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 Sammanfattning 

Sammanfattning 

Det är ofta svårt att genomföra förändringar inom kommuner. Svårigheterna med att 

genomföra förändringar beror på att det enligt kommunallagen råder självstyre i kommuner 

och att det därför saknas universella metoder för strukturerade processer i svenska kommuner. 

Av den anledningen arbetar kommunerna med varandra för att lösa specifika problem samt 

diskutera förbättrings- och effektivitetsområden. Kommuner jämför sig således med varandra 

för att lära sig nya metoder för att effektivisera   

 

Syftet med den här studien är att jämföra en operativ nivå, den dagliga kassahanteringen, i 

olika kommuner. Detta med hjälp av intern kontroll och institutionell teori. I studien har en 

kartläggning av intern kontroll på den operativa nivån gjorts för varje kommun och risker har 

identifierats utifrån intern kontrollens olika delar. Förståelsen för den interna processen ökas 

genom en beskrivning av processen samt av de berörda aktörers upplevelser gällande intern 

kontroll.  

 

Studien genomfördes i tre kommuner där observationer och intervjuer varit huvudkällor till 

det empiriska materialet. Studiens resultat visar att intern kontroll på operativ nivå inte 

tillämpas medvetet i kommuner men att kontrollkomponenter går att identifiera i processen.  

 

Nyckelord: Intern kontroll, kommuner, institutionell teori, operativ nivå, kassahantering  

 

 

 

 



 

 

 Abstract 

Abstract 

To implement changes in municipalities is often difficult. The difficulties in the implementing 

of the changes depend on the lawful autonomy in governing the municipalities and therefore 

the universal methods for the structured processes lack in the Swedish municipalities. This is 

the reason for the municipalities to work with each other in order to solve specific problems 

and discuss sectors for improvement and efficiency. 

 

The aim of this study is to compare an operational level, the daily process of cash 

management, in different municipalities by using internal control and institutional theory. A 

mapping of the internal control at the operational level has been done for every municipality 

and the risks have been identified through the different parts of the internal control. The 

understanding for the internal process is increased by a description of the process and the 

experiences of the actors of the internal control.  

 

This study was made in three municipalities and the main sources to the empirical material 

were observations and interviews. The results of the study shows that the internal control at 

the operational level is not consciously used. However, some components of the internal 

control can be identified in the process. 

 

Keywords: Internal control, municipalities, institutional theory, operational level, cash 

management 
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 Inledning 

1. INLEDNING 

Det inledande kapitel introducerar läsaren för det valda ämnet. Introduktionen mynnar sedan ut i 

problemfrågor samt syfte. 

1.1 Inspiration 

Under vår verksamhetsförlagda projektkurs
1
 fick vi indikationer att kommuner gärna vill 

förbättra samt effektivisera sina rutiner kring den dagliga kassahanteringen med vilken vi 

avser de in- och utbetalningar som dagligen hanteras i kommunernas kassaverksamhet
2
. Vi 

fick även indikationer på att tillämpandet av intern kontroll på operativ nivå var bristande för 

kommunerna. Kommunerna som vi besökte under kursen efterfrågade processkartläggning av 

den dagliga kassahanteringen och vi blev även varse om att de ville jämföra denna interna 

process med andra kommuner. Tidigt i arbetet upptäckte vi en lucka i forskningen av 

kommunal kassahantering då ämnet är relativt outforskat.  

 

1.2 Intern kontroll i kommuner 
På grund av att den globala ekonomin är konkurrensutsatt har organisationer tvingats att 

överväga och i många fall även anta och genomföra ett brett utbud av innovativa 

ledningsfilosofier, metoder och tekniker (Dorsh & Yasin 1998). Den offentliga sektorn är 

inget undantag för de organisationer över hela världen som nu söker efter metoder att minska 

driftskostnaderna utan att minska effektiviteten i organisationen (ibid).  Tidigare studier 

genomförda av Vinnari & Näsi (2008) om effekterna av kommunreformer i finska kommuner 

visar att offentliga verksamheter fått anta modeller från den privata sektorn för att lösa 

problem med att uppnå mål.  

