarbetarna inte vet hur 
dataprogrammen egentligen ska fungera.  
 
Kontrollaktiviteter:  
Denna komponent handlar om de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att 
ledningens direktiv efterföljs och att det vidtas nödvändiga åtgärder för att 
organisationen ska uppnå sina mål. Kontrollaktiviteterna kan vara allt från 
kontrollräkningar, avstämningar, tillstånd, säkerställa rättvisande räkenskaper, 
säkerställa god ekonomisk hushållning, kontroller och ansvarsfördelning. (Haglund et 
al, 2005 s.48-59) Kontrollaktiviteter utförs för att minimera, motverka och helst ta bort 
risker. De ska utformas med hänsyn till organisationens riskbedömning och 
kontrollmiljö. (Haglund et al, 2005 s.47) 
 
Information och kommunikation:  
Det är viktigt att informationen är väl fungerande och att det finns kommunikation i 
organisationens alla nivåer så att ledningen kan få den information som är nödvändig 
för att styra verksamheten.(Haglund et al 2005 s.61-62) Kommunikation måste kunna 
gå både uppåt och neråt i organisationens hierarki och de kan vara både formella och 
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informella kontaktvägar. Det är enligt Haglund viktigt att alla medarbetare får tydlig 
information från ledningen och att den tas på allvar för att de ska kunna göra en bra 
riskbedömning. Det är även viktigt med en effektiv kommunikation med externa parter 
då de har med många intressenter att göra, exempelvis invånare och brukare av olika 
tjänster. Offentlighetsprincipen är viktig för att kunna bemöta höga krav på 
kommunikation och information och säkerställa kvalitén och ändamålsenligheten, då de 
har att göra med dessa intressenter. Det är även viktigt att ha kontroll över aktiviteter, 
processer och resurser. (Haglund et al, 2005 s.61-62) 
 
Tillsyn:  
De interna kontrollsystemen behöver övervakas. Detta kan ske genom utvärderingar, 
löpande övervakning eller en kombination av dessa. Övervakning innebär att 
medarbetarna övervakas i samband med att de utför sina arbetsuppgifter. Utvärderingar 
beror främst på riskbedömning och vad resultaten av den pågående övervakningen 
visar. När det finns brister i den interna kontrollen ska dessa rapporteras uppåt i 
hierarkin. Det finns synergieffekter och kopplingar mellan dessa komponenter som 
bildar ett sammanlänkat system som reagerar på ändrade förutsättningar. Det interna 
kontrollsystemet är sammanlänkat med företagets löpande verksamhet och finns till för 
de grundläggande affärsmässiga skälen. Den interna kontrollen är som mest effektiv när 
kontrollerna är inbyggda i infrastrukturen och är en del av kärnan i företaget, detta för 
att möjliggöra en snabb respons på förändrande förhållanden. (COSO 1994) Med tillsyn 
kan processer säkerställas och överraskningar undvikas. Då omvärlden förändras i 
snabb takt är det viktigt för en organisation att hänga med och hela tiden uppdatera och 
omvärdera systemen för styrning och kontroll och detta arbete är främst en 
ledningsfråga. (Haglund et al, 2005 s.63) 
 
Vi kommer att ta med oss teorier och litteratur om intern kontroll och COSO-modellen i 
analysmodellen och analysera kommunaktörernas empiri utifrån de teorier och tidigare 
studier vi har skrivit om i detta avsnitt. 

2.5 Institutionell teori 
Vi använder institutionell teori för att få en djupare förståelse för kommunaktörernas 
syn på styrkortet, intern kontroll och interaktionen mellan dessa. 
 
En institution är enligt Burns och Scapens, (2000, s.8)”de gemensamma antaganden 
som tas för givna och identifierar kategorier av mänskliga aktörer med deras 
tillhörande aktiviteter och relationer” Institutioner kan sägas komma ur det sociala 
samspelet och gränser skapas där samspelet får möjlighet att verka. (Barley & Tolbert, 
1997) Enligt North (2005, s. 11) definieras institutioner som de formella regelverk och 
informella normer som utgör grunden för vilket sätt som samhället ska fungera på. 
Vidare liknar North aktörerna som spelare av spelet, som organisationer eller individer. 
(ibid) Under framväxten av institutionell teori har det kommit att diskuteras innebörden 
av vad en institution är och det går inte att finna en definition som är enhetlig. Jepperson 
(1991) kom i sitt sökande efter innebörden fram till tre vanliga tolkningar av en 
institution: 

o Sociologernas betydelse, är ett organiserat och etablerat sätt att handla och har 
vanligtvis grundläggande regler, spelregler som är och upplevs omedvetna.  

o Statsvetare använder begreppet institution då de vill beskriva viktiga och större 
föreningar och sammanslutningar. Främst i sammanhang med statliga och 
offentliga grupper. 

o Antropologerna anser att institutioner är en historisk samt en kulturell effekt av 
social ordning. (Jepperson 1991) 
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DiMaggio & Powell (1991) menar att institutioner är resultatet av människors agerande 
men att det inte behöver vara resultatet av en medveten mänsklig design så som 
nyinstitutionalismens anhängare anser. Enligt Berger & Luckmann (1967) består 
institutioner av gemensamma typifieringar som med tiden får en självklar och objektiv 
status. Deras institutioner består av rutinartade tolkningar och mönster som tas för 
självklara med tiden. Berger & Luckmann (1967) säger att institutioner skapas för att 
tillgodose människors önskan om att skapa vanor som kan hjälpa till att göra tillvaron 
mer effektiv och reducera osäkerhet.  
 
Hedlund (2007, s.179) resonerar om att det i allmänt språkbruk finns tendenser att ge 
”sammanslutningar som gjorts av människan” en egen vilja. Hedlund påpekar att 
varken organisationer, företag eller stater har ett medvetande och därför inte heller 
någon egen vilja. Den institutionella teorin grundas i att individerna har en vilja som 
styr hur de kommer att agera. Jon Elster (1989 s.158) anser att med hänsyn till detta bör 
fokus inte riktas på organisationen som en aktör utan istället bör interaktionen mellan 
individerna som beslutar i organisationen, studeras närmare. Interaktionen bör enligt 
Elster (1989, s.158) förklaras i termer som individernas motiv och möjligheter. Den 
tidiga institutionella teorin utvecklades mellan år 1880 till mitten av 1900-talet (Scott & 
Christensen, 1995, sid 16). Teorin har sedan dess utvecklats ytterligare och anpassats 
för att ta hänsyn till faktorer som påverkar hur organisationen förhåller sig till sin 
omgivning, (Scott & Christensen, 1995. s17) och hur beroende organisationen är av 
personalflöde, resurser och information från omgivningen (Scott & Davis, 2007 s 31). 
Scott delar in den institutionella forskningen i kategorier efter de faktorer som 
framhävs. Scott benämner dessa som tvingande-, normerande-, och kognitiva pelare.  

2.5.1 Tvingande pelare 
Inom institutioner i samhället finns ofta tvingande lagar och förordningar som 
kommuner måste följa. Enligt Scott hålls de tvingande pelarna levande genom de 
sanktionssystem som finns och vid ett regelöverskridande bestraffas individen. (Scott 
2008, s.52) Samhällsinstitutioner har ofta tvingande regler att anpassa sig efter och 
reglerna är vanligen uttalade i klarspråk. För vår del ser vi att det berör exempelvis 
kommunpolitikernas befogenheter och ansvar som finns definierat i kommunallagen. 
Scott (2008 s.53) säger att i vissa fall kan regler upplevas tvingande trots att det inte 
finns något formellt system för sanktioner. 

2.5.2 Normativa pelare 
Scott (2008 s54) beskriver att den normativa pelaren har ett inflytande på institutionen 
genom de värderingar och normer som finns, de talar om hur aktörerna bör göra samt 
vad som är önskvärt att göras. Scott liknar detta vid spelregler som finns för aktörerna 
inom organisationen (s.55). Normer och värderingar är klart uttalade och blir 
ifrågasatta. Dessa normativa aspekter sägs skapa en stabiliseringseffekt eftersom att den 
motverkar konflikter. (Scott, 2008, s.54) Om en norm inte efterlevs kommer aktören 
tappa förtroende och aktning gentemot de andra aktörerna till skillnad från den 
tvingande pelaren där aktören drabbas av ett sanktionssystem. (Scott 2008, s.54) 
March & Olsen (1984) skriver om normativa föreställningar inom institutioner och att 
de i politiska organisationer ser ett beteendemönster där aktörer rutinmässigt gör vad de 
förväntas göra.!!
2.5.3 Kognitiva pelare 
I motsats till de två andra pelarna som är tydligt uttalade så beskriver Scott sin tredje 
pelare med de kognitiva och kulturella elementens inverkan på de sociala aktörerna. 
(Scott, 2008 s.57) Centralt med pelaren är de tolkningsramar och symboler som skapas 
genom interaktion i sociala sammanhang och ramarna sägs styra individernas 
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föreställningar samt skapar mening (s.57). Den kognitiva delen kan även ses som en 
tolkningskategori där varje aktör konstruerar kategorier för att tolka vardagens 
händelser. (ibid).  De mönster som påverkar hur vi agerar ses som en självklarhet och 
tolkningskategorierna blir ett redskap att reflektera och ifrågasätts därför inte. (Scott & 
Christensen, 1995 s.42) Det kulturella elementet i pelaren är symboler, 
identitetsskapandet samt beteendet hos individen, dessa är kontrollerade av 
institutionen. (Scott 2008 s.57) 

2.6 Analysmodell 
Vår litteratur och teori mynnar ut i denna analysmodell som vi har tagit fram som en del 
i syftet, som kommer att ligga till grund för den analys vi gör av empirin. Det empiriska 
materialet har vi samlat in genom personliga intervjuer med tio aktörer därigenom fått 
veta hur aktörer i en kommun ser på det balanserade styrkortet och intern kontroll samt 
interaktionen mellan dessa.  
 
Analysen som berör 
balanserat styrkort 
innefattar information, 
organisationskultur, 
ledarstil samt politisk 
ledning. Analysen som 
berör intern kontroll 
kommer att innefatta intern 
kontroll och COSO-
modellen.  
 
Vidare analyseras det 
empiriska materialet med 
hjälp av den institutionella 
teorin där materialet 
belyses genom Scotts tre 
pelare, den tvingande-, 
normativa- och kognitiva 
pelaren.  
 
Med hjälp av denna 
analysmodell vill vi besvara 
våra forskningsfrågor samt 
uppnå syftet med studien. 
Frågetecknet nere i mitten 
symboliserar aktörernas 
upplevelse av interaktionen 
mellan balanserat styrkort 
och intern kontroll och om 
de i likhet med revisorerna 
anser att interaktionen 
behöver förbättras. 
!

           Figur 2.1 Analysmodell 
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3. Metod 
Detta avsnitt inleder vi med att presentera den metod vi har valt för studien. Vi redogör 
vidare för studiens utformning, val och beskrivning av fall samt hur vi har sökt efter 
litteratur till arbetet. Vi fortsätter med att beskriva tänkt urval, intervjuer, analysmetod 
och avslutar metodavsnittet med en diskussion om studiens trovärdighet.  
 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Vi har sett på vår forskning utifrån ett aktörssynsätt eftersom vi ville förstå 
kommunaktörers verklighet, deras syn på styrkortet, intern kontroll och interaktionen 
mellan dessa. Det är aktörernas tolkningar och handlingar som formar deras verklighet 
och det är det vi har fokuserat på i denna studie. Arbnor & Bjerke (1994 s.67) skriver 
om aktörssynsättet och menar att ”helheten förstås utifrån delarnas egenskaper”. De 
tolkningar och handlingar som människor gör skapar verkligheten och därmed är 
verkligheten inte given utan befinner sig i en ständig utvecklingsprocess och kan 
därmed ständigt omtolkas (Arbnor & Bjerke, 1994 s.74 och 87). De skriver vidare att 
aktörssynsättet har ett antagande om att tillvaron är socialt konstruerad (Arbor och 
Bjerke, 1994 s.94). Vi har antagit ett aktörssynsätt men har även valt att jämföra 
aktörernas syn på balanserat styrkort och intern kontroll.  
 

3.1.1 Undersökningsstrategi 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning och informationen samlades in genom 
djupgående intervjuer med nio aktörer i en kommun samt en kommunrevisor. Den 
kvalitativa forskningen handlar framförallt om sökandet efter fenomenets mening och 
innebörd enligt Saunders et al (2009). Då vi använt oss av intervjuer för att få förståelse 
för hur aktörerna i en kommun ser på det balanserade styrkortet, intern kontroll och 
interaktionen mellan dessa passar en kvalitativ undersökning för denna studie. Enligt 
Holme och Solvang (1997 s.76) är det den uppfattning som vi har och hur vi tolkar den 
insamlade informationen som står i fokus i den kvalitativa metoden. Då denna studie är 
av kvalitativ karaktär har våra tolkningar av kommunaktörernas svar också präglat 
empirin på denna studie.  
 

3.1.2 Vetenskaplig ansats 
I denna studie har vi antagit ett induktivt synsätt då vi sökt en djupare förståelse för hur 
kommunaktörer ser på det balanserade styrkortet, intern kontroll och interaktionen 
mellan dessa. Enligt Saunders et al (2009) kan vi välja ett induktivt synsätt om vi ämnar 
bygga teori på den empiri som vi har fått fram i vår forskning. Patel och Tebelius (1987, 
s.19) menar att i en induktiv studie står de svar man får fram i studien i centrum och att 
arbetet är upplagt efter upptäckandets väg. De menar vidare att den vetenskapliga 
kvalité som kommer fram i arbetet utgörs av de mönster som kan ses i den empiri som 
vi samlar in från aktörerna. Vi har använt oss av intervjuer för att fördjupa vår förståelse 
för aktörernas syn på det balanserade styrkortet och intern kontroll samt interaktionen 
mellan dessa. Ur den information som framkom genom intervjuerna ville vi finna 
mönster i aktörernas svar. Vi ville utifrån dessa mönster bygga teori om aktörernas syn 
på styrkortet, intern kontroll och hjälpa till att fylla teorigapet om interaktionen mellan 
dessa. Förutom att få en förståelse var studiens syfte att ta fram en analysmodell och det 
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bidrog även till det induktiva synsättet. Merriam (1994, s.33) skriver att en induktiv 
inriktning på en kvalitativ studie syftar till att utveckla teorier istället för att pröva de 
teorier som redan finns. 
 

3.2 Studiens utformning.  
Vi ville med denna studie uppfylla vårt syfte, och genom intervjuer få en djupare 
förståelse för hur kommunaktörer ser på det balanserade styrkortet, intern kontroll och 
interaktionen mellan dessa. För att kunna uppfylla syftet gjorde vi en fallstudie i en 
kommun. Enligt Denscombe (2009 s.62) förknippas fallstudier ofta med kvalitativ 
forskning och det är bäst att använda en fallstudie om syftet med forskningen är att 
djupare undersöka en fråga. Vi sökte efter en djupare förståelse och med hjälp av vår 
fallstudie kunde vi studera hur kommunaktörerna ser på balanserat styrkort, intern 
kontroll och interaktionen mellan dessa, mer detaljerat än vid en ytlig undersökning 
(Denscombe 2009 s.60). Denscombe (s.62) betonar också att det verkliga värdet för en 
fallstudie är att den har potential att förklara varför vissa resultat uppstår. I våra 
forskningsfrågor sökte vi också svar på varför kommunaktörer upplever balanserat 
styrkort, intern kontroll och interaktionen mellan dessa på det sätt de gör.  
 

3.2.1 Val av fall och beskrivning av fallet 
Vi ville svara på frågor om hur kommunaktörer ser på det balanserade styrkortet, intern 
kontroll och interaktionen mellan dessa och varför aktörerna ser det på det sättet och då 
passar enligt Yin (1994 s.1) en fallstudie bra.  
 
Efter mailkontakt med ekonomichefen på Luleå kommun, fick vi information om att 
kommunens revisorer i en revisionsrapport år 2009 hade uppmärksammat en brist 
mellan det balanserade styrkortet och den interna kontrollen i kommunen. Vi tyckte 
problemet lät intressant och riktade vår studie mot de aktörer som arbetar inom denna 
kommun, för att besvara vårt syfte och få en djupare förståelse för hur aktörerna ser på 
det balanserade styrkortet, intern kontroll och interaktionen mellan dessa. Vi träffade 
kommunaktörerna på några av kommunens förvaltningar för personliga intervjuer och 
studien är en enfallsstudie eftersom den riktas mot en kommun.  
 

3.2.2 Vår insats 
Då vi har varit två som genomfört denna studie, har vi har gjort en sammanställning 
över vår respektive insats i arbetet. Denna sammanställning återfinns i bilaga 8.  
 

3.3 Litteraturstudie 
Innan vi började denna studie gjorde vi en litteratursökning som också Ejegård (2009 
s.47) förespråkar. Med litteratur syftar Ejegård på många typer av skriftligt material, allt 
från avhandlingar till källor från internet. I vår studie har vi använt oss av böcker, 
vetenskapliga artiklar, källor från internet, skriven och muntlig information från 
kommunaktörer.  
 
I vår sökning av litteratur för bakgrundsmaterial till arbetet har vi tagit hjälp av Luleå 
tekniska universitets bibliotek och de söksidor som finns tillgängliga. Böckerna vi har 
använt oss av har vi sökt genom universitetsbibliotekets katalog Lucia och Libris. De 
vetenskapliga artiklar vi har använt oss av har vi hittat via de olika databaser som har 
varit tillgängliga via universitetsbiblioteket. De databaser som vi har nyttjat är främst, 
Business Source Elite, Ebesco, SCOPUS, Google Scholar samt Emerald. Vidare har vi 
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via befintlig litteratur och artiklar hittat annat intressant material ur den referenslitteratur 
som där omnämnts. De sökord som vi främst använt är både svenska och engelska 
versioner av ord som, intern kontroll, balanserad styrning, balanserat styrkort, kommun, 
COSO-modellen, institutionell teori, nyinstitutionell teori, förvaltningsekonomi, 
offentlig sektor, governance, management control, ekonomistyrning. 
 

3.4 Tänkt urval 
Genom samtal med vår kontaktperson på Luleå kommun har vi fått rekommendationer 
och förslag på några aktörer som är väl insatta i det balanserade styrkortet och intern 
kontroll i kommunen. Enligt Arbnor och Bjerke (1994 s.240) finns det olika typer av 
urval när man ska intervjua aktörer i en organisation. Rekommendationsurval handlar 
om att aktörer rekommenderar andra aktörer. Vi har använt oss av 
rekommendationsurval då vi har fått rekommendationer att intervjua vissa aktörer. 
Vidare frågade vi kommunaktörerna vid intervjutillfällena om de i sin tur kunde 
rekommendera någon annan aktör i kommunen som skulle vara lämplig att intervjua. 
Arbnor och Bjerke (1994 s.240) skriver att förståelseurval handlar om att de aktörer 
man intervjuar ska ha kunskap och förståelse. Centralt för de aktörer vi har intervjuat är 
också att de har erfarenhet och kunskap om det balanserade styrkortet och den interna 
kontrollen inom kommunen. Detta för att empirin skulle hjälpa oss att uppfylla syftet 
med att få en djupare förståelse för hur kommunaktörerna ser på det balanserade 
styrkortet, intern kontroll och interaktionen mellan dessa. Arbnor och Bjerke (1994 
s.240) skriver även om problemorienterat urval som handlar om att aktörerna har 
beröring med det undersökta problemet. Vi har intervjuat sju kommunaktörer som är 
delaktiga i ledningsgrupper. De två kommunaktörerna som inte sitter i ledningsposition 
är dock insatta i rapporteringen av styrkortet och intern kontroll inom kommunen. Vi 
har även intervjuat en kommunrevisor. Dessa aktörer anser vi har förståelse för det 
problem vi undersöker, det vill säga bristen av interaktion mellan det balanserade 
styrkortet och den interna kontrollen i Luleå kommun. Vi har i denna studie använt oss 
av en kombination av de urval Arbnor och Bjerke skriver om och de skriver även att det 
går att använda sig av en kombination av dessa urval. (Arbnor och Bjerke 1994 s.240)  
 

3.4.1 Intervjuer  
Vi har intervjuat tio aktörer i vår studie varav nio aktörer arbetar inom kommunen och 
en är kommunrevisor. Sju av de vi kallat ”kommunaktörerna” hade en chefsposition. Vi 
valde att intervjua kommunaktörer då syftet med studien var att få en djupare förståelse 
för deras syn på balanserat styrkort och intern kontroll samt interaktionen mellan dessa. 
Detta i linje med vad Merriam (1994, s.91) menar, att vi som forskare ska välja aktörer 
att intervjua utifrån syftet med vår forskning och vad vi vill få fram av studien. 
 
Arbnor och Bjerke (1994, s.241) skriver att det går att samla in data på två olika sätt. 
Sekundärinformation handlar om att använda material som redan finns skrivet av 
exempelvis forskare och författare, medan primärinformation handlar om att samla in 
data som är ny. Vi har samlat in data genom att intervjua kommunaktörer, och att samla 
in data genom intervjuer är vanligt inom företagsekonomi enligt Arbnor och Bjerke 
(1994 s.242). Vi har intervjuat kommunaktörer för att vi vill uppfylla vårt syfte med att 
få en djupare förståelse för hur de ser på det balanserade styrkortet, intern kontroll och 
interaktionen mellan dessa. Patel & Tebelius (1987, s.123) skriver att de aktörer som 
intervjuas är representanter för sig själva, och hur just de upplever och handlar i olika 
situationer. I denna studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som enligt 
Denscombe (2009 s.234-235) går ut på att intervjuaren är flexibel när det kommer till 
intervjusituationen. Den tillåter en flexibilitet när det kommer till vilken ordningsföljd 
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ämnena och frågorna ställs, och att de intervjuade kommunaktörerna själva får utveckla 
sina idéer och svara mer utförligt på frågor. Det är aktören och dennes svar som ska 
vara i centrum (Denscombe 2009 s.232-235). Vid intervjutillfällena gav vi aktören tid 
att tänka och reflektera över sina svar för att de skulle känna sig nöjda med svaret och 
för att vi skulle få så utförliga och användbara svar som möjligt. 
 
Vi har genomfört intervjuer där vi personligen har stämt träff med kommunaktörer som 
är insatt i balanserat styrkort och intern kontroll. Vi har ställt samma frågor till 
aktörerna, med lite tilläggsfrågor till några av aktörerna då vi har känt att vi inte har fått 
tillräckligt utförliga svar på de frågor vi har ställt. Till intervjun med kommunrevisorn 
använde vi oss av något annorlunda formulerade frågor där vi betonade frågorna om 
interaktionen mellan styrkortet och intern kontroll. Vi betonade frågor om interaktionen 
eftersom det var kommunrevisorerna som hade påpekat brister i interaktionen mellan 
det balanserade styrkortet och intern kontroll i Luleå kommun, i en revisionsrapport 
2009. De frågor vi har ställt till kommunaktörerna finns i bilaga 2 och de frågor vi har 
ställt till revisorn finns i bilaga 3. Vi har i intervjuerna även bett aktörerna rita deras 
upplevelse av hur de ser på interaktionen mellan styrkortet och internkontrollen. Vi 
kommer inte vidare i studien berätta om ritningarna men vi har överfört dessa till 
modeller som vi presenterar i bilaga 4, 5 och 6. Varje intervju tog mellan 45-100 
minuter och vi har vid intervjutillfällena växelvis antecknat aktörernas svar. När den ena 
av oss har pratat, har den andra ansvarat för att dokumentera aktörens svar och sedan 
har vi växlat arbetsuppgifter. Vi har även spelat in intervjuerna med diktafon, detta för 
att kunna gå tillbaka och lyssna på materialet vid sammanställningen av empirin. På det 
sättet har vi kunnat fånga upp citat utan att viktig information fallit bort eller blivit 
felaktig. Vi har tack vare diktafonen kunnat undvika att göra avbrott i intervjuerna för 
att anteckna viktiga detaljer som aktörerna sagt i svaren på frågorna.  
 

