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ABSTRACT 

 

Internal control is a conception with different definitions that depends on the situation and it is 

also used in a lot of different contexts. Internal control exists as well within the municipality 

and is statutory. The purpose of our essay is to examine how actors at different levels within a 

municipal apprehend the internal control in their own activity. Economic reports are a part of 

the internal control and will be particularly examined in this study. To achieve the purpose of 

the essay we made a case study of the municipal of Kiruna. Data was collected with a 

questionnaire sent to actors at different levels. The main result of our study is that it is easier 

to make economic reports through using a regulation of internal control. Another result of our 

study is that routines, responsibility and communication are factors that affect the internal 

control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SAMMANFATTNING 

 

Intern kontroll är ett begrepp som i dagsläget har olika definitioner beroende på situation, 

dessutom används begreppet i en mängd olika sammanhang. Intern kontroll existerar även 

inom kommunala verksamheter och denna interna kontroll är reglerad av lagar. Vårt syfte 

med denna studie är att undersöka hur kommunala styrelser, nämnder och förvaltningar 

uppfattar den interna kontrollen inom den egna verksamheten. Ekonomisk rapportering är en 

del av den interna kontrollen och lyfts fram i detta sammanhang. För att uppnå vårt syfte har 

vi genomfört en fallstudie av Kiruna kommun. Detta gjordes med hjälp av en 

enkätundersökning som skickades till den kommunala styrelsen, nämnder och förvaltningar. 

Det huvudsakliga resultatet som vi har kommit fram till i vår studie är att ekonomisk 

rapportering underlättas om det finns ett reglemente för intern kontroll. Ett ytterligare resultat 

som vi har kommit fram till är att rutiner, ansvarsfördelning och kommunikation är faktorer 

som påverkar den interna kontrollen.  
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1. INLEDNING 
 

etta inledande kapitel presenterar bakgrund och problemdiskussion angående intern 
kontroll inom kommunala nämnder, förvaltningar och styrelser. Därefter mynnar 

diskussionen ut i ett syfte.   
 

1.1 Bakgrund 
 
Sverige består av en mängd olika kommuner som tillsammans är viktiga för att samhället ska 
fungera, själva ordet kommun härstammar från det latinska ordet communis och betyder 
gemensam (Hansson & Martinsson, 2002). Hansson och Martinsson förklarar att den svenska 
kommunbildningens historia går långt tillbaka i tiden. Redan 1862 tillkom en förordning om 
kommunalt självbestämmande och därmed började kommunerna enligt Hansson och 
Martinsson, att växa fram. Kommuner bedriver, likt andra organisationer, en verksamhet som 
kräver struktur och rutiner för att nå uppsatta mål som för kommuner inte i första hand är att 
uppnå en god finansiell prestation, utan snarare att uppfylla andra mer välfärdspolitiska mål 
(Brorström & Siverbo, 2001). En kommun kännetecknas, precis som andra organisationer, av 
att det finns individer som kan kommunicera med varandra, individer villiga att bidra med 
handlingar för detta ändamål och som vill uppnå gemensamma mål (Abrahamsson & 
Andersen, 2000). 
 
Enligt Hansson och Martinsson (2002) har kommunernas ekonomi alltmer kommit i centrum 
under de senaste åren. Kraven på politikernas kunskap och ansvar har ökat enligt Hansson och 
Martinsson, samtidigt som det ekonomiska ansvaret hos personalen förts längre ut i 
organisationen, vilket innebär en decentralisering. Decentralisering leder till ett behov av 
information till organisationens ledning samt politiker, oavsett om enheterna under utför sina 
uppgifter (Jansen, 2004). För en organisation, som delegerat ansvar och befogenheter i stor 
omfattning, krävs det kontroll på olika nivåer i organisationen för att undvika problem och 
missförstånd (Riksförsäkringsverket, 2002). Att ha kontroll innebär enligt 
Riksförsäkringsverket att övervaka, behärska och ha läget under kontroll, det vill säga styra 
över situationen.  
 
Reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner har i många kommuner varit i stort sett 
oförändrade sedan 1980-talet (Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet, 2001). I 
samband med införandet av elektronisk handel, skanning av fakturor och andra ”papperslösa” 
system har behovet av att utforma nya och bättre anpassade regler för kontroll av ekonomiska 
transaktioner uppmärksammats (ibid).  
 
Under 1990-talet inträffade det dessutom flera uppmärksammade fall av vårdslös hantering av 
offentliga medel, där både förtroendevalda och ledande tjänstemän var inblandade (Haglund, 
Sturesson & Svensson, 2001). Händelserna skapade stora rubriker i media och innebar, enligt 
Haglund m fl att allmänhetens förtroende för den offentliga sektorn, förtroendevalda och 
tjänstemän starkt ifrågasattes. Detta ifrågasättande byggde ofta på missförstånd rörande vem 
som har ansvaret för den interna kontrollen. Även Hansson och Martinsson (2002) menar att 
kontroll är betydelsefullt och de påtalar vikten av att disponera skattebetalarnas pengar på ett 
optimalt sätt då dessa är tilltänkta att skapa gemensam service och välfärd åt medborgarna.  
 
 

D 
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Trots att det finns tydliga regler att gå efter, krävs det fungerande kommunikationskanaler 
eftersom kommunikation enligt Bruzelius och Skärvad (1995) är grunden för att åstadkomma 
samordnade aktiviteter. Kommunikation är dessutom viktigt när organisationer ska översätta 
mål till handling (Abrahamsson & Andersen, 2000). Abrahamsson och Andersen menar 
vidare att då olika aktörer har olika mål, måste dessa mål samordnas för att definiera ett 
gemensamt mål. För att få en bekräftelse på att verksamheten bedrivs författningsenligt, 
effektivt och att den stämmer överens med syftet för verksamheten så att avsedda resultat nås, 
behövs intern kontroll (Riksförsäkringsverket, 2002). Den interna kontrollen omfattar enligt 
Finansinspektionen (2003) ekonomisk och övrig kontroll och utförs i organisationen av den 
högsta ledningen tillsammans med den verkställande ledningen och hela den övriga 
personalen. Intern kontroll är viktig för säkerhet och förtroende i den kommunala 
verksamheten (Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet, 2001). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Intern kontroll är en ständigt pågående process, denna process underlättas av att det finns 
ändamålsenliga regler och rutiner att följa (Riksförsäkringsverket, 2002). Ett väl fungerande 
internt kontrollsystem främjar både inre och yttre effektivitet inom organisationer (ibid). 
Dessutom bidrar intern kontroll enligt Riksförsäkringsverket, till att ge trygghet till de 
anställda. Med inre effektivitet menar Abrahamsson och Andersen (2000) måluppfyllelse av 
organisationens prestationer, yttre effektivitet innebär däremot att ta hänsyn till marknadens 
värdering av organisationens prestationer. I detta fall jämställer vi marknaden med 
kommunmedborgare, då det är medborgarna som efterfrågar till exempel bättre välfärd.  
 
Ett bra system för intern kontroll motverkar dessutom att fel som görs i det dagliga arbetet 
leder till fel i redovisningen, ekonomiska rapporter samt beslutsunderlag och därmed ofta till 
olönsamma beslut eller förluster (FAR1, 2001). Enligt Hansson och Martinsson (2002) är 
intern kontroll en process genom vilken kommunens styrelse och nämnder, ledning och annan 
personal skaffar sig rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås.  
 
Kommunernas sätt att organisera administration och verksamhet i syfte att klara tilldelade 
uppgifter varierar (Brorström & Siverbo, 2001). Under de senaste åren menar Brorström och 
Siverbo att variationen har ökat påtagligt på hur en kommun kan styras. En förklaring till 
variationsrikedomen menar Brorström och Siverbo är att några universallösningar inte anses 
finnas idag. Även brist på kommunikation i en organisation kan skapa problem eftersom 
kommunikation är en viktig komponent när exempelvis nya rutiner ska införas (Barrett, 
2002).  
 
Hansson och Martinsson (2002) menar att det är viktigt att de kommunala nämnderna 
utarbetar klara regler och rutiner för hur olika ärenden och verksamheter ska handläggas och 
kontinuerligt stämmer av att dessa efterlevs. Enligt Hansson och Martinsson kan 
organisationer med hjälp av intern kontroll bland annat skydda politiker och personal från 
oberättigade misstankar, samt säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser 
efterlevs. Den interna kontrollen beskrivs enligt Hansson och Martinsson som en process, där 
styrelse, nämnder, ledning och övrig personal samverkar, för att med rimlig grad av säkerhet 
fastställa att mål för intern kontroll uppnås.  
 

                                                 
1 Föreningen Auktoriserade Revisorer. Numera: Föreningen för Revisionsbyråbranschen.     
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Grunden för god intern kontroll i verksamheten ligger i personalens kompetens, kunskap, 
motivation och medvetenhet (Riksförsäkringsverket, 2002). Riksförsäkringsverket menar 
vidare att det viktigt att ha klara ansvarsområden på alla nivåer i en organisation och att 
ledningen ger ett tydligt stöd för den interna kontrollen. 
 
De senaste åren har det enligt Niklasson (1998) dock visat sig att den interna kontrollen ofta 
inte fungerar som det var tänkt. Niklasson menar vidare att det inte är bristen på regler som 
gör att den interna kontrollen inte fungerar, problemet är snarare att det sker så liten kontroll 
av att reglerna följs. Dessutom kan själva begreppet intern kontroll ha olika betydelse för 
olika personer, vilket kan skapa förvirring bland de inblandade och bidra till missförstånd och 
även leda till att de inblandade kan få olika förväntningar (COSO2, 2004). Dessa problem 
förvärras när begreppet intern kontroll används i lagar, regler eller rekommendationer (ibid). 
Även Haglund, Sturesson och Svensson (2001) menar att begreppet intern kontroll har skapat 
begreppsförvirring och även felaktiga förväntningar då begreppet också behandlats i andra 
sammanhang som till exempel inom arbetsmiljöområdet. 
 
Enligt Torsten Lyth, vd för Ernst & Young, är intern kontroll ett modeord just nu, de större 
organisationerna har under de senaste tio åren monterat ned intern revisionen men den har fått 
en renässans (Affärsvärlden 24, 2005). Då intern revision är en del av den interna kontrollen 
gäller detta påstående även för intern kontroll. Även Haglund m fl anser att intresset för intern 
kontroll har ökat under de senaste åren, skälen till detta är flera, till exempel 
kostnadseffektivitet samt moral och etik. Trots detta är det enligt Brorstöm, Haglund och Solli 
(1998) bara ett fåtal av kommunstyrelsepolitikerna och förvaltningscheferna som läser de 
ekonomiska rapporter som de fått. Detta betyder inte att kommunala ledare inte är 
informerade om ekonomin, istället söker de enligt Brorström m fl information på egen hand. 
Enligt Jansen (2004) måste den ekonomiska rapporten vara anpassad efter läsarens behov för 
att uppnå sitt syfte.  
 
Ovanstående diskussion påtalar vikten av intern kontroll inom alla organisationer, inklusive 
den kommunala verksamheten. Vi anser att det ur ett ledningsperspektiv är av stort värde att 
undersöka hur den interna kontrollen och den ekonomiska rapporteringen är utformad och hur 
den uppfattas av de olika inblandade parterna. Vi kommer att avgränsa oss mot tre olika 
aktörsgrupper, styrelse, nämnder och förvaltningar. Genom detta har tre aktörsgrupper skapats 
istället för en, då vi vill undersöka om det kan finnas skillnader mellan aktörsgruppernas 
uppfattningar om intern kontroll och ekonomisk rapportering.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunala styrelser, nämnder och 
förvaltningar uppfattar den interna kontrollen med avseende på ekonomisk rapportering.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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2. METOD 
 

 detta kapitel redogör vi för vilka metoder vi använt i  vår fallstudie inom organisationen 
Kiruna kommun, dels hur vi har genomfört våra datainsamlingar och dels hur våra 

litteraturstudier har sett ut. Vi förklarar även i detta kapitel vårt val av fallstudieobjektet 
Kiruna kommun och slutligen diskuterar vi kritiskt vårt metodval.  
 

2.1 Forskningsstrategi 
 
Forskningsstrategi innebär det angreppssätt som används av forskaren i sitt arbete (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1997). Vi har i vårt uppsatsarbete valt att ha vår utgångspunkt i den 
kvalitativa forskningen, detta då vi var intresserade av att ta del av uppfattningar kring intern 
kontroll. Dessutom ville vi med hjälp av aktörernas uppfattningar få en inblick i hur den 
interna kontrollen fungerar inom organisationen. Vi finner stöd i vårt val av forskningsstrategi 
av Patel och Davidson (1991) som menar att syftet med kvalitativa undersökningar är att 
skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när 
kvantitativa metoder används. Kvalitativa data och metoder har enligt Holme och Solvang 
(1991) sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör enligt holme 
och Solvang en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Holme och Solvang 
menar vidare att metoden kännetecknas av närhet till den källa som informationen hämtas 
från. Denscombe (2000) anser att den kvalitativa forskningen tenderar att uppfatta ord som 
den centrala analysenheten och det finns ett intresse för beteendemönster med fokus på 
regelbundenheter i en social grupps aktiviteter. 
 