 

Studier där organisationer jämförs mellan varandra, jämförandestudier, är en mångfacetterad 

teknik som används för att identifiera och eliminera operativa och strategiska luckor (Dorsch 

& Yasin 1998). Jämförandestudier efterfrågas av den offentliga sektorn för att kartlägga 

kostnader vid aktiviteter, processer och metoder (ibid). Prestandamätningar är centrala för 

jämförandestudier vilket ger incitament att lära, med tiden kommer detta leda till att 

variationer i prestandan minskar samt att åtgärder för att uppnå prestationer inte behövs i 

samma utsträckning (Meyer & Gupta 1994). Med syfte att visa på prestations- och 

prestandavariationer samt att genomgående i form av förändring öka prestationsstandarden, 

genomförde Northcott & Llewellyn (2003) en jämförandestudie på sjukhussektorn i 

Storbritannien. Denna tidigare forskning visar att tillämpning av den ’bästa observerade 

metoden’ har en självklar betydelse och att organisationer som presterar sämre tjänar på att 

försöka härma bättre presterande organisationer (Van Helden & Tillema 2005). Vad gäller 

kommuner har inga universala metoder för organisering av uppgifter samt administration för 

att uppnå effektivitet, utvecklats (Brorström & Siverbo 2001 s. 10). 

                                                
1
 Valbar praktisk kurs under termin 7, Civilekonomprogrammet. Under kursen deltog vi under 8 veckor i de dagliga 

arbetsuppgifterna på ekonomikontoren i Luleå kommun samt Kalix kommun. 
2 Med daglig kassahantering avser vi de in- och utbetalningar som dagligen hanteras i kassaverksamheten i varje enskild 
kommun. I kassaverksamheten ingår i huvudsak avstämning av kontoutdrag samt bokföring. 
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Effektivitet är en effekt av intern kontroll och därför en effekt av förändringar. Den totala 

effektiviteten utgörs av inre och yttre effektivitet där den yttre handlar om att göra rätt saker 

medan den inre handlar om att göra saker rätt (Zelbst, Green, Sower & Reyes 2012). Yttre 

effektivitet är att besluta vilken strategi som ger så höga vinster som möjligt i det långa loppet 

(Lu & Hung 2011). Inre effektivitet handlar däremot om att allokera resurser genom 

alternativa användningsområden för att minimera medel för produktionen av vara eller tjänst 

(ibid). Levi & Braithwate (1998 s. 5) menar dessutom att inre effektivitet ökas med hjälp av 

förtroende.  

 

I kommuner förväntas anställda verkställa beslut som tas av politiker vilket innebär att det 

krävs ett stort engagemang i kommunala organisationer för att förändringar ska lyckas 

(Brunsson 1982). På grund av att politiker är beslutstagare och de anställda är de aktörer som 

ska utföra förändringen, är beslutstagare och utförande aktörer inte samma personer (Rainey, 

Backoff & Levine 1976). Kommuner anses därför vara mindre flexibla än privata 

organisationer (ibid). Det finns även tendenser till att kommunala organisationer i större 

utsträckning än privata begränsas på grund av att syften, metoder och verksamhetsfält 

begränsas av lagar (ibid). Ett exempel på en lag som begränsar svenska kommuner är 

kommunallagen (SFS 1991:900). Denna lag ger ett stort utrymme för kommunalt självstyre, 

kommuner har således rätt att själv bestämma på vilket sätt arbetsuppgifterna ska utföras samt 

hur resurserna ska fördelas. På det sätt skapas effektivitet och helhetssyn för kommuner som 

dock fortfarande måste följa de ramar som Sveriges Riksdag och regeringen beslutat (Löfgren 

2011). Kommunallagen beskriver att nämnderna inom sitt område ska se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. Dessutom ska nämnderna även se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt (SFS 1991:900). 

 

Under 2000-talet har Sundsvalls kommun drabbats av flera fall av förskingringar. I mars 2003 

dömdes en anställd på kultur- och fritidsförvaltningen till två och ett halvt års fängelse för att 

ha förskingrat över två miljoner kronor från kommunen. Ytterligare ett fall avslöjades 2003 då 

en ekonomiassistent fört över cirka 340 000 kr till sitt eget konto. År 2005 anklagades en man 

för att ha tagit bort sina egna fakturor ur kommunens system. Han anklagades även för att ha 

utfärdat förfallodatum framåt i tiden för hans egna räkningar. Mannen hävdade att han tänkt 

betala tillbaka pengarna men med stöd av arbetsrättsliga lagar valde kommunledningen att 

avskeda honom (Nilsson 2005). Förskingringarna som drabbat Sundsvall Kommun har lett till 

skärpta rutiner (Sundsvall TT 2005). 