3.5 Analysmetod 
Vi har valt att analysera kommunaktörernas syn på det balanserade styrkortet, intern 
kontroll och interaktionen mellan dessa. Aktörerna arbetade på olika förvaltningar så 
detta kan ha speglat aktörernas svar men studien inriktades inte på att jämföra hur de 
olika förvaltningarna i kommunen arbetade. Vi har trots ett aktörssynsätt valt att delvis 
jämföra kommunaktörernas syn på balanserat styrkort och intern kontroll för att få en 
djupare förståelse för hur kommunaktörerna ser på det balanserade styrkortet, intern 
kontroll och interaktionen mellan dessa. 
 
Ett av studiens delsyften var att utveckla en analysmodell för att öka förståelsen för hur 
aktörer upplever balanserat styrkort, intern kontroll och interaktionen mellan dessa ur 
ett institutionellt perspektiv. Vår analysstrategi har varit att använda oss av vår 
analysmodell för att vi lättare skulle kunna analysera aktörernas svar. Yin (1994 s.102-
104) förespråkar också att använda sig av en analysstrategi för att analysera en 
fallstudie. Löpande med intervjuerna har vi sammanställt, beskrivit och tolkat 
kommunaktörernas svar. Merriam (1994 s.137) förespråkar också detta förfarande, att 
analysera empirin i samma takt som det samlas in.  
 
Vi har beskrivit och tolkat den empiri som vi har fått fram genom intervjuerna med 
kommunaktörerna, och även använt oss av aktörernas egna ord i form av citat. Patel och 
Tebelius (1987 s.122) menar att vi som forskare kan översätta aktörernas egna 
uppfattningar och förklaringar när vi analyserar aktörernas svar vid en kvalitativ 
intervju. I vår kvalitativa intervju var det just detta som vi ämnade göra och vi använde 
oss bland annat av relativt många citat för att aktörernas egna ord skulle komma fram. 
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Denscombe (2009 s.320-321) skriver att använda ord och språk är det som bildar den 
centrala analysenheten vid en kvalitativ analys och det som kommer fram på en intervju 
ska omvandlas till skrivna ord. Efter att vi har tolkat svaren från aktörerna har vi 
sammanfattat empirin i en tabell för att få en överblick över hur aktörerna ser på 
balanserat styrkort, intern kontroll och interaktionen mellan dessa. Med tabellen till 
hjälp har det varit lättare för oss att använda oss av analysmodellen och analysera den 
empiri som vi har fått fram. Patel och Tebelius (1987 s.122) skriver vi som forskare kan 
försöka belysa det som är omedvetet eller underförstått. I vår tolkning har vi försökt 
finna eventuella mönster i aktörernas svar utifrån vad de har svarat, men vi har även 
försökt hitta underliggande faktorer som kan ha påverkat varför de har svarat på 
frågorna som de gjort. Vi har också försökt att hitta underliggande normer och kognitiva 
mönster i aktörernas svar som kan ligga till grund för det institutionella perspektivet. Vi 
har kategoriserat empirin i olika områden för att få en samlad bild av aktörernas syn på 
balanserat styrkort, intern kontroll och interaktionen mellan dessa samt för att lättare 
kunna analysera empirin. Arbetet med analyserna har gett oss en djupare förståelse för 
kommunaktörernas syn på balanserat styrkort och intern kontroll samt interaktionen 
mellan dessa.  
 

3.6 Studiens trovärdighet 
Vid intervjutillfällena berättade vi för aktörerna att vi skulle göra en studie om 
balanserat styrkort och intern kontroll. Vi gick inte närmare in på att vi ville identifiera 
deras upplevelser av interaktionen mellan intern kontroll och balanserad styrning. Vi 
valde att inte berätta så ingående om detta för att undvika att styra aktörerna i deras 
svar. Hawthorne-studien visar att människor förändrar sitt beteende när de blir 
medvetna om att de blir studerade. (Carlsson, 1997, s.69) Detta gör att studien ska 
betraktas med en viss grad av försiktighet då vi som forskare inte kan vara helt säkra på 
att vi fått ett sanningsenligt svar av kommunaktörerna. Hur kommunaktörerna uppfattat 
oss som intervjuare kan avgöra hur de har svarat vid intervjuerna. Blir aktörerna 
besvärade eller generade av vissa frågor och ställer sig i försvar, finns risken att 
aktörerna svarar vad de tror att den som intervjuar förväntar sig att få veta, detta faktum 
kan försvaga kvaliteten. (Denscombe, 2009 s.244-245) 
 
Begreppet validitet definierar i vilken utsträckning och om det som avses att mätas, 
verkligen mäts. (Björklund & Paulsson, 2003 s.70) När en intervju utförs går det att se 
på validitet i termer från allt som rör hur forskaren får respons, som bekräftar att dennes 
tolkning är riktig, till att en hel studie är trovärdig och uppriktig. Aktörssynsättet, som vi 
tillämpat i denna studie, verkar enligt Arbnor och Bjerke, 1994 s. 251-253) i en 
verklighet som är socialt konstruerad. I studien har vi strävat efter att empirin i 
intervjuerna ska ha en så hög validitet som möjligt. Vi har utformat intervjufrågorna 
med noggrannhet för att få svar på vårt syfte, att få en djupare förståelse för 
kommunaktörernas syn på balanserat styrkort, intern kontroll och interaktionen mellan 
dessa.  
 
Reliabilitet står för vilken grad av tillförlitlighet som mätinstrumenten har, dvs. om 
samma värde ges om mätningen upprepas av en annan forskare vid en annan tidpunkt. 
(Björklund & Paulsson, 2003 s 59) Vi har tolkat kommunaktörernas svar efter de 
intervjuer vi gjort. Då vi använt oss av ett aktörssynsätt och intervjuat kommunaktörer, 
bygger empirin på kommunaktörernas tolkning av verkligheten. Det är enligt Arbnor 
och Bjerke (1994 s.249) ett bevis på att föreställningarna för aktörssynsättet är riktiga 
och de menar att ett socialt liv som är i ständig utveckling inte kan undersökas på ett sätt 
som är reliabelt (Arbnor och Bjerke, 1994 s.249). 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet i vår studie. Vi inleder med en 
presentation av Luleå kommun och sedan följer en redogörelse av intervjuerna. Vi 
avslutar avsnittet med en sammanfattning av intervjuerna i tabellform.  
 
Luleå kommun använder sig av balanserat styrkort och intern kontroll. Det balanserade 
styrkortet behandlar större förbättringsområden medan den interna kontrollen ska 
säkerställa att den dagliga verksamheten fungerar på rätt sätt. Kommunfullmäktige i 
Luleå beslutade hösten 2008 att införa ett internkontrollreglemente för hela kommunens 
verksamhet. (bilaga 7) En ny internkontrollplan antas varje år för Ks och i den uttrycks 
olika intern kontrollmoment som ska gälla för samtliga nämnder. Detta för att erhålla en 
gemensam standard för kommunens interna kontroll. Nämnderna kan dessutom efter 
eget tycke lägga till egna kontrollområden till sina kontrollplaner. (Luleå kommuns 
intranät om intern kontroll, författat 2011-03-04, material från Ida Gustafsson)  
 
Enligt Ida Gustafsson, som varit vår kontaktperson på kommunen, använder sig Luleå 
kommun av COSO-modellen i sin verksamhet och på vissa förvaltningar finns intern 
kontroll med som en fast punkt på ledningsgruppens agenda. De brister som upptäckts i 
förvaltningarnas arbetsprocesser dokumenteras och det upprättas en åtgärdsplan i vilken 
framgår vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir gjort samt när bristen ska 
vara åtgärdad. Arbetet med nämndernas genomförda interna kontroller sammanställs i 
en rapport till Ks och kommunfullmäktige. I denna rapport finns de 
internkontrollområden som har granskats, resultaten av granskningen samt eventuella 
åtgärder och även den internkontrollplan som ska gälla för kommande år. Luleå 
kommun använder sig av en risk och väsentlighetsanalys när de bestämmer 
kontrollområden. Risk- och väsentlighetsbedömningen diskuteras i 
kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp och i nätverket för intern kontroll och de 
bedömer riskerna och sannolikheterna att något inträffar, om de gör, eller inte gör vissa 
moment. Från år 2011 får det bara vara två obligatoriska övergripande 
granskningsområden och till det kommer nämndernas egna självvalda kontroller. Alla 
internkontrollområden som väljs ut ska genomgå en risk och väsentlighetsbedömning 
där konsekvens och sannolikhet ställs mot varandra och poängbedöms efter hur stor risk 
att en sak inträffar och vilken konsekvens detta får. (Ida Gustafsson) 
 
Förutsättningar för kommunens aktörer  
Dessa förutsättningar kan vara bra att känna till och har beskrivits av kommunaktörerna 
vid intervjutillfällena. 
 
Uppföljningen av styrkortet och intern kontroll sker i delårsrapporter och det görs 
skriftliga rapporter till nämnden tre gånger per år, vid delårsrapporterna och till 
verksamhetsberättelsen i årsbokslutet men det görs även muntliga uppföljningar vid 
nätverksträffar. När det gäller styrkortet får nämnder och förvaltningar en mall med 
styrkortets mål där alla målen ska färgsättas efter hur de tror att målen uppnåtts vid årets 
slut. Grönt om de klarat målen, gult om de delvis klarat och rött om de inte klarats av, 
men färgen kan ändras efter resans gång. I dokumentet till nämnden ska det finnas en 
förklaring till varje mål och det ska också enligt revisorn kommenteras. Resultaten av i 
det balanserade styrkortsarbetet och intern kontroll ska sedan skickas till Ks. 
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Kommunen har köpt ett planeringsverktyg, ett redovisnings-, och uppföljningssystem 
kallat Stratsys, för att automatisera rutiner så att alla måste enas om en process att 
redovisa den interna kontrollen. Även mål och dokumentation om styrkortet redovisas i 
Stratsys. Alla användare har möjlighet att se vilka kommentarer som respektive mål fått 
av andra användare i kommunen. I Stratsys ska även hela internkontrollplanen finnas 
och det ska gå att följa upp resultaten av intern kontroll.  
 

4.1 Intervjuer 
De aktörer som vi har intervjuat är både kvinnor och män, de har fått fingerade namn 
som vi tagit från bokstaveringsnamnen av alfabetets tio första bokstäver: Adam, Bertil, 
Cesar, David, Erik Filip, Gustav, Helge, Ivar samt Johan. Ingen av aktörerna heter några 
av dessa namn och de arbetar på olika förvaltningar inom Luleå kommun. Sju 
kommunaktörer har en ledningsposition, och de två aktörerna, Erik och Gustav, som 
inte har en ledningsposition är dock delaktiga i rapporteringsarbetet med styrkortet och 
den interna kontrollen. Aktören Johan arbetar som kommunrevisor. Johans svar 
redovisas separat under punkt 4.5. Aktörernas ålder och tidigare erfarenhet och vilken 
förvaltning de arbetar inom har vi utelämnat då vi inte vill att personerna ska gå att 
känna igen. Vi kan nämna att de har arbetat mellan åtta och trettio år inom kommunen 
och de har alla relevant utbildning eller erfarenhet för sin tjänst. 
 

4.2 Balanserat styrkort 
Vi har samlat svaren om aktörernas syn på det balanserade styrkortet i olika kategorier 
nedan, för att lättare få en samlad bild och en ökad förståelse för hur kommunaktörerna 
upplever det balanserade styrkortet. Dessa kategorier handlar om aktörernas syn på 
balanserad styrning, arbetsprocesser, målområden och perspektiv, positivt och negativt 
med styrkort och balanserad styrning, möjlighet att påverka styrkortet samt belöning 
och bestraffning. 
 

4.2.1 Aktörernas syn på balanserad styrning 
För Adam, Bertil och Cesar är balanserad styrning ett sätt att styra där det tas hänsyn till 
fler perspektiv än bara det ekonomiska perspektivet. Adam säger vidare att de försöker 
få in samhällsnytta, personalområdet och effektivitet i styrningen. Bertil säger att 
perspektiven tillsammans ger balans och att han med åren tagit till sig de positiva 
aspekterna med styrkortet. Han säger att styrkortet är ett sätt att fokusera eller spetsa till 
en politisk vilja i kommunen där ett område ska förbättras. Cesar säger också att 
perspektiven ger balans och att styrkortet ska vara en produkt för medborgarna, ”vad de 
får för skattepengarna”. David upplever att innebörden med balanserad styrning är ”att 
se kommunens verksamhet ur flera olika perspektiv”. Han anser att det är lätt att bara se 
ur ett ekonomiskt perspektiv. ”Styrkortet ska säkerställa den viljeinriktning som 
kommunen har tagit beslut om” säger han. David berättar att kommunen jobbar med 
vision 2050 och styrkortet är en förlängning av det. Han menar att ”programarbetet ska 
droppa ned i styrkortet så att hela kedjan finns, ner till verksamheten.” 
 
På Eriks avdelning och förvaltning arbetar de konkret och tydligt med styrkortet säger 
han. När Filip tänker på balanserat styrkort tänker han på ”flerdimensionell styrning”. 
Det styrs inte bara på ekonomi som det gjorts tidigare utan det är flera viktiga 
parametrar som påverkar. Filip upplever att det fungerar på en viss nivå men inte hela 
vägen ut i organisationen. Gustav säger att det balanserade styrkortet är ett sätt att 
”jobba och mäta och sätta mål och se om man kommer dit och se hur man gör”. 
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För Helge är balanserat styrkort en komprimerad beskrivning av det som är viktigt för 
att utveckla verksamheten på marginalen. Han upplever att styrkortet fungerar som ett 
dialoginstrument och det är en del av syftet som skrevs när det introducerades och 
infördes i början av 2000-talet.  Han beskriver dialoginstrument med att ”man fäster 
uppmärksamhet på ett antal framskrivna punkter i målform, utan att det varit lätt att 
sätta smarta mål inom det”. Han tycker att det finns mycket mer att göra med det 
balanserade styrkortet om man menar allvar med det. ”Varför dela in i perspektiv om 
inte perspektiven har en samverkan?” frågar han sig. Ivar ser liksom många av de andra 
aktörerna begreppet balanserad styrning som en styrning där det finns med flera olika 
perspektiv, (kund-, utvecklings-, medarbetar- och ekonomiperspektivet), som ska vara i 
balans. Sedan är styrkortet en målstyrningsmodell också säger han. Ivar menar att 
styrkortet bara är en av många modeller och om kommunen inte skulle ha haft 
styrkortet, skulle de ha haft någon annan modell för styrning. Han tycker dock att det är 
viktigt att ha en modell att arbeta utifrån och inte ”hålla på och byta modell hit och dit” 
för att det tar lång tid att vänja sig vid hur det fungerar.  
 

4.2.2 Arbetsprocesser  
Adam berättar att de i år har försökt att styra upp arbetet med styrkortet, och enligt 
honom känns det positivt med bättre struktur och Adam tror även att det kommer att 
kännas ännu bättre nästa år. Tidigare krävdes det att avdelningarna skulle vara med i de 
övergripande målen men att de nu har övergått till att göra aktiviteter som bryter ner 
målen, och att alla ska skicka in aktivitetsplaner för att se att alla mål täcks upp. Adam 
menar också att en del mål som tidigare fanns med i Ks styrkort inte var mål utan de var 
egentligen aktiviteter. Adam berättar att de har system för att mäta kvantitativa mål och 
att dessa är enkla att följa upp men att de andra kvalitativa målen är svåra att mäta och 
bedöma.  
 
Cesar säger att varje avdelning följer upp och kommer fram med egna anpassade förslag 
enligt den nya modellen med målområden. Han tror att effekten av detta arbete kommer 
att synas nästa år eftersom att det enligt Cesar kan ta tid innan effekten av arbetet syns. 
Han tycker att det har varit svårt att använda styrkortet som det ser ut nu. Cesar säger att 
hans avdelning har arbetat aktivt med vad som kan göras av varje mål och att de har 
skapat ett måldokument, där de ser en möjlighet att vara med och påverka, men även 
plocka bort områden som de på avdelningen inte ser någon nytta med att kontrollera, 
tillägger han. Detta måldokument är mest för egen del men det skickas även till 
förvaltningschefen så denne blir medveten om vad de gör, säger Cesar. Han säger att det 
som finns nerskrivet i måldokumentet påverkar avdelningarna och nämner ett exempel, 
att besöka avdelningarna vid ekonomisk uppföljning, så att varje person får möjlighet 
att uttrycka sina önskemål för verksamheten. ”Detta bidrar till att andra blir medvetna 
om målen, även om de inte läser måldokumentet”, säger han.  
 
David berättar om att det finns en ordning när det gäller styrkortet, där förvaltningen ska 
lämna ifrån sig mål på respektive målområde. ”Sedan står det inte uttryckligen i 
dokumentet att vi måste, men det känns som en oskriven lag att vi ska göra det” säger 
han. Om de inte har lämnat ifrån sig mål så har de fått motivera varför, säger David. 
Han säger att han drivs av att få medarbetarna delaktiga och han berättar att de har haft 
”extremt ambitiösa work-shops” med framtagandet av styrkortets mål, men att de nu har 
”tonat ner sig” så att avdelningarna själva får arbeta med målen, han säger att detta har 
gett varierande resultat. Han upplever att strukturen blir annorlunda och att målen inte 
känns lika genomarbetade som tidigare. David betonar att det kan vara så att 
”avdelningarna känner sig mer delaktiga även om jag, (David) inte känner så”.  
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Erik säger att de försöker arbeta gemensamt med styrkortet så att det inte bara är chefen 
som arbetar med det. Han menar att de har en kultur att arbeta tillsammans med detta, 
något som även chefen är noga med. Han betonar att den enskilda anställda måste kunna 
känna att ”jag är en del av det där målet”. När de arbetar med styrkortet tittar de både 
på vad Ks och vad nämnden säger. De ser konkret på vad som står, exempelvis på 
arbetsmiljön och utifrån det tar de fram vad de ska göra och vilken policy de ska ha när 
det gäller varje del. Beroende på hur det ser ut så blir det specifika policys och normer 
säger han. Erik föreslår att styrkortet skulle kunna gälla för nämnden och att det på de 
olika avdelningarna skulle kunna ha aktivitetslistor. Han beskriver att det på 
förvaltningarna finns verksamhetsplaner där vissa förvaltningar har delat upp 
perspektiven från styrkortet och andra har valt att ta med aktiviteter eller mål. Erik anser 
vidare att han påverkas av det balanserade styrkortet och om de arbetar med ett mål så 
jobbar han tydligt mot det målet. 
 
På Filips förvaltning diskuteras styrkortet vid uppföljningstillfällena och vid 
ledningsgruppsmötena kommer det ibland upp förslag till vad som borde tas med i 
styrkortet. Han säger att planeringsförutsättningarna är styrande för verksamheten och 
där står vad som inte får ändras. Utifrån förutsättningarna får varje förvaltning och 
nämnd agera. ”Om man ser utöver, så styr erfarenheter” säger Filip och menar att vissa 
chefer har erfarenheter av vad politiken vill prioritera. ”Det styr också hur allt sätts 
ihop” säger han. Uppifrån kan det bara komma information om vad som ska lämnas in 
och vad det är som styr. Filip säger att regler och policys påverkar hans arbete, speciellt 
om han inte har gjort vissa saker eftersom vissa delar måste göras och följas upp. Han 
menar att om det inte har hunnits med kan han inte skylla på något för då finns det inte 
någon styrning och ledning. Alla måste ta ansvar för sina arbetsuppgifter. Är det 
dessutom ett område som han själv är ansvarig för är det ännu mer styrande för honom. 
Filip säger att det handlar om hur bra det går att bryta ned målen på avdelningsnivå och 
vem som äger målen och momenten. Han tycker att det ska framgå vilken chef som 
ansvarar för målen och han tycker att det är viktigt att det specificeras för att de ska bli 
genomförda. Filip tycker att det finns en svårighet med det ”färgsättningssystem” 
kommunen har när förvaltningarna ska rapportera om de har klarat målen eller inte, och 
det är själva objektivitetsbedömningen som är svår, det kan kännas förargligt att sätta 
rött säger han. Bedömningen beror mycket på hur förvaltningen själva tycker att det gått 
och vissa förvaltningar har höga krav på sig och sätter därför gult när det inte gått som 
de tänkt sig menar han. Svårigheter med bedömningen finns, men om det finns bra 
analyser med underlaget på hur man tänkt, så går det lättare att utföra menar han. Filip 
säger att de får återkoppling inom avdelningen då det hela tiden tas upp på 
mötestillfällena om de har klarat sina delmål eller ej. 
 
Gustav berättar att de på hans förvaltning utgår från nämndens mål och utifrån dessa 
mål plockar de ut vad som passar varje avdelning på förvaltningen och ser vad som går 
att göra för att på bästa sätt, uppnå målen. De sätter också egna mål på avdelningen som 
de tycker behöver göras för att nå nämndens stora mål. Gustav upplever att arbetet med 
målen fungerar bra och de pratar ihop sig på avdelningsmötena och följer upp arbetet.  
 
Helge säger att de diskuterar om styrkortet på förvaltningen men i olika former. Han 
menar att styrkortet i sig själv inte kan innebära stora förändringar, utan man måste göra 
något åt det. Han berättar även att när planeringsprocessen är som mest intensiv arbetar 
de med omvärldsanalys, samverkan av olika slag för att sedan landa i förslag som 
politikerna kan besluta om. Han berättar att processen är kontinuerlig med planering, 
uppföljning, korrigering och utveckling och att de idag har en ”oerhört tidig process”. 
Han säger att det inte finns något enhetligt sätt att sköta processerna med styrkortet på, 
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utan att det är upp till varje förvaltning att ta upp det och själva se värdet av det i 
organisationen. Innan införandet av Ks obligatoriska styrkort gjorde varje förvaltning 
egna styrkort och att nästan alla skulle ha varsitt styrkort, säger Helge. Han säger att han 
påverkas negativt av de regler och policys som finns kring styrkortet, när han ser att 
behovet finns och att ”jag vill verka för att skapa ökad tydlighet kring det här”. Han 
säger att de hittills arbetat med manuella rutiner kring styrkortet men att de nu använder 
Stratsys. När de hade manuella rutiner kan de anpassas godtyckligt menar Helge och 
upplever att denna automatisering skulle ha skett tidigare. Han säger dock att det hade 
kunnat gå att göra utan detta verktyg men det innebär att alla måste enas om hur det ska 
fungera.  
 
Ivar säger att ”det är mitt jobb att hålla mig ajour med vad som står i styrkortet”. Han 
läser Ks styrkort och har det som grund när nämnden tar fram ett styrkort som är i 
samklang med Ks styrkort. Han säger dock att om de inte känner sig berörda av ett visst 
mål lämnar de det och jobbar med de mål de berörs av. Han tycker de har en väl 
fungerande uppföljning och målarbete på hans förvaltning och beskriver att de numera 
jobbar med aktiviteter för att det ska bli enklare. Ivar beskriver att ledningsgruppen 
diskuterar i inledningsskedet och att ”allt det där finns i våra huvuden, hur vi ska 
diskutera och lägga upp jobbet med nämnden”. Han upplever också att de är duktiga på 
att skriva ned vilka regler som gäller. Inför varje mandatperiod, krävs en lång 
introduktionsutbildningsprocess för de politiker som de ska arbeta tillsammans med. De 
har också temadagar för att politikerna ska lära sig den komplexa verksamheten. Sedan 
ska de även känna till hur uppföljning och planering fungerar och han säger att det läggs 
en hel del energi på det, då det byts ut politiker efter valet. Han berättar att de har med 
politikerna, och har flera seminariedagar och även haft en gemensam planering med en 
annan nära förvaltning då de vill samordna vissa delar i målarbetet. Han säger att det 
diskuteras mycket om styrkortet i ledningsgruppen. Han säger vidare att de styrs av Ks 
planeringsförutsättningar och att de har en tidsplan som ska följas. De försöker också 
scanna av allt som påverkar dem och göra en omvärldsanalys och i den ligger hela 
omvärldspåverkan med lagar, riktlinjer och policys säger Ivar. De gör även en 
redovisning i arbetsutskottet där resursbehovet för nästkommande treårsperiod 
diskuteras, som är en konsekvens av omvärldsanalysen menar han. Han upplever 
Stratsys är ett steg framåt i rapporteringsarbetet och han har efterfrågat något liknande 
för han anser att det har varit för mycket manuellt arbete och att informationen har varit 
olika beroende på vem som har sammanställt. Han ger exempel att någon har redovisat i 
ett Excel-ark, någon annan i ett Word-dokument och en tredje kan beskriva ett visst mål 
och menar att det har varit mycket jobb att administrera.  
 