Vi anser att närheten till en organisation är svår att nå om vi måste fördela vår koncentration 
på fler än en undersökningsenhet. Dessutom ville vi få en helhetssyn av fenomenet intern 
kontroll i en organisation samt djup och närhet till vår valda undersökningsenhet. För att hitta 
en passande strategi som motsvarade våra behov, finner vi stöd i Denscombe (2000) som 
menar att en fallstudie inriktar sig på bara en enda undersökningsenhet och ger studien en 
möjlighet att gå på djupet. Fallstudie är enligt Patel och Davidson (1991) en forskningsstrategi 
som innebär att forskaren gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan 
enligt Patel och Davidson vara en individ, en grupp individer eller en organisation. Vårt ”fall” 
är enligt Patel och Davidsons teori en organisation. Patel och Davidson menar vidare att vid 
en fallstudie utgår forskaren från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information 
som möjligt, fallstudier kommer ofta till användning när forskaren vill studera processer och 
förändringar. I vårt fall ser vi den ekonomiska rapporteringen som en process. 
 

2.2 Litteraturstudie 
 
Vårt arbete med uppsatsen inleddes med att leta fram relevant information och tidigare 
publicerat material angående ekonomistyrning, närmare bestämt intern kontroll. Litteraturen 
har till största del utgjorts av böcker och artiklar, men vi har även använt rapporter, protokoll 
och tidigare uppsatser i vårt arbete. Litteraturen som har använts i arbetet har mestadels hittats 
i databaserna Libris, Ebsco, Affärsdata och Emerald, samt sökmotorer på Internet, såsom 
Google och Altavista. De huvudsakliga sökorden som vi har använt oss av är intern kontroll, 
ekonomistyrning, ekonomisk rapportering, rutiner, ansvar och kommunikation samt 
kombinationer av samtliga sökord. De engelska sökorden som vi har använt är internal 

I 
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control, management control, economic reporting, routines, responsibility och 
communication. 
 

2.3 Val av fallstudieobjekt 
  
I vår undersökning har vi valt organisationen Kiruna kommun som vårt fallstudieobjekt och 
vår undersökningsenhet. Vårt val grundar vi på att vi vill belysa ett problem i en offentlig 
verksamhet. Kiruna kommun är en offentlig verksamhet som kan betraktas som en stor 
organisation3 med komplexa kommunikationsprocesser och uppfyller därmed våra önskemål 
på undersökningsenhet. Att vi valde just Kiruna kommun som vårt fallstudieobjekt föll sig 
naturligt på grund av den geografiska närheten och vi finner det av intresse att studera ledning 
och styrning i vår närmiljö. Vid vår kontakt med personer inom organisationen Kiruna 
kommun visade det sig att det finns ett behov att se över den interna kontrollen.  
 

2.4 Datainsamling 
 
Vår datainsamling har bestått av personliga intervjuer och enkäter. Vår initiala kontakt med 
kommunen var kommunens ekonomichef, samt en controller för en förvaltning inom Kiruna 
kommun. Denna initiala intervju skedde den 3 december 2004 och den pågick i en och en halv 
timme och resulterade bland annat i att vi fick kännedom om att den interna kontrollen 
behöver ses över. Denna intervju ledde oss fram till ett preliminärt syfte med vår studie. Vi 
har även träffat kommunens externa revisor, för att få dennes syn på den interna kontrollen 
och för att öka vår egen kunskap om ämnet. Intervjun med den externa revisorn ägde rum den 
31 januari 2005 i Stadshuset och pågick i cirka en timme. En ytterligare intervju med 
kommunens ekonomichef och förvaltningscontrollern ägde rum den 23 mars 2005, denna 
pågick i en timme. Alla intervjuer var ostrukturerade och kan jämställas med samtal. En 
ostrukturerad intervju innebär att forskaren betonar den intervjuades tankar, medan forskarens 
roll är att ingripa så lite som möjligt och låta den intervjuades idéer utvecklas och tankegångar 
fullföljas (Denscombe, 2000). Vi har även varit i kontakt via e-post med en nämndordförande 
för att få en inblick i hur Kiruna kommun styrs. Dessa intervjuer har bidragit till vår förstudie 
som presenteras närmare i kapitel 4.2. 
 
Förutom personliga intervjuer har vi även samlat in data genom en enkätundersökning (Bilaga 
A), som vänder sig till olika nämnder, förvaltningar och även kommunstyrelsen. Tillsammans 
med enkäterna skickade vi med ett följebrev som förklarade syftet med vår studie (Bilaga B). 
Vi finner vid vårt val av datainsamlingsmetod stöd av Denscombe som menar att vid en 
fallstudie kan det användas flera källor och flera metoder, Denscombe menar vidare att en 
fallstudie inte bara tillåter detta, den uppmuntrar faktiskt forskaren att göra det. Frågeformulär 
kan enligt Denscombe användas för att erhålla information om särskilt intressanta 
förhållanden.  
 
Vi valde att se närmare på tre nämnder och med dess tillhörande förvaltningar i Kiruna 
kommun, dessa nämnder anser vi vara goda representanter för vår studie då de tillhör de 
nämnder som har den största omsättningen. Vi har dock valt att låta de valda nämnderna med 
dess tillhörande förvaltningar förbli anonyma. Enkäterna skickade vi ut brevledes till nio 

                                                 
3 Ett stort företag definieras enligt EU-kommissionens rekommendation 2003/261/EG som ett företag med fler 
än 250 anställda. 
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respondenter (Bilaga C). Utskicken gjordes efter att den enskilda respondenten några dagar 
innan kontaktats personligen via e-post (Bilaga D), utskicken gjordes till respektive nämnds 
ordförande, chefen på respektive förvaltning samt till styrelsemedlemmar. De medlemmar i 
kommunstyrelsen som vi valde ut som respondenter till vår undersökning var 
kommunstyrelsens presidium, det vill säga ordförande, vice ordförande samt andre vice 
ordförande.  
 
Vi fick hjälp av kommunens reception med att distribuera enkäterna. Enligt Denscombe 
(2000) kan informationen från enkäter tendera att kunna delas in i två breda kategorier ”fakta” 
och ”åsikter”. Vår enkät är inriktad mot kategorin ”åsikter” då vi ville ta del av respondentens 
åsikter, uppfattningar och synpunkter om det aktuella ämnet, dessutom kräver denna form av 
enkät att respondenten bedömer saker än redogör för ren fakta (Denscombe, 2000). Vid 
utformandet av enkäten ville vi få fram respondentens egna åsikter och formuleringar och 
detta möjliggörs om frågorna inte är av ja/nej-karaktär utan av så kallade öppna frågor. 
Fördelen med öppna frågor är enligt Denscombe att den information som samlats in genom 
svaren med stor sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen och komplexiteten i 
respondentens synpunkter, vilket ytterligare stödjer vårt utformande av enkät.   
 

2.5 Metodproblem  
 
För att en studie ska ses som relevant bör man ta hänsyn till studiens reliabilitet och validitet. 
Många forskare påstår att det inte går att använda reliabilitet och validitet vid kvalitativ 
forskning. Svensson och Starrin (1996) anser däremot att det är möjligt att använda dessa två 
begrepp även vid kvalitativ forskning, vilket ger stöd för vårt val.  
 

2.5.1 Reliabilitet 

 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten (Ejvegård, 1996). Tillförlitlighet innebär enligt Denscombe (2000) huruvida 
forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan och om de skulle ge samma resultat vid 
nästa mätning av samma oförändrade enhet. Vi anser att genom användandet av enkäter som 
forskningsinstrument har vi ökat studiens tillförlitlighet genom att vi inte har kunnat påverka 
respondenten och dess tankegångar genom medveten eller omedveten påverkan, dessutom har 
respondenten kunnat svara på enkäten vid egen vald tidpunkt i sin egen miljö. Nackdelar med 
användandet av enkäter är att forskaren enligt Denscombe inte kan kontrollera att 
respondenten är ärlig. Denscombe påtalar även att genom användandet av enkäter riskerar 
forskaren att enkäterna blir ofullständiga eller dåligt ifyllda.     
 
Den svarsfrekvens som vi uppnådde vid vår enkätundersökning var 67 %, det vill säga sex av 
nio respondenter besvarade vår enkät. Samtliga aktörsgrupper har besvarat vår enkät och är 
därmed representerade i vår studie vilket ytterligare ökat reliabiliteten i vår studie. 
 

2.5.2 Validitet 

 
Med validitet avses enligt Ejvegård (1996) att man som forskare verkligen mäter det som är 
avsett att mätas. Validitet handlar enligt Denscombe (2000) om i vilken utsträckning 
forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra.  
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Under utformningen av enkäterna kontrollerade vi hela tiden att frågorna låg i linje med 
studiens syfte och referensram, vilket ökat vår validitet av studien. Vi kan konstatera att vi i 
vår empiri har fått fram uppfattningar och åsikter genom vår enkätundersökning som är i linje 
med syftet och detta styrker vår validitet. För att öka validiteten i vår studie har vi haft kontakt 
med våra respondenter innan de personliga intervjuerna, samt innan vi skickade ut 
frågeformulären, detta gjordes för att ge respondenten möjlighet att förbereda sig och även 
meddela oss om det skulle visa sig att de inte är lämpliga respondenter för vår studie.  
 
Under studiens gång har vi varit medvetna om att våra egna erfarenheter och åsikter kan ha 
påverkat vår studies utformning. Även Denscombe påtalar forskarens jag som en influens i 
forskningen, men Denscombe menar vidare att detta inte är en anledning till snedvriden eller 
ensidig rapportering.  
 
Vi har i vår studie varit medvetna om att det krävs relevant data för att utföra en valid studie, 
om det hade visat sig att vår enkätundersökning inte kunde ge oss dessa relevanta data hade vi 
åtgärdat detta med hjälp av kompletterande insamlingsmetoder. Då svaren i enkäterna har 
stämt överens med syftet ansåg vi inte att detta skulle tillföra något nytt och relevant för vår 
studie. 
 

2.5.3 Generaliserbarhet 

 
Det är möjligt att de resultat som uppnås i vår studie kan gälla andra organisationer i en 
liknande situation och som berörs av de faktorer vi tar upp i vår studie. Enligt Ejvegård (1996) 
är svårigheten med att göra en fallstudie att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera 
verkligheten. Det betyder enligt Ejvegård att man måste vara försiktig med de slutsatser man 
drar. Ejvegård menar vidare att slutsatser kan ses som indicier och får kanske värde först när 
det finns andra indicier som pekar åt samma håll och inhämtats genom andra 
forskningsmetoder.  
 
Vi anser att det som har framkommit genom vår enkätundersökning med utvalda aktörer, även 
kan gälla för hela den kommunala verksamheten i vår utvalda kommun då vi har 
representanter från tre av sex möjliga nämnder och förvaltningar. Vi anser även att det kan 
finnas möjlighet att generalisera utifrån vår studie om det finns kommuner som befinner sig i 
en liknande situation.  
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3. TEORI 
 

etta avsnitt presenterar utifrån befintlig litteratur samt tidigare forskning, teorier om 
intern kontroll. Inledningsvis berörs de grundläggande begreppen styrning och kontroll, 

därefter fortsätter kapitlet med teorier angående intern kontroll. Vi ser på teorier kring 
utformningen av den interna kontrollen och slutligen redogör vi för agentteorin.  
  

3.1 Styrning och kontroll 
 
Gränsen mellan ekonomistyrning och organisation är mycket vag (Brorstöm, Haglund och 
Solli, 1998). När man sysslar med ekonomistyrning handlar arbetet enligt Brorström m fl, i 
mycket hög grad om organisationsfrågor. Brorström m fl menar vidare att ett 
förändringsarbete med syfte att utveckla formerna för ekonomistyrning i lika stor utsträckning 
handlar om att utveckla organisationen. 
 
Ekonomistyrning är till stor hjälp för en organisation som använder sig av decentralisering, 
vissa argumenterar även för att ekonomistyrningen måste passa organisationens strategi 
(Anthony & Govindarajan, 2003). Då det i dagsläget finns en stark utvecklingstrend mot en 
ökad grad av decentralisering, menar Brorström, Haglund och Solli (1998) att det även 
innebär en förändring i sättet att styra och kontrollera. Även Haglund, Sturesson och Svensson 
(2001) påpekar att decentraliseringen av ansvar och befogenheter i kommuner har ökat 
framförallt under 1990-talet. Däremot påtalar Haglund m fl att de senaste åren kan det dock 
skönjas en viss återhållsamhet beträffande decentraliseringen, orsaken till detta är att styrning 
och kontroll i flera fall inte fungerat tillfredställande. Ekonomistyrning i bred mening 
innefattar det arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och 
anpassa företags verksamhet, i strävan att uppnå ekonomiska mål, såväl av finansiell som 
icke-finansiell karaktär (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Haglund, Sturesson och Svensson 
(2001) menar att ekonomistyrning kan definieras på följande sätt: ”En målmedveten 
styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot 
önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.”  
 
Innebörden i begreppet ekonomistyrning är enligt Ax m fl i slutänden en fråga om åsikter. I 
ekonomistyrning finns det enligt Ax m fl inga lagar och regler som reglerar utformning och 
innehåll och kan därför helt anpassas efter varje organisations behov. Ekonomistyrning har ett 
övergripande syfte enligt Ax m fl, nämligen att hjälpa till i arbetet med att uppnå strategiska 
mål. Ekonomistyrningens utgångspunkt är därför enligt Ax m fl företagets strategi. Enligt 
Anthony och Govindarajan (2003) innebär strategi en plan för att nå organisationens mål. 
Dessa mål måste vara gemensamma då samordnade aktiviteter kräver just gemensamma mål, 
vilket är grunden för organiserat arbete (Bruzelius & Skärvad, 1995). Så långt det är möjligt 
ska individens mål överensstämma med organisationens mål, lyckas organisationen med detta 
har målöverensstämmelse uppnåtts (Antony & Govindarajan, 2003). Det är också viktigt för 
kontrollverksamheten att det sätts upp övergripande mål för organisationen, det förutsätter att 
målen är tydliga och operationaliserbara (Korsell & Nilsson, 2003). Effektiviteten är också 
enligt Haglund m fl beroende av om de övergripande målen brutits ner till verksamhetsmål 
och implementerats i verksamheten eller inte, i annat fall är det inte möjligt att följa upp 
målen vilket är en av de viktigaste delarna i den interna kontrollen.  
 