 

Med anledning av förskingringarna som skett i Sundsvalls kommun råder det ingen tvekan 

om hur betydelsefullt intern kontroll blivit för organisationers styrning. Detta styrker även 

Spira & Page (2003) som skriver att riskhanteringen har ökat och det i sin tur har medfört en 

ökning av kontrollprocesser och revision (intern kontroll). Även Rezaee (1995) menar att 

organisationer främjas till att arbeta med intern kontroll på grund av den ökande 

globaliseringen. Behovet anses även ha ökat med kraven på kostnadseffektivitet i 

kombination med ökat behov av en konsekvent styrning och kontroll (Haglund, Svensson & 
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Sturesson 2005 s. 10). Intern kontroll kopplas traditionellt till redovisning och finansiell 

rapportering eller till ekonomiadministrativa rutiner och system (Arwinge 2010) vilka ska ge 

säkerhet om att risker hanteras effektivt (Rezaee 1995). Identifiering av risker innebär inte 

misstänksamhet mot medarbetare utan handlar snarare om att säkerställa att fel och brister inte 

uppstår (Haglund, Svensson & Sturesson 2005 ss. 33-34). I och med detta säkerställs att 

skattepengar används på ett säkert och korrekt sätt (ibid). 

 

Enligt institutionell teori påverkas effektiviteten på ett positivt sätt för en gynnsam institution 

(Brorström & Siverbo 2001 s. 31). Resurserna i en gynnsam institution förbrukas 

kostnadseffektivt samt fördelas ändamålsenligt (ibid). Ett institutionellt perspektiv ger ökad 

uppmärksamhet åt de symboliska aspekterna av det sociala livet (Scott 2001 s. 49). Regler, 

normer och betydelser uppstår i interaktion samt bevaras och modifieras av mänskligt 

beteende (ibid). Institutioner fungerar för att ge stabilitet och ordning men de genomgår även 

själv både stegvis ökande och revolutionär förändring (Scott 2001 s. 50). Tillämpning av 

institutionell teori passar studien särskilt väl eftersom den offentliga sektorn och därmed även 

kommunerna är starkt reglerade genom föreskrifter, värderingar och traditioner. Utifrån 

institutionell teori identifierade DiMaggio & Powell (1983) tre mekanismer genom vilka 

institutionella isomorfa förändringar sker.  

 

Kommunallagen tillåter självstyre i svenska kommuner och i dagsläget finns därför inga 

universala metoder för hur kommuner ska organisera sina arbetsuppgifter på operativ nivå för 

att effektivisera.  Den dagliga kassahanteringen är ett sådant exempel. Gällande intern 

kontroll på operativ nivå är även tidigare forskning bristfällig. Prestationsmätningar gjorda 

genom jämförandestudier kan minska prestationsvariationerna mellan kommuner samt ge 

förslag på hur arbetsuppgifter kan organiseras på ett optimalt sätt i de operativa enheterna. Det 

föreligger förändringssvårigheter i kommuner eftersom de anses vara mindre flexibla än 

privata organisationer och kommuner anses även vara institutioner. Intern kontroll kan 

påverka att institutionen är gynnsam genom att säkerställa att risker hanteras effektivt samt att 

skattepengar därmed används på ett säkert och korrekt sätt. Intern kontrollens betydelse anses 

ha ökat då kontrollbehovet samt kraven på kostnadseffektivitet ökat. Utifrån denna 

sammanfattning följer våra forskningsfrågor, vilka vi vill få svar på i denna studie gällande 

intern kontroll.  

 

 Hur tillämpas intern kontroll praktiskt på operativ nivå?  

 Vilka moment i den kommunala dagliga kassahanteringen kan karakteriseras av intern 

kontroll? 

 Hur och varför påverkas intern kontroll i den dagliga kassahanteringen av institutionella 

ageranden? 
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1.3 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att öka förståelsen för kommuners arbete med intern kontroll på operativ 

nivå. Studiens delsyften är att 1) Identifiera risker genom intern kontrollens olika delar, 2) Jämföra 

skillnader och likheter mellan kommuner genom att beskriva arbetsprocessen för den dagliga 

kassahanteringen samt kommuners upplevelser gällande intern kontroll, 3) Beskriva institutionella 

mekanismer kopplade till den dagliga kassahanteringen, samt 4) Utveckla en analysmodell och 

därigenom hitta möjliga områden för effektivisering.  

 

1.4 Disposition  

Studiens första kapitel presenterar en introduktion till vårt valda ämne 

och mynnar sedan ut i vårt syfte. I kapitlet presenterar vi också centrala 

frågeställningar för studien. I det andra kapitlet presenteras studiens 

ramverk enligt vilken vi kommer att genomföra vår analys. I studiens 

ramverk är intern kontroll och institutionell teori två centrala teorier 

som presenteras. Dessa teorier har valts för att besvara 

frågeställningarna och därmed även uppfylla vårt syfte. Det tredje 

kapitlet presenterar den metod som vi valt och här återfinns även en 

diskussion gällande studiens trovärdighet. Vidare presenteras 

kommunerna under metodkapitlet. Empirin redogörs i det fjärde 

kapitlet som vi döpt till Daglig kassahantering och intern kontroll och i 

det femte kapitlet analyserar vi det empiriska materialet. Här kopplas 

empirin till studiens ramverk och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av vår analysmodell. I det sjätte och avslutande kapitlet 

presenterar vi studiens slutsatser samt vad studien bidrar med både 

praktiskt och teoretiskt. Här ges även praktiska råd till kommunerna.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Disposition 
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2. STUDIENS RAMVERK 
I kapitlet presenteras intern kontroll och institutionell teori, vilka är avsedda att hjälpa läsaren framåt 

i studien och därmed öka förståelsen för kommuners arbete med intern kontroll på operativ nivå. Med 

hjälp av teorierna kan studiens centrala frågeställningar besvaras för att uppfylla studiens syfte. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning samt en analysmodell vilken senare i arbetet används som 

analysverktyg.  