4.2.3 Målområden och perspektiv 
Adam och Bertil och Cesar tycker det är bättre nu än tidigare då de har gått ändrats från 
mål till målområden. Adam säger vidare att han har tyckt att det har varit för styrt och 
att det har varit problem att passa in det i verkligheten och att det inte var syftet. Han 
tycker att vissa av målen är bra och att vissa är mindre bra. ”Det är viktigt att ha en 
förvaltningsledning som vill bedriva ett verksamhetsutvecklande arbete med mål som 
driver verksamheten framåt” säger han och upplever att de inte har haft så bra 
förutsättningar på hans förvaltning. Han berättar att det är enklare att följa upp målen nu 
men att ”det är svårt att kvantifiera allting” och menar att de skulle kunna bli bättre på 
smarta mål. Han säger att så länge det finns i styrkortet ”lever det och det blir någonting 
av det”, men risken är, att när det inte längre finns i styrkortet så bryr ingen sig om det 
längre och menar att man då inte har uppnått rätt saker. Bertil upplever att förvaltningen 
tidigare har arbetar uppifrån och ner, men att de nu är tvärt om. Målformuleringen är 
gjord inom förvaltningen och ska presenteras för nämnden med en förhoppning om att 
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de mätbara målen ska bli mer anpassade till verksamheten säger han. Han tycker att 
funktionen med styrkortet fylls då det fokuseras på ett ”konkret mål som faktiskt blir 
gjort med en viss bestämd aktivitet”. Han tror att det annars kan bli ”tomt prat” och att 
allting rinner ut i sanden. Cesar säger att ”styrkortets mål kan ge styreffekt så det gäller 
att arbeta klokt när man tar fram målen.” Han upplever även att styrkortets mål känns 
relevanta men att det kan vara svåra att följa upp.  
 
David berättar att målområdena är bredare för att det ska vara möjligt att hitta 
utvecklingsområden. Han säger också att det är högt i tak så att idéerna ska kunna flöda 
fritt och tanken är ”att varje avdelning ska kunna anamma många delar inom 
målområdet”. Överlag tycker han att det känns positivt med målområden men att det 
också kan vara svårare att passa ihop det verksamheten. På Davids avdelning kan de 
bidra med kundperspektivet och utvecklingsperspektivet och han upplever att styrkortet 
fungerar bra och att de utvecklas hela tiden. Erik tycker att en del av målen i styrkortet 
är relevanta och att han och hans medarbetare arbetar med styrkortet på deras 
arbetsplatsträffar tillsammans med personalchefen. Han säger att de arbetar med alla 
perspektiv men mest med medarbetarperspektivet. I de övriga perspektiven försöker de 
se vad de kan hjälpa till med för att förvaltningen ska kunna förbättra sig säger han. 
 
Filip tycker det är tydliga och övergripande mål i styrkortet och det blir ännu bättre 
2013 då de har målområden som går att koppla med sin egen nämnds styrkort. Detta är 
gemensamt och alla har likadant, ”det gör att medborgarna ser en tydlig struktur när de 
läser de olika förvaltningarnas mål och perspektiv” säger Filip. Han säger att de inre 
perspektiven är de minsta och medborgarperspektivet är det största perspektivet. 
”Förändringen från mål till målområden innebär att det tidigare var väldigt specifikt 
att alla ska göra det här men nu med målområden ska det tas fram mål som stödjer och 
visa kopplingen till kommunstyrelsens mål” säger Filip. Från början tyckte Gustav att 
det inte kändes som att målen passade dem men nu tycker han att de har förbättrats till 
att passa verksamheten och att de nu är möjliga att genomföra. Han tycker också att det 
känns mer meningsfullt och avslappnat och han känner sig mer motiverad. Helge 
förespråkar också målområden istället för mål. Han berättar att årets styrkort innehåller 
20 mål och att de för nästa år är nere i 15 stycken, men han tycker att 10 målområden 
skulle räcka. Ivar upplever att målen i styrkortet är relevanta och greppbara men att det 
finns många andra saker som inte är mål men som ska göras ändå. 
 

4.2.4 Positivt med balanserat styrkort och balanserad styrning  
”Ett bra styrkort förändrar och förbättrar verksamheten i grunden, åt ett bättre håll” 
säger Adam. Bertil upplever det bra att fokus läggs på saker som nämnden prioriterar. 
David tycker att det är bra att styrkortet tar hänsyn till perspektiven, helheten av 
verksamhetens bredd, den överordnade visionen och styrningen samt att det ska vara en 
hållbar utveckling som ska genomsyra verksamheten. Erik tycker att det är positivt att 
veta ”vart vi är på väg och att vi är på rätt väg”. För Filip är det bra att styrkortet har en 
tydlig struktur. Gustav tycker också att det är bra att de har målen, pratar om dem och 
att de är kopplade till perspektiven och att de genom dem sätter sig ner och styr upp, 
något som annars kanske inte skulle bli gjort menar han. Filip upplever att ”det är bra 
att ha något att sträva efter” och Gustav tycker att det är bra för det ger dem något att 
följa så saker blir gjorda. Helge upplever det är bra att ha ett instrument för kortsiktig 
styrning som de kan enas, och ha en process kring, medan Ivar upplever modellen som 
heltäckande och bra.  
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4.2.5 Svårigheter och förbättringsområden med det balanserade styrkortet 
Det negativa med styrkortet är enligt Adam, att det inte alltid är relevanta mål och att 
det har funnits brister i målformuleringen och i mätbarheten av exempelvis de externa 
målen, så som samhällsnyttan och medborgarperspektivet. Vissa av målen känns 
”pådyvlade” menar han och detta gäller speciellt om målen är för specifika, att de 
viktiga delarna inte kommer med, och han säger att ”ledningen måste vara försiktiga 
med sådana mål”. Risken är att de anställda tappar lusten om det blir för styrt tror Adam 
och konsekvensen kan bli att det inte väljs ut några relevanta verksamhetsmål. Att 
bedriva en effektiv och bra verksamhet handlar inte bara om att vara billig utan att man 
ska göra rätt saker för pengarna, tycker Adam. Han upplever att problematiken ligger i 
den politiska viljan och att sätta ett tillräckligt bra styrkort på övergripande nivå som 
passar hela organisationen. Han säger också att ”ju större och komplexare en 
organisation är desto svårare blir det”.  
 
På ledningsnivå diskuteras det om styrkortet men Adam upplever dock att det finns en 
viss nonchalans och han funderar om det verkligen tas på allvar. Problemet är att 
grundverksamheten kontra styrkorten blir så spetsade och riktade så ”det är en grej vid 
sidan om.” Adam menar dock att detta inte gäller alla mål men att vissa mål i styrkortet 
har haft en sådan tendens. Han säger att ”när man stoppar in ett mål i styrkortet så 
händer det ju också någonting och det krävs en återrapportering”. Han menar att det 
behövs en bättre koppling mellan huvuduppdraget och styrkortets innehåll. Det enda 
sättet att bli bättre, är att de själva vill förändra, att de får vara med och bestämma vad 
de kan göra för att förbättra verksamheten och på vilken sätt det ska utföras menar han. 
Detta får inte helt och hållet styras uppifrån, ”det måste lämnas så öppet att vi blir 
tvingade att själva känna att det här är vår fråga” säger Adam. Han förstår dock om de 
måste bli tvingade i vissa områden och nämner miljöområdet som exempel. Adam säger 
att det är av stor vikt att ha en förvaltningsledning och en högsta chef med en 
entusiastisk ledningsgrupp som brinner för att utveckla verksamheten och klarar av att 
entusiasmera och bryta ner till ett styrkort. Han känner också att de gemensamma målen 
som ska tas fram, göras och återrapporteras inte blir återkopplade. När de har lämnat 
över rapporterna känns det inte som det görs någonting av uppgifterna berättar han. Han 
menar att någon måste ha uppdraget att sammanställa det som förvaltningen gör och 
någon måste ha uppdraget att ge återkoppling. Adam berättar att förvaltningarna har en 
chef men att en kommunchef inte är chef över förvaltningschefen utan politikerna i 
nämnderna är deras chefer. Han känner då att det finns ett problem i kommunen om 
vem som är den samordnande kraften.  
 
Bertil upplever att kärnverksamheten kommer i skymundan då fokus läggs för mycket 
på styrkortet, då det bara är en liten del av verksamheten som hamnar där. Cesar känner 
att det är ”lite svårt att landa i vissa av målen” och upplever att målen behöver komma 
underifrån för att vara väl förankrade i verksamheten. Han nämner även att målen 
ibland är så styrda att de inte går att följa upp och att de blir svåra att mäta om de är 
”luddigt” formulerad och poängterar att målformuleringen är viktig. Han skulle även 
önska mer återkoppling på deras rapporter och han upplever att de bara får det när det 
har varit någon punkt som har varit oklar. David berättar att det han har lärt sig, är att 
målen ska vara ett eller två år men att framgångsfaktorerna kan ta upp till fem år och 
han känner att det är svårt att veta när en framgångsfaktor är uppnådd. David upplever 
det också som ett problem, att de aldrig når fram, när framgångsfaktorn hela tiden byts 
ut. Ett annat problem är att styrkortet känns för stort och ”luddigt” och han frågar sig 
hur de på fem år kan säkerställa framgångsfaktorerna och nämner välfärden som ett 
exempel. Han tycker dock att det är viktigt att det finns mål med verksamheten. 
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Erik upplever att styrkortet ibland bara känns om en pappersprodukt som bara ska 
finnas och som ska bockas av.  Han säger också att det kan vara tufft för de som arbetar 
administrativt med styrkortet men han anser att det är ”ännu svårare för gemene man 
där ute”. Han tycker även att det ”känns lite rörigt ibland, att hoppa mellan åren och 
styrkortsmålen”. Han berättar att de under 2012 har försökt att bryta ner målen, mer 
detaljerat på avdelningsnivå för att se om de har gjort det som var tänkt att göras. Men 
han menar att det snart kommer nya styrkort för år 2013 till 2015 som de ska sätta sig in 
i, samtidigt som de jobbar med årets uppföljning och han säger att han saknar att det 
hänger ihop med föregående år. Erik tycker att det är viktigt att känna sig som en del av 
det hela, att alla jobbar i samma riktning och att var och ens arbetsuppgifter är klara och 
tydliga. Även de ute i verksamheten måste kunna ta det till sig och att det då inte får bli 
för ”abstrakt” och svår nivå på styrkortet, anser han. Erik menar att det inte får bli en 
”hyllvärmare” som får en att fundera om vem som kommer att bry sig om innehållet 
och att det blir något som ”dom där” sysslar med. 
 
Filip tycker att det är negativt att väldigt lite av den dagliga verksamheten syns i 
styrkortet och att målen är lite för svåra. Det finns riktlinjer som säger att målen ska 
vara smarta, mätbara, specifika och realistiska och så är de inte alltid, menar han. Filip 
vet dock att det är svårt att formulera exakta och mätbara mål. Ibland behöver det finnas 
drivande mål och det går inte alltid att säga exakt hur de ska se ut säger han. Enligt 
Gustav är det mycket pappersexercis kring styrkortet och han undrar ibland vad som 
händer med allt de gör. Han tycker inte heller att alla målen i styrkortet är relevanta och 
greppbara. Gustav upplever att det känns lite stort och menar att det kanske passar bättre 
för de verksamheter som är utåtriktade. Han tycker att ingen direkt säger vad som gäller 
och att målen är lite ”luddigt” skrivna.  
 
Enligt Helge är styrkortet svårare än man tror. Han menar att det är lätt att halka in i, 
och att det kan vara lätt att använda beteckningen styrkort för något som inte är annat än 
en målpresentation. Det är också lite så han tycker det fungerar inom Luleå kommun, att 
man inte styr utan att man presenterar. Han säger att de lika gärna kunde säga att de inte 
har några perspektiv. De har haft 26 mål och har nu 15 målområden i fyra perspektiv 
som Helge menar är ”icke korrelerande och icke korresponderande med varandra”. 
Han tycker att de istället kunde välja 15 helt fristående men viktiga saker. Han påpekar 
dock att det kortsiktiga styrningsinstrumentet är viktigt för att få en enhetlighet och att 
grundtanken med styrkortet är att perspektiven är samverkande så det finns en strategisk 
karta. Det innebär att styckevis uppföljning inte är avsikten med styrkortet säger Helge. 
Det ska finnas en process bakom framtagandet, där perspektiven ger effekter på 
varandra och han menar att det inte används så idag när det är ett politiskt styrkort. 
”Politiken har sina ambitioner och dessa ambitioner ger de uttryck för och placerar in i 
styrkortet på något sätt, i någon avvägning och någon omformulering för att motivera 
det” säger Helge. ”Det är substans och inte struktur vi jobbar med” menar han.  
 
Helge tycker att det skulle vara bättre om nämnderna hade styrkort och att enheterna 
hade aktivitetslistor som skulle svara upp till styrkorten. Vissa av målen i styrkortet är 
svåra att greppa och han vill därför ha en konkretisering så att de blir tydligare. ”Tanken 
med målområden är att alla förvaltningar sätter ett mål som blir mer konkretiserat”, 
men han påpekar att det är svårt, ”det är lättare att sätta ambitioner än mål” säger han. 
Helge upplever att eftersom de påbörjar planeringen med styrkortet ett och ett halvt år i 
förväg ger detta vissa svagheter om det blir kraftiga konjunkturförändringar och han 
menar att de har oaktuella mål. Det finns en diskussion om att flytta fram 
beslutsprocessen ett halvår och då kan de få en annan aktualisering, men detta är dock 
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inte bara att göra i en politisk organisation menar han. För att ett politiskt beslut ska 
fattas måste det till beredningar och som snabbast tar ett beslut tre månader säger Helge.  
Ks är ett politiskt uttryck, men Helge menar att man måste fråga sig hur det faktiskt ser 
ut och vad är det medborgarna möter i den dagliga verksamheten. Styrkortet ska 
avspegla den dagliga driften och kunna påverka den. Han upplever att det har hänt 
mycket vad gäller synen på kommuner sedan 2008 och nämner till exempel att det i 
Luleå byggs mycket och att det pratas om ”platsen Luleå”. Han säger att man måste 
tänka på frågan som, ”vad möter man som boende i Luleå?” Han menar att det inte är 
servicen som sådan, utan händer det tillräcklig mycket, finns det boende eller finns det 
ett utbud av affärer som erbjuder tillräckligt mycket. Han frågar sig hur sådant sätts i ett 
styrkort tillsammans med att socialen ska hålla nere tiden i väntan för ett barn som far 
illa. Ganska svårt menar Helge. 
 
Ivar betonar också svårigheten med att få till mätbarheten. Han säger att målen måste 
formuleras så att de blir mätbara och betyder något för verksamheten och de brukar 
prata om smarta mål. Ivar säger vidare att det är lättare att få mätbara mål inom 
medarbetar-, och ekonomi perspektivet men att det är svårare på kund-, och utvecklings 
perspektivet. Han anser dock inte att detta är unikt för balanserat styrkort utan det gäller 
allmänt. En annan nackdel som han nämner är att styrkortet upplevs som teoretisk, 
komplicerad och svårtillgänglig, åtminstone ute på fältet. De försöker säga att de jobbar 
med aktiviteter som styr och de som är längs ut i organisationen ska fundera vad de ska 
göra och inte hur de ska tolka signaler. Ivar beskriver också svårigheten med att de 
skriver planeringsförutsättningarna som gäller för nämnden samtidigt med att 
uppföljningsperioden för år 2011 görs till en verksamhetsberättelse. Allt detta sker 
parallellt med planeringsprocessen för år 2013-2015 berättar han och att de samtidigt 
med detta börjar göra en uppföljning på innevarande år. Det är tre parallella processer 
som pågår samtidigt och han tror att de skulle vinna på att korta ner processerna för att 
få en bättre koncentration på det som händer nu och tre år framöver. Nackdelen med en 
utdragen process är att förutsättningarna kan ändras, regeringen kan komma med nya 
lagar och det kan hinna hända andra saker säger Ivar. Han tror att processen är lång för 
att de ”ekonomiska förutsättningarnas villkor är lite oklara.” Fick han välja skulle han 
vilja lägga planen åt sidan och fokusera på nuet.  
 

4.2.6 Aktörernas upplevelser om perspektiven i styrkortet blir kontrollerade 
Adam Bertil och Cesar upplever att alla perspektiv blir kontrollerade men Adam anser 
att de är olika svåra att kontrollera och Cesar anser att det behövs en bättre uppföljning 
av målen. Adam menar också att ekonomin alltid har varit viktig och att det har funnits 
system och tradition sedan ”Grekernas tid”. Cesar känner också att styrkortet är ett 
måldokument med vad kommunen vill åstadkomma. Han menar att det kunde vara en 
metod att göra målen mer pedagogiska för medborgarna, för att de lättare ska kunna 
förstå och menar att målen ska vara en produkt där medborgarna kan utläsa vad de får 
för sina skattepengar. David tycker inte att alla perspektiv i styrkortet blir kontrollerade. 
Ekonomi blir kontrollerat med köptrohet men utvecklingsperspektivet och 
kundperspektivet känns inte kontrollerat säger han. Filip upplever däremot att alla 
perspektiv blir kontrollerade genom att det finns specifika mål inom varje perspektiv. 
Det enklaste är ekonomi- och medarbetarperspektivet men han är osäker på om 
utvecklingsperspektivet blir kontrollerat. Ivar upplever också att alla perspektiv blir 
kontrollerade, antingen i internkontrollplanen eller i styrkortet. Han tycker att 
kundperspektivet får för lite fokus för han upplever att det är viktigt att kunden är nöjd. 
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4.2.7 Aktörernas möjlighet att påverka det balanserade styrkortet 
Adam anser sig kunna påverka innehållet i styrkortet och menar att alla i 
ledningsgruppen har mycket att säga till om. Bertil anser att det är politikerna som sätter 
målen och att tjänstemännen kan påverka, men han säger att han inte alltid vågar säga 
sina åsikter. Cesar anser sig också kunna påverka styrkortet och menar att ”det är viktigt 
att lyfta fram sin syn”. David upplever att han kan påverka medarbetar-, utvecklings- 
och ekonomiperspektivet, men att de ute i verksamheten har den bästa kunskapen och 
den största möjligheten att påverka kundperspektivet. Erik upplever att han kan påverka 
innehållet i styrkortet mer än vad han kan påverka internkontrollen. Filip känner sig 
också delaktig i arbetet med styrkortet och han berättar att ledningsgruppen på hans 
förvaltning arbetar och åker iväg på planeringsdagar då alla är förberedda med viktiga 
frågor och önskemål från sina respektive avdelningar. På så sätt har avdelningarna 
också möjlighet att påverka säger han men poängterar att det är politiken som beslutar 
om styrkorten och inte tjänstemännen.  
 
Gustav säger att han känner sig delaktig i styrkortet och att han på sin avdelning kan 
tillföra till arbetet och påverka innehållet. Han berättar att de på kansliets nivå kan 
diskutera vad de kan göra och hur de jobbade förra året, om det fungerade bra eller 
mindre bra och om det måste följas upp. Helge anser sig helt och hållet delaktig i arbetet 
med styrkortet och att han kan påverka en hel del, speciellt på utvecklingsperspektivet. 
Han säger att han kan styrkortet nästan utantill och att han brukar titta och jämföra flera 
år tillbaka så att de kan följa utvecklingen. Det är viktigt att se vad de har haft och vad 
som hände med det, och att ”först då kan de se om de står i ett nyläge eller ett nuläge.” 
Han upplever dock att styrkortet har haft en positiv utveckling. Ivar säger att vissa delar 
i styrkortet är politikerområden som han inte kan påverka så mycket och nämner kund-, 
och utvecklings perspektivet. De som är mer tjänstemannavinklat är ekonomi-, och 
medarbetar perspektivet enligt Ivar men han säger att det i slutändan är politikerna som 
bestämmer. Han säger dock att de har möjlighet att lägga fram förslag så får de se om 
politikerna tycker att det är okej.  
 

4.2.8 Belöning och bestraffning 
Adam berättar att han känner sig stolt när förvaltningen når upp till målen och att det är 
belöning för honom. Bertil och Cesar och Gustav säger att det inte sker någon särskild 
belöning eller bestraffning förutom viss uppmuntran om målen nås. David säger att de 
brukar ge beröm om någon är duktig och att han brukar ge ”bannor” om det är någon 
som inte följer upp i tid. Erik säger att de inte heller får någon belöning eller 
bestraffning om de når målen eller inte annat än att de blir glada om det blir ”grönt”, 
blir det rött däremot försöker de ta reda på varför och förbättra. Han säger målet kanske 
har satts för högt. Filip säger att de inte blir belönade och att de kan vara lite dåliga på 
att ge varandra feedback. ”Vid uppföljningstillfället säger chefen att vi gjort ett bra jobb 
om vi har många mål som fått grön färg” säger han men han säger att de inte heller blir 
bestraffade om de inte når upp till målen.  
 
Helge tycker det är synd att de anställda inte blir belönade eller bestraffade om 
förvaltningen uppnår målen. Han tycker att, då det är en offentlig verksamhet så borde 
det finnas en ”miniminivå” och att ”våga ta ett beslut när något inte är så bra som det 
minst måste vara”. Han säger att detta kan innebära att personer ska befrias från sina 
uppdrag men betonar dock att människor givetvis måste få en andra och eventuellt en 
tredje chans, men att man måste kunna prata om det. Det måste finnas en medvetenhet 
och frågar sig ”att om man aldrig tar diskussionen och berör problemet, hur ska vi då 
veta om vi är bra eller dåliga?” Ivar säger att han och hans medarbetare inte blir 
belönade om förvaltningen når de mål som finns i styrkortet och menar att det inte 
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fungerar så i en kommun. De kan dock ibland få en ”klapp på axeln” berättar han. 
Vidare säger han att det de inte heller blir bestraffade om förvaltningen inte når upp till 
målen, men att det definitivt kan komma kritik. 
 

4.3 Intern kontroll 
Vi har sammanställt aktörernas syn på den interna kontrollen i olika kategorier nedan, 
för att lättare få en samlad bild och en ökad förståelse för hur kommunaktörerna 
upplever och ser på intern kontroll. Kategorierna handlar om aktörernas syn på intern 
kontroll, arbetsprocesser, kontrollområden, positivt med intern kontroll, hur aktörerna 
påverkas och kan påverka den interna kontrollen samt belöning och bestraffning. 
 

4.3.1 Aktörernas syn på intern kontroll 
Adams uppfattning om intern kontroll är att ”kontrollera att man gör det som man ska 
göra i sin verksamhet”. Han säger att den intern kontroll de pratar om i kommunen är 
det ”metodiska sättet att se till att saker blir utfört”. Han upplever att intern kontroll i 
stort är en ekonomfråga och att det också bedrivs från det hållet och att det finns ett stort 
intresse från verksamheten att komma åt onödiga resursslöserier. Adam tänker sig att 
det fungerar på olika sätt inom kommunen och att förvaltningarna generellt behöver ”få 
sig en spark” men han tycker ändå att Luleå kommun sköter internkontrollarbetet 
överlag bra.  
 
Bertil ser intern kontroll som något som nämnden bedriver för att se att förvaltningen 
arbetar på ett effektivt sätt och gör det de är åsidosatta att göra samt att de följer det 
regelverk som styr verksamheten. Han säger att det är många som tror att intern kontroll 
är till för att kontrollera hur de anställda inom kommunen sköter sig, men Bertil menar 
att det är felaktigt. Han säger att känslan kan finnas att de är bra på vissa saker inom 
förvaltningen och att detta kan bli bekräftat via den interna kontrollen. För Cesar är 
intern kontroll att ”se till att vi gör rätt och att säkra att vi jobbar på rätt sätt så att inte 
några stora misstag sker och att vi har goda rutiner”. David säger att ”intern kontroll 
är ett sätt för oss att säkerställa att vi faktiskt gör rätt saker, att vi gör rätt enligt 
lagstiftning och att vi säkerställer att vi utför det uppdrag vi har”. Han menar att det är 
den yttersta kontrollfunktionen som politikerna har ansvar för och han ser intern 
kontroll som ett kvalitetsverktyg för att säkerställa kvalitén.  
 