 

D 
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Ekonomistyrning innebär bland annat internstyrning som är en process där ledningen influerar 
andra aktörer i organisationen för att implementera organisationens strategi (Anthony & 
Govindarajan, 2003). Med internstyrning avses samtliga åtgärder som ledningen på olika 
nivåer vidtar för att påverka sina medarbetares agerande i en viss riktning (Bergstrand, 2003). 
Att styra kan enligt Bergstrand vara på gränsen till en omöjlig arbetsuppgift när det gäller en 
organisation som involverar många individer. Bergstrand menar vidare att när det gäller en 
stor organisation, där merparten av arbetsuppgifterna måste lösas genom andra, anställs ofta 
mellanchefer och problemet blir då att få alla att sträva mot ett gemensamt mål.  
 
Ekonomistyrning och intern kontroll är enligt Haglund m fl integrerade med varandra, det 
skulle kunna sägas att det råder en symbios mellan dessa båda begrepp. Marklund, Persson 
och Westerback (1997) ser intern kontroll som ett viktigt lednings- och styrinstrument för all 
kommunal verksamhet oavsett driftsform. Marklund m fl menar även att inriktningen och 
omfattningen av den interna kontrollen ständigt måste vara föremål för omprövning och 
anpassning till förändrade förutsättningar i en process. En process där Marklund m fl menar 
att det är ledning och övrig personal som samverkar och tar ett gemensamt ansvar för 
kontrollmiljön4. Haglund m fl menar att i en organisation som präglas av öppenhet, 
samverkan och professionalitet finns goda förutsättningar för att den interna kontrollen också 
ska kunna fungera tillfredsställande. Haglund m fl menar vidare att i kommunallagen 
markeras tydligt att varje nämnd och styrelse har ansvar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde och förändringar i verksamhet.  
 

3.2 Intern kontroll 
 
Då intern kontroll är lagstyrt inom kommunala verksamheter, presenterar vi i följande avsnitt 
de lagar som finns och som bör beaktas gällande intern kontroll och ekonomisk rapportering. 
Därefter följer en begreppsförklaring av intern kontroll samt en redogörelse för de tre faktorer 
som vi anser bör tas hänsyn till vid utformningen av intern kontroll.   
 

3.2.1 Lagar om intern kontroll 

 
Gällande den kommunala självstyrelsen menar Gustafsson (1999) att kommunallagen jämte 
regeringsformen är den viktigaste rättsliga grunden och dessutom tillkommer det ett antal 
speciallagar i vissa specifika situationer. 
 
Enligt kommunallagen5 ska fullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten, de 
ska även fastställa nämndernas organisation och verksamhetsformer. Med dessa övergripande 
frågor avses de frågor som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort, det gäller 
till exempel ekonomiska ramar och beslut om verksamhetsinriktning (Haglund, Sturesson & 
Svensson, 2001). Haglund m fl påstår att i fastställande av nämndernas organisation och 
verksamheter ingår också att fatta beslut om reglementet för intern kontroll. 
 
Kommunallagen6 säger att styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

                                                 
4 Kontrollmiljö är ett samlat namn på de faktorer som anger tonen i organisationen och därmed påverkar 
kontrollmedvetandet, till exempel integritet, etik och ledarskap, (FAR, 2001). 
5 Kommunallagen (1991:900), 3 kapitlet, 9§. 
6 Kommunallagen (1991:900), 6 kapitlet, 1§. 
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Haglund, Sturesson och Svensson (2001) anser att ansvaret för intern kontroll inte är lika klart 
definierat i kommunallagen som i aktiebolagslagen där styrelsens och VD:s ansvar för den 
interna kontrollen klart anges. I aktiebolagslagen7 kan bland annat läsas att styrelsen ska se till 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
 
I kommunallagen8 står att läsa att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnden har enligt Haglund m fl ett ansvar för all verksamhet som bedrivs inom 
verksamhetsområdet, dit hör även ansvaret för den interna kontrollen. Respektive nämnd har 
därmed enligt Haglund m fl det yttersta ansvaret för den interna kontrollen i vid mening. 
 
Enligt kommunallagen9 är det nämnden som beslutar i frågor som rör förvaltningen. Vidare 
kan en nämnd10 ge i uppdrag åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut.  
 
I lagen om kommunal redovisning11 står bland annat att läsa att bokföringen ska vara ordnad 
så att en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas. Dessutom står det i lagen om 
kommunal redovisning12 att bokföringsskyldighet innefattar att ekonomiska händelser ska 
bokföras löpande och det ska finnas verifikationer för alla händelser. Dessa ska vara 
lättillgängliga på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i 
bokföringsposterna. 
 
Kommunallagen anger att nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde, men lagen och dess kommentarer anger dock inte hur den interna 
kontrollen ska organiseras, utan detta lämnas till varje nämnd själv att bestämma (Haglund, 
Sturesson & Svensson, 2001). Det är enligt Haglund m fl allt fler kommuner som har infört ett 
särskilt övergripande reglemente för intern kontroll, i reglementet brukar ansvaret för 
styrning, övervakning och utvärdering av den interna kontrollen på olika nivåer i 
organisationen förtydligas. Reglementets uppbyggnad kan enligt Haglund m fl varieras men 
bör fastställas av fullmäktige. Oavsett hur organisationen för den interna kontrollen ser ut, så 
menar Haglund m fl att det är viktigt att framhålla att internkontrollorganisationen i så stor 
utsträckning som möjligt bör integreras i verksamhetens normala arbetsprocesser.  
 

3.2.2 Begreppsförklaring av intern kontroll 

 
Trots att det finns ett flertal lagar och rekommendationer angående intern kontroll, finns det 
många olika definitioner av begreppet, dessutom finns det många olika tolkningar av 
definitionerna. Olika definitioner kan uppstå då det är vanligt med målkonflikter, det vill säga 
att det finns grundläggande konflikter mellan organisationens mål och individuella mål 
(Abrahamsson & Andersen, 2000). Brunsson (1994) menar att ett karakteristiskt drag för en 

                                                 
7 Aktiebolagslagen (1975:1385), 8 kapitlet, 3 §. 
8 Kommunallagen (1991:900), 6 kapitlet, 7 §. 
9 Kommunallagen (1991:900), 3 kapitlet, 13§. 
10 Kommunallagen (1991:900), 6 kapitlet, 37§. 
11 Lagen (1997:614) om kommunal redovisning, 2 kapitlet, 2 §. 
12 Lagen (1997:614) om kommunal redovisning, 2 kapitlet, 1 §. 
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politisk organisation är att den är flerideologisk, vilket innebär att organisationen rymmer 
flera olika uppfattningar och åsikter som alla måste tas i beaktning. Har man inom en 
organisation olika mål är det högst sannolikt att aktörerna definierar begrepp så som intern 
kontroll på olika sätt.  
 
Begreppet intern kontroll kan för den oinvigde upplevas som en ålagd skyldighet där man ska 
skapa särskilda system och rutiner för att se om det blir som planerat, man kan säga att den 
interna kontrollen syftar till att man gör rätt från början och att det är ordning och reda 
(Hansson & Martinsson, 2002). Begreppet intern kontroll har enligt FAR (2001) använts 
under lång tid inom redovisning och revision. I Sverige har FAR länge använt en definition 
som anknyter till aktiebolagslagens formulering: ”Kontrollen över bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt omfattar de delar av 
bolagets organisation och rutiner som säkerställer att redovisningen blir riktig och fullständig 
samt att bolagets resurser inom ramen för aktiebolagslagen, bolagsordning och eventuella 
bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VD:s intentioner” 
(FAR, 2001).  
 
COSO, som är en kommitté i USA med representanter för företag, redovisningsekonomer och 
revisorer, har tagit fram en definition av intern kontroll som även enligt FAR (2001) kan 
användas av alla intressenter och för alla slags företag och organisationer. COSO:s definition 
som tolkas av FAR lyder: ”Intern kontroll är en process genom vilken kommunens eller 
landstingets styrelse och nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för 
att kommunens eller landstingets mål uppnås inom tillförlitlig rapportering och efterlevnad av 
tillämpliga lagar och föreskrifter”.  
 
Intern kontroll består av processer, vars syften är att säkerställa att målen uppnås och intern 
kontroll kan ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller en rutin i sig själv (Haglund, 
Sturesson & Svensson, 2001). Haglund m fl förklarar att många på olika sätt är involverade i 
arbetet med intern kontroll, förutom den politiska och professionella ledningen är övriga 
anställda i högsta grad berörda. Den interna kontrollen består av inomkommunal kontroll av 
den egna verksamheten och den utgörs främst av nämndernas kontroll av den egna 
förvaltningen, styrelsens kontroll av den totala verksamheten samt fullmäktiges och 
revisorernas kontrollverksamhet (Lundin, 1999). Enligt Lundin är det yttersta syftet med den 
interna kontrollen att stärka verksamhetens ändamålsenlighet samt att verksamheten bedrivs 
säkert och effektivt i kommunmedlemmarnas intresse. Enligt Haglund m fl är det primära 
syftet med intern kontroll att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls.  
 
Marklund, Persson och Westerback (1997) menar att intern kontroll avser system och rutiner 
som främjar och ökar kommunens effektivitet, säkerhet och styrbarhet så att resurserna 
används optimalt och i enlighet med fattade beslut. Marklund m fl menar vidare att intern 
kontroll är mer än intern kontroll, det innebär också att ha ett grepp om helheten, det vill säga 
den totala ekonomin och verksamheten ur alla upptänkliga aspekter. 
 
För att aktörerna ska kunna lita på det interna kontrollsystemet måste systemet underhållas 
och kontinuerligt utvärderas och en bristfällig intern kontroll kan förhindra effektiviteten och 
det finns risk för att aktörerna ifrågasätter det interna kontrollsystemet (Duncan, Flesher & 
Stocks, 1999). Om det inte finns någon intern kontroll kan aktörerna enligt Duncan m fl bli 
orättvist anklagade då förfaringssättet inte är dokumenterat och inte heller kan kontrolleras. 
Frånvaron av intern kontroll kan enligt Coe och Ellis (1991) leda till stora förluster av 
allmänhetens pengar. Dessutom förhindrar en väl fungerade intern kontroll att brott begås av 
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aktörerna, då systemet inte ger utrymme för brottsbenägenhet (Coe & Ellis, 1991). Haglund m 
fl betonar den interna kontrollens förebyggande eller förhindrande syfte. Haglund m fl menar 
vidare att en organisation med en positiv kontrollmiljö, där intern kontroll är en självklarhet, 
har en återhållande effekt på personer som är intresserade av att göra medvetna fel eller begå 
oegentligheter.  
 
Med bristande kunskap om intern kontroll kan utveckling av intern styrning och kontroll 
upplevas som en aktivitet som kostar pengar, tar kraft från annat och skapar en hindrande 
byråkrati, detta kan också bli konsekvensen om intern kontrollen genomförs på fel sätt 
(KPMG, 2005). Rätt genomfört kan istället ledningen få möjlighet till bättre styrning och 
kontroll över verksamheten och dess möjligheter och risker, onödiga kontroller kan elimineras 
och nödvändiga kontroller automatiseras, effektiviseras och byggas in i befintliga system och 
processer (ibid). KPMG menar vidare att genom denna typ av åtgärder blir en satsning på 
intern kontroll och styrning något som också skapar nytta och värde för verksamheten. 
 
Om ingen kontroll sker av att regler, policy, principer med mera följs i enlighet med tagna 
beslut, erhålls förmodligen inte heller någon styreffekt enligt Haglund m fl. För att en viss 
styrmodell ska fungera, menar Brorström, Haglund och Solli (1998) att de ansvariga måste ha 
en djup kunskap om modellens innehåll, dessutom bör den som har ett ansvar få rapporter 
som är anpassade till dennes behov och efterfrågan. Att rapportera innebär enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1997) att redovisa ”något för någon”, det kan vara för allmänheten, för en 
beslutsgrupp eller för kollegor och det är viktigt vid rapportering att redan från början ta reda 
på vad mottagaren har för speciella förväntningar på utredningen.  
 
En form av intern kontroll är ekonomisk rapportering. Ekonomisk rapportering sker 
kontinuerligt och kan innehållsmässigt skilja sig åt beroende på vad som efterfrågas (Anthony 
& Govindarajan, 2003). Anthony och Govindarajan menar vidare att ekonomisk rapportering 
är ett instrument som ger indikationer på om organisationens nuvarande strategi är 
tillfredsställande eller om strategierna är i behov av förändring. Vid utformning av 
ekonomiska rapporter bör det finnas medvetenhet om att ledningen inte är intresserad av alla 
små detaljer i en ekonomisk rapport utan är mer intresserad av helheten (Jansen, 2004). För att 
den interna kontrollkedjan inte ska brista måste det finnas ett väl utvecklat 
rapporteringssystem mellan de olika nivåerna, från verksamhetsnivå upp till fullmäktige 
(Haglund, Sturesson & Svensson, 2001). Haglund m fl förklarar att informationsbehovet 
varierar beroende på vilken nivå man befinner sig, detta och i vilken form rapporteringen ska 
ske måste givetvis diskuteras noga, alltför detaljerad information kan ibland motverka sitt 
syfte, och risken är då att väsentligheter dränks i för mycket detaljer. Det är med andra ord 
enligt Haglund m fl viktigt att rapporteringen är kort och enkel men ändå ändamålsenlig. 
 

3.3 Utformning av den interna kontrollen  
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera de faktorer som vi anser vara av stor vikt vid 
utformningen av intern kontroll, nämligen rutiner, ansvarsfördelning och kommunikation. Då 
ekonomisk rapportering är en form av intern kontroll är dessa faktorer även viktiga vid 
utformningen av ekonomisk rapportering.  
 
En viktig förutsättning för en effektiv intern kontroll är enligt Haglund, Sturesson och 
Svensson (2001) att det finns en väl fungerande information och kommunikation mellan 
aktörer och olika ansvarsnivåer. Ledningen på olika nivåer måste enligt Haglund m fl 
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säkerställa att den information som krävs för att styra, följa upp och rapportera verksamheten 
erhålls och i detta avseende är effektiva och ändamålsenliga rapporter centrala. I dagsläget 
tvingas kommuner på grund av de begränsade ekonomiska ramarna att prioritera även när det 
gäller intern kontroll, Haglund m fl menar att kontrollsystemen därför måste vara så effektiva 
att en tillräcklig intern kontroll ryms inom befintliga ekonomiska ramar, de ekonomiska 
förutsättningarna kräver således att även den interna kontrollen utvecklas och förfinas.  
 

3.3.1 Rutiner  

 
Den interna kontrollen utgörs av att lagar, regler, policy med mera tillämpas enligt givna 
föreskrifter, dels av att uppföljning av samtliga mål genomförs, därutöver ingår som 
väsentliga delar i den interna kontrollen att relevanta organisations- och rutinbeskrivningar tas 
fram samt att säkerställa att dessa tillämpas (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001). Stewart 
(1998) menar att rutiner och arbetsmoment utarbetas genom målformuleringsprocesser, det 
vill säga att rutinerna bör överensstämma med organisationens mål. Enligt Brorström, 
Haglund och Solli (1998) innebär rutiner de arbetssätt som ständigt återkommer. En väl 
utbyggd rutin kan enligt Brorström m fl antas stimulera användning av ekonomisk 
information, de menar vidare att för att förstärka nyttan av ett ekonomisystem bör det skapas 
rutiner där dess information faktiskt behövs. En typ av rutiner kallas regler och 
ekonomistyrning av modernt snitt handlar enligt Brorström m fl till stor del om att skapa 
regler.  
 
Det finns en mängd regler om intern kontroll, men Burns och Scapens (2000) skiljer på regler 
och rutiner, de menar att regler är formellt antagna medan däremot rutiner förklarar det 
verkliga handlingsmönstret inom organisationen. Det finns ett samband mellan regler och 
rutiner, men det är viktigt att inte blanda ihop dessa två begrepp. Burns och Scapens menar att 
regler normalt förändras vid distinkta tidpunkter och rutiner har möjlighet att ändras genom en 
föränderlig process, där något nytt läggs till det gamla. 
 
Burns och Scapens menar vidare att regler och rutiner ingår i styrningen av en organisation. 
När rutiner har efterlevts under längre tid och blivit allmänt accepterade i organisationen, har 
rutinerna enligt Burns och Scapens blivit institutionaliserade. När en organisation byter sätt att 
styra påverkas denna styrning av redan existerande institutioner, med andra ord kan det enligt 
Burns och Scapens vara svårt att genom enbart styrning förändra rutiner som är förankrade i 
organisationen.   
 

3.3.2 Ansvarsfördelning 

 
Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrning är fördelning av ansvar, vilket innebär att det 
ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). 
Ansvarsenheternas syfte är att handla i organisationens intresse genom de mål som ledningen 
utformat (Anthony & Govindarajan, 2003). Det finns enligt Anthony och Govindarajan olika 
typer av ansvarsenheter som kräver olika planerings- och kontrollsystem. Begreppet 
ansvarsfördelning innehåller enligt Ax m fl två viktiga principer för ansvarsfördelning, dessa 
är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen, vilket innebär att människor ska kunna 
påverka det som de ansvarar för och ha befogenheter att göra så. En vanlig princip om 
påverkbarhet är den så kallade kontrollerbarhetsprincipen. Denna princip innebär enligt 
Merchant (1987) att individer endast bör hållas ansvariga för resultat de kan kontrollera och 
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påverka, i praktiken är det dock vanligt att nyckelpersoner i organisationer får ansvara över 
områden som de har lite eller ingen kontroll över överhuvudtaget. Merchant menar vidare att 
om en individ ansvarar för okontrollerbara händelser kan detta leda till orationellt beteende 
och individen kan uppleva att resultatet inte är rättvist och konsekvenserna av detta spel kan 
leda till tappad motivation.  
 
En tydlig ansvarsfördelning är särskilt viktigt vid större organisatoriska förändringar eller vid 
förändringar av organisationens inriktning (Korsell & Nilsson, 2003). Även vid en ökad 
decentralisering, vilket enligt Brorstöm, Haglund och Solli (1998) är utvecklingstrenden i 
dagsläget, är behovet stort av att se över ansvarsfördelningen, då en decentralisering innebär 
att ansvar och befogenheter förskjuts till lägre nivåer i organisationen. Brorström m fl menar 
också att ett av syftena med decentralisering är att finna en organisationsform där en snabbare 
anpassning till förändrade förutsättningar kan ske. Vid decentralisering måste dock vissa 
frågeställningar besvaras enligt Brorström m fl, till exempel vem som är ansvarig för vad och 
vilka principer som ska gälla i relationen mellan de olika aktörerna. Enligt Coe och Ellis 
(1991) måste ledningen dessutom tydligt definiera organisationens interna kontrollprocess och 
de måste även ta en aktiv roll vid implementeringsarbetet av det interna kontrollsystemet. I 
Figur 1 illustreras ansvarsfördelningen inom kommunala organisationer, därefter följer en 
beskrivning av de olika ansvarsenheterna som ingår i denna ansvarsfördelning.  

 
Figur 1. Kommunens uppbyggnad och ansvarsfördelning. 

 
Kommunfullmäktiges (KF) uppgifter är enligt Lundin (1999) i huvudsak av övergripande art 
och beslutar i ärenden som berör mål och riktlinjer för verksamheten. Lundin menar vidare att 
fullmäktiges kompetens är i princip begränsad till ärenden som är av politisk natur. Vid den 
kommunala beslutsprocessen kan inte fullmäktiges uppgift och ställning isoleras från dess 
relationer till styrelsen och nämnder, som ska bereda och verkställa fullmäktiges beslut och 
vars ledamöter utses av fullmäktige (Gustafsson, 1999). 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter, de ansvarar även för uppsikten över nämndernas verksamhet (Gustafsson, 
1999). Gustafsson menar vidare att styrelsen har inte bara en administrativ funktion och sköta 
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löpande ärenden utan även verka aktivt och ta egna initiativ för att bevaka kommunens 
intressen. Dessutom påtalar Gustafsson att det åligger styrelsen att bereda eller yttra sig i 
praktiskt taget alla ärenden som ska handläggas av fullmäktige, styrelsen handhar även den 
ekonomiska förvaltningen som innebär den lagreglerade uppgiften att framlägga förslag till 
budget. Ansvaret för den ekonomiska förvaltningen ger enligt Gustafsson ofta en större roll åt 
styrelsen än vad som direkt framgår av kommunallagens bestämmelser.  
 
Styrelsens ansvar är huvudsakligen övergripande och det direkta ansvaret ligger vanligen på 
en nämnd (Lundin, 1999). I huvudsak menar Lundin att kontrollen av nämnderna medför att 
styrelsen lämnar råd och gör påpekanden samt påkallar fullmäktiges uppmärksamhet på 
förhållanden som inte är tillfredsställande. 
 
Respektive nämnd är alltid ansvarig för att den interna kontrollen fungerar, det är viktigt att 
nämnderna utarbetar klara regler och rutiner för hur olika ärenden och verksamheter ska 
handläggas och att kontinuerligt stämma av att dessa efterlevs (Hansson & Martinsson, 2002). 
Dessutom påtalar Hansson och Martinsson att respektive nämnd inför varje verksamhetsår bör 
upprätta en intern kontrollplan som beskriver vilka områden som ska granskas under året. 
Lundin menar att de krav som lagen uppställer på kontrollverksamheten innebär att de 
förtroendevalda måste vara aktiva och ta initiativ, dessutom har nämnderna även det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar även enligt Haglund, Sturesson och 
Svensson (2001) för att anvisningar för den interna kontrollen utarbetas, vilket bland annat 
innebär: 
 

• Utformning av tillämpningsregler och riktlinjer. 
• Utforma dokumenterade organisations- och rutinbeskrivningar. 
• Fördela attestuppdrag. 
• Tillse att delegationsordningen är uppdaterad. 
• Utforma effektiva uppföljnings- och rapportsystem. 

 
Även Lundin (1999) menar att nämnderna har det yttersta ansvaret. Lundin menar att detta 
innebär att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål 
och riktlinjer, samt andra regler som gäller för verksamheten. Det sistnämnda avser främst 
bestämmelser i lag, förordning och reglemente. Vidare menar Lundin att nämnderna ska se till 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, till exempel ekonomisk 
effektivitet och ändamålsenlighet. Hur kontrollen i detalj ska utföras regleras inte, Lundin 
menar att detta beslutar varje nämnd om. Dessutom bedriver nämnden och de enskilda 
ledamöterna enligt Lundin sin verksamhet under revisionsansvar och kan således bli ansvariga 
för bristande tillsyn och kontroll.  
 
Förvaltningen ansvarar för den verkställande ledningen av verksamheten och tar initiativ för 
att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll (Haglund, Sturesson & Svensson, 
2001). Gustafsson (1999) förklarar att förvaltningens ansvar är att åta sig det som har 
delegerats från de politiskt förtroendevalda i nämnderna och de flesta av förvaltningens 
uppgifter är av rutinkaraktär. Enligt Haglund m fl är det förvaltningschefen, som ansvarar för 
den verkställande ledningen av verksamheten, som bör ta initiativ för att åstadkomma och 
upprätthålla en god intern kontroll. 
 
Lundin menar däremot i sin modell att det interna kontrollsystemet består av fyra nivåer, där 
fullmäktige utgör den första nivån och har till uppgift att ange mål och riktlinjer, den andra 
nivån utgörs av styrelsen dess uppgift är att samordnar och utöva uppsikt. Lundin menar 
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vidare att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och utgör den tredje 
nivån och revisorerna utgör slutligen den fjärde nivån och granskar framför allt hur styrelsen 
och nämnderna fullgjort sina uppgifter i det här avseendet.  
 
Haglund m fl påtalar vikten av att intern kontroll inte enbart angår ledningspersoner eller 
ekonomer, utan samtliga anställda i kommunen måste integreras i arbetet. Haglund m fl menar 
vidare att personalens samlade erfarenhet, kompetens, engagemang, medvetenhet, arbetssätt 
och andra personliga egenskaper är oerhört viktiga faktorer för det interna kontrollsystemets 
effektivitet. 
 

3.3.3 Kommunikation 

 
Kommunikation är en av de processer som binder samman en organisation, genom 
kommunikationen förmedlas information, idéer, tankar och känslor (Jacobsen & Thorsvik, 
1998). Kommunikationen genomgår enligt Jacobsen och Thorsvik en uppsättning analytiskt 
skiljda faser: en avsändare som har ett budskap som kodas och sänds till en mottagare genom 
en kanal, mottagaren avkodar detta budskap och ger avsändaren feedback. Kommunens 
hierarki utgör den formella kommunikationskanalen mellan fältverksamheten och 
centralförvaltningen, genom denna hierarki flödar information neråt om beslut och krav på 
åtgärder (Stewart, 1988). Det flödar också information enligt Stewart uppåt genom hierarkin 
rörande vilka åtgärder som vidtagits och om de problem som man stött på, dessa 
kommunikationskanaler präglas av alla inom en organisation.  
 
För att styra och leda behövs enligt Stewart en aktiv policy både för kommunikationen inom 
och sinsemellan förvaltningarna och den övergripande kommunikationen i kommunen. 
Stewart menar att detta behövs för att säkerställa att de anställda är medvetna om och har 
kunskap om, inte bara sina egna ansvarsområden utan också om kommunens allmänna 
riktlinjer och övergripande målsättningar. Stewart menar vidare att organisationens 
värderingar grundläggs delvis genom kommunikation som behövs i båda riktningarna. 
Cheftjänstemännen i kommunen har enligt Stewart lika stort behov att få ta del av personalens 
kunskaper och idéer som av att själva förmedla sina budskap. Haglund, Sturesson och 
Svensson (2001) menar att denna kommunikation är viktig för att säkerställa och styra den 
ekonomiska rapporteringen. Ska man genomföra större förändringar av organisationen eller 
ändra inriktning på kontrollverksamheten, bör man enligt Korsell och Nilsson (2003) upprätta 
en kommunikationsplan där man steg för steg anger hur förändringarna ska kommuniceras 
och förankras i organisationen. Vissa organisationer förstår inte att utan en effektiv 
kommunikation är det omöjligt att genomföra förändringar och styrningen är verkningslös 
(Barrett, 2002).  
 