Eriks uppfattning av intern kontroll är att, ”jag tänker på att det kontrolleras att vi gör 
det vi ska”. Han anser att det har varit bra och vettiga saker som har kontrollerats och 
han upplever att internkontrollen fungerar bra i kommunen. Erik tycker att vissa av 
kontrollmomenten har varit relevanta, dock inte alla. Han tycker att intern kontroll är 
positivt både för medarbetarna och medborgarna, kommunen kontrollerar därigenom att 
kommunen gör vad de ska göra. Filip ser intern kontroll som en del av styrningen. Han 
tänker att styrning är som ”pallens tre ben, där benen är planering, uppföljning och 
kontroll”. Det handlar om att hitta ständiga förbättringsområden och kvalitet säger han. 
Han skulle vilja att intern kontroll fanns med som en stående punkt i ledningsgruppen 
men säger att det inte är så idag. 
 
Intern kontroll är för Gustav ett sätt att kontrollera och följa upp om arbetet blev som de 
tänkt sig och att verksamheten fungerar. Han säger att det är viktigt med intern kontroll 
då kommunen är en så stor organisation men menar att det kanske finns andra sätt 
också. För Helge är intern kontroll den ”egna kontrollen” som innebär att ha koll på den 
verksamhet och det uppdrag som de bedriver. ”Det handlar om att ha självkännedom” 
säger Helge. Ivar ser det som att begreppet intern kontroll har blivit mer omfattande de 
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senaste tio åren och upplever att det är viktigt att ha ett system för att kontrollera 
säkerheten i organisationens rutiner. Ivar ger några exempel på varför intern kontroll är 
viktigt: för att pengarna i kommunen ska används på ett korrekt sätt, att kommunen 
följer upp verksamheten och att det finns säkerhet i den ekonomiska redovisningen. Han 
ser det som ett övergripande kontrollsystem för allt i kommunen där delårsrapporter, 
bokslut och planering ingår så att den balanserade styrningen är en del under den interna 
kontrollen. 
 

4.3.2 Arbetsprocesser 
Adam säger att varje avdelningschef får besluta vilka kontrollområden de tycker är 
viktiga och sen betygsätts dessa efter risk- och väsentlighetsanalysen. Han säger att de 
försöker sprida kontrollområdena så att de avdelningschefer som får hantera områdena 
blir engagerade och intresserade. Han säger vidare att alla processer ska kartläggas 
enligt COSO-modellen men de gör inte det på hans förvaltning. Ibland har 
avdelningscheferna bestämt sig för en sak, men de har inte satt det i sammanhanget av 
intern kontroll säger Adam. De diskuterar inte speciellt mycket om intern kontroll på 
deras förvaltning, ”vi har inte den kulturen” säger Adam. Han tycker det är synd och 
han får uppslag från sin egen grupp men han känner ibland att han tvingar dem lite.  
 
Bertil säger att ”när vi dokumenterar allt vi gör, är det ett initiativ för att samla allt om 
den interna kontrollen på ett ställe för att ha kontroll och kunna följa vad vi gör.” Han 
ser även reglementet för intern kontroll som ”Bibeln” som de tittar i och styrs av. Bertil 
berättar att de även blir granskade av revisorer för att se att förvaltningen gör rätt saker 
och att det görs på rätt sätt. Cesar tycker det är bra med uppföljningen med 
delårsrapporter för det blir en hållpunkt att rätta sig efter, och han tror att det annars 
skulle vara lätt att det inte skulle ske någon intern kontroll. Han berättar att de vanligtvis 
jobbar i grupp med de gemensamma målen och då till största del i ledningsgruppen för 
att nå ut till avdelningarna.  
 
David berättar att de kopplar den interna kontrollen till kartlagda processer. Han 
beskriver att de reviderar och tittar på vad de har för förbättringsåtgärder i processerna 
och kopplar det till att göra en risk- och väsentlighetsanalys för de förbättringsområden 
de har valt att titta på. David säger att detta görs för att säkerställa att arbetsprocesserna 
som används, följer lagstiftningen. Han poängterar dock att det är ledningsgruppen som 
ytterst beslutar om vad som ska föras fram till politiken. Erik menar att det blir tydligt 
att se vad som är gjort eller inte gjort med intern kontroll och säger att om det inte fanns 
kontroller, skulle saker lätt gömmas bort, för att kontrollarbetet inte prioriterades. Han 
tycker det är viktigt att plocka fram bitar som är viktiga att kontrollera, följa upp 
resultaten och se till att saker blir genomförda. Han säger att de har diskuterat nya 
arbetssätt för genomförande av vissa kontrollmoment men att det ibland kan kännas 
svårt när verksamheten i kommunen är utspridd men ändå ska samverka. Erik säger att 
de ibland får återkoppling av de inlämnade rapporterna men att de oftast går vidare till 
nästa arbetsuppgift som ska utföras och att uppföljning inte sker.   
 
Filip upplever att intern kontroll fungerar bra på ett visst plan inom Luleå kommun men 
att det inte fungerar ute i verksamheterna. Han önskar att intern kontroll sågs som 
ständiga förbättringar där egenkontroll leder till diskussioner om hur processen fungerar 
och var det finns brister och förbättringsområden. Han menar att även om det inte pratas 
i termer om intern kontroll så finns ”tänket” och att enheterna försöker förbättra sina 
processer, även om de inte benämner det som intern kontroll. Han säger att det gäller att 
få folk att förstå vad som menas med intern kontroll. Filip säger att de har övergripande 
mål för förvaltningarna och att anställda från alla kommunens förvaltningar träffas fyra 
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gånger per år för att diskutera intern kontroll. De har även diskussionsforum om varje 
kontrollområde där de kan tipsa varandra på arbetssätt och berätta hur de arbetar på 
förvaltningarna.  
 
Gustav berättar att ledningsgruppen informerar om vad som gäller för den interna 
kontrollen, och att de på hans avdelning pratar om målen och sätter upp delmål samt 
bestämmer vem som ska vara ansvarig för målen. Helge berättar att Luleå kommun har 
en stark tradition vad gäller en decentraliserad organisation och att kommunstyrelsen 
har stor tilltro till facknämnderna. Ks får in rapporten och det görs en tolkning av 
resultatet i rapporten, men Ks skickar inte ut några kontrollanter eller frågar efter någon 
avvikelserapportering eller vad som hände säger Helge. Ivar upplever att det på senaste 
åren har skett en uppryckning på intern kontroll inom kommunen och han upplever att 
den nu fungerar ganska bra, men poängterar att ”allt kan bli bättre”.  
 

4.3.3 Kontrollområden 
Bertil tycker att kontrollområdena känns relevanta och att det måste läggas ner tid på 
mätområdet då det dagliga arbetet påverkas av vad som mäts. Cesar tycker också att 
kontrollmomenten är relevanta och han tycker att det är viktigt att flera personer i 
organisationen hjälps åt att identifiera kontrollområden och nämner han att han gärna 
ser andra personer med annan synvinkel än vad traditionella ekonomer har. Han 
förklarar det med att ekonomer har en tendens att fokusera på siffror och att det inte 
alltid är det mest kreativa sättet att hitta nya kontrollområden. David berättar att, 
förutom de gemensamma kontrollområdena så har nästan alla avdelningar på hans 
förvaltning ett kontrollområde. Han tycker att deras kontrollmoment är relevanta och att 
de blir mer och mer relevanta för varje år för att de kommer från ”verkstaden” men han 
menar att även Ks mål blir mer relevanta med tiden. Med ”verkstaden” menar Erik 
verksamheten. Erik anser att det har varit bra och vettiga saker som kontrollerats och 
upplever att intern kontroll fungerar bra i kommunen och att vissa av kontrollmomenten 
har varit relevanta. Eriks förvaltning har inte tagit fram några egna kontrollområden 
ännu, men han säger att de ska starta upp ett sådant initiativ. 
 
Filip tycker att kontrollmomenten är relevanta, sett ur ett helhetsperspektiv över 
förvaltningarna, men vet att det finns förvaltningar som tycker att momenten är 
irrelevanta och därför inte lägger samma vikt vid att utföra dessa. Det är viktigt att alla 
förvaltningar har egna områden som känns relevanta och inspirerar dem för det kan vara 
svårt att hitta gemensamma mål anser Filip. Han berättar att det finns ett intresse kring 
intern kontroll och att de brukar ta egna initiativ till detta på hans förvaltning. Gustav 
tycker att de kontrollmoment som de har nu, känns bra. Han säger att det händer att 
förvaltningen tar egna initiativ till intern kontroll och han upplever att de kontroller som 
görs även följs upp. Han upplever att avdelningen han jobbar på får en bra 
återrapportering och han är nöjd med den del av kontrollen som han är delaktig i. Helge 
vill att kontrollområdena ska bli spetsigare och inte så förutsägbara för det faller tillbaka 
vid den uppföljning de gör. Han menar att det ska vara lite text och klara siffror mot hur 
det är idag då det är mycket textbaserat och att de fortfarande är i ett lärande skede. Ivar 
upplever också att kontrollmomenten är relevanta.  
 

4.3.4 Positivt med intern kontroll 
Adam tycker en fördel med intern kontroll är att ”det finns en känsla av att allt går mot 
att det blir mer ordning och reda och kanske lite mer centralisering i systemen”. Han 
tycker att intern kontroll är ”superbra” och att man kan utvecklas med intern kontroll. 
Bertil upplever också intern kontroll som bra och att fler av de anställda i kommunen 
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blir medvetna om vad intern kontroll är, då det görs översyner och han ser ”jättestora” 
möjligheter med internkontrollen i kommunen. Han menar att det är ett bra sätt att 
fokusera på vissa saker och han känner att de förbättrar sig hela tiden. Cesar anser att 
det finns möjligheter med den interna kontrollen och att det är ett bra verktyg och 
hjälpmedel för att få fungerande rutiner. David upplever att intern kontroll inom 
kommunen fungerar bättre än vad det har gjort tidigare och tänker då i första hand på 
arbetet med att ta fram Ks kontrollområden, det har blivit bättre då det inte längre bara 
är ekonomer som tänker till, säger han. Filip säger också att det finns stora möjligheter 
med intern kontroll, där styrkortet är det övergripande, ”med stora målområden och 
luddiga saker” och den interna kontrollen blir ett sätt att kontrollera exakta saker. 
 
Enligt Helge har kommunens interna kontroll obegränsade möjligheter, det gäller att 
bestämma sig och våga se intern kontroll som ett instrument som verkar på marginalen 
och kan verka som ett tidigt varningssystem. Helge pratar även om ”kontinuitet som ska 
genomsyra allt” och menar att de har händelser som sker under ständig bevakning. Han 
menar att ”intern kontroll inte kan tänka själv utan att den måste användas”. Ivar 
upplever att möjligheterna med kommunens interna kontroll är att de på ett organiserat 
sätt testar de rutiner som finns och alla system de har. Han säger att de har gått igenom 
de mest väsentliga uppföljnings- och kontrollrutiner som finns i en kommun genom 
åren och att rutinerna börjat bli heltäckande och att de då kan börja om från början igen. 
 

4.3.5 Svårigheter och förbättringsområden med intern kontroll 
Adam tycker att risken med intern kontroll, är att man är ”rädd” för den. En del 
anställda kan känna sig kontrollerade och se det som ett hot, istället för en möjlighet att 
utvecklas säger han. Adam menar att ju mer kommunen jobbar med intern kontroll 
desto naturligare blir det. Han säger dock att ”man måste förstå hur viktigt det är”. Han 
säger ” ska jag vara ärlig så, kommunen är en mycket stor apparat. Förr i tiden var det 
mer centraliserat, där någon satt och bestämde hur det skulle vara. Sen gick det inte 
när storleken ökade och då decentraliserades verksamheten och samtidigt tappade man 
kontrollen över den”. Han berättar att det inte var någon som efterfrågade kontroll, och 
att det nu drivs åt andra hållet, att intern kontroll blir en naturlig del, tror Adam. Han 
tycker inte att intern kontroll ska vara kommunledningens instrument, det ska vara ett 
instrument för alla nivåer i verksamheten. Han tror däremot inte att de klarar av att göra 
”optimalt relevanta kontrollmål” för att det skulle krävas att man lyckades engagera alla 
chefer så de ser intern kontroll som en viktig del i sin styrning. Adam tycker också att 
den riktigt intressanta internkontrollen ligger på verksamhetsnivå. Ett annat problem 
som Adam upplever är att de aldrig får veta något och att de inte får någon återkoppling 
av internkontrollrapporteringen.  
 
Bertil tycker att Ks är bra på att samla in data men skulle önska en genomgång av 
förvaltningarnas resultat och skulle uppskatta en uppföljning och någon form av 
återkoppling istället för att få en rapport att läsa. Svårigheterna är när kontrollmålen tas 
fram berättar han, och menar att det ibland är väldigt svårt att hitta sätt att mäta och 
betonar att ”det måste gå att mäta målen”. Bertil tycker även att det är bra att jämföra 
med andra kommuner och avdelningar för att säkerställa att de arbetar rätt och effektivt, 
se trender och utveckling samt om de därigenom kan hitta förbättringsområden. Cesar 
upplever ett problem med att avdelningarna inte tar till sig och förankrar vikten av 
intern kontroll och menar att förändringar syns där verksamheten är. Han säger att 
förvaltningen måste få kontinuitet i rutinerna och nämner att det i fakturahanteringen 
från 2011 fortfarande finns försenade betalningar och obetalda fakturor. Han berättar att 
detta kontrollområde har fortsatt från föregående år och säger att han fortfarande inte 
tror att alla har förstått vikten med att betalning ska ske i tid.  
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”De problem som finns med intern kontroll beror mestadels på politikernivån”, säger 
David och nämner att det hela tiden kommer nya politiker då det är val vart fjärde år. 
Han säger att politikerna måste utbildas för de har många gånger inte någon aning om 
vad intern kontroll är och menar att de ibland inte vet att det är deras ansvarsområde att 
säkerställa internkontrollen. Han nämner ett exempel då revisorerna har frågat så har det 
hänt att politikerna svarat att kommunen inte har någon intern kontroll. David vill därför 
ha en kommungemensam utbildning för politikerna om reglementet för intern kontroll. 
Enligt Erik är svårigheten med intern kontroll, att det blir något bra och vettigt av det 
hela. Det är viktigt att det följs upp och kontrolleras på ett bra sätt och att det ges 
resurser där det behövs säger han. Erik tycker att en likriktning inom kommunen blir en 
trygghet och att det inte ska spela någon roll vilken förvaltning man arbetar på utan att 
alla ska sträva efter så små skillnader som möjligt. Enligt Filip beror problemen med 
kommunens internkontroll på att det finns för många mål och nämner, verksamhetsmål, 
styrkortsmål, nämndernas mål, Ks mål och sedan ska intern kontroll in i det hela. Detta 
gör att det blir svårt att veta i vilket sammanhang delarna kommer in, och att det 
behöver förtydligas vad som är intern kontroll. Han menar att alla har sin tolkning och 
jobbar med det, på sitt sätt. Vissa förvaltningar har intern kontroll som en stående punkt 
på ledningsgruppens agenda och andra har den bara i form av en mall i en delårsrapport 
säger Filip. Gustav säger att en svårighet med intern kontroll är att fråga sina 
medarbetare om varför de inte sköter sina arbetsuppgifter på rätt sätt, exempelvis att 
behöva fråga varför de inte handlar av rätt leverantör.  
 
Det finns ”mycket, mycket, mycket kvar att göra” säger Helge och syftar på intern 
kontroll. Det görs en del men han menar att kommunen ändå befinner sig i ett tidigt 
stadie och benämner det som ”kryparstadiet.” Han har en teori om intern kontroll som 
han beskriver med att ”det tar fem år av att arbeta med något för att kunna säga att vi 
verkligen har bestämt oss för att göra det här, sen tar det fem år för att komma till ett 
nolläge.” Han menar att nolläget för intern kontroll får de räkna med ungefär om fem år. 
Han poängterar även att de inte har mål inom intern kontroll utan områden, och säger att 
mål är att gå från ett läge till ett annat medan intern kontroll ska säkerställa vad de har 
bestämt sig för och att de ska klara av att behålla det på den nivån. Han menar dock att 
det skulle gå att sätta in mål för att förbättra intern kontroll. Helge säger vidare att det 
måste finnas stort mod när något ska utvecklas och de måste våga se sina svaga sidor. 
Helge säger att man måste ”våga ifrågasätta och våga kräva tidiga signaler och 
avvikelserapporteringar och faktiskt se att ständiga förbättringar handlar om att göra 
något åt saker och ting innan det har hänt”. Han berättar att policyframtagande är en 
separat del, där etiska riktlinjer är en utgångspunkt. Det är nödvändigt och viktigt med 
ett samspel mellan policys, riktlinjer, regler och upprättandet av intern kontroll tycker 
Helge. Han menar också att det finns ett stort lärande i att agera och använda intern 
kontroll och att hantera och utveckla den styrande dokumentationen och säger att de 
ännu inte är framme, även om de försöker.  
 
Ivar ser inte några problem med kommunens internkontroll, utan tycker att det är bra att 
de har planen och uppföljningen och en risk-och väsentlighetsanalys i botten, som 
borgar för att de håller sig till det som är viktigt. Om de inte skulle ha haft detta skulle 
det finnas en risk att de skulle fokusera på något oväsentligt, säger han. Ivar nämner att 
det är de samlade erfarenheterna som finns hos tjänstemännen, och att de kan bedöma 
vad som är väsentligt och vad som är stora risker när de arbetar med intern kontroll.  
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4.3.6 Hur aktörerna påverkas av intern kontroll, brister i kontrollområden och 
intern kontroll som brottsbekämpning 
Adam säger att hans dagliga arbete inte påverkas av faktumet att han vet vad som 
kommer att kontrolleras och upplever inte att han blir kontrollerad eller att han ”får på 
skallen” om något är fel. Han säger att de kontrollerar ett område och kan därigenom 
göra området ännu bättre, men att ”det är en svår nöt att knäcka.” Han tycker inte att 
någon ska behöva känna sig kontrollerad av intern kontroll och tillägger att alla 
ekonomer blir kontrollerade av revisorer och att det är en del av deras yrkesroll. Han 
berättar att de har olika kontrollmoment och att han ibland har svårt att bedöma om det 
finns brister. Han tar förgivet att kontrollerna är ordentligt gjorda, men att målen ibland 
kan vara ”luddigt” formulerade och då blir det svårt att veta om alla kontrollerar samma 
saker, säger Adam. Han menar att det absolut går att ändra rutiner om det finns brister 
och nämner diarieföringen som ett exempel där de har ändrat hela deras postgång. Han 
säger vidare att det inte har haft så många internkontrollområden som har varit av den 
arten att bedrägerier kan upptäckas men han säger att om det hände skulle det nog tas 
upp i ledningsgruppen och att det skulle dras vidare om det går att bevisa hur och vem 
det är. Han upplever inte direkt att han kan lita på sina kollegor bättre i och med intern 
kontroll, kontroller finns redan inbyggda i systemet och han behöver därför inte intern 
kontroll för att känna sig trygg med kollegorna.  
 
Bertil känner sig inte kontrollerad av intern kontroll och kan inte heller lita bättre på 
kollegor med intern kontroll. Han säger att om det finns misstankar om brott gör de en 
polisanmälan om misstanken är stark. Han berättar att han tar ut rapporter med jämna 
mellanrum och konfronterar de som inte agerar och skriver ner vilka rutiner som gäller. 
Bertil säger att de aktivt arbetar med rutinuppföljning även om det inte rapporteras, de 
ansvariga cheferna pratar varje vecka ihop sig. Om brister hittas i internkontrollen 
skrivs förslag till förbättringsåtgärder i delårsrapporten och åtgärder tas fram löpande 
under året. Bertil ger exempel på åtgärder, att rutiner förändras och att 
rutinbeskrivningen skrivs om. Cesar känner sig inte kontrollerad av intern kontroll utan 
tycker det är viktigt att rutinerna sköts på rätt sätt. Han litar på sina kollegor även utan 
intern kontroll men han litar på att rutinerna sköts bättre med kontrollen, och på så sätt 
känner han sig tryggare då alla blir mer upplysta. Han säger att han blir mer medveten 
om han vet vad som kontrolleras. Han menar att tanken är, att rutinerna ska bli 
självgående efter att ett mätområde har slutat kontrolleras och att det blir förändringar i 
rutiner på sikt, om ett område har mäts under en period. Om det finns brottsmisstankar 
tas det med personen på en gång och sedan säkrar de rutiner så det inte ska kunna hända 
igen, säger Cesar. David känner sig inte kontrollerad av intern kontroll och tycker inte 
heller att tilliten till kollegorna påverkas av intern kontroll. Alla har en del i att 
internkontrollplanen följs upp och att alla gör vad de förväntas att göra, säger han. 
David säger att alla förvaltningar kan utsättas för brott, men menar att mängderna inte 
finns på hans förvaltning. David har svårt att se att pengar ska svindlas just på hans 
förvaltning. David säger att han kan påverkas om han vet vad som mäts. David upplever 
att intern kontroll är en fråga ”som verksamheten äger- eftersom de kan verksamheten, 
och det är där som bristerna kan upptäckas”. Om det finns brister i kontrollmomenten 
föreslås åtgärder som kan hamna i nästa års internkontrollplan så de säkerställer att 
åtgärden blir genomförd. Erik känner sig inte kontrollerad av intern kontroll och litar på 
sina medarbetare även utan intern kontroll. Han berättar att de har en handlingsplan och 
rutiner om de misstänker brott på arbetsplatsen och att de förändrar rutiner som en följd 
av intern kontroll.  
 
Filip känner sig inte kontrollerad med intern kontroll, utan ser den som ett stöd. Han 
betonar att de ska vara effektiva då de jobbar med skattemedel och att de måste tåla att 
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ifrågasättas, ”det går inte att ta det personligt”, säger han. Han vet dock att en del har 
upplevt att de har kontrolleras och nämner ett exempel med stämpling av tidkort vid 
arbetsdagens start och slut. Syftet var att kontrollera att de anställda hade rätt avtal och 
att det fungerade på rätt sätt men vissa tog detta personligt berättar han. Han menar att  
när ett kontrollområde väljs ut måste man tänka sig noga för så att det inte tolkas som en 
personlig kontroll. Kommunen ska bara göra kontroller som de får ut något av, menar 
Filip. Han säger att hans dagliga arbete kan förändras då han vet vad som kommer att 
kontrolleras då de ibland har ”tävlat” mellan avdelningarna om vem som är bäst. Om de 
finner brister i internkontrollen tar de hand om frågan och reder ut vem som äger 
ansvaret. Filip tycker att det centrala kansliet ska ta tag i åtgärderna och styra upp om 
kontrollerna visar att verksamhetsarbetet inte fungerar. Han säger att det kan bli ändrade 
rutiner i och med intern kontroll. Om det finns misstankar om brott försöker de ändra 
rutinerna så att risken för brott ska minskas men han menar att om någon vill göra 
medvetna brott så är inte intern kontroll ett system som förhindrar detta. Intern kontroll 
är mer till för att förhindra att det sker ”slumpmässigt galna saker.” Filip brukar likna 
intern kontroll med ett ”fisknät” och menar att i nätet ska de stora fiskarna fastna men 
det kommer alltid att läcka igenom småfiskar. Gustav känner sig inte kontrollerad av 
intern kontroll och han litar inte heller bättre på kollegorna med kontrollen. Om han får 
veta att det finns brister i kontrollmomenten så pratar han om det och skapar 
diskussioner på förvaltningen. Gustav säger att det kan bli förändringar med intern 
kontroll och han tycker inte att hans dagliga arbete förändras om han vet vad som 
kommer att kontrolleras.  
 