Haglund, Sturesson och Svensson (2001) menar att en viktig förutsättning för en effektiv 
intern kontroll är att det finns en väl fungerande information och kommunikation mellan 
aktörer och olika organisatoriska nivåer. Författarna menar vidare att eftersom kommuner är 
offentliga organisationer ställs stora krav på öppenhet, det ligger därför i sakens natur att 
kommuner alltid ska kunna svara upp mot mycket högt ställda krav på information och 
kommunikation med invånarna. 
 
Det är sällan som det enligt Stewart (1988) bara finns en aktör i en organisation, oftast finns 
det många olika aktörer och det finns även många olika perspektiv och 
kommunikationskanaler. Stewart menar vidare att kommunikationskanalerna bygger på 
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lyhördhet samt öppenhet och måste ha kapacitet för att kunna hantera denna mångfald. 
Kommunikation har flera viktiga funktioner, den knyter samman människor i sociala system, 
ger motivation och skapar förutsättningar för styrning och kontroll (Jacobsen & Thorsvik, 
1998). Jacobsen och Thorsvik anser att den viktigaste funktionen i moderna organisationer är 
kanske att skaffa och bearbeta information som grupper och individer behöver för att fatta 
beslut, i organisationens dagliga verksamhet är kommunikation och beslutsprocesser 
oupplösligt förenade.  
 
Kommunikation är ett verktyg som ledningen kan använda sig av för att påverka aktörernas 
synsätt så att de i största möjliga mån överensstämmer med ledningens önskemål och att alla 
förväntningar är dokumenterade korrekt (Perry & Warner, 2005). Det är många faktorer hos 
individer, sociala förhållanden och organisatoriska drag som i kombination inverkar på 
kommunikationen i organisationen, utformningen av formella organisatoriska drag kan 
ledningen i stort sett ha kontroll över (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Jacobsen och Thorsvik 
menar vidare att det är förenat med problem att förutse vilka effekter andra organisationsdrag 
kan ha på kommunikationen mellan aktörer, detta blir ofta beroende av vad som i den 
konkreta situationen utmärker deras sociala relationer och normer. Informell kommunikation 
kan enligt Jacobsen och Thorsvik i värsta fall fungera direkt destruktivt och förstöra försök att 
etablera effektiva och formella kommunikationskanaler mellan aktörer. Utmaningen ligger 
enligt Jacobsen och Thorsvik i att förstå hur personliga, sociala förhållanden och drag i 
organisationsstrukturen tillsammans inverkar på kommunikationsprocessen. 
 

3.4 Agentteorin 
 
Med hjälp av agentteorin knyter vi samman delar av teoriavsnittet för att belysa vissa faktorer 
som påverkar relationerna mellan aktörerna som vi har valt att studera inom den kommunala 
organisationen. De faktorer som vi har valt att lyfta fram är rutiner, ansvarsfördelning och 
kommunikation som ingår i den ekonomiska rapporteringen.  
 
I samtliga typer av organisationer finns någon form av struktur eller relation som knyter 
samman aktörerna, ett sådant generellt förhållande är principal- agentrelationen även kallad 
agentteorin (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001). Agentteorin handlar om att olika aktörer 
i ett spel har olika målfunktioner och preferenser, därmed uppstår skillnader mellan aktörerna, 
som i detta fall är en principal och en agent (Falkman, 2000). Agentteorin bygger enligt 
Anthony och Govindarajan (2003) på att principalen och agenten har olika preferenser och 
genom intensiv kontraktering och överenskommelser kan skillnaden mellan de olika 
preferenserna reduceras. Teorin utgår enligt Falkman (2000) från att de olika aktörerna 
handlar i eget intresse, ett klassiskt agentproblem uppkommer således när verksamhetens 
bästa inte står i överensstämmelse med individens bästa.  
 
En relation mellan en principal och en agent existerar enligt Anthony och Govindarajan 
närhelst en part anlitar en annan part för att utföra en viss uppgift, det vill säga delegerar 
beslutstagandet till agenten. Agentteorin undersöker enligt Anthony och Govindarajan hur 
kontrakt och incitament kan bli nedskrivna för att motivera individer att uppnå 
målöverensstämmelse. Anthony och Govindarajan menar vidare att i en organisation finns det 
en mängd principal- agentförhållanden och en individ som är agent i en situation kan vara 
principal i en annan, denna relation kan därmed finnas på flera olika nivåer i ett företag, till 
exempel kan aktieägarna vara principal och ledningen agent på en nivå, på en annan nivå kan 
ledningen vara principal och enhetscheferna utgör agenten. Anthony och Govindarajan påstår 
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att utmaningen i alla relationer mellan principal och agent är att motivera agenten så att denna 
blir så produktiv som om de vore principal.  
 
Haglund m fl menar att den interna kontrollen har sin plats i området mellan principalen och 
agenten, principalen har makten och tilldelar resurser till andra aktörer, agenten blir ansvarig 
för själva genomförandet och återrapporteringen. Det är enligt Haglund m fl av stor vikt att 
aktörerna organiseras på ett lämpligt sätt och att verksamhetens olika processer anpassas till 
detta, det handlar helt enkelt om att få verksamheten att fungera effektivt och därmed också 
tydliggöra ansvar och befogenheter för att möjliggöra ansvarsutkrävande. Haglund m fl menar 
vidare att den interna kontrollen ska vara anpassad till aktörerna och deras relation till 
varandra i olika organisatoriska enheter. Figur 2 påvisar denna interna kontroll, här i form av 
ekonomisk rapportering som är dubbelriktad. Figuren illustrerar även att rutiner, ansvar och 
kommunikation är faktorer som ingår i samtliga led. 
 

 

 
 

Figur 2. Relationen mellan principal och agent med avseende på ekonomisk rapportering. 
Omarbetad version. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001). 

 
Falkman (2000) menar att när en individ försöker maximera sin egen vinst på bekostnad av 
verksamheten, resulterar detta i att företaget förlorar i effektivitet. Även Adams (1994) tar upp 
problemet med att båda parter agerar rationellt utifrån sitt eget självintresse för att maximera 
sin nytta. Adams anser vidare att problemet som uppstår i en sådan här relation, är att 
principalen inte kan vara helt säker på att agenten har samma intresse som principalen. 
Falkman menar att agentteorin behandlar hur dessa individer kan kontrolleras och istället 
maximera verksamhetens nytta. Problemen tar enlig Falkman ofta sin utgångspunkt i att 
principalen försöker att reducera agentens handlingsutrymme för att på så sätt kunna 
kontrollera dem. När en principal har delegerat en uppgift åt en agent kan inte denne ständigt 
observera agenten (Perloff, 2004). Falkman menar att problematiken med att principalen inte 
alltid kan observeras, kan reduceras genom att någon form av uppoffring sker, denna 
uppoffring kan exempelvis innebära kostnader i form av kontroll. 
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4. EMPIRI 
 

 detta kapitel presenterar vi vår empiriska datainsamling. Vi presenterar inledningsvis 
organisationen Kiruna kommun för att sedan skildra vad vår förstudie har bidragit med. 

Därefter redogör vi för de olika aktörernas uppfattningar om intern kontroll, dessa 
uppfattningar har framkommit genom vår enkätundersökning. 
 

4.1 Presentation av Kiruna kommun 
 
Till vår studie har vi valt organisationen Kiruna kommun som vårt fallstudieobjekt. Sedan 
december 2003 styrs Kiruna kommun av en så kallad gränslös allians som består av 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna. Kiruna kommun är en politisk organisation där kommunfullmäktige enligt 
Årsredovisningen 2003 är det beslutande organet i ärenden av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för kommunen, som till exempel mål och riktlinjer. Det kan vidare läsas att 
kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för 
övergripande ledning och styrning av den kommunala verksamheten och under styrelsen finns 
de kommunala nämnderna och förvaltningarna. Verkställandet av fullmäktiges beslut, utförs 
av sex olika förvaltningar med tjänstemän som inte är politiskt tillsatta. I Figur 3 visas ett 
organisationsschema som skildrar de valda aktörer i Kiruna kommun som ingår i vår studie 
om intern kontroll. 

 
Figur 3. Organisationsschema över de aktörer i Kiruna kommun som är aktuella vid vår 
studie. 

 
Enligt Årsredovisningen 2003 togs det ett beslut i oktober 2003 om en förändring av 
organisationen Kiruna kommun. Syftet med denna förändring är att stärka ledning och 
samordning av kommunstyrelsen och förvaltningarna. I praktiken innebär denna ändring att 
från och med 1 januari 2004 ska styrelsens presidium regelbundet träffa presidierna för övriga 
nämnder för överläggningar. Motsvarande förvaltningsövergripande samordning ska ske inom 
tjänstemannaorganisationen genom bildandet av en strategisk ledningsgrupp som ska svara 
för säkerställandet av att förvaltningarnas och bolagens verksamheter samordnas ekonomiskt 
och personalmässigt effektivt (Årsredovisning, 2003).  
 
Enligt kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från 8-9 november 2004 kan läsas att ett 
förslag tidigare lämnats angående en enhetlig ekonomisk rapportering. Målet är att styrelsen 
och samtliga nämnder ska använda sig av denna enhetliga ekonomiska rapportering i 
framtiden.  
 
 

I 

Kommunstyrelse 

Nämnd 1 Nämnd 2 Nämnd 3 

Tillhörande förvaltning Tillhörande förvaltning Tillhörande förvaltning 



 EMPIRI 

 20 

4.2 Förstudie 
 
I ett inledande skede av vår studie utförde vi en intervju med kommunens ekonomichef samt 
controllern för en förvaltning inom kommunen, denna intervju ledde oss fram till ett 
preliminärt syfte för vår studie. Det framkom under intervjun att det inom Kiruna kommun 
finns ett behov av att se över den interna kontrollen ur ett antal perspektiv och respondenterna 
gav oss alternativ för närmare studier. Vårt val föll på ekonomisk rapportering mellan nämnd, 
förvaltning och styrelse.  
 
Vid vår andra intervju med samma respondenter fördjupade vi oss i den ekonomiska 
rapporteringen och respondenterna talade om hur organisationen bör fungera och även hur 
den ekonomiska rapporteringen bör se ut enligt respondenterna. Under intervjun berättade 
respondenterna att det i november 2004 togs ett beslut i fullmäktige om en enhetligt utformad 
ekonomisk rapportering, men att detta beslut av någon anledning inte i dagsläget har 
implementerats till fullo i organisationen. Vår uppgift med studien utvecklades till att 
undersöka de faktorer som ingår vid utformningen av en ekonomisk rapportering. 
Ekonomichefen förklarade för oss att det finns ett reglemente för intern kontroll inom Kiruna 
kommun, men att denne inte känner till om ett liknande reglemente finns ute hos nämnderna, 
förvaltningarna eller styrelsen. Ekonomichefen förklarade vidare att, trots att det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen ligger hos nämnderna, har det gjorts påtryckningar från 
tjänstemannanivå om att detta är en fråga som bör aktualiseras.  
 
För vår fortsatta studie kring den interna kontrollen och dess faktorer utförde vi en intervju 
med kommunens externa revisor. Den definition av intern kontroll som revisorn gav oss och 
som är aktuell i dennes fall, är att intern kontroll är en övergripande process för att föra ut ett 
budgetansvar med hjälp av rätt verktyg.  Under intervjun förklarade den externa revisorn att 
dennes uppgift är att göra stickprovskontroller inom organisationen och för att kommunen 
inte ska få några anmärkningar så krävs det enligt revisorn att det finns en god intern kontroll. 
Denna intern kontroll är viktig för att bland annat förhindra att allmänhetens pengar förvaltas 
på ett felaktigt sätt och även för att skydda politiker och tjänstemän från oskyldiga 
anklagelser. Revisorn tog upp handkassor och utbetalning av löner som exempel på områden 
där den interna kontrollen måste fungera. Även revisorn påtalade att det är respektive nämnd 
som är ansvarig för att god intern kontroll upprätthålls. Under intervjun framkom det att 
revisorn anser att det bör finns ett reglemente för intern kontroll och dessutom poängterades 
vikten av dokumentation.  
 
För att vi själva skulle få en inblick i hur Kiruna kommun styrs politiskt, kontaktade vi 
ordföranden i Fritids- och kulturnämnden. Det framkom att Kiruna kommun styrs av en så 
kallad gränslös allians som bildades efter att Socialdemokraternas budget vann den 8 
december 2003. Kontentan av detta blev att alliansen fick den formella ledningen i slutet av 
mars 2004 och nytt kommunalråd blev en representant för Socialdemokraterna.  
 

4.3 Presentation av aktörsgrupperna 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur respektive aktörsgrupp uppfattar den interna 
kontrollen inom Kiruna kommun, det vill säga styrelsens, nämnders och förvaltningars 
uppfattningar om det interna kontrollsystemet som innefattar den ekonomiska rapporteringen. 
Uppfattningarna har som tidigare nämnts, samlats in genom en enkätundersökning. I våra 
enkäter har vi bland annat ställt frågan hur länge respondenten innehaft den aktuella 
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befattningen och det visade sig att de styrelsemedlemmar som är respondenter har suttit i 
styrelsen i genomsnitt tolv och ett halvt år, medan nämndernas ordförande i genomsnitt har 
haft sin befattning i två och ett halvt år och förvaltningschefernas genomsnittliga år i 
befattningen är två år och tre månader.  
 
Vi har valt att i vår empiri presentera aktörsgrupperna styrelse, nämnder och förvaltningar var 
för sig. I de fall då åsikterna skiljer sig åt inom aktörsgrupperna framgår detta av texten. 
 

4.3.1 Styrelse 

 
Styrelsen definierar intern kontroll som en återkommande uppföljning av verksamheten, 
genom att bland annat beslutade och befintliga riktlinjer och budgetar följs samt korrigeras 
efter behov. Styrelsen menar även att intern kontroll innebär att det beslutas nya direktiv när 
det är lämpligt. Intern kontroll innebär också att underlydande organ kontinuerligt redovisar 
sina åtagande gällande budget och annan verksamhet till styrelsen. Styrelsen uppfattar att det 
idag finns riktlinjer och beslut angående intern kontroll. En styrelsemedlem påtalar dock att 
den enskilde styrelseledamoten kan ha svårt att uppfatta om verksamheten bedrivs efter tagna 
beslut. Det framkommer även att intern kontrollen till en viss del är otydlig. Det finns ett antal 
rapporter såsom kvartals- och halvårsrapporter, men det framkommer också att för få 
nyckeltal presenteras i dessa rapporter. 
 
Styrelsen beskriver att dess uppgift gällande den interna kontrollen är att följa upp mål och 
även åtgärda med politiska beslut för att nå de beslutade målen. Dessutom innefattar ansvaret 
att vara informerad om nämnders och utskotts verksamheter, detta görs genom att styrelsen 
har i uppgift att kontinuerligt begära redovisning och uppföljning. Styrelsen ska även se till att 
nämnder och utskott har en budget som är godtagbar och som håller sig inom de ekonomiska 
ramarna. Styrelsen anser att det finns gemensamma mål mellan nämnder, förvaltning och 
styrelse, men att vissa ledamöter i nämnder och styrelse har svårt att se hur verksamhetsmål 
och budget följs upp. Det framkommer av enkätsvaren att det finns projekt inom kommunen 
som har ökat den interna kontrollen, dels har de bidragit till en ökad balans i verksamheten 
och dels till medarbetarutveckling. För att förbättra intern kontrollen anser en styrelsemedlem 
att detta kan ske genom att utveckla de två projekten, samt genom att utveckla controllerns 
uppgift. Det framgår av enkäterna att styrelsen är överens om att de bör få in en redovisning 
till exempel varannan månad från alla verksamheter, där information framgår om mål och 
budget ”ligger rätt i tiden”. Om det inte gör det, ska anledningen till detta framgå i rapporten 
samt hur detta ska åtgärdas.  
 
Styrelsen menar att det finns mål och verksamhetsdokument gällande bland annat kvartals- 
och halvårsrapportering samt revisionsrapporter, men några direkta och uttalade rutiner finns 
inte gällande den interna kontrollen. Det framkommer att det finns en styrelsemedlem som 
menar att det säkraste medlet att hålla tagna beslut och riktlinjer i verksamheten står 
revisorerna för. Enligt svaren på vår enkät visar det sig att styrelsen enhälligt inte vet om det 
finns ett reglemente för intern kontroll i dagsläget för verksamheten, men de tror att om det 
skulle finnas ett reglemente skulle detta vara föremål för revidering vid en förändring av 
organisationen. 
 
Den ekonomiska rapporten bör enligt styrelsen innefatta huvudkonton samt förbrukning i 
förhållande till fastställd budget. Vid en avvikelse från denna budget bör en förklaring till 
detta finnas med samt vilka åtgärder som ska vidtas. En styrelsemedlem menar även att 
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nyckeltal bör ingå i den ekonomiska rapporten för att på det sättet kunna jämföra dessa mot 
mål. Dessutom kan nyckeltal användas för att göra jämförelser med andra kommuner i länet 
och resten av landet. Överlag får styrelsen in ekonomiska rapporter kvartals- och halvårsvis 
från nämnderna men det framkommer även att det finns nämnder som skickar in en 
ekonomisk rapport varje månad och att det finns nämnder som har en bristfällig ekonomisk 
rapport. Styrelsen menar att det är tillräckligt om ekonomiska rapporter görs varannan månad 
om åtgärdsbeslut tas med vid avvikelser från budget. Förvaltningarna har enligt styrelsen 
färdiga uppgifter och mallar att följa vid den ekonomiska rapporteringen och det viktigaste är 
att tid avsätts för uppföljning och korrigering vid avvikelser.  
 
Styrelsen tycker att kommunikationen mellan nämnd, förvaltning och styrelse med avseende 
på ekonomisk rapportering fungerar dåligt under pågående år, kommunikationen finns bara 
där vid delårsbokslut och årsbokslut eller om det helt ”spårar ur”. Det framkommer av 
enkäterna att en styrelsemedlem anser att om kommunens ekonomichef vore chef över alla 
ekonomer i nämnderna och kommunala bolag, skulle kommunikationen gällande ekonomisk 
rapportering kanske förbättras. Styrelsen menar att det bör finnas en ekonomisk uppföljning 
minst varannan månad i nämnderna och rapporteringen bör gå till styrelsen minst varje kvartal 
samt vid avvikelser av större karaktär. Styrelsen menar vidare att för att intern kontroll ska bli 
en viktig punkt på dagordningen bör ansvarsfrihet tydliggöras och användas kraftfullt. 
 

4.3.2  Nämnd 

 
Nämnderna definierar begreppet intern kontroll som ”ordning och reda” av interna strukturer 
och detta ska göras så bra att det blir en naturlig del av verksamhetens arbetssätt. Nämndernas 
ordförande beskriver att det primära ansvaret gällande den interna kontrollen är rapportering 
till den övriga nämnden angående exempelvis ekonomi, övertid och sjukfrånvaro. Den 
nuvarande interna kontrollen inom verksamheten uppfattas som mycket bra och är dessutom 
på väg att bli ännu bättre, framförallt mot politiken. Nämnderna anser vidare att förvaltningen 
har mycket god kontroll och uppföljning i sitt verksamhetsområde.  
 
Nämnderna påtalar att det finns ett beslut taget av partiberedningen om ett enhetligt 
rapporteringssystem till nämnder och styrelse som ska redovisas vid varje möte. Utifrån detta 
beslut har det bildats gemensamma mål för den interna kontrollen. Målet är således att skapa 
en likartad ekonomisk rapport för att på det sättet förbättra den interna kontrollen i 
verksamheten. De fasta rutiner som finns i dagsläget är enligt nämnderna månadsrapportering 
från de olika enheterna till förvaltningschefen samt att kontinuerligt göra budgetuppföljningar. 
Trots att det finns intern kontroll inom nämnderna, känner inte nämnderna till om det finns ett 
särskilt reglemente för intern kontroll inom den egna verksamheten. 
 
En ekonomisk rapport bör enligt nämnderna innehållsmässigt omfatta budget, utfall, prognos 
och en jämförelse med året innan. Enligt nämnderna görs dessa ekonomiska rapporter alldeles 
för sällan idag och det gäller generellt sett för hela den kommunala verksamheten. För att 
utforma denna ekonomiska rapport bör det avsättas så mycket tid som det behövs då den 
ekonomiska rapporten är ett viktigt styrinstrument för verksamheten. Det bör dock finnas i 
åtanke att den ekonomiska rapporteringen måste vara kopplad till ett fastställt mål.  
 
Nämnderna påtalar att det i dagsläget finns finansiella mål i organisationen Kiruna kommun, 
vilket aldrig förut funnits inom den kommunala verksamheten. För närvarande är de 
finansiella målen på väg att styras upp och implementeringen med detta har påbörjats, men 
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nämnderna menar att det är en process som kräver sin tid. Nämnderna anser att 
kommunikationen mellan nämnd, förvaltning och styrelse angående den ekonomiska 
rapporteringen kan förbättras och arbete med detta har påbörjats.  
 

4.3.3 Förvaltning 

 
Inom förvaltningarna definieras intern kontroll som ett systematiskt arbetssätt och uppföljning 
för att nå effektivitet och rationalitet. Vidare definieras intern kontroll av förvaltningarna som 
ett rutinmässigt arbetssätt för att göra uppföljningar av det interna arbetet så att bland annat 
lagar och avtal efterföljs. Den befintliga interna kontrollen uppfattas överlag som bristfällig 
och det framkom att inom vissa områden, exempelvis inom informationshanteringen, är den 
interna kontrollen särskilt bristfällig. Däremot anser förvaltningarna att gällande arbetsmiljö, 
budgetuppföljning, mål och bidrag fungerar den interna kontrollen på ett tillfredställande sätt. 
Förvaltningarnas uppgift gällande den interna kontrollen uppfattas som ett ansvar för 
verkställighet samt att strukturera och leda arbetet i verksamheten. Det råder delade meningar 
inom förvaltningarna om det existerar gemensamma mål rörande intern kontroll. Av 
enkätsvaren framkommer det att vissa respondenter inte anser att det finns gemensamma mål 
överhuvudtaget, medan andra menar att det finns gemensamma mål. Målen bör dock 
förtydligas ytterligare. Förvaltningarna menar även att den interna kontrollen bör förbättras 
genom att tydliggöras genom till exempel bättre rapportering för ekonomisk redovisning. Det 
framkommer också att intern kontrollen bör förbättras i alla avseende, både inom den egna 
verksamheten och mellan nämnder, förvaltning och styrelse.  
 
Arbetssättet kring den interna kontrollen skiljer sig åt mellan de olika förvaltningarna, vissa 
förvaltningar har rutiner, medan andra saknar rutiner helt och hållet. Även när det gäller 
reglemente för intern kontroll skiljer det sig åt mellan de olika förvaltningarna, det 
framkommer att det i en förvaltning finns ett reglemente, medan en annan förvaltning menar 
att det i delegationsordningen framgår vissa saker som ingår i den interna kontrollen, slutligen 
visar det sig att det i en förvaltning saknas reglemente. Där reglemente finns är detta föremål 
för revidering varje eller vartannat år, följaktligen är de befintliga reglementena reviderade år 
2004 respektive år 2005.  
 
Innehållsmässigt anser förvaltningarna att den ekonomiska rapporteringen bör omfatta utfall, 
aktuell budget och även budget för två år bakåt i tiden, denna budget bör visas för resurser, 
personal, lokaler samt för varor och tjänster. Vidare anser förvaltningarna att det även bör 
framkomma prognoser över utfall samt kostnader och intäkter. Den ekonomiska rapporten bör 
vara så omfattande att den ger en god och tydlig bild för läsaren, själva omfattningen på 
rapporten bör vara tre till fyra sidor för en månadsrapport och cirka tio sidor för en 
tertialrapport. I dagsläget skrivs det ekonomiska rapporter antingen månadsvis eller en gång 
per tertial. Om det skrivs ekonomiska rapporter en gång per månad, är detta tillräckligt för att 
vidta åtgärder. Då ekonomiska rapporter skrivs en gång per tertial anses även detta vara 
tillräckligt då förvaltningen gör egna noggranna uppföljningar varje månad. Förvaltningarna 
menar att arbetet med den ekonomiska rapportering automatiseras, istället bör tyngdpunkten 
läggas på hur lång tid analysen av rapporten tar. Kommunikationen anses av förvaltningarna 
fungera bra med avseende på ekonomisk rapportering mellan nämnd, förvaltning och styrelse 
och det framkommer även att som en del i kommunikationen finns prognoser som presenteras 
vid varje sammanträde.  
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5. ANALYS 
 

nalyskapitlet jämför empirin med den teoretiska referensramen. Med hjälp av teorin 
närmar vi oss det empiriska materialet från olika infallsvinklar. I detta kapitel 

presenterar vi dels begreppsförklaringar som de olika aktörsgrupperna har av intern kontroll, 
och dels de faktorer som enligt oss bör beaktas vid utformningen av den interna kontrollen. Vi 
har slutligen med hjälp av agentteorin sammanfogat analyskapitlet. 
 

5.1 Begreppsförklaring av intern kontroll 
 
I vår empiriska undersökning har det framkommit att definitionen av begreppet intern kontroll 
inom Kiruna kommun är väldigt bred. Även i teoriavsnittet visar det sig att forskare överlag 
har olika definitioner av begreppet. Brunsson (1994) menar att i en politisk organisation finns 
det flera olika uppfattningar och åsikter som måste tas i beaktning. Anledningen till att olika 
definitioner kan uppstå är enligt Abrahamsson och Andersen (2000) att det finns 
målkonflikter i organisationen, det vill säga grundläggande konflikter mellan organisationens 
mål och individuella mål. För att undvika olika definitioner menar en respondent i vår studie 
att det bör finnas en person som har det övergripande ansvaret för utformningen av intern 
kontroll. Detta leder enligt Abrahamsson och Andersens teori till att målkonflikter undviks.   
 
Trots den breda definitionen på intern kontroll som råder inom kommunen, tar ingen av 
aktörsgrupperna upp mål och målöverensstämmelse. Till exempel menar Lundin att det 
yttersta syftet med intern kontroll är att stärka verksamhetens ändamålsenlighet. Även 
Haglund m fl menar att det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att fastställda 
mål uppfylls.    
 

5.1.1 Styrelse 

 
Styrelsen anser att intern kontroll är en uppföljning av verksamheten genom att riktlinjer och 
budgetar följs samt korrigeras efter behov och fattar nya direktiv när det är nödvändigt. Detta 
empiriska material stämmer överens med Marklund, Persson och Westerback (1997) som 
bland annat menar att intern kontroll är ett sätt att kontrollera att arbetet utförs i enighet med 
fattade beslut. Intern kontroll innebär också enligt styrelsen att underlydande organ redovisar 
sina åtaganden gällande budget och annan verksamhet till styrelsen. Den 
rapporteringsskyldighet som styrelsen talar om, måste enligt Haglund, Sturesson och 
Svensson (2001) vara väl fungerande för att den interna kontrollkedjan inte ska brista. Denna 
teori omfattar alla olika nivåerna, från verksamhetsnivå upp till fullmäktige. 
 