Helge säger att han inte känner sig kontrollerad av intern kontroll och att han trivs bra i 
en organisation som förstår hur intern kontroll ska användas. Han menar att arbetet inte 
bara handlar om kontroll, utan även medvetenhet. Han är medveten om att många 
upplever intern kontroll som trist och tråkigt, att det är ett ”hotande” ord, och att ingen 
egentligen vill bli kontrollerad. Han upplever inte den interna kontrollen på det negativa 
sättet och Helge tror att de allra flesta vill att det ska vara förutsägbart med en känsla av 
sammanhang, något som Helge säger är svårt att åstadkomma. Helge upplever inte att 
det blir några stora förändringar i rutiner i och med intern kontroll. Han säger dock att 
förändring i rutiner kan ske och ger exempel på att om de på hans förvaltning ser att 
något inte fungerar så kan extra fokus läggas på det problemet. Han säger att det då kan 
hända att man tillsätter eller omfördelar någon resurs ute på det lokala planet, ute i 
verksamheten, och han påpekar att det är ett väldigt stort självstyrelseområde. Helge 
upplever inte att han påverkas i sitt dagliga arbete av faktumet att han vet vad som 
kommer att kontrolleras. Han säger att om det finns brister i kontrollmomenten så vidtas 
förhoppningsvis åtgärder ganska omgående. Ju ”mjukare formulerat ett kontrollområde 
är, desto svårare är det att se det som akut” säger han. Han berättar också att det finns 
mycket tradition kring ekonomiska och finansiella områden och att avvikelser upptäcks 
snabbt kring detta för att det är ett inarbetat tankesätt. Om de upptäcker brott med intern 
kontroll beror det på allvarsgraden vad de vidtar för åtgärder. Han menar dock att 
internkontrollområdena inte är av den graden att den främst syftar till att upptäcka brott. 
Han säger att det inte är brottsligt att avvika från kontrollen men att det inte innebär att 
det inte finns risk för att brott ska ske. Att identifiera områden där det kan begås brott av 
allvarlig karaktär är ett steg i den riktning som Helge tycker att kommunen bör gå, 
oavsett om det är ekonomiska brott eller andra brott. Han menar att ingen vill att något 
allvarligt ska hända så då tycker han att det känns som man ”skriver fan på väggen” och 
han menar att har de tagit upp ämnet så har de kanske också sagt att det finns. Helge 
säger att de främst ska tänka på att kontrollerna finns för att hjälpa människor att inte 
begå brott, att ingen ska förledas till något som kan få tråkiga följder. En bra och 
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välutvecklad modell för intern kontroll minskar förekomsten av brott och han menar att 
”i den bästa av världar upptäcks brottet i samma stund som det sker”.  
 
Ivar känner sig kontrollerad med intern kontroll men säger att det inte är något som stör 
honom. Han menar att det är fullt naturligt att saker och ting kontrolleras och följs upp 
och säger att det är så det ska vara. Han säger vidare att han har ett bra förtroende för 
sina medarbetare och att han inte litar bättre på dem i och med intern kontroll utan han 
litar på dem i alla fall. Om han påverkas i sitt arbete beror på vad som kontrolleras, 
menar Ivar. Om det handlar om den insats som han själv tillför, så tycker han att tanken 
finns hela tiden med i bakhuvudet. Om något brister i kontrollmomenten görs en 
åtgärdsplan och rutiner kan förändras om de anser att rutinerna inte var bra Det kan vara 
så att rutinen är bra men att den inte tillämpades på rätt sätt och då kan det handla om att 
de måste utbilda personalen säger han. Finns misstankar om brott beror det på vilken 
misstankegrad det är, han berättar att de gör en polisanmälan vid stöld och att polisen då 
gör en utredning. 
 

4.3.7 Möjligheter att påverka intern kontroll 
Adam, Bertil, Cesar, David, Filip, Helge och Ivar upplever alla att de har möjlighet att 
påverka de kommungemensamma kontrollområdena i den interna kontrollen. Adam 
menar att internkontrollarbetet, efter en tids arbete, blir självgående, att man påverkas 
indirekt och att man blir bättre och bättre med tiden på att utföra kontrollerna. Bertil 
känner att han kan påverka det som ska mätas då han sitter med i ledningsgruppen och 
att han där kan ge förslag på mätområden. David säger att de har intern kontroll som en 
fast punkt på ledningsagendan och att det tas upp varje gång förvaltningen har möte.  
 
Filip anser sig kunna påverka den interna kontrollen mycket då han är utvecklare, men 
menar att även de som arbetar med planering och utvecklingsfrågor upptäcker saker, 
och vissa mål ska vara i styrkort och vissa ska vara intern kontroll. Han menar att när 
internkontrollen utformas så har alla ett stort ansvar och om det finns osäkerheter måste 
dessa ”flaggas upp och tas tag i”. Helge menar att både han och andra ”för en dialog” 
eftersom kontrollarbetet är en ”levande process”. Han tycker att kontrollmomenten kan 
bli viktigare med åren men att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Ivar berättar 
att han eller någon medarbetare ofta ger förslag till intern kontroll, men poängterar att 
det i slutänden är nämnden som bestämmer. Erik och Gustav däremot, anser sig inte 
direkt kunna påverka de kontrollmål som finns då besluten tas högre upp i 
organisationen. Erik upplever att det är något som de anställda får finna sig i men 
känner att det går att resonera kring områden som de skulle vilja kontrollera och att han 
har möjlighet att tycka till om målen som lämnas till ekonomikontoret eller ledningen. 
Gustav känner att han kan komma med förslag om hur vissa saker ska lösas och sedan 
kan chefen gå vidare med förslaget. 
 

4.3.8 Belöning och bestraffning 
Adam säger att de inte blir belönade om förvaltningen når upp till målen med 
internkontrollen men han säger också att de inte heller blir bestraffade och han tycker 
inte det är relevant då det handlar om att de ska bedriva verksamheten på rätt sätt och att 
folk ska ha rätt inställning. Han berättar att han varken tror på bestraffning eller 
belöning, utan att de handlar om att skapa förståelse och ändra beteenden. ”Du kan 
ändra hur mycket rutiner du vill, om folk inte följer dem. Du måste skapa en förståelse 
som gör att de är beredda att följa rutinerna” säger Adam. Bertil menar att det inte 
finns någon annan belöning än uppmuntran i form av ord om de uppfyller målen med 
internkontrollen. Han säger vidare att exempelvis attesträtten kan fråntas om inte 
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arbetsuppgifterna utförs enligt de krav som finns. Han berättar att det detta år 
kontrolleras om fakturor blir betalade i tid, och att de anställda får konsekvenser om de 
inte uppfyller vad som krävs. 
 
Varken Cesar, David, Erik, Gustav, Helge eller Ivar upplever att det finns belöning eller 
bestraffning i samband med om förvaltningen når upp till målen med internkontrollen 
eller ej. David säger att det kan ges beröm till de som sköter sitt arbete bra. Erik säger 
att de ibland får lite extra beröm, exempelvis på intranätet om de har förbättrat 
mätresultatet. Han menar att det känns viktigt att få feedback så att de ser att något 
faktiskt händer. Filip säger att de bland får beröm om de exempelvis har ”fina siffror” 
och menar att det borde finnas i all deras verksamhet, att goda exempel lyfts upp. Filip 
ger ett exempel att de som är duktiga i sitt jobb skulle kunna få ett 
medarbetarstipendium. Filip säger att de inte blir bestraffade om de inte når upp till 
målen men att det däremot kan bli ett mål som fortsätter att kontrolleras även nästa år. 
Ivar säger att han inte ser det som otänkbart att det kan bli åtgärder, som exempelvis att 
någon kan få byta arbetsuppgifter om de inte når upp till målen, men kan inte erinra sig 
om att detta någonsin har hänt. Han menar att kommunen har en grundsyn att de 
anställda ska få lära sig av sina misstag, och om någon gör fel får den göra bättre nästa 
gång men förutsättningarna hos personen måste finnas. 
 

4.4 Interaktion mellan det balanserade styrkortet och intern kontroll 
Vi har sammanställt aktörernas syn på interaktionen mellan det balanserade styrkortet 
och intern kontroll i olika kategorier, för att lättare få en samlad bild samt att få en ökad 
förståelse för hur kommunaktörerna upplever interaktionen mellan dessa. Dessa 
kategorier handlar om aktörernas syn på interaktionen mellan balanserat styrkort och 
intern kontroll, aktörernas syn på om det behövs interaktion och aktörernas uppfattning 
om hur interaktionen skulle kunna förbättras. 
 

4.4.1 Aktörernas syn på interaktion 
Adam säger att ”intern kontroll ska vara ett komplement och styrkortet ska vara ett 
förbättrande styrinstrument där man förbättrar sin verksamhet, som kan ha ett annat 
perspektiv än den interna kontrollen”. Internkontrollen kan också kontrollera sådant 
som de är skyldiga att göra, och inte bara de mål som finns i styrkortet för annars finns 
risken att de aldrig kontrollerar sådant som inte finns i styrkortet. I verkligheten är en 
del av uppföljningen av styrkortet egentligen intern kontroll, men det redovisas inte så, 
menar Adam. ”De har exakt samma syfte, att bedriva så bra verksamhet som möjligt för 
de resurser vi har. De är samma sak men med två olika angreppssätt”, säger han. ”Om 
jag måste välja skulle jag säga att intern kontroll är underordnad balanserad styrning, 
men på sätt och vis så kan man fundera om det verkligen är så”, säger han. Adam 
menar att intern kontroll kan skapa saker som påverkar den balanserade styrningen och 
se saker som behöver förbättras och utvecklas och att det är på en sådan nivå att det 
påverkar styrkortet. Han säger att ”man kan tänka att balanserad styrning har ett 
framåtsyftande perspektiv och intern kontroll är mer arbetet här och nu”. Adam säger 
att det är ”två styrformer men med olika perspektiv. Intern kontroll är en analys av 
nyläget. En balanserad styrning är ett styrinstrument för att ändra nuläget”. 
 
Bertils upplevelse av interaktionen, är att målen ibland känns oklara och otydliga. Det 
som är ett internkontrollmål skulle kunna vara ett mål i styrkortet och tvärs om säger 
han. När året är slut ska målen i styrkortet mätas och då kan det istället bli ett 
internkontrollmål ”de hänger ihop men inte samtidigt” säger han. Intern kontroll kan 
kontrollera målet i styrkortet. men intern kontroll skulle även kunna leda till ett 
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styrkortsmål om man inte ser att det fungerar så bra menar Bertil. Cesar upplever 
styrkortet och intern kontroll som två enskilda saker och att de på ett sätt hänger ihop 
men ändå inte. Cesar tycker att de är två olika styrningar och att ekonomi- och 
medarbetarperspektivet är de gemensamma nämnarna. 
 
David upplever inte att det finns någon riktig interaktion mellan styrkortet och 
internkontrollen, mer än att de är i samma dokument. Aktiviteterna är 
styrkortsaktiviteter men också internkontrollaktiviteter och åtgärder som behöver göras 
kan ses som en aktivitet i handlingsplanen, så där finns interaktion menar David. Han 
utgår från deras uppdrag och utifrån det har lagstiftningen och politiken förväntningar. 
Sedan ser han att detta uppdrag utförs med olika processer och att det mynnar ut i 
internkontrollområden. Han säger att de utifrån uppdraget sätter upp mål och aktiviteter 
som de vill uppnå. ”På ett sätt är det två skilda saker, intern kontroll är mer i 
arbetsprocesserna att säkerställa arbetet” säger han. Utveckling och 
internkontrolldelen hänger ihop tycker David och att avdelningschefen måste uppfatta 
det på rätt sätt som en helhet, oavsett styrdokument. David tror att kritiken från 
revisorerna handlar om att de inte har något internkontrollområde kring något mål i 
styrkortet och att ett internkontrollområde skulle säkerställa att målet uppfylls. Han 
säger att varken Ks eller någon förvaltning har någon sådan sammankoppling. David 
menar att internkontrollplanen och styrkortet går ”hand i hand” så kan det vara svårt att 
inse att det inte går att göra ett mål innan en internkontrollplan ska levereras. Det skulle 
kunna vara tidsplanen som inte stämmer ihop, menar David. Erik har inte sett så mycket 
av interaktionen mellan styrkortet och internkontrollen och han upplever inte att det 
känns som de hänger ihop, men han tycker att det är viktigt att det ska kännas så.  
 
Filip tycker att interaktionen fungerar bra på vissa ställen, men att det är svårt att veta 
vad som ska finnas i styrkortet och vad som ska finnas i internkontrollplanerna. Han 
upplever att det fortfarande är ”luddigt”. Han upplever att styrkortet och intern kontroll 
är två styrmodeller och att det kan orsaka förvirring men att han ändå inte upplever dem 
som två skilda saker. Han menar att det ska finnas större förbättringsområden och 
politiska prioriteringar i styrkortet och att den interna kontrollen ska säkerställa den 
dagliga verksamheten och att det inte bara handlar om att hitta förbättringsområden. 
Han säger att det begreppet kanske inte har nått ut till verksamheten, men att de tänkt så 
i projektgruppen. När Filip upptäckte hur stor den interna kontrollen egentligen var, så 
blev han alldeles svettig berättar han. Från början tänkte han att ”den balanserade 
styrningen var det stora och intern kontroll som en liten del av detta, men har nu insett 
att intern kontroll är precis allt de gör”. Intern kontroll är därmed ”jättemycket större 
än styrkortet” och då gäller det att försöka hitta allt som finns i styrkortet och försöka 
lägga in det i internkontrollplanen säger Filip. Målen i styrkortet följs upp och Filip 
tycker inte det behöver finnas med i internkontrollen. Han säger att då målen har funnits 
i både styrkortet och internkontrollplanen, så har styrkortet känts för stort och ”luddigt”.  
 
Gustav uppger att han inte vet hur interaktionen mellan styrkortet och internkontrollen 
fungerar i Luleå kommun. Han säger att han ser dem som två olika styrformer och att de 
hör ihop samt att styrkortet mynnar ut i internkontrollen. Helge ser det inte som att 
intern kontroll syftar till att kontrollera målen i styrkortet i dag, och så tycker han inte 
heller att det ska vara, utan styrkortet ska utveckla på marginalen.  
Ivar tycker att styrkortet och den interna kontrollen kompletterar varandra utifrån de 
kontroller som de hittills har gjort. Han tycker dock inte att de är så interagerade med 
varandra eftersom det är två olika områden. Han beskriver att intern kontroll handlar om 
system, rutiner och om kontrollen är tillräcklig. Rutinerna kan vara att betala fakturor i 
tid, arbetsmiljö, att besvara telefonsamtal som kommer in, men mest är det den 
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traditionella internkontrollen som har legat i planen. Ivar upplever att det borde vara 
intern kontroll som är överordnad och ska stå fast över en överskådlig tid. 
Internkontrollen finns lagstadgad och kan inte beslutas bort. Ivar skulle vilja ha mer 
intern kontroll som har bäring på kundperspektivet och upplever det som om det är 
mycket kontroll med redovisningsfokus och traditionell intern kontroll. Han vill vidga 
perspektiven och se om kunden får det den vill ha. Ivar säger att intern kontroll 
utvecklas hela tiden men poängterar att tanken är att de ska snegla på styrkortet också. 
Han frågar sig ”vad finns i internkontrollplanen som har bäring i styrkortet?” Det finns 
en liten koppling men det är två parallella spår och att den borde vara större för att få 
ihop helheten säger Ivar.  
 

4.4.2 Aktörernas syn på om interaktion behövs 
Adam säger att styrkort och intern kontroll från början har varit två olika delar och att 
man sedan har försökt att binda ihop dem. Han säger att revisorerna har varit inne på att 
de mål som finns i styrkortet ska ”internkontrolleras” men Adam håller inte med om 
detta. Han tycker att ”man gör det och följer upp de mål man har.” Han upplever dock 
att det skulle vara bra om balanserad styrning och intern kontroll hängde ihop bättre och 
att de måste komplettera varandra för att få en effektiv verksamhet. Cesar säger att 
”intern kontroll och styrkortet hänger ihop på något sätt ändå men har inte touchat i 
mer än att de rapporteras på samma ställe” och att de skulle kunna sammanflätas 
bättre. Erik tycker att de mål som finns i styrkortet skulle mätas med intern kontroll för 
att hänga ihop bättre.  
 
Erik skulle vilja känna att den interna kontrollen är en del av styrkortet. Känslan Erik 
har, är att intern kontroll är ”lite som en svans som nästan höll på att missas, och inte 
som en del av helheten”. Erik tycker att det skulle gå att lägga upp på ett annat sätt men 
vet dock inte hur det skulle gå till. Han önskar att få ett bättre sammanhang och att de 
var bättre sammanlänkade. Erik menar att det är viktigt att de mäter rätt saker och säger 
att ”det kanske blir mer viktigt om det görs en kontroll på det.”  
Filip tycker däremot inte att styrkortet och den interna kontrollen ska kopplas ihop.  
 
Helge tycker att det behövs en interaktion mellan styrkortet och intern kontroll, men 
menar att man först måste skapa en förståelse för vad de är. I dagens läge är de två 
isolerade företeelser, men han säger att ”det finns ett antal personer som har tänkt 
längre och försöker att överbrygga det här genom att göra dessa två modeller, var för 
sig, och tillsammans, tydligare och avgränsa det.” Han menar att det är viktigt att 
avgränsa allt de gör, annars är det lätt att försöka lösa alla problem och det kan sluta 
med att inget problem blir löst. Helge tycker också att det är viktigt att ”gå i takt med 
kulturen”, om någon vet något, men att det inte passar in, så det går inte att ”ta en 
pusselbit ur ett pussel till ett annat pussel”. Han tror att interaktionen inte är så bra 
därför att det saknas en styrande dokumentation och att det inte har satts i ett 
sammanhang. De har kommit från olika plattformar och det har inte funnits en klarhet 
hos alla om ”vad som är vad, och varför” säger Helge. Han menar att det är svårt att 
upprätta en interaktion mellan något där det inte framgår tydligt vilka roller de spelar. 
Det har hamnat mål i internkontrollen som borde ha hamnat i styrkortet berättar han.  
 

4.4.3 Aktörernas uppfattning om hur interaktionen skulle kunna förbättras 
Adam tycker att man skulle kunna integrera styrkortet och intern kontroll genom att bli 
skickliga på att bedöma vilka internkontrollområden de ska göra, att de kunde plocka 
vissa saker som de kunde göra intern kontroll på. Bertil tycker att styrkortet kan 
integreras med intern kontroll genom att lyfta upp internkontrollen som ett styrkortsmål. 
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Detta kan göras om det är något område som inte riktigt fungerar och genom detta 
kommer alla att fokusera på just den biten nästkommande år, säger Bertil. Erik tycker 
att det skulle vara bra om några av de mål som finns i styrkortet skulle mätas med intern 
kontroll, då skulle det hänga ihop bättre.  
 
Filip menar att det är svårt att veta hur det skulle gå att koppla styrkortet med intern 
kontroll på ett bättre sätt. En svaghet med styrkortet är att allt i verksamheten inte finns 
med och om de låser sig med att koppla intern kontroll med styrkortet, anser Filip att de 
skulle missa jättemycket, som lagar och annat. Han säger att det är många kommuner 
som har balanserad styrning och målstyrning och klurar på hur intern kontroll ska 
kopplas till detta. Han berättar att vissa kommuner har gjort om styrkortet så att det 
liknar en internkontrollplan och att det blir mer specifikt att kontrollera och säkerställa 
funktionen och att det är ett väldigt viktigt område för Luleå kommun att arbeta med. 
Helge upplever att intern kontroll och balanserad styrning ofta kan vara två skilda saker 
men han säger att det inte borde vara så. Han säger att ”de borde kunna vara 
integrerade på ett sätt och ta sina respektive delar”. Han beskriver styrkort och intern 
kontroll som två plattformar som går att integrera med varandra. Han säger att intern 
kontroll är ett styrsätt och en ram där den bör verka inom. Med tiden behöver de 
kontrollera färre och färre saker ju mer de lär sig men Helge säger att det finns en viss 
elasticitet i hur de kan utvecklas.  
 

4.5 Intervju med revisorn Johan 
Här har vi intervjuat kommunrevisorn som vi kallar Johan. Vi ville ha med Johans syn 
på det balanserade styrkortet och intern kontroll samt interaktionen mellan dessa, då det 
är kommunrevisorer som har påpekat bristen på interaktion mellan styrkortet och intern 
kontroll. 
 
Johan berättar att de större kommunerna kan ha egna revisionskontor men de allra flesta 
kommuner upphandlar tjänsten från yrkesrevisorer. Det kallas att de är sakkunniga 
biträden och det kan ”liknas vid att vi är deras förvaltning” säger Johan. Han berättar 
vidare att de hjälper till att ta fram underlag men att kommunen ytterst bestämmer vad 
de vill granska. Han säger att kommunen inte själva gör några granskningar utan att de 
upphandlar tjänsten från dem. En del arbeten är fasta som exempelvis årsredovisningar 
men mycket handlar också om fördjupade granskningar enligt Johan.  
 

4.5.1 Det balanserade styrkortet 
Johan upplever styrkortet som att det ska balanseras mellan de fyra perspektiven. Han 
berättar att kommunen har valt att göra ett nytt styrkort varje år och att Ks gör det 
övergripande styrkortet och vissa punkter följer med från föregående år. Han frågar sig 
vad de på kommunövergripande nivån vill skicka ut för signaler för att alla ska jobba 
med styrkortet och för att de ska veta att de är på väg mot vision 2050.  
 

4.5.2 Intern kontroll 
För Johan betyder intern kontroll ”att man har ordning och reda”. Han säger att det är 
många som tycker att det är ett svårt begrepp men menar att det ska finnas ett system 
som gör att det finns systematik i uppföljningen. Med det menar han att man följer 
uppsatta mål, uppföljning, riktlinjer, lagstiftning och att det finns ett genomtänkt system 
där de kan visa att de har en rimlig nivå på intern kontroll. Det handlar om att ha något 
övergripande som säkerställer att de vet vad de gör. Han berättar att det finns olika typer 
av regelverk beroende på verksamhet. Som exempel nämner han redovisningsregler och 
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lagar samt målsättningar som fullmäktige har satt upp i olika avseenden och 
styrdokument. Han menar att det är hela systemet som är intern kontroll men att det 
svåra är att hitta rätt nivå och man brukar prata om en rimlig säkerhet. Johan säger att 
det står i reglementet att intern kontroll ska vara en ändamålsenlig verksamhet och att 
det ska vara så effektivt som möjligt. Han menar att det finns en del i att göra en 
riskanalys, för att i teorin säga vilka risker som finns, att det inte alltid blir som de tänkt 
och att de inte uppnår de tänkta målen. Johan menar att kommunen behöver sätta in 
åtgärder för att kontrollera att de är effektiva och att det måste vara kontroller med en 
rimlig nivå på intern kontroll så att den tillför något.  
 

4.5.3 Interaktionen mellan det balanserade styrkortet och intern kontroll 
Johan säger att det inte är så mycket som går ihop av styrkortet och intern kontroll i 
Luleå kommun annat än att det är bättre kopplat nu när det finns i samma dokument och 
att både internkontrollplanen och styrkortet följs upp i både delårsrapporter och 
årsredovisning. Han tror att kommunen ser det som att internkontrollplanen är mer 
grundläggande och ska fungera hela tiden och att detta är ett system som ska finnas. 
Styrkortet är ett sätt att utvecklas för att styra mot ett mål som de vill uppnå säger 
Johan, men menar att det är svårt att säga att det finns något rätt eller fel där. Han kan 
inte riktigt svara på vad som skulle bli bättre om interaktionen fungerade.  
 