5.1.2 Nämnd 

  
Nämnderna definierar intern kontroll som ordning och reda av interna strukturer så att detta 
blir en naturlig del i verksamhetens arbetssätt. Även Hansson och Martinsson (2002) använder 
begreppet ordning och reda i sin definition av intern kontroll. Om arbetssättet blir en naturlig 
och ständigt återkommande del i verksamheten, har det enligt Brorström, Haglund och Solli 
(1998) skapats rutiner. 
 

A 
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5.1.3 Förvaltning 

 
Förvaltningarna menar att intern kontroll består av ett systematiskt arbetssätt och rutiner för 
att följa upp det interna arbetet för att nå effektivitet och rationalitet. Förvaltningarnas 
definition kan liknas vid Haglund, Sturesson och Svenssons (2001) definition av intern 
kontroll, som även de påtalar att intern kontroll består av processer. Genom empirin 
framkommer det även att förvaltningarna menar att det interna arbetet ska följas upp så att 
lagar och avtal följs. Detta överensstämmer med Haglund m fl som menar att den interna 
kontrollen utgörs av att till exempel lagar, regler och policy tillämpas. 
 

5.2 Rutiner 
 
Aktörer från de tre olika aktörsgrupperna menar överlag att det finns riktlinjer och 
verksamhetsdokument inom Kiruna kommun, men vår analys tyder på att det inte finns 
tydliga rutiner gällande intern kontroll inom Kiruna kommun. Brorström, Haglund och Solli 
(1998) menar att en väl utbyggd rutin kan antas stimulera användning av ekonomisk 
information och även förstärka nyttan av ett ekonomisystem. I Kiruna kommuns fall innebär 
Brorströms m fl teori att det ekonomiska systemet inte kan utnyttjas till fullo då det saknas 
rutiner. På frågan om det finns utarbetade rutiner kring intern kontroll, ger respondenterna oss 
exempel på ”rutiner” som egentligen är regler. Detta kan analyseras som att antingen finns det 
inga rutiner eller att respondenterna likställer rutiner med regler. Det sistnämnda påståendet 
talar däremot emot Burns och Scapens (2000), som menar att det är skillnad på regler och 
rutiner. Regler är enligt Burns och Scapens formellt antagna medan rutiner enligt denna teori 
förklarar det verkliga handlingsmönstret. En annan aspekt på rutiner kan enligt Burns och 
Scapens teori vara att rutinerna har blivit institutionaliserade och ses därför som regler. 
 
Det har framkommit i vår empiri att det inom Kiruna kommun finns mål men att dessa 
genomgående är otydliga och det har kommit fram att det finns individer som har svårigheter 
med att uppfatta målöverensstämmelsen. Med stöd av Stewarts (1998) teori kan det vara svårt 
att utarbeta rutiner, då Stewart menar att rutiner ska vara kopplade till organisationens mål. 
 
Enligt vår empiriska studie framkommer det att det inte finns ett enhetligt reglemente inom 
kommunen att följa och de flesta aktörsgrupper saknar ett reglemente inom sin enhet. Då det 
överlag saknas reglementen för intern kontroll och följaktligen rutiner, så säger Haglund, 
Sturesson och Svenssons (2001) teori att den interna kontrollen inte kommer att fungera på 
det mest optimala sättet. Det beror enligt Haglund m fl på att rutiner för intern kontroll 
fungerar på bästa sätt om de finns dokumenterade i ett reglemente för intern kontroll.  
 
Enligt analysen av empirin och ovanstående teorier, bidrar ett reglemente till ett väl 
fungerande ekonomiskt system. Denna analys bygger på att det enligt Brorström m fl inte 
finns ett fungerande ekonomiskt system om det inte finns rutiner och det enlig Haglund m fl 
inte finns rutiner om det inte finns ett reglemente. 
  

5.3 Ansvarsfördelning 
 
En stor del av ansvaret gällande intern kontroll är lagreglerat, mestadels i kommunallagen, 
men även i lagen om kommunal redovisning. 
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Enligt vårt empiriska material visar det sig att styrelsens uppfattning om sitt ansvar gällande 
intern kontroll har en god överensstämmelse med kommunallagen. Styrelsens uppfattningar 
om det egna ansvaret stämmer även överens med Lundin (1999) som menar att kontrollen av 
nämnderna medför att styrelsen lämnar råd och åtgärdar med politiska beslut för att nå mål. 
Då det enligt vår empiri tyder på att styrelsen har en tydlig bild av sin ansvarsfördelning, talar 
detta emot Haglunds m fl teori som säger att ansvaret för intern kontroll inte är lika klart 
definierat i kommunallagen som i aktiebolagslagen där styrelsens och VD:s ansvar för den 
interna kontrollen klart anges.  
 
Det framkommer i vårt empiriska material att en styrelsemedlem anser att det säkraste medlet 
att hålla tagna beslut och riktlinjer i verksamheten står revisorerna för. I Lundins (1999) 
modell ingår också revisorerna i det interna kontrollsystemet och har till uppgift att granska 
framförallt hur styrelse och nämnder fullgjort sina uppgifter med avseende på mål och 
riktlinjer.   
 
Enligt vår empiriska datainsamling anser nämndordförande att deras ansvar gällande den 
interna kontrollen är att rapportera till den övriga nämnden. Denna empiri överensstämmer 
inte med kommunallagen som säger att nämndernas ansvar är så mycket mer, nämnderna ska 
var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det 
framgår heller inte av nämndens enkätsvar att de känner till att de har det yttersta ansvaret 
gällande intern kontroll. Då nämnderna inte verkar känna till vidden av deras ansvar, kan 
följden bli att relationen mellan aktörerna inte följer Brorström, Haglund och Sollis (1998) 
resonemang. Detta resonemang påtalar att vid decentralisering, som det rör sig om i detta fall, 
måste vissa frågeställningar besvaras, till exempel vem som är ansvarig för vad och vilka 
principer som ska gälla i relationen mellan de olika aktörerna. 
 
Till skillnad från nämnderna har förvaltningarna enligt vår empiri en god uppfattning om vad 
som innefattas i dess ansvar. Av empirin framgår det även att förvaltningarna ansvarar för 
verkställandet av nämndernas beslut. De menar vidare att strukturera och leda arbetet tillhör 
ansvarsområdet. Det har visat sig i vår empiri att förvaltningen uppfattar sitt ansvar som att 
åta sig det som delegerats från de politiskt förtroendevalda i nämnderna, vilket 
överensstämmer med Gustafssons (1999) teori.  
 

5.4 Kommunikation 
 
I detta avsnitt analyserar vi den interna kontrollen ur ett kommunikationsperspektiv då 
kommunikation är en faktor som bör beaktas. Dessutom analyserar vi den ekonomiska 
rapporteringen ur samma perspektiv. 
 

5.4.1 Intern kontroll 

 
Det råder delade uppfattningar om hur den interna kontrollen uppfattas inom de olika 
aktörsgruppernas verksamheter. Nämnderna anser att den interna kontrollen fungerar mycket 
bra och att den är på väg att bli ännu bättre, medan förvaltningarna uppfattar den interna 
kontrollen som bristfällig inom de flesta områden, speciellt informationshanteringen upplevs 
som bristfällig. Även kommunstyrelsen uppfattar att den enskilde styrelseledamoten har svårt 
att uppfatta om verksamheten bedrivs efter tagna beslut. Styrelsen uppfattar dessutom intern 
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kontrollen i sin helhet som otydlig. Våra empiriska data överensstämmer inte med Stewarts 
(1998) påstående om att de berörda bör vara medvetna om och ha kunskap om, inte bara sina 
egna ansvarsområden utan också om kommunens allmänna riktlinjer och övergripande 
målsättningar. Detta är viktigt då en fungerande kommunikation i sin tur är viktig för att 
kunna styra och leda en organisation. I och med att informationshanteringen kring intern 
kontroll i vår empiriska studie upplevs som bristfällig och otydlig, kan detta enligt Jacobsen 
och Thorsviks (1998) teori leda till problematik vid beslutsprocesser inom den kommunala 
verksamheten. Jacobsen och Thorsvik anser att den viktigaste funktionen i moderna 
organisationer kanske är att skaffa och bearbeta information som grupper och individer 
behöver för att fatta beslut.  
 
Enligt vårt empiriska material skiljer sig de olika aktörsgrupperna uppfattningar om 
informationsflödet och kommunikationen kring den interna kontrollen. Styrelsen efterfrågar 
till exempel mer kommunikation, medan nämnder och förvaltningar i förhållande till styrelsen 
är relativt tillfredsställda med kommunikationen. Då organisationen Kiruna kommun är en 
stor organisation med komplexa kommunikationsprocesser, kan detta otillräckliga 
informationsflöde och kommunikation leda till ineffektivitet enligt Haglund, Sturesson och 
Svenssons (2001) teori. Denna teori säger att en viktig förutsättning för en effektiv intern 
kontroll är att det finns en väl fungerande information och kommunikation mellan aktörer och 
olika organisatoriska nivåer.  
 

5.4.2 Ekonomisk rapportering 

 
Även kommunikationen kring den ekonomiska rapporteringen, som är en del i den interna 
kontrollen, upplevs olika mellan de olika aktörsgrupperna. Sändarna, det vill säga nämnder 
och förvaltningar, av ekonomiska rapporter anser att kommunikationen fungerar 
tillfredsställande. Mottagaren, det vill säga styrelsen, av de ekonomiska rapporterna tycker 
däremot att kommunikationen är väldigt dålig under pågående år och bara existerar bara när 
boksluten delgivs. Enligt vår empiri sänds och mottas information inom Kiruna kommun, men 
enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) är frågan i liknande situationer om det är rätt information 
som sänds eller om det är själva avkodningen som inte fungerar. Kommunikationen genomgår 
enligt Jacobsen och Thorsvik en uppsättning analytiskt skiljda faser: en avsändare som har ett 
budskap som kodas och sänds till en mottagare genom en kanal, mottagaren avkodar detta 
budskap och ger avsändaren feedback.  
 

5.5 Agentteori 
 
Med hjälp av agentteorin kommer vi att använda oss av vår omarbetade modell (Figur 4) som 
vi tidigare har presenterat i avsnitt 3.4 för att sammanfatta vårt analyskapitel. Dels presenterar 
vi agenten och principalens roll och dels vad de olika faktorerna rutiner, ansvar och 
kommunikation bidrar med vid utformning av en enhetlig ekonomisk rapport. 
 

5.5.1 Principal och agent 

 
I vår modell utgår vi i likhet med Anthony och Govindarajan (2003) ifrån att i en organisation 
finns det en mängd principal och agentförhållanden. En individ som är agent i en situation kan 
vara principal i en annan och denna relation kan därmed finnas på flera olika nivåer i en 
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organisation, vilket illustreras i figur 4. I det fall där principalen kan likställas med styrelsen 
och agenten med nämnderna, har styrelsen i enighet med Anthony och Govindarajan anlitat 
nämnden för att utföra en uppgift, i detta fall en enhetlig ekonomisk rapport. På en ytterligare 
nivå kan nämnden ses som principal om nämnden delegerar uppgifter till förvaltningen, som i 
det fallet blir agent. De uppgifter som enligt vår empiri delegeras till förvaltningarna av 
nämnderna är verkställandet av tagna beslut. 
 

 

 
 

Figur 4. Principalen och agentens roll i den enhetliga ekonomiska rapporteringen. Omarbetad 
version. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001). 

 

5.5.2 Ekonomisk rapportering 

 
I vår empiriska studie har det genomgående framkommit att det finns en efterfrågan om en 
enhetlig ekonomisk rapport. Det har även beslutats om detta i fullmäktige men det har ännu 
inte implementerats i organisationen. Enligt Brorström, Haglund och Solli (1998) måste de 
som ansvarar för den ekonomiska rapporteringen ha en djup kunskap och dessutom bör 
rapporter sändas som är anpassade till mottagarens behov och efterfrågan. Enligt vår empiri 
anser styrelsen att det är tillräckligt om nämnderna sänder in sina ekonomiska rapporter 
varannan månad, vissa nämnder skickar däremot sina rapporter varje månad, medan andra gör 
detta för sällan. Detta faktum är inte i enlighet med Brorströms m fl teori om 
mottagaranpassad rapportering. Det talar även emot Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) 
som påtalar att sändaren bör ta reda på vad mottagaren har för speciella förväntningar på 
rapporten. 
 
I och med att aktörsgrupperna efterfrågar en likartad ekonomisk rapport, menar Haglund m fl 
att vid utformningen av denna bör finnas i åtanke att informationsbehovet varierar beroende 
på vilken nivå man befinner sig. Detta faktum och i vilken form rapporteringen ska ske, måste 
givetvis diskuteras noga då en alltför detaljerad information ibland kan motverka sitt syfte. 
 
 

Enhetlig 
ekonomisk 
rapportering 

        Principal 

         Agent 

Rutiner 
Ansvar 
Kommunikation 
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5.5.3 Rutiner, ansvar och kommunikation 

 
Genom vår empiriska datainsamling har det framkommit att det inte finns utarbetade rutiner 
kring den ekonomiska rapporteringen. Rutinbeskrivningar bör dock enligt Haglund, Sturesson 
och Svensson (2001) tas fram och dessutom bör det säkerställas att dessa tillämpas för att den 
interna kontrollen ska fungera optimalt. Enligt Haglunds m fl teori fungerar inte den interna 
kontrollen inom Kiruna kommun optimalt i dagsläget, då det inte finns utarbetade 
rutinbeskrivningar.  
 