Johan säger att kritiken som kom från revisorerna angående kopplingen mellan 
styrkortet och intern kontroll kan vara att de menade att internkontrollen ska 
”åtminstone i teorin” baseras på att göra en riskanalys och att välja ut vad som ska 
kontrolleras. Då detta är gjort ska några väsentliga punkter tas ut och komma med i 
styrkortet. Johan säger att, ”det var så revisorerna såg på interaktionen då”, men att 
kommunen har utvecklas sedan dess så han vet inte om de skulle komma fram till 
samma sak idag. Johan menar att det var ett sätt för revisorerna att få kommunen att 
komma igång med arbetet. Johan läser ur rapporten de skrev, ”sammanhang med 
styrmodell behöver klargöras” och ser att ”samband och rangordning mellan 
styrdokumentet behöver klarläggas”. Han läser vidare att ”organisering av 
interkontrollen som en integrerad del i ordinarie planerings och uppföljningssystem 
behöver tydliggöras” och ”större tydlighet i kopplingen mellan styrkortets målområden 
och internkontrollplanens kontrollområden underlättar för riskanalysen” Johan betonar 
dock att detta skrevs i september 2009. Johan berättar vidare att Ks har yttrat sig till 
revisorernas rapport och hänvisar till ”att utveckling drivs huvudsakligen i form av 
utvecklingsmål inom ramen för det balanserade styrkortet” och att ”den interna 
kontrollen är anpassad för att identifiera kontrollområden”. Det svarade även att 
”revisorernas synpunkt om att tydliggöra intern kontroll som en integrerad del i den 
ordinarie planeringsuppföljningen är betydelsefull och arbetet är redan påbörjat”. 
Johan säger att detta inte är något som revisorerna har drivit på och sagt precis vad som 
kommunen måste göra. Han menar att det inte finns rätt och fel i detta, men menar att 
då kommunen jobbar med de här delarna kommer kopplingen att synliggöras på ett 
annat sätt. Johan kan inte säga vad som skulle kunna göra arbetet bättre. Han berättar 
vidare att revisorerna besöker alla nämnder varje år i den övergripande granskningen 
och syftet är att ha en övergripande uppfattning om hur nämndens styrning fungerar och 
internkontrollplanen och den balanserade styrningen finns alltid med. Han tycker det är 
viktigt att nämnderna ska se internkontrollplanen som ett verktyg och en möjlighet att få 
en speciell redovisning av förvaltningens arbete under året.  
 
Johan berättar att kommunen idag säger att de har ett kontrollsystem för att kontrollera 
att det löpande arbetet fungerar och att de följer regelverk m.m. Kommunen har sedan 
den balanserade styrningen som är mer inriktad mot utveckling och att det ytterst är 



!%#!

visionen som de vill nå. Han säger att detta är ett ettårsperspektiv och att de sedan har 
den strategiska planen som följer med treårsplanen. Han tycker att styrkortet är en 
nödvändig del då det finns lagstiftat och det står i kommunallagen att nämnderna ska se 
till att ha en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna har alltså ansvar och sedan har även 
revisorerna sitt ansvar genom att granska att nämnderna har en tillräcklig intern kontroll 
och gör enligt lag. Revisorerna har även en uppgift att uttala sig i revisionsberättelsen, 
det är lagstiftat säger Johan. Han menar att det också diskuteras mycket när de besöker 
nämnderna om hur kommunen ska sätta mätbara mål. Han informerar vidare att 
kommunen nu är inne i planeringen för perioden 2013 och där har de valt att säga att Ks 
fastställer målområden och sedan får förvaltningar ta fram mål. Han berättar att målen 
ofta är utformade som exempelvis, ”förbättra processer som leder till förenkling, ökar 
kvalitet och effektivitet”, han menar att detta inte är mätbart. Han berättar vidare att det 
finns mått som exempelvis ”frisknärvaro ska vara mer än en viss procent” detta mål går 
att mäta om de har uppnått eller inte. Han säger att många så kallade mål egentligen är 
aktiviteter och detta är något som revisorerna skriver om nästan varje år säger Johan. 
Han säger att arbetet med att sätta mätbara mål är svårt men nämnderna ska svara upp 
mot detta, men menar att det inte är så. När det ser ut på detta sätt blir det också svårt att 
sätta en objektiv bedömning för redovisningen och han säger att ”en ständig förbättring 
är en luddig formulering”. Johan informerar att förvaltningen i sin tur får göra sin egen 
aktivitetsplan utifrån de mål som förvaltningen har satt upp.  
 
Johan säger att det nog inte finns något negativt med styrkortet och att han inte har 
något direkt att jämföra med, men att han tror att Luleå ligger långt fram. Han menar att 
de var tidiga med styrkortet och att de tar till sig kritik och försöker göra bättre från år 
till år och nämner att förutom förändringen till målområde så har de förändrat att 
politikerna kommer tidigare in i processen. Johan säger att det är många som frågar sig, 
i en så här stor organisation, om det verkligen är politikerna som styr eller tar de emot 
ett färdigt förslag från tjänstemännen. Han säger att det är politikerna som ska ta 
ansvaret och helst ska de styra tjänstemännen, men att det är ett samspel. 
Tjänstemännen har därför gjort ett utkast till Ks styrkortet som sedan har processats 
bland politikerna så att politikerna ska komma med tidigare i styrkortsarbetet. Johan 
menar att kommunen tar små steg framåt för att lösa sådana frågor. Han betonar dock 
att det inte finns något facit på hur det ska se ut eller någon checklista på vad som är 
gjort och vad som inte är gjort. Han tycker att kommunen jobbar för att bli bättre och 
även nämnderna. Han berättar att det är uppe till diskussioner på nämndsmötena som 
revisorerna är med på och det har tagit tid att komma in i balanserad styrning. Johan 
betonar att det är många begrepp inom styrkort och intern kontroll som bland annat 
fritidspolitikerna behöver få utbildning inom. Att politikerna behöver utbildas är en 
synpunkt som revisorerna har. Johan säger att han inte vet hur de ligger till i förhållande 
till andra kommuner när det kommer till internkontrollreglementet men han tror att 
andra kommuner var snabbare att anamma detta än Luleå kommun. Han säger att Luleå 
var lite motstridiga till att införa ett reglemente och tyckte inte att det behövdes. 
Projektet startades dock och frågan om reglementet drevs ”underifrån av 
ekonomifolket” för att försöka påverka politikerna. Revisorerna ansåg dock att det borde 
komma från politikerna för att styras nedåt i organisationen. Johan upplever inte att 
intern kontroll och balanserad styrning är två olika styrmodeller och menar att det är 
styrkortet som är styrmodellen. Han beskriver att intern kontroll mer är en systematik i 
den löpande verksamheten.  
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Tabell 4.1 Sammanställning av aktörernas upplevelser med autentiska svar 
 
 Syn på balanserat styrkort Syn på intern kontroll Syn på interaktionen 
Aktör 1 
Adam 
 

*Ett sätt att styra som tar hänsyn till 
fler perspektiv än bara 
ekonomiperspektivet.  
*Balanserad styrning har ett 
framåtsyftande perspektiv 

*Att kontrollera att man gör det man 
ska göra i sin verksamhet. 
*Det har ett ”här och nu perspektiv” 
*Det ska inte vara kommun- 
ledningens instrument, den ska vara 
för alla nivåer i verksamheten. 

*De hänger samman och har samma 
syfte, att bedriva bra verksamhet  
*Det är två styrformer, men med 
olika perspektiv 
*De måste komplettera varandra för 
att få en effektiv verksamhet. 

Aktör 2 
Bertil 
 

*Styrkortet är bra, dels för att det 
fokuserar på ekonomi men även på de 
tre andra perspektiven, det är det som 
tillsammans ger balans. 
*Det är ett sätt att fokusera och spetsa 
till en politisk vilja i där ett område 
ska förbättras. 

*Det finns för att se att förvaltningen 
arbetar på ett effektivt sätt. 
*Ett sätt för nämnden att kontrollera 
att förvaltningen gör vad de ska göra. 
*Förvaltningen blir granskad av 
KPMG´s revisorer för att se att de gör 
rätt saker på rätt sätt. 

*Målen oklara och otydliga ibland. 
Det som är ett internkontrollmål 
skulle kunna vara ett mål i 
styrkortet och tvärs om.  
*De hänger ihop men inte samtidigt 
 

Aktör 3 
Cesar 
 

*Att få styrning på många viktiga 
områden där inte bara ekonomi är i 
fokus  
*Styrkortet är ett sätt att styra 
verksamheten så att de vet vad de ska 
jobba med under året. 
*Det ska vara en produkt för 
medborgarna, ”vad de får för 
skattepengarna”. 

*Att se till att de gör rätt och jobbar 
på rätt sätt. 
*Att det inte sker några stora misstag 
och att de har goda rutiner. 
 
 

*De hänger ihop på något sätt ändå 
men har inte touchat i mer än att de 
rapporteras på samma ställe.  
*De skulle kunna sammanflätas 
bättre. 
* Det är två enskilda saker men har 
ekonomi o medarbetarperspektivet 
som gemensamma nämnare 

Aktör 4 
David 
 

*Att se kommunens verksamhet ur 
flera olika perspektiv än bara 
ekonomi  
* Det ska säkerställa den viljeriktning 
kommunen har beslutat om 
*Styrkortet är en förlängning av 
vision 2050 
 

*Intern kontroll är ett sätt att 
säkerställa att de gör rätt saker, enligt 
lagstiftning och att de säkerställer att 
de utför det uppdrag de har osv.  
*Det är den yttersta kontroll-
funktionen som politikerna har ansvar 
för. Att se till att säkerställa att de 
utför det de ska. 
 *David ser intern kontroll som ett 
kvalitetsverktyg för att säkerställa 
kvalitén. 

*David tycker inte riktigt att det 
finns någon interaktion mer än att 
de finns rapporterade i samma 
dokument.  
*Det två skilda saker, intern 
kontroll är mer i arbetsprocesserna 
att säkerställa arbetet. 
*Åtgärder som behöver göras kan 
ses som en aktivitet i 
handlingsplanen. Så där finns 
interaktion.  

Aktör 5 
Erik 
 

*Ibland känns styrkortet bara som en 
pappersprodukt. 
*Det är positivt att veta vart de är på 
väg och att de är på rätt väg. 

*Intern kontroll kontrollerar att de 
gör det de ska”. 
 

*Erik tycker inte det känns som om 
de hänger ihop. 
*Erik skulle vilja känna att intern- 
kontroll är en del av styrkortet att de 
skulle få ett bättre sammanhang och 
att de var bättre sammanlänkade. 

Aktör 6 
Filip 
 

*Filip tänker på flerdimensionell 
styrning. Det styrs inte bara på 
ekonomi som det gjorts tidigare. Det 
är flera viktiga parametrar som 
påverkar.  
*Det gäller att hitta större 
förbättringsområden och politiska 
prioriteringar i styrkortet 

*Intern kontroll är en del av 
styrningen 
* Styrning är som ”Pallens tre ben” 
där benen är planering, uppföljning 
och kontroll. 
*I internkontrollen ska vi säkerställa 
den dagliga verksamheten. 
*Det handlar om att hitta 
förbättringsområden. Kvalitet! 

*Det fungerar bra på vissa ställen 
*Det är svårt vad som ska finnas i 
styrkortet och vad som ska finnas i 
internkontrollplanerna. Det är 
fortfarande är luddigt tycker Filip. 
*Det är två styrmodeller och det blir 
ibland förvirring.  
*Filip upplever dem dock inte som 
två skilda saker. 

Aktör 7 
Gustav 
 

*Gustav säger att det är ett sätt att 
jobba och mäta och sätta mål för att 
se om de kommer till målen.  

*Intern kontroll är ett sätt att 
kontrollera och följa upp om arbetet 
blev som det var tänkt och att det 
fungerar. 

*De hänger ihop, styrkortet mynnar 
ut i internkontrollen.  
*Det är två olika styrformer 

Aktör 8 
Helge 
 

*Styrkortet är en komprimerad 
beskrivning av det som är viktigt för 
att utveckla verksamheten på 
marginalen 
*Han beskriver det med att man 
fäster uppmärksamhet på ett antal 
framskrivna punkter i målform 
*Helge tycker det är bra att ha ett 
instrument för kortsiktig styrning. 

*Helge tycker att intern kontroll är 
den egna kontrollen och det innebär 
att ha koll på den verksamhet och det 
uppdrag man bedriver.  
*Det handlar om att ha 
självkännedom.  
 

*Helge upplever inte interaktionen 
mellan det balanserade styrkortet 
och intern kontroll så bra som det 
skulle kunna vara. 

Aktör 9 
Ivar 
 

*Ivar beskriver balanserat styrkort 
som en styrning där det finns flera 
olika perspektiv, kund, utveckling, 
medarbetar och ekonomi som ska 
balansera.  
*Det är också en målstyrnings-
modell. 

*Ivar tycker att det är viktigt att ha ett 
system för att kontrollera säkerheten i 
deras rutiner och att det finns en 
säkerhet i den ekonomiska 
redovisningen.  
*Ivar ser det som ett övergripande 
kontrollsystem. 

*Utifrån de kontroller som de 
hittills har gjort, kompletterar 
styrkortet och intern kontroll 
varandra. 
*Ivar tycker dock inte att de är 
interagerade med varandra. 
* Han ser det som två olika 
områden. 

Aktör 10 
Johan  
Revisor 

*Johans uppfattning av det 
balanserade styrkortet är att hitta en 
balans mellan de fyra perspektiven. 

*För Johan betyder intern kontroll” 
att man har ordning och reda”. 
*Ett sätt att se till att riktlinjer följs. 

*Det är inte är så mycket som går 
ihop av styrkortet och den interna 
kontrollen. 
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Tabell 4.2 Sammanställning av vad majoriteten av kommunaktörerna upplever 
 
Kommun-
aktörernas 
upplevelser om:   

Vad majoriteten anser 
om respektive område  

Positivt Negativt 

Balanserat 
styrkort 
 

*Flera perspektiv som tas 
hänsyn till med styrkortet 
* Balanserat styrkort är 
politikernas sätt att 
bestämma och styra över 
kommunens verksamhet.  
 

.*Bytet från mål till målområden 
upplevs positivt 
* Delaktighet bland 
medarbetarna är positivt vid 
framtagande av målområden 
enligt aktörerna.  
*Möjlighet att påverka. 

*Många olika intressenter att 
tillfredsställa. 
*Luddigt formulerade mål som blir 
svåra att mäta.  
* Aktörerna känner inte att de vet vem 
som har den samordnande kraften med 
styrkortet.  
*Endast en av nio nämner vision 2050. 
*Styrkortet kan upplevas som en 
pappersprodukt/hyllvärmare 
* Stort informationsflöde 

Intern kontroll 
 

*Verktyg för att göra rätt 
saker, skapa bra rutiner och 
vara effektiv. 
*Kontrollverktyg 
* Aktörerna pratar ofta om, 
och lägger stor vikt vid 
internkontrollreglementet 
* Huvudsyftet med intern 
kontroll är att säkerställa att 
verksamheten sköts på rätt 
sätt. 
 

*Förändring av rutiner om brister 
upptäcks.  
 
*Upplevelsen av intern kontroll 
är att den är bra och leder till 
förbättringar 
 

*Dålig återkoppling av inrapporterat 
material. 
. 

Interaktionen *Delade meningar om det 
ska förekomma någon 
interaktion.  
 
* Aktörerna har svårt att 
svara på frågan om hur 
interaktionen skulle kunna 
bli bättre. 

*Kulturen att prata och diskutera 
sig fram till lösningar är god 
(dock saknas någon enhetlig syn 
på interaktionen). 

*Politiker behöver utbildas för varje 
ny mandatperiod  
 
*Det finns inte någon enhetlig 
arbetsgång och tanke om hur, varför 
eller om det ska förekomma. 
 
*Kommunaktörerna är angelägna att 
förbättra interaktionen som revisorn 
kritiserat.  

 
 
I denna tabell har vi sammanställt empirin om hur majoriteten av kommunaktörerna ser 
på, samt hur de upplever det balanserade styrkortet, intern kontroll samt interaktionen 
mellan dessa. Vi tar med oss aktörernas svar till nästa kapitel där vi med hjälp av vår 
analysmodell analyserar empirin från intervjuerna.  
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5. Analys 
Detta kapitel är uppbyggt efter den analysmodell som vi har tagit fram som en del i vårt 
syfte (figur 2.1). Vi börjar kapitlet med en empirinära analys för att sedan lyfta blicken 
och fördjupa analysen mot den institutionella teorin för att tydligare koppla aktörernas 
svar mot vad tidigare studier säger utifrån ett institutionellt perspektiv. 
 
Vårt syfte med studien är att få en djupare förståelse för hur aktörerna i en kommun ser 
på det balanserade styrkortet och intern kontroll och interaktionen mellan dessa. Detta 
ska vi uppnå genom att identifiera aktörernas upplevelse av styrkortet, intern kontroll 
och interaktionen mellan dessa och vi kommer även identifiera om kommunaktörerna i 
likhet med revisorerna anser att interaktionen behöver förbättras.  

5.1 Empirinära analys 
Vi börjar den empirinära analysen med att analysera aktörernas empiri på styrkortet och 
intern kontroll för att sedan analysera empirin genom institutionell teori. Slutligen 
analyserar vi aktörernas syn på interaktionen mellan styrkortet och intern kontroll.  
 

5.1.1 Det balanserade styrkortet 
Studiens resultat visar att de kommunala aktörerna tycker det är bra att det tas hänsyn 
till fler perspektiv än bara det finansiella perspektivet. Detta är även något som Kaplan 
& Norton (1999 s.12) förespråkar när de skriver om det balanserade styrkortet. Det var 
dock bara en aktör som sa att de kopplade styrkortet till ”Vision 2050” och menade att 
styrkortet är en förlängning av den. Kritik framkom även från revisorn Johan om denna 
koppling. Vi fann detta intressant då Bititci, et al (2006) och Deem, et al (2010) ser 
sambandet mellan organisationens kultur och en lyckosam implementering av ett 
balanserat styrkort. Även Kaplan & Norton (2004) skriver att en bra implementering hör 
ihop med en kultur där medarbetarna är medvetna om företagets vision, mission och de 
kärnvärden som företaget har. Många av aktörerna sade att de känner sig delaktiga och 
kunde påverka de mål som sattes i förvaltningens styrkort men att inte lika många ansåg 
sig delaktiga till Ks styrkort. Detta kan kopplas till vad Bititci, et al (2006) säger, att en 
förutsättning för att få organisationen att sträva efter de uppsatta målen, är att få 
medarbetarna att identifiera sig med dem. Merchant (1998 s.392) säger också att det är 
bra att anställda är delaktiga vid framtagandet av målen då de blir mer engagerade. 
 
En aktör upplever att det finns en problematik i den politiska viljan och att göra bra 
övergripande styrkort som passar hela organisationen då politikerna kan ha egna 
ambitioner. En del aktörer menar även att ledningen måste vara försiktig med 
”påtvingande mål” för att inte de anställda ska tappa lusten. Studien visar att 
övervägande del av aktörerna tycker att målen är ”luddigt” utformade och att de därför 
kan vara svåra att mäta. Vi ser också en tendens att aktörerna upplever att det behövs en 
bättre koppling mellan kommunens huvuduppdrag och styrkortets innehåll. Resultaten 
från studien tyder dock på att aktörerna tycker att bytet från mål till målområden är bra 
och att målområdena kommer att bli mer anpassade till kommunens verksamhet i och 
med bytet. Schiemann & Schiemann (1996) menar också att det kan vara svårt att välja 
ut icke finansiella mått så att de mäter det som organisationen vill mäta.  
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En av aktörerna pratade om att alla anställda skulle ha ett styrkort i början, en annan 
nämnde att de har haft många fler mål tidigare och en tredje menar att det är mycket 
pappersarbete och undrar vad som händer med allt de gör. Detta kan liknas vid det som 
Feldman och March (1981) lyfter upp, att en del chefer har en tendens samla in för 
mycket information. Det finns en uppfattning om att politikerna vill få till ett bra 
styrkort, men att de inte lyckats formulera sig i styrkortet och vi ser en tendens till att 
aktörerna ibland har upplevt att styrkortet präglats av kvantitet istället för kvalitet. 
Studiens resultat visar inget av det Johnsen (2001) skriver om, att risken för 
informationsöverflöd minskas då de har perspektiv i styrkortet. Aktörerna verkar 
snarare tycka att tiden är en faktor som har gjort att de har minskat antalet mål De 
upplever att de har lärt sig med tiden och av sina misstag.  
 
Vid intervjuerna kändes det som att aktörerna var engagerade och ville göra så bra som 
möjligt. Dock kände vi en viss uppgivenhet då några aktörer pratade om problemen med 
styrkortet, att det inte blev något av deras arbete. De upplever att de ska tillfredsställa 
flera olika intressenter, förvaltningen, politikerna och befolkningen. En av aktörerna 
upplever att ingen har den samordnande kraften och en annan upplever att det är ett 
politiskt styrkort, och att politikerna placerar in sina ambitioner i styrkortet. Det framgår 
också att det är politikerna som har den yttersta bestämmanderätten men att det är 
tjänstemännen som ska utföra det som politikerna bestämmer. Ericsson och Gripne 
(2002 s.51) säger att det är av vikt att den politiska ledningen har kunskap om styrkortet 
och att det kan vara svårt att samordna det politiska och administrativa systemet. 
Författarna förklarar detta problem med att ansvar och befogenheter är decentraliserade 
i de olika verksamheterna. (ibid s.12)  
 

5.1.2 Intern kontroll 
Studien visar att den vanligaste synen på intern kontroll bland aktörerna, är att det finns 
som ett verktyg för att säkerställa att aktörerna och förvaltningarna arbetar med rätt 
saker, att de är effektiva och att de har bra rutiner. Många av aktörerna ser det som ett 
”kontrollverktyg” för att säkerställa att arbetet blir gjort på rätt sätt och någon nämner 
intern kontroll som ett ”kvalitéverktyg”. Det finns några som upplever att det är ett 
”styrningsverktyg” och en aktör sa även att det kan vara lite ”förvirrande” att ha två 
styrsystem.  
 
Studien visar att många aktörer försöker hitta relevanta internkontrollområden och de 
säger att de ändrar rutiner om de upptäcker brister kontrollområdena. Några aktörer 
säger att de upplever intern kontroll som bra, och att de förbättrar sig hela tiden. De är 
inte heller rädda för förändringar utan snarare välkomnar dem om det hjälper dem i 
deras arbete. Detta är i linje med vad Campbell, Campbell &Adams (2006) säger i sin 
artikel, att en organisation som är ledande inom intern kontroll anpassar sig och är 
öppna för förändringar och försöker hela tiden hitta förbättringar. Haglund et al (2005 
s.6) skriver att det finns ökade krav på kostnadseffektivitet och att moral och etik för 
hur de allmänna medlen hanteras har ökat intresset kring intern kontroll.  
 
Vi tänker att den positiva synen på intern kontroll kan vara som Haglund et al (2005 
s.31) säger, att ledningen är ansvarig för hur medarbetarna utvecklas beroende på hur de 
tilldelar ansvar och befogenheter. Varje förvaltning får sätta egna mål de vill kontrollera 
och de flesta aktörer anser sig kunna påverka internkontrollen på något sätt och detta 
kan göra att de känner sig viktiga för verksamheten och det kan få fler aktörer 
involverade, insatta och engagerade i intern kontroll. Några aktörer säger att de gör en 
risk- och väsentlighetsanalys för att säkerställa att deras arbetsprocesser följer 
lagstiftningen. Detta är i linje med vad Haglund et al (2005 s33-34) säger, att risk måste 
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identifieras, bedömas och analyseras och de måste vara konsekventa för att kunna 
bestämma hur riskerna ska hanteras. Cooper och Lybrand (1992) skriver också att intern 
kontroll hjälper företag att följa uppsatta lagar och regler. En del av de aktörer vi har 
pratat med betonar att de måste vara noga med att kontrollområdena måste vara 
relevanta och de menar att det hjälper att ha risk- och väsentlighetsanalysen för att 
kunna göra den bedömningen. En av aktörerna säger dock också att det måste finns mod 
när de väljer ut kontrollområdena så att de verkligen ser och kontrollerar sina svaga 
sidor.  
 
Aktörerna säger de rapporterar till Ks hur internkontrollen har gått och det är ett sätt att 
säkerställa att ledningens direktiv följs, Haglund el al (2005 s.47) skriver att 
kontrollaktiviteter görs för att minimera, motverka och helst eliminera risker och enligt 
COSO (1994) måste internkontrollsystemen övervakas. Haglund et al (2005 s.61-62) 
skriver vidare att kommunikation måste kunna gå både uppåt och neråt i 
organisationens hierarki. En del av aktörerna upplever dock inte att de får någon direkt 
återkoppling på deras inlämnade rapporter och detta är något som de skulle önska att få. 
En aktör säger vidare att det inte görs någon avvikelserapportering eller skickas ut några 
kontrollanter, utan att det är upp till respektive förvaltning att reda ut eller föra upp 
områden till nästa års kontroll. Haglund et al (2005 s.63) skriver att med tillsyn kan 
processer säkerställas och att i en föränderlig omvärld är det viktigt att hänga med och 
uppdatera och omvärdera systemen för styrning och kontroll och att detta arbete främst 
är en ledningsfråga.  
 

5.1.3 Institutionell teori och Scotts tre pelare 
Här analyserar vi aktörernas svar om det balanserade styrkortet och intern kontroll 
genom Scotts tre pelare som finns beskrivna under stycket, 2.5.1-3. 
 
Tabell 5.2 Sammanställning av kommunaktörernas upplevelser kopplat till Scotts pelare 
 

Kommunaktörers 
upplevelser  
kopplat till  
Scotts pelare: 

Tvingande pelaren 
 

Normativa pelaren Kognitiva pelaren 

 
Balanserat styrkort 
 

*Tydliga skrivna regler om 
styrkortet att rätta sig efter. 
*Styrningen kommer uppifrån 
och tydliga krav på vad som 
ska rapporteras in. 
*Planeringsförutsättningarna 
styr verksamheten. 
*Aktörerna upplever att de 
”måste” göra uppföljningar och 
rapporteringar. 
 

*Använder Stratsys för att få 
ett gemensamt och jämförbart 
resultat. 
* Diskuterar styrkortet vid 
uppföljningen till 
delårsrapport 
* Målformuleringar 
verksamhetsanpassas i vissa 
förvaltningar medan andra 
följer Ks övergripande mål. 
* Styrkortet har anpassats 
bättre till verksamheten men 
återkopplingen kritiseras 

*Aktörerna lägger vikt vid 
att alla ska känna sig 
delaktiga och berörda av 
målen i styrkortet. 
 
* Aktörerna arbetar aktivt 
för att uppnå en gemensam 
värdegrund med hjälp av 
perspektiven i styrkortet. De 
känner sig påverkade och 
medvetna genom detta. 

 
Intern kontroll 
 
 

*Det finns lagar och regler som 
aktörerna är åsidosatta att göra. 
*Kommunallagen och 
reglementet för intern kontroll 
är tvingande. 
*Kommunaktörer lägger stor 
vikt vid att göra rätt enligt 
lagstiftning  
 

*Aktörer känner att de ”bör” 
lämna egna förslag till 
kontrollområden även om det 
inte finns skrivet att de ”ska” 
*Aktörerna upplever inte att 
de har några särskilda normer 
med internkontrollarbetet. 

*När ett mätområde varit i 
fokus under en period är 
tanken att rutiner ska bli 
självgående och finnas i 
bakhuvudet och aktörerna 
upplevde detta som en tyst 
överenskommelse. 
*Aktörerna upplever sig 
inte kontrollerade av den 
interna kontrollen och kan 
inte heller lita bättre på 
kollegorna. Däremot kan 
aktörerna lita på att 
rutinerna sköts bättre. 
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Balanserat styrkort analyserat ur den tvingande pelaren 
Studien visar att aktörerna upplever att planeringsförutsättningarna är det som styr 
verksamheten och att förvaltningarna och nämnderna får agera utifrån dessa 
förutsättningar. Det finns en likande uppfattning bland aktörerna om vilka skrivna regler 
som gäller för styrkortet och aktörerna är medvetna om att det är politikerna som har det 
sista ordet. Många upplever också att styrningen kommer uppifrån och att direktiven är 
tydliga om vad som ska styra verksamheten och vad som rapporteras in. Dessa 
resonemang stöds av Scott (2008 s. 52) som säger att samhällsinstitutioner har 
tvingande regler att anpassa sig efter och att dessa är i klarspråk uttalade. 
 
Aktörerna som arbetar med styrkortet har krav att följa upp hur verksamheten gått och 
rapportera till Ks och detta ”måste”, påverkar aktörerna. En aktör upplever att det inte 
finns någon möjlighet att skylla på att det inte hunnits med, då det tillhör chefens 
arbetsuppgift. Om det dessutom är ett område som personen är ansvarig för är det ännu 
mer styrande. Vissa aktörer upplever också att förvaltningarna blir så styrda att målen 
inte går att följa upp. En del aktörer upplever ett krav att avdelningarna ska ha ett mål 
och att alla ska rapportera in hur resultatet för varje avdelning kommer att uppnås vid 
årets slut. En del känner sig styrda av hur arbetet med styrkortet ska göras och att 
förvaltningen har ett underförstått krav att lämna mål för respektive målområde och en 
aktör säger att det känns som en ”oskriven lag” och ett ”måste” även om det inte finns 
uttryckligen i dokumenten. De förvaltningar som inte ger förslag på egna mål får stå till 
svars och motivera varför. Detta kan liknas vid Scotts åsikter (2008 s 53) där han 
skriver om att regler kan upplevas som tvingande trots att ett formellt sanktionssystem 
saknas.  
 
Studiens resultat visar att aktörerna upplever att det inte finns någon belöning eller 
bestraffning om de når eller inte når målen i styrkortet. Några upplevde dock att det kan 
ges en viss uppmuntran om det går bra. En aktör upplever att det är synd att de inte blir 
belönade om de når målen och några aktörer har börjat tänka i banorna att bestraffning 
skulle ske för den som inte sköter sina uppgifter inom tidsramarna. En aktör säger att 
personer ska kunna befrias från sina uppdrag om de inte presterar tillräckligt bra. 
Aktörerna kunde dock inte visa på några skrivna regler om vad som händer då någon 
missköter sitt arbete med styrkortet, men underförstått kan personer som missköter sig 
bli uppsagda, så konsekvenser finns även om de inte är tydligt nedtecknade och enligt 
Scott (2008 s 54) hålls den tvingande pelaren levande genom de sanktionssystem som 
finns samt att individen har en rädsla att bli bestraffad vid regelöverskridande. 
 
Intern kontroll analyserat ur den tvingande pelaren 
Studiens resultat visar att det finns lagar och regler som aktörerna är åsidosatta att följa. 
Scott & Christensen (1995, s.35) skriver också om att det inom samhällsinstitutioner 
ofta finns tvingande regler som medborgaren måste följa och att dessa regler ofta är 
uttalade i klarspråk. Det finns bland annat kommunallagen men även reglementet för 
intern kontroll som de anställda inom kommunen ska förhålla sig till. Resultaten visar 
vidare på att en viktig punkt för aktörerna är att de gör rätt enligt lagstiftningen. När vi 
tittar på aktörernas svar verkar det inte finnas någon direkt koppling till bestraffning om 
”reglerna” inte följs eller att de inte når upp till målen i internkontrollen. Scott (2008, 
s.52) nämner att de tvingande reglerna hålls levande genom sanktionssystem där 
regelöverskridande bestraffas. Många av aktörerna säger att det enda ”straffet” är att 
kontrollmålet får stå kvar som mål året därpå men att det däremot kan finnas 
bestraffning om en medarbetare skulle begå brott. Några aktörer säger att de gör en 
polisanmälan om det finns en misstanke om brott och en aktör sa att de pratade med 
personen och försökte säkra rutiner. En aktör trodde dock inte att det skulle hända brott 
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just på deras arbetsplats och nämner att han har svår att se att pengar ska svindlas på 
deras förvaltning. De som man ska komma ihåg är att brott inte nödvändigtvis behöver 
handla om pengar. Några av aktörerna blev lite besvärade och skruvade på sig då vi tog 
upp frågan om brott och en del var ovilliga att prata om det medan andra tycker det är 
bra om internkontrollen kan upptäcka brott, även om detta inte är det huvudsakliga 
syftet. En aktör poängterade även att det inte är ”brottsligt” att avvika från 
internkontrollen och menade att det är viktigt att identifiera områden där allvarliga brott 
kan begås och kontrollera detta 
 
Balanserat styrkort analyserat ur den normativa pelaren 
Några aktörer berättade att de brukar diskutera styrkortet i samband med uppföljningen 
till delårsrapporterna och att de använder ett uppföljningsprogrammet Stratsys. Scott 
(2008 s.54) menar att genom att tala om hur aktörerna bör sköta sina arbetsuppgifter 
skapas institutionalisering. Målformuleringen görs i förvaltningen och presenteras för 
nämnden med tanken att målen ska bli mer anpassade till verksamheten och vara 
mätbara och tydliga. Några aktörer berättar att en del förvaltningar har följt Ks mål utan 
att specialanpassa dem. De har då känt att det övergripande sättet att styra inte ger full 
näring ut i verksamheterna. De arbetar tillsammans på avdelningsmöten för att anpassa 
måldokumentet så att de kan påverka vad som de anser viktigt för varje mål och även ta 
bort mål som de inte ser någon nytta med att kontrollera. Detta arbete är mestadels 
internt för avdelningen och det finns inget krav på detta. Det som skrivs i 
måldokumenten påverkar avdelningarnas arbete. En aktör berättar att de på hans 
förvaltning samlar medarbetarna och har en gemensam work-shop och resultatet av 
detta sammanställs för att ledningsgruppen sedan ska enas om vilka mål som är bra att 
föra vidare som förslag till politiken. Detta visar på att aktörerna på de olika 
förvaltningarna har lite olika normer och värderingar om vad som bör göras med 
kontrollmålen. Scott (2008, s55) talar om att den normativa pelaren anger vilka 
spelregler som organisationen har och det kan enligt oss tolkas som att aktörerna inte 
uppfattat spelreglerna lika.   
 
Några aktörer tycker att målen ibland blir lite för svåra. De riktlinjer som finns är att 
målen ska vara smarta mätbara, specifika och realistiska men det tycker inte alla aktörer 
att målen är. Ibland behöver målen bli mer drivande enligt någon aktör. Några andra 
anser att målen med tiden har blivit förbättrade så att de känner sig mer motiverade att 
arbeta med dem. Det har blivit en bättre anpassning till verksamheten och det blir mer 
meningsfullt att jobba med styrkortsmålen. Vissa aktörer säger att de får återkoppling 
inom avdelningen om hur de klarat sina delmål och några andra aktörer tycker att de 
mest får återkoppling när något varit oklart och att de skulle önska en bättre 
återkoppling. 
 
Intern kontroll analyserat ur den normativa pelaren 
Aktörerna upplever att det inte finns skrivet om att de ska lämna in egna förslag till 
kontrollområden, men de känner ändå att de bör göra det, att det är positivt för 
förvaltningen. Om de lämnar in kontrollmål beror det på intressenivå och engagemang 
enligt någon aktör. En aktör upplever att det gäller att få anställda att förstå vad som 
menas med intern kontroll. Detta kan kopplas till March & Olsens (1984) artikel om att 
aktörer i en politisk organisation rutinmässigt gör vad som förväntas att göras. Vissa 
aktörer ser intern kontroll som ett sätt att kontrollera exakta saker och andra aktörer har 
uttryckt att det ibland kan vara svårt att hitta sätt att mäta kontrollmålen. Några aktörers 
förvaltningar har intern kontroll som en stående punkt på ledningsgruppens agenda 
samtidigt som vissa andra aktörer efterfrågar det i sin ledningsgrupp. Detta för att ämnet 
oftare ska lyftas upp till diskussion så att fler brister kan upptäckas och förbättras. 
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Studiens resultat visar att aktörerna inte upplever att de har några normer, och det är ett 
tecken på stark grad av institutionalisering i enlighet med Berger & Luckmann (1967) 
påstående om att gemensamma typifieringar får en självklar status i institutioner med 
tiden.  
 
Balanserat styrkort analyserat utifrån den kognitiva pelaren 
Någon aktör beskriver styrkortsarbetet på sin förvaltning med att de vid varje 
månadsmöte tänker tillbaka på innehållet, ”som en checklista.” Någon annan aktör 
beskriver styrkortsarbetet med att ledningsgruppen diskuterar i inledningsskedet och att 
det finns i deras huvuden, hur de ska diskutera och lägga upp jobbet med nämnden. 
Några aktörer beskriver vikten av att den anställda ska kunna känna sig delaktig i målet 
och detta stämmer överens med Bartlett & Ghosal (1994) som menar att, för att få en 
organisation att sträva efter uppsatta mål, är det en förutsättning att hela organisationen 
är med på det och att medarbetarna kan identifiera sig med de uppsatta målen. 
 
Några aktörer känner sig påverkade och medvetna genom målarbetet i styrkortet. Några 
berättar att de jobbar dagligen med att uppnå en gemensam värdegrund på förvaltningen 
och att de försöker se betydelser i perspektiven och vad de kan tillföra för gemensam 
förbättring i förvaltningen. Detta kan kopplas till Scotts (2008. s.57) resonemang om när 
aktörerna interagerar i ett socialt sammanhang skapas tolkningsramar som styr 
individernas föreställning och skapar därigenom mening. En aktör nämner risken med 
att styrkortet känns som en hyllvärmare med en massa pappersexercis och att de ibland 
funderar vad det är bra för. Några aktörer talar om vikten av att alla ska känna sig 
berörda av styrkortsmålen och någon annan säger att om de inte känner sig berörda av 
ett mål så lämnar de det och jobbar efter ett mål som de istället blir berörda av. En aktör 
nämner risken att tro att styrkortet ska innebära stora förändringar utan att de behöver 
engagera sig. Någon aktör anser att det behövs lång tid att vänja sig vid hur styrkortet 
fungerar och någon annan tycker att arbetet med styrkortet känns mer meningsfullt och 
att det passar verksamheten bättre nu än tidigare. En aktör berättar att styrkortsarbetet 
har förändrats med åren från att vara stelt till att bli mer avslappnat och att det känns 
som om något faktiskt tillförs som tar kommunen vidare. Scott (2008 s.57) skriver om 
det kulturella elementet i pelaren som består av symboler, identitetsskapandet samt 
beteendet hos individen att dessa är kontrollerade av institutionen.  
 
Intern kontroll analyserat ur den kognitiva pelaren  
Studiens resultat visar att aktörerna inte upplever att det finns outtalade normer i 
verksamheten med internkontrollarbetet. Någon talade om att alla har sin tolkning av 
intern kontroll och att alla jobbar på sitt sätt. Att aktörerna är omedvetna om normer kan 
vara ett tecken på en stark institutionalisering och det stärks av Scott & Christensens 
(1995 s.42) resonemang om att de mönster som påverkar hur vi agerar ses som en 
självklarhet och tolkningskategorierna blir ett redskap att reflektera och ifrågasätts 
därför inte. Studien visar att aktörerna inte upplever att det finns belöning eller 
bestraffning angående internkontrollen. Någon upplevde dock att de kan få muntligt 
beröm då förvaltningen har uppnått fina resultat. Någon aktör hade ett förslag om att 
goda exempel ska lyftas fram och en annan tyckte de skulle införa ett 
medarbetarstipendium för internkontrollen. En annan upplever att det är chefens sak att 
få medarbetaren att brinna för sin uppgift. Däremot så efterfrågade flertalet av aktörerna 
feedback så att de skulle se när något händer och de flesta skulle uppskatta att resultatet 
från rapporteringen skulle följas upp.  
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Bestraffning förekom inte enligt någon av aktörerna, någon sa att de kan ändra rutiner 
om de ser brister. En aktör sa att personer kan få byta arbetsuppgifter, även om han inte 
kan erinra sig om att det någonsin har hänt. Resultaten av studien visar även på att 
aktörerna inte upplever sig kontrollerade av intern kontroll, men någon 
uppmärksammade vikten av att tänka till när kontrollområden väljs ut så att det inte tas 
som en personlig kontroll. Flera aktörer tycker att när det handlar om en offentlig 
verksamhet så ska de tåla att bli ifrågasatta, istället för att ta det personligt. Det var inte 
någon av aktörerna som kunde lita mer på kollegorna i och med intern kontroll men en 
sa att han däremot kunde lita bättre på rutinerna.  
 
Flera aktörer nämnde att när mätområdet varit i fokus under ett års tid så är tanken att 
det ska bli självgående och finnas i bakhuvudet och liknade detta som en tyst 
överenskommelse. Rutiner sätter sig efter ett tag och följer med. Flera aktörer anser att 
tänket finns inbyggt även om det inte pratas så ofta om interkontroll. När vi frågade hur 
aktörerna påverkas av faktumet att de vet vad som mäts började nästan alla med att säga 
att de inte alls påverkades. När vi då frågade om hur de hade agerat under tiden som 
obesvarade samtal mättes ”kom de på sig” och sa att de till och med hade tävlingar 
mellan avdelningar om vem som var bäst. Några aktörer sa att det berodde på vilket 
område det gällde, men att det ändå finns en medvetenhet i bakhuvudet. Detta kopplar 
vi till Scott & Christensens (1995 s.42) beskrivning om mönster som påverkar hur 
aktören agerar som blir till en självklarhet utan att ifrågasättas. 
 

5.1.3 Interaktionen mellan det balanserade styrkortet och intern kontroll 
Några av aktörerna säger att styrkortet och intern kontroll hänger samman på något sätt 
men de har svårt att veta exakt hur, medan någon säger att de hänger ihop men inte 
samtidigt. Några tycker vidare att det inte finns någon interaktion och några tycker att 
de behöver sammankopplas bättre. Några av aktörerna tycker att styrkortet och intern 
kontroll är två olika styrformer medan några tycker det är två enskilda saker. Några 
tycker också att de kompletterar varandra. Det är tydligt att det finns lite delade 
meningar om interaktionen mellan styrkortet och intern kontroll inom kommunen. Trots 
att det verkar finnas en kultur att prata och diskutera på ledningsmötena, verkar det som 
om det inte finns någon institutionalisering vad gäller synen på interaktionen dem 
emellan.  
 
Revisorn tycker liksom några av aktörerna att det är viktigt att politiker får utbildning 
inom balanserat styrkort och intern kontroll. Detta kan stämma med vad Boyne (2002) 
menar, att kommunen som är politiskt styrd och att alla viktiga beslut ska fattas av 
politiska organ. Det blir då naturligt att politikerna får utbildning så de vet vad de 
beslutar om. Liksom några av aktörerna upplever revisorn inte styrkortet och intern 
kontroll som två olika styrmodeller. I likhet med några av aktörerna upplever inte 
revisorn Johan heller att styrkortet och intern kontroll i kommunen går så mycket ihop. 
Hans uppfattning är att kommunen ser intern kontroll som något mer grundläggande 
som ska fungera hela tiden och styrkortet som ett sätt att styra mot ett mål de vill uppnå 
och detta stämmer överens med vad många av aktörerna säger.  
 
Resultaten av studien visar att aktörerna har svårt att svara på frågan om hur 
interaktionen mellan styrkortet och intern kontroll skulle bli bättre, och några upplever 
inte heller att det behövs interaktion. Revisorn kan inte heller säga vad som skulle bli 
bättre om det fanns interaktion. Han säger i likhet med några aktörer att interaktion kan 
ske om någon internkontrollpunkt lyfts in i styrkortet. Vår upplevelse när vi har 
intervjuat aktörerna, är att de har arbetat och funderat på hur de ska få interaktion 
mellan styrkortet och internkontrollen. Detta sedan revisorerna 2009 påpekade att 
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interaktion behövdes. Det som är intressant är att revisorn nu säger att kommunen sedan 
dess har utvecklas och att det kanske inte längre behövs interaktion mellan styrkortet 
och intern kontroll. En revision av kommunen idag, skulle nödvändigtvis inte komma 
fram till samma resultat som för tre år sedan säger Johan.  
 

5.2 Analys mot teori 
I detta avsnitt lyfter vi blicken och fördjupar analysen mot den institutionella teorin och 
kopplar resultaten från den empirinära analysen till tidigare studier om institutionell 
teori. Vi analyserar balanserat styrkort och intern kontroll. Vi analyserar även 
kategorierna som vi har med oss från empirin, ledarstil och politisk ledning, information 
och förtroende samt organisationskultur. 
 
Balanserat styrkort 
Resultatet av studien visar på en brist i synen på styrkortet. Det är bara en aktör som 
nämner att styrkortet är en förlängning av kommunens ”vision 2050”. Författare av 
tidigare studier, Kaplan & Norton (2004), Bititci et al (2006) och Deem et al (2010) ser 
alla sambanden mellan organisationens kultur och att det balanserade styrkortet 
implementeras på ett lyckosamt sätt. Att få aktörer pratar om ”vision 2050” skulle 
kunna förklaras med att aktörerna inte tror att de långsiktiga resultaten i styrkortet 
kommer att bli förverkligade. Detta i enighet med vad både Schiemann och Schiemann 
(1996) och Niebecker, Eager och Kubitza (2008) skriver i sina artiklar. Det kan också 
bero på att synen på styrkortet har blivit så institutionaliserat, att aktörerna ser ”vision 
2050” som självklart och inte tänker på att nämna det. 
 
Intern kontroll 
Studiens resultat visar att aktörerna pratar om, och lägger stor vikt vid 
internkontrollreglementet. De känner att möjligheten till påverkan vid valet av 
kontrollområden är hög, även om politikerna i nämnderna ska ta beslutet. March & 
Olsen (1994) ser beteendemönster att aktörer, inom institutioner, rutinmässigt gör vad 
de förväntas göra. Även när rapportering skett saknar aktörerna avvikelserapportering 
och återkoppling av inlämnade rapporter. I arbetet med intern kontroll känner sig 
aktörer mer tvingade då detta regleras i kommunallagen. Resultaten av studien visar att 
kommunaktörerna tycker det är viktigt att göra rätt enligt lagstiftningen. Många aktörer 
anser att kontrollområdena bör komma från verksamheten och att kommunikationen i 
organisationen även ska gå nedifrån och upp i hierarkin. Kommunen har införskaffat ett 
system för att underlätta för aktörerna att rapportera in resultat och detta görs för att 
förenkla och likrikta rapporteringen så att det ska gå att jämföra resultaten på ett 
smidigare sätt. 
 
Studien visar att aktörer i kommunen tycker det är olustigt att svara på frågor om hur 
brott kan upptäckas med intern kontroll. Vi tror att det kan bero på att det är känsligt när 
det handlar om egna kollegor som blir ertappade. Att bryta mot institutionens normer är 
belagt med skuld och så även att göra något brottsligt. Resultaten i studien visar dock att 
huvudsyftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköts på rätt sätt. Det 
är få av kommuners aktörer som känner sig kontrollerade av-, eller att de kan lita på 
sina kollegor bättre, med den interna kontrollen utan de litar bättre på att rutinerna blir 
rätt utförda. Tidigare studier säger att intern kontroll främjar effektivitet och minskar 
risken för förlust av tillgångar och att den hjälper företag att följa lagar och regler. 
(Cooper & Lybrand, 1992) Vår studie stärker Cooper och Lybrands studie, då det är just 
detta kommunaktörerna främst anser att internkontrollen syftar till. Detta tyder också på 
att det finns en tydlig institutionalisering kring synen på vad intern kontroll syftar till. 
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Det handlar de ska verka förtroende ingivande mot medborgarna och vad de får för sina 
skattepengar. Däremot finns det lite olika åsikter om hur de ser på internkontrollen, 
Kontrollverktyg, kvalitéverktyg och styrningsverktyg är tre benämningar vi har fått på 
internkontrollen. Cooper & Lybrand (1992) skriver just att intern kontroll kan betyda 
olika för olika aktörer och att detta kan orsaka förvirring och problem i en organisation. 
De förespråkar att intern kontroll ska skrivas in i regler, förordningar eller lagar. Detta 
är även något som Luleå kommun har gjort i och med internkontrollreglementet som 
infördes år 2008. Reglementet kan liknas vid en tvingande institutionell pelare. 
 