I empirin framkommer det däremot att de olika aktörsgruppernas uppfattningar gällande 
ansvarsfördelningen inom den kommunala verksamheten är tydlig och fungerar bra. Då 
ansvarsfördelningen inom de olika ansvarenheterna fungerar bra enligt vårt empiriska 
material, finns det enligt Anthony och Govindarajan (2003) en god grund att utgå ifrån när 
man ska arbeta i enighet med ledningens mål och därigenom nå målöverensstämmelse. 
 
Av empirin att döma fungerar inte kommunikationen inom den kommunala verksamheten på 
ett tillfredsställande sätt. Sändarna av den ekonomiska rapporten anser att kommunikationen 
fungerar relativt bra, medan mottagaren av rapporterna inte är av samma åsikt.  Stewart 
(1998) menar att organisationens värderingar grundläggs delvis genom kommunikation och 
denna behövs i båda riktningarna, denna teori överensstämmer inte med vår empiri. Perry och 
Warner (2005) påtalar i sin teori att kommunikation är ett verktyg som ledningen kan använda 
sig av för att påverka aktörernas synsätt så att de i största möjliga mån överensstämmer med 
ledningens önskemål. Enligt denna teori kan den kommunala ledningen i och med den 
bristande kommunikationen, ha svårt att påverka de övriga, det vill säga nämnder och 
förvaltningar, i önskvärd riktning.  
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6. SLUTSATS   
 

e slutsatser som framkommit ur vår studie sammanställs i detta kapitel. Slutsatserna är 
kopplade till vårt syfte med studien och presenteras ur ett ledningsperspektiv. 

 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur styrelse, nämnder och förvaltningar uppfattar den 
interna kontrollen med avseende på ekonomisk rapportering. För att detta skulle vara möjligt 
undersökte vi även hur den interna kontrollen är utformad i dagsläget. 
 
Vid utformningen av intern kontroll är det viktigt att alla aktörsgrupper har samma definition 
av begreppet intern kontroll, inte bara inom aktörsgrupperna utan även mellan aktörsgrupper. 
Utifrån detta blir vår slutsats att det mest troligt uppstår problem vid arbetet med intern 
kontroll om inte alla inom organisationen har samma definition av begreppet och arbetar för 
samma sak. Vår slutsats tyder på att mål kan betraktas som en viktig komponent vid 
efterlevnad av intern kontroll och således för att intern kontroll ska fungera kan det behövas 
gemensamma mål att sträva mot.  
 
Det finns en mängd faktorer som ingår i utformningen av intern kontroll, vi har i vår studie 
valt att se närmare på ansvar, kommunikation och rutiner. Ur vår studie kan vi göra den 
slutsatsen att dessa tre faktorer är av betydelse vid utformningen av intern kontroll. Om alla 
dessa tre faktorer inte förekommer samtidigt i anknytning till intern kontroll, kan det innebära 
att arbetet med intern kontroll försvåras ytterligare. Vår studie visar att även om 
ansvarsfördelningen är tydlig och lagar och regler efterföljs, kan det finnas brister i den 
interna kontrollen. Den slutsats som vi finner ur detta faktum är att en faktor i sig inte kan 
bidra till ett välfungerande intern kontrollsystem. Vid utformningen av den interna kontrollen 
är det därmed viktigt att se över alla de faktorer som ingår i kontrollsystemet. Däremot kan 
vissa faktorer vara svårare än andra att komma åt, rutiner kan betraktas som en sådan faktor. 
Om en rutin är väl förankrad i organisationen och ses som ett accepterat arbetssätt, kan det bli 
svårt för ledningen att påverka denna rutin.   
 
Arbetet med intern kontroll skulle kunna underlättas om en specifik person blir ålagd att 
ansvara för utformningen av den interna kontrollen. Detta skulle kunna leda till att alla aktörer 
använder sig av samma definition av intern kontroll och även samma tillvägagångssätt vid 
arbetet med bland annat den ekonomiska rapporteringen. Genom detta skapas således en god 
grund för en enhetlig ekonomisk rapportering som är mottagaranpassad.  
 
Den ekonomiska rapporteringen är en del i intern kontrollen och kan regleras med hjälp av ett 
reglemente för intern kontroll. Ett gemensamt reglemente skulle förmodligen underlätta 
arbetet med utformningen och implementeringen av en enhetlig ekonomisk rapport. Ett 
reglemente skulle även kunna tydliggöra begreppet och definitionen av intern kontroll för alla 
berörda aktörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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7. DISKUSSION 
 

iskussionsavsnittet inleds med våra egna reflektioner på uppsatsens arbete och resultat. 
Dessa reflektioner har uppkommit under arbetets gång och är inte direkt 

sammankopplat med vårt syfte. Därefter presenterar vi förslag på fortsatta studier inom 
ämnet intern kontroll.   
 

7.1 Avslutande diskussion 
 
Avsikten med vår studie var att belysa problematiken kring arbetet med intern kontroll inom 
en kommunal verksamhet, vi har valt att speciellt uppmärksamma den ekonomiska 
rapporteringen. Vi ville även med hjälp av vår studie undersöka aktörernas uppfattningar om 
begreppet intern kontroll och de faktorer som påverkar denna.  
 
Intern kontroll är ett sätt att styra över vissa situationer och skapas genom bland annat struktur 
och rutiner för att nå uppsatta mål. I dagsläget är det beslutat om en enhetlig ekonomisk 
rapportering inom Kiruna kommun, som alla berörda aktörer ska efterleva. Trots beslutet kan 
vi konstatera att detta inte till fullo är implementerat i organisationen. Anledningen till detta 
kan till exempel vara att man i organisationen inte har beaktat de bakomliggande faktorernas 
påverkan på den interna kontrollen. Vi har identifierat tre faktorer som är av betydelse vid 
utformningen av intern kontroll och ekonomisk rapportering, dessa är rutiner, 
ansvarsfördelning och kommunikation. Dessa faktorer kan åskådliggöras och förtydligas med 
hjälp av ett reglemente för intern kontroll, som alla berörda aktörer ska rätta sig efter.  
 
För att arbetet med ett reglemente ska bli optimalt bör organisationen utse en person som har 
det övergripande ansvaret för utformningen. Utformningen och implementering bör dock ske i 
samarbete med representanter för alla nivåer och ansvarsenheter. En annan fördel med ett 
reglemente för intern kontroll är att oberättigade misstankar mot politiker och tjänstemän 
reduceras eftersom det ger en ökad kontroll kring hanteringen av offentliga medel.  
 
Under arbetets gång har det framkommit att definitionerna av intern kontroll är breda och 
även olika beroende på vem vi har frågat. Detta faktum är intressant då intern kontroll är 
något som regleras i kommunallagen. Begreppet borde därmed vara tydligare och de berörda 
kunde förväntas ha mer kunskap om ämnet. Alternativt är det lagen som är otydlig och 
behöver ses över. Detta kan göras genom att antingen utveckla kommunallagen eller införa en 
lag som kräver att varje enskild kommun måste utarbeta ett reglemente som är skräddarsytt 
efter kommunens behov.  
 

7.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Då vi har haft svårt att hitta annan forskning om intern kontroll inom kommunala 
verksamheter, anser vi att ämnet inbjuder till ytterligare forskning. Intressant fortsatt 
forskning kan vara att undersöka hur den interna kontrollen är utformad och uppfattas i andra 
kommunala verksamheter. Detta gör det möjligt att undersöka om det vi har kommit fram till i 
vår studie även gäller i andra kommuner. 
 

D 
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Intern kontroll finns i någon form i alla organisationer. Det är inte bara i kommunala 
verksamheter som intern kontroll existerar, utan även i andra typer av organisationer, 
exempelvis aktiebolag. Inom aktiebolag är den interna kontrollen reglerad av 
aktiebolagslagen. Inom detta område kan det vara intressant att genom fortsatt forskning 
jämföra den interna kontrollen mellan kommunala verksamheter och aktiebolag. Denna 
forskning kan ge svar på om aktörerna har olika uppfattningar om intern kontroll beroende på 
i vilken form av organisation aktören befinner sig. Forskning kan även belysa om 
lagstiftningen skiljer sig åt och om det i så fall påverkar aktörernas uppfattningar. Dessutom 
kan svar fås om bakomliggande faktorer, som påverkar den interna kontrollen, är lika 
betydelsefulla i aktiebolag som i kommunala verksamheter. 
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                 Bilaga A 
ENKÄT 
 
 
En studie av kommunala verksamheters interna kontrollsystem 
 
1. Man                   Kvinna 
 
2. Tillhörighet:  
 
   Kommunstyrelsen                   Nämnd                          Förvaltning 
 
3. Antal år i befattning:______ 
4. Hur definierar du begreppet ”intern kontroll”? 
5. Hur uppfattar du den befintliga interna kontrollen i din verksamhet?  
6. Vad är din uppgift /ditt ansvar gällande den interna kontrollen i din verksamhet?  
7a. Hur uppfattar du att den interna kontrollen fungerar i din verksamhet? Finns det t.ex.  
     gemensamma mål mellan nämnder, förvaltning och styrelse rörande intern konroll? 
7b. Kan den interna kontrollen förbättras i din verksamhet samt mellan nämnder, förvaltning  
     och styrelse och på vilket sätt?  
8. Har din verksamhet några fasta rutiner gällande intern kontroll? 
9. Finns det ett reglemente för intern kontroll inom din verksamhet? Om svaret är nej, hoppa     
    till fråga 12. 
10. Från vilket år är reglementet?   
11. Är reglementet föremål för revidering? Om ja, hur ofta sker revideringen? 
 
Följande frågor berör ekonomisk rapportering som är en form av intern kontroll. 
 
12. Hur omfattande anser du att en ekonomisk rapport bör vara innehållsmässigt?  
13. Hur ofta skrivs det i dagsläget ekonomiska rapporter som innehåller utfall mot budget,    
      verkligt utfall och en årsprognos? Är detta tillräckligt, varför/varför inte?    
14. Hur mycket tid anser du att det bör avsättas för att skriva en ekonomisk rapport som       
      innehåller utfall mot budget, verkligt utfall och en årsprognos?  
15. Hur anser du att kommunikationen fungerar mellan nämnd, förvaltning och styrelse, med  
      avseende på ekonomisk rapportering som innehåller utfall mot budget, verkligt utfall och     
      en årsprognos?   
16. Övriga synpunkter: 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

              Bilaga B 
FÖLJEBREV TILL ENKÄT 

 
                          

 
                       Kiruna den 14 april 2005 

 
 
Studie angående intern kontroll i Kiruna kommun 
 
Vi är två studenter på Ekonomprogrammet vid Luleå tekniska universitet som genomför en 
studie av kommunala verksamheters interna kontrollsystem. För att kunna genomföra vår 
studie har vi kommit i kontakt med Kiruna kommun och fått tillåtelse att studera 
utformningen av det interna kontrollsystemet i ett par valda nämnder och förvaltningar.  
 
Vi avser att belysa det interna kontrollsystemet ur olika aktörers perspektiv och av den 
anledningen vänder vi oss till Dig. Denna enkät har skickats ut till medlemmar i 
kommunstyrelsen, nämndordförande samt förvaltningschefer. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt, men vi vill understryka vikten av Din 
medverkan för att studiens resultat ska bli så tillförlitligt som möjligt. Anledningen till att 
svarskuvertet är numrerat är för att underlätta utskick av eventuell påminnelse. Om Du är 
intresserad av att ta del av studien, kontakta oss gärna på nedanstående telefonnummer eller 
via e-post. 
 
Vi är tacksamma över att få den besvarade enkäten återsänd i bifogat svarskuvert så 
snart som möjligt, dock senast fredagen den 22 april. 
 
Vid behov av ytterligare information eller vid eventuella frågor om enkäten, tveka inte att 
kontakta oss! 
 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Bilaga C 
RESPONDENTER 
 
 
Respondent         Befattning              Datainsamlingsmetod                Tidsåtgång 
  
R1                      Ekonomichef         Ostrukturerade intervjuer           1 ½  + 1 timme 
R2      Controller                Ostrukturerade intervjuer           1 ½  + 1 timme 
R3      Kommunrevisor       Ostrukturerad intervju                1 timme 
R4      Ordf. styrelsen         Enkät 
R5                      Vice ordf. styrelsen Enkät 
R6                      2:a vice ordf. styrelsen  Enkät 
R7      Nämndordförande  Enkät 
R8      Nämndordförande  Enkät 
R9      Nämndordförande  Enkät 
R10      Förvaltningschef Enkät 
R11      Förvaltningschef Enkät 
R12      Förvaltningschef Enkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

            Bilaga D 
BREV INFÖR ENKÄTUNDERSÖKNING 

 
    

 
  Kiruna den 11 april 2005 

 
 Hej! 
 
Vi är två civilekonomstudenter i Kiruna som just nu skriver på vårt examensarbete via Luleå 
Tekniska Universitet.  
 
Vi kommer att skriva om intern kontroll inom Kiruna kommun med avseende på den 
ekonomiska rapporteringen mellan styrelsen, nämnder och förvaltningar. Vi har med hjälp av 
Gun Strand sett att det finns ett behov inom kommunen att belysa dessa frågor. 
 
För att lyckas med detta kommer vi göra en enkätundersökning med ett antal nyckelpersoner. 
Du är en av dessa nyckelpersoner som vi behöver hjälp av då Dina åsikter är av stor vikt för 
oss. Under vecka 15 kommer vi att per post skicka en enkät till Dig som berör ämnet intern 
kontroll, den uppskattade tiden att fylla i enkäten är max 20 minuter.  
 
Med förhoppningar om Din medverkan! 
 