Ledarstil och politisk ledning 
Studien visar att det är det balanserade styrkortet är politikernas sätt att bestämma och 
styra över kommunens verksamhet och det blir tjänstemännens uppgift att utföra 
arbetet. Det viktiga när styrkortet utformas är att målen är tydligt kopplade mellan 
kommunens huvuduppdrag och styrkortets innehåll. En annan viktig del med styrkortet 
är att målen formuleras tydligt och att de går att mäta. Resultaten i studien visar att 
aktörerna inte känner vem som har den samordnande kraften med styrkortet och det 
knyter vi samman med Almeidas (2011) observation om att människor som är i en 
otrygg beslutsfattande-miljö undviker att ta beslut som kan leda till misstag.  
 
Att kommunen arbetar med målområden istället för mål gör att aktörerna känner sig mer 
delaktiga och att målområden bättre kan anpassas till kommunens verksamhet. När 
förvaltningarna får till uppgift att ta fram målområden skapas delaktighet och som 
Kasperskaya (2008) säger blir rutiner institutionaliserade när de tas för givet. Resultaten 
i studien visar att kommunaktörerna sällan upplever att det finns belöning eller 
bestraffning i arbetet. Vi ser däremot ett ökat behov av bekräftelse då många av 
aktörerna har uttryckt att de inom kommunen är dåliga på att ge varandra beröm när de 
uppnår mål eller gjort något bra. Almeida (2011) anser att stimulans leder till 
ansträngningar mot mer insiktsfulla element av institutionell natur. Det finns krafter 
inom kommuner som ”sticker ut hakan” och tycker att kommunen borde se över 
rutinerna för omplacering om till exempelvis en anställd inte är lämpad för vissa 
arbetsuppgifter. Almeida (2011) har kommit fram till att en verklig händelse mellan 
individer inte behöver inträffa för att aktörerna ska kunna dra lärdom av den. Han säger 
vidare att institutioner har en medvetenhet om vad de vill förmedla och förstärka utan 
att det behöver ha upplevts genom en verklig situation. 
 
Resultaten i studien visar att aktörerna i förvaltningarna är ense om att en ökad 
delaktighet bland medarbetarna är positivt i förvaltningens framtagande av 
målområdena. Strukturen har senaste åren förändrats och till att avdelningar själva kan 
arbeta med att ta fram målen i styrkortet. Detta resultat kan kopplas till Bititci (et al 
2006) som säger att en organisatorisk kultur och ledarstil verkar vara beroende av 
varandra. Det gör att en ledarstil behöver utvecklas för att även organisationskulturen 
ska kunna utvecklas. När det sker en kulturell förändring leder det till en mer deltagande 
och rådgivande ledarstil. I början kan det vara viktigt att ledare har en auktoritär 
ledarstil men när kulturen i en organisation växer fram ska denna ledarstil förändras till 
att bli mer tillbakadragen. (Bititci et al, 2006) 
 
Information och förtroende 
Informationsflödet i en kommun tenderar att bli stort då många intressenter ska 
tillfredsställas med underlag om det dagliga arbetet. Det är både politiker och 
tjänstemän som ska kunna redovisa vad som utförs och detta för att medborgaren ska 
veta vad kommunen gör av skattemedlen. Det som aktörer i en kommun upplever är att 
kvantitet prioriteras framför kvalité och aktörerna önskar att få bättre feedback och 
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uppföljning av de inlämnade rapporterna. Det går emot vad Johnsson (2001) säger i sin 
artikel, att styrkortets perspektiv minskar risken för informationsöverflöd.  
 
Organisationskultur 
Tidigare studier säger att gemensamma typifieringar i institutioner får en självklar status 
med tiden. (Berger & Luckmann, 1967) Kommunaktörerna ser inte att de har några 
normer och det tyder på en stark institutionalisering, då normerna har blivit så självklara 
i kommunen. Aktörerna säger att de arbetar för att uppnå en gemensam värdegrund. 
Resultatet i studien visar att aktörerna känner sig påverkade och medvetna genom 
styrkortets målarbete och de jobbar för att uppnå en gemensam värdegrund. De arbetar 
aktivt för att se betydelser i styrkortet och vad de kan tillföra för gemensam förbättring 
till förvaltningen.  
 
Bartlett & Ghosal (1994) som menar att, för att få en organisation att sträva efter 
uppsatta mål, är det en förutsättning att hela organisationen är med på det och att 
medarbetarna kan identifiera sig med de uppsatta målen. Någon säger att 
kontrollmomenten är bra medan några tycker de är mindre bra. Många tycker det är bra 
om målen kommer från verksamheten och att alla ska känna sig berörda av målen i 
styrkortet.  



!&%!

 

6. Slutsats och avslutande diskussion 
Vi avslutar studien med slutsatser och en avslutande diskussion, i vilka vi besvarar vårt 
syfte och våra forskningsfrågor. 
 
Genom att uppfylla vårt syfte har vi har fått en djupare förståelse för hur aktörerna i en 
kommun ser på det balanserade styrkortet, intern kontroll och interaktionen mellan 
dessa. Vårt första delsyfte var att identifiera aktörernas upplevelse av det balanserade 
styrkortet, intern kontroll och interaktionen mellan dessa, samt om aktörerna i likhet 
med revisorerna anser att interaktionen behöver förbättras. Vårt andra delsyfte var att 
utveckla en analysmodell för att öka förståelsen för hur kommunaktörer upplever 
balanserat styrkort, intern kontroll och interaktionen mellan dessa utifrån ett 
institutionellt perspektiv. Denna förståelse har hjälpt oss att besvara våra 
forskningsfrågor.  
 

o Hur ser kommunens aktörer på det balanserade styrkortet och varför upplever de 
styrkortet på det sättet?  

 
Kommunaktörer upplever det som positivt att det tas hänsyn till flera perspektiv i det 
balanserade styrkortet men att det finns svårigheter med att formulera mätbara mål. 
Styrkortet upplevs också som ett politiskt styrkort och att politikernas ambitioner ligger 
i det. Politikerna har sista orden och aktörerna har inte känt att målen alltid är förenliga 
med verksamheten. Aktörerna känner att övergången från mål till målområden kan leda 
till en ökad delaktighet och att det leder till en bättre anpassning till avdelningarnas 
verksamheter. 
 

o Hur ser kommunens aktörer på intern kontroll och varför upplever de 
internkontrollen på det sättet? 

 
Intern kontroll är ett sätt för politikerna och kommunen att få medborgarnas förtroende, 
att se till att verksamheten sköts på ett riktigt och förtroendeingivande sätt. Den syftar 
till att kontrollera att lagar och regler följs och att skattemedlen i kommunen används på 
bästa sätt. Kommunaktörerna upplever intern kontroll relativt samstämmigt när det 
kommer till syftet och det kan förklaras med en tydlig institutionalisering. Lagar och 
internkontrollreglementet bidrar till en gemensam syn på intern kontroll hos aktörerna. 
Aktörerna känner sig delaktiga i framtagandet av internkontrollområden och att de kan 
bidra med kunskap från verksamhet till politikerna, även om politikerna har sista ordet.  
 

o Hur ser kommunens aktörer på interaktionen mellan det balanserade styrkortet 
och intern kontroll och varför upplever de interaktionen på det sättet? 

 
Vi ser ingen tydlig gemensam nämnare när det kommer till hur kommunaktörerna ser på 
interaktionen mellan styrkortet och intern kontroll. Det finns ingen klar 
institutionalisering när det kommer till interaktionen och en trolig orsak är att frågan 
inte är förankrad i verksamheterna och det finns ingen som driver den framåt. Det kan 
bero på att aktörerna upplever att styrkortet och intern kontroll har olika funktioner med 
olika tidsperspektiv.  
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6.1 Avslutande diskussion 
En händelse som att någon kommunaktör har förskingrat pengar skapar stora rubriker i 
de lokala dagstidningarna och skadar kommunens trovärdighet hos medborgarna. För att 
undvika negativ publicitet och att aktörerna följer de lagar och regler som finns i 
kommunen, är det en trygghet för kommunen, kommunaktörerna och 
kommunmedborgarna att kommunen har en fungerande intern kontroll. Aktörerna är 
relativt överens om att det är bra att ha ett styrdokument där det tas hänsyn till andra 
saker än bara ekonomi. Det är dock många som säger att det skulle kunna vara vilket 
styrdokument som helst, att det inte just behöver vara balanserat styrkort.  
 
En del av det första delsyftet var, om kommunens aktörer i likhet med revisorerna anser 
att interaktionen mellan styrkortet och intern kontroll behöver förbättras. 
 
I likhet med några av aktörerna upplever inte revisorn att styrkortet och intern kontroll i 
kommunen går så mycket ihop. Det framgår tydligt att det finns lite delade meningar 
bland kommunaktörerna om interaktionen mellan styrkortet och intern kontroll. Det 
finns ingen direkt institutionalisering när det kommer till deras syn gällande om 
styrkortet och intern kontroll har någon interaktion. Det vi fann intressant är att 
kommunen ser detta med interaktionen som ett problem sedan revisorerna i en 
revisionsrapport 2009 påpekade att interaktion behövs. Kommunen har sedan dess 
funderat och arbetat med detta. Det har framgått att kommunaktörerna upplever 
styrkortet och intern kontroll som olika funktioner som har olika tidsperspektiv och det 
kan leda till att en djupare interaktion inte är nödvändigt eller möjlig att genomföra. Det 
som också är intressant är att det vid intervjun med revisorn framgår att han tycker att 
kommunen har utvecklats sedan revisionsrapporten skrevs och att det kanske inte längre 
behövs interaktion mellan styrkortet och intern kontroll.  
 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Då denna studie är en enfallsstudie är vårt förslag till fortsatt forskning att göra en 
flerfallsstudie med ett mer jämförande syfte och undersöka hur aktörer i andra 
kommuner ser på interaktionen mellan balanserat styrkort och intern kontroll. Alternativ 
forskning kan vara hur mycket politiker i en kommun styr verksamheten och vad deras 
politiska ambitioner få för konsekvenser för kommunmedborgaren. Ett annat alternativ 
skulle kunna vara, hur kommunrevisorer kan påverka den kommunala verksamheten 
och vad det ger för konsekvenser i kommunen. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor med aktörer inom Luleå kommun 
 
Allmänna  
 
( )  Berätta om ditt nuvarande arbete? 
( )  Vilken förvaltning arbetar du på? 
( )  Vilken befattning har du? 
( )  Hur länge har du arbetat inom kommunen? 
( )  Hur länge har du arbetat inom din förvaltning? 
( )  Vilka arbetsuppgifter har du? 
( )  Hur har du lärt dig ditt arbete? 
( )  Vilken utbildning har du? 
( )  Vad har du gjort tidigare? 
 
Intern kontroll 
 
( )  Vilken innebörd lägger du i begreppet intern kontroll? 
( )  Berätta hur du arbetar med den interna kontrollen. 
( )  Är intern kontroll ett krav från arbetsgivaren, och hur rapporteras det? 
( )  Diskuterar ni mycket om intern kontroll på er förvaltning? 
( )  Tar Ni på förvaltningen egna initiativ till intern kontroll? 
( )  Hur upplever du att den interna kontrollen fungerar inom Luleå kommun? 
( )  Varför upplever du det så? 
( )  Vilka möjligheter upplever du finns med kommunens interna kontroll? 
( )  Vilka problem upplever du finns med kommunens interna kontroll?  
( )  Vilka normer och policys har ni när ni arbetar med intern kontroll?  
( )  Hur stor del av din tid går åt till att rapportera intern kontroll? 
( )  Känner du dig kontrollerad med interna kontrollen? 
( )  Kan du lita på dina kollegor bättre i och med den interna kontrollen? 
( )  Hur gör ni om ni upptäcker att det är något som brister i kontrollmomenten? 
( )  Hur gör ni om ni upptäcker att det finns misstankar om brott? 
( )  Hur arbetar ni gemensamt med att uppnå målen med den interna kontrollen? 
( )  Hur mycket anser du att du kan påverka den interna kontrollen? 
( )  Tycker du att kontrollmomenten är relevanta? 
( )  Varför tycker du så?  
( )  På vilket sätt följer ni upp resultatet av den interna kontrollen? 
( )  Blir det förändringar i rutiner i och med den interna kontrollen? (På vilket sätt) 
( )  Påverkas ditt dagliga arbete av det faktum att du vet vad som kommer att 
kontrolleras? (På vilket sätt)  
( )  Blir du och dina medarbetare belönade om förvaltningen når de uppsatta målen med 
den interna kontrollen? 
( ) Blir du och dina medarbetare ”bestraffade” om förvaltningen inte når upp till de 
uppsatta målen med den interna kontrollen?  
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Balanserad styrning 
 
( ) Vilken innebörd lägger du i begreppet balanserad styrning och det balanserade 
styrkortet? 
( )  Vad vet du om det balanserade styrkortet inom kommunen? 
( )  Hur upplever du att det balanserade styrkortet fungerar inom Luleå kommun? 
( )  Varför upplever du det så?  
( )  Diskuterar ni mycket om det balanserade styrkortet på er förvaltning? 
( )  Vad tycker du är positivt med det balanserade styrkortet? 
( )  Vad tycker du är negativt med det balanserade styrkortet? 
( )  Vilka normer och policys har ni när ni arbetar med det balanserade styrkortet? 
( )  Hur påverkas du i ditt arbete av regler och policys som finns kring det balanserade  
styrkortet? 
( )  Berätta hur du arbetar med det balanserade styrkortet och ge exempel på hur du  
tänker i ditt dagliga arbete. 
( )  På vilket sätt anser du dig delaktig i arbetet med det balanserade styrkortet?  
( )  Hur mycket anser du att du kan påverka innehållet i det balanserade styrkortet? 
( )  Hur ofta går du tillbaka och tittar på vad som finns med i styrkortet. 
( )  Är målen i det balanserade styrkortet relevanta och greppbara för dig? 
( )  Tycker du att det balanserade styrkortet fyller någon funktion? (Hur?) 
( )  På vilket sätt följer ni upp målen som är satta i det balanserade styrkortet? 
( )  Blir du och dina medarbetare belönade om förvaltningen når upp till de mål som 
finns i det balanserade styrkortet? (Hur) 
( )  Blir du och dina medarbetare ”bestraffade” om förvaltningen inte når upp till målen 
som finns i det balanserade styrkortet? (Hur) 
 
Intern kontroll och balanserad styrning (koppla ihop) 
 
( ) Hur upplever du att interaktionen mellan det balanserade styrkortet och intern 
kontroll fungerar i Luleå kommun? 
( )  Rita figurer, hur du uppfattar intern kontroll i förhållande till det balanserade 
styrkortet. (vad för dem samman, finns det gemensamma nämnare, hur knyts de ihop) 
( )  Upplever du att intern kontroll och balanserad styrning är två skilda saker eller att 
det ena är en del av det andra och på vilket sätt? 
( )  Upplever du att den interna kontrollen syftar till att kontrollera de uppsatta målen i 
det balanserade styrkortet?  
( ) Tycker du att alla perspektiv i styrkortet blir kontrollerade? 
(Medborgare/Kund, Brukarperspektivet, Utvecklingsperspektivet, 
Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet)  
( )  Hur skulle man kunna integrera balanserad styrning och intern kontroll på ett bättre 
sätt? 
( )  Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 
( )  Har du något förslag på någon vi kan intervjua på din förvaltning som har kunskap 
om intern kontroll och det balanserade styrkortet? 
( )  Kan vi höra av oss igen om något skulle kännas oklart? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor med revisor på KPMG 
 
Allmänna  
 
( )  Berätta om ditt nuvarande arbete? 
( )  Vilka arbetsuppgifter har du 
( )  På vilket sätt är du inblandad i kommunens revision? 
 
Intern kontroll 
 
( )  Vilken innebörd lägger du i begreppet intern kontroll 
 
Balanserad styrning 
 
( )  Vilken innebörd lägger du i begreppet balanserad styrning? 
 
Intern kontroll och balanserad styrning (koppla ihop) 
 
( )  Hur upplever du att interaktionen mellan det balanserade styrkortet och intern 
kontroll fungerar i Luleå kommun? 
( )  Rita figurer, hur du uppfattar intern kontroll i förhållande till det balanserade 
styrkortet. (vad för dem samman, finns det gemensamma nämnare, hur knyts de ihop) 
( )  Upplever du att intern kontroll och balanserad styrning är två skilda saker eller att 
det ena är en del av det andra och på vilket sätt? 
( )  Upplever du att den interna kontrollen syftar till att kontrollera de uppsatta målen i 
det balanserade styrkortet?  
( )  Ni har uttryckt kritik mot att kommunen har en för dålig koppling mellan den interna 
kontrollen och det balanserade styrkortet. Kan du berätta om det? 
( )  Hur skulle man kunna integrera balanserad styrning och intern kontroll på ett bättre 
sätt? 
( )  Om de skulle integreras på ett bättre sätt, vad skulle det ge för effekt? Vad skulle bli 
bättre? 
( )  Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 
( )  Kan vi höra av oss igen om något skulle kännas oklart? 
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Bilaga 4 Kommunaktörernas ritningar över interaktionen mellan balanserat 
styrkort och intern kontroll 
!
Adam, Erik, Gustav, Ivar 
!

Adam 
”Det är två områden som någonstans går ihop men hur mycket, det 
är ju svårare att säga. Det beror på hur bra vi är på att jobba med 
bitarna, ju bättre vi är på att arbeta med intern kontroll samt 
styrkortet desto bättre kommer det gemensamma området att bli”.  
”Det kommer aldrig att bli samma ring! Det är omöjligt!” Adam 
säger att en del av uppföljningen av styrkortet är intern kontroll men 
redovisas inte som det. Han säger att de hänger samman och att de 
har samma syfte, att bedriva så bra verksamhet som möjligt för de 

resurser de har. Om han måste välja säger han att intern kontroll är underordnad balanserad styrning, men han är inte 
säker. Intern kontroll kan skapa saker som påverkar styrningen. ”Man kan tänka att balanserad styrning har ett 
framåtsyftande perspektiv och intern kontroll är mer här och nu.” 
Erik 
”Jag tänkte först en boll på styrkortet, jag tänker att så mycket går det inte ihop kanske såhär.” Det känns inte som 
om det riktigt hänger ihop men det är viktigt att det känns så. ”Med det styrkort och mål som finns, och att något av 
målen mäts med intern kontroll. De skulle ju kunna hänga ihop lite bättre.” 
Gustav 
”Styrkortet utmynnar i intern kontroll” 
Ivar 
”Första bilden som kommer upp är kanske inte som det borde vara! Perspektiven går in i varandra. Det är mycket 
traditionell verksamhet vi gör. Som jag ser det borde intern kontroll vara överordnad.” ”I verkligheten känns det som 
två separata spår.” Ivar upplever att det borde vara fler områden som ska gå ihop och att balanserad styrning (eller 
något annat styrsystem) ska vara målstyrning, men att intern kontroll ska stå fast över överskådlig tid.  
 
             Bertil 
 
Bertil 
”Ibland känns målen oklara och otydliga. Det som är ett internkontrollmål 
skulle kunna vara ett mål i styrkortet och tvärs om.” Bertil upplever att 
styrkortet känns fyrkantigt och att internkontrollen har en rund form där de 
sammanlänkas. Han säger att styrkortsmålen ska fokusera på att göra bättre 
och höja kvalitén. ”När året är slut så ska det fortfarande mätas och då kan 
det istället bli ett internkontrollmål” Bertil säger att de hänger ihop men inte 
samtidigt. Intern kontroll kan kontrollera styrkortsmålet men det kan även 
leda till ett styrkortsmål om man ser att det inte fungerar så bra.  
 
 
 
Cesar 
!

!
Cesar 
”Hänger ihop men inte riktigt!” Cesar upplever att det är två 
enskilda saker även i rapporten och att det är två olika styrningar. 
Intern kontroll kontrollerar inte styrkortets mål, förutom 
eventuellt ekonomin. ”Ekonomi och medarbetare är 
gemensamma nämnare och skulle kunna knytas ihop.” Cesar 
säger att mål i styrkortet kontrolleras genom uppföljning och att 
intern kontroll mer är att se rutiner. Styrkortet är vad de vill 
åstadkomma. Bertil skulle gärna få ihop det. ”Ska vara en 
produkt för medborgarna, vad de får för skattepengarna.” 

!
!
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Bilaga 5 Kommunaktörernas ritningar över interaktionen mellan balanserat 
styrkort och intern kontroll 
!
!
David 
!

David 
”Jag tycker inte riktigt att det finns någon interaktion mer än att de är i samma dokument.” David säger att åtgärder 
som behöver göras kan ses som aktiviteter i handlingsplanen, där finns interaktion.” Utifrån uppdraget och 
lagstiftningen så har politiken förväntningar. Politiken säger (KS styrkort med alla perspektiv) utifrån vårt uppdrag 
kan vi bidra på det här sättet. Sedan ser jag uppdraget utförs med olika processer och det utmynnar i 
internkontrollområden. Förutom mål-aktiviteter så kan det bli aktiviteter här.” David säger att Ks är uppdragsgivaren 
och att allt är uppdrag från politiken. ”Jag ser dessa som fyrkantiga även om det låter tråkigt. För det är ramarna att 
hålla sig till. Styrdokumentet ovanifrån som är vårt uppdrag. Utifrån uppdraget sätter vi upp mål och aktiviteter.” 
David säger att det på ett sätt är två skilda saker, att intern kontroll är mer i arbetsprocesserna, att säkerställa arbetet. 
Han upplever också att utveckling och internkontrolldelen hänger ihop. 
 
 
 
 
    Filip 
 
Filip!
 
”Jag ser intern kontroll såhär stort. Det här är för mig styrkortet 
Det är en del i den interna kontrollen. Är vi ändamålsenliga och 
effektiva som är en del av interna kontrollen. Det svarar upp till 
ekonomi och verksamhetsrapportering. För det gör vi till viss del i 
styrkortet.” Filip säger att intern kontroll är allt förutom det, lagar, 
rutiner och daglig verksamhet ligger i den stora bubblan 
(internkontrollen).  
!
!
!
!
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Bilaga 6 Kommunaktörernas ritningar över interaktionen mellan balanserat 
styrkort och intern kontroll 
 
! ! ! ! Helge 
!
Helge 
”Visionen bör vara i mitten och sedan har vi fyra perspektiven, 
sedan är våra inriktningar, här ute bör vara ett filter av intern 
kontroll som gör att det här ska vi uppnå, men vi måste säkerställa 
så att det inte står i strid med vad som är på något sätt. Från 
sidan ser det ut som en strut.” 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Johan 

 
Johan 
”Ja, jag ser de som sådär med fyra perspektiven och 
internkontrollen är på något sätt både en bas i verksamheten för 
det som pågår i verksamheten och de speciella grejer som vi gör 
för att komma framåt. Intern kontrollen ligger även ovanför för 
att se till att det här fungerar.” Johan säger att det balanserade 
styrkortet är en form av styrning där man har mål som ska följas 
upp och att intern kontroll både ligger över och under och 
symboliserar den löpande verksamheten. Den syftar till att följa 
och göra rätt, den är mer än bara ekonomi i kommunen säger 
Johan. Det är att se till att följa det som är bestämt att göras och 
att det görs. ”Intern kontroll syftar till att kontrollera de olika 
perspektiven, de är en del i målen.”  
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 8 Vår arbetsinsats i studien 
!
I studien har vi arbetat tillsammans i lika hög grad med många av uppsatsens delar och 
kompletterat varandra. Samarbetet har fungerat bra och vi har haft en bra dialog under 
arbetets gång. Vi har haft arbetet på en gemensam databas så vi hela tiden har haft en 
aktuell version av arbetet där vi båda har kunnat se om den andra har uppdaterat eller 
ändrat i arbetet. Exempelvis har en person skrivit en text och den andra har läst och haft 
åsikter och utifrån det redigerat texten. Vid intervjuerna har vi både intervjuat och 
antecknat vad aktörerna har sagt. När den ena har intervjuat har den andra antecknat. 
Veronica har sedan lyssnat av diktafonen och skrivit ner ordagrant vad aktörerna har 
sagt. Sedan har Monika skrivit om, ihop, och delat upp empirin i olika områden för att 
få det mer kärnfullt och lättare att analysera. Vi har sedan analyserat i omgångar och 
gemensamt kommit fram till slutsatserna.  
!