2.1 Intern kontroll 

Information om den interna kontrollens kvalitet finns ofta inte allmänt tillgängligt enligt 

Krishnan (2005) som i sin studie undersöker sambandet mellan revisionsbyråers kvalitet och 

företags intern kontroll kvalitet. Resultaten från studien indikerar att faktorer som oberoende 

och kompetens hos revisorer sannolikt inte påverkar förekomsten av dålig intern kontroll 

(Krishnan 2005). Power (2004) talar i sin artikel om att kvaliteten i Storbritanniens offentliga 

sektor blivit ifrågasatt genom att staten genomfört omfattande undersökningar av deras risker. 

Problem existerar gällande riskhanteringen då förändringar ständig sker i samhället (Power 

2004). Artikeln handlar om riskhanteringen och Power (2004) kommer fram till att 

utmaningen med riskhantering är att återställa kulturen gällande sekundärrisk innan den 

förbrukar organisatoriskt liv. Power (2004) menar således att, för att minimera sekundära 

risker, det vill säga risker som inte kräver prioriterad åtgärd, återställs kulturen innan 

organisationen slutar att existera. Utmaningen är enligt Power (2004) skrämmande då det inte 

är rationellt för individer, organisationer eller professionella institut att föreslå förändringar på 

egen hand.  

 

Enligt kommunallagen ska intern kontroll finnas i kommunala organisationer för att bidra till 

att verksamheten drivs på ett effektivt sätt samt för att ansvarsfördelningen ska tydliggöras 

(SFS 1991:900). Haglund, Sturesson & Svensson (2005 s. 23) menar att intern kontroll är en 

process för kommuner att nå de mål som beslutats om i fullmäktige och det är ett sätt för 

kommuner att se till att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt samt att ansvarsfördelningen 

tydliggörs. Intern kontroll är även en del av verksamheten och ekonomistyrningen (ibid).  

 

Ramverket Internal Control –Integrated Framework, COSO-rapporten, lanserades 1992 av 

The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) och 

har definierat intern kontroll (Arwinge 2010).  

 

Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 

personal, och som utformats för att ge rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom 

följande kategorier: 

 

 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 

(COSO 1994) 
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Figur 2.1: Kontrollkomponenter 

(figur baserad på COSO 1994) 

2.1.1 Kontrollkomponenter 

Processen för intern kontroll i kommuner baseras vanligen på COSO-modellen (Arwinge 

2010) som består av fem kontrollkomponenter: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktivitet 

information/kommunikation och tillsyn (COSO 1994). Samverkan mellan dessa fem 

kontrollkomponenter bidrar till en effektiv intern kontroll förutsatt att   

de olika komponenterna är integrerade samt att de förändras när   

förändringar sker i dess omgivning (COSO 1994). Enligt Power   

(2004) har riskhanteringen blivit allt mer aktuell de senaste åren   

och det har blivit ett riktmärke för ledningens kontroll. Ett 

förtydligande är att identifierandet av risker inte innebär att   

vara misstänksam mot medarbetarna utan snarare att 

säkerställa att inte fel och brister uppstår och därigenom   

även säkerställa att skattepengar används på ett säkert 

och riktigt sätt. Studiens huvudsyfte är att öka 

förståelsen för kommuners arbete med intern 

kontroll på operativ nivå vilket görs genom att 

identifiera kontrollkomponenter i den dagliga 

kassahanteringen. Genom identifierande av 

kontrollkomponenter ökar även förståelsen för hur kommuner tillämpar intern kontroll på 

operativ nivå, vilket är en av studiens centrala frågeställningar. Nedan beskrivs de fem 

komponenterna i COSO-modellen. 

 

Kontrollmiljö. Denna del av den interna kontrollen är själva grunden för de övriga 

komponenterna (COSO 1994). Kontrollmiljön innefattar de anställdas kompetens, ledningens 

inställning till styrning, praxis, personalpolitik, etniska värderingar och integritet (ibid). 

Utveckling av kontrollmiljön uppnås genom att ta till vara på de anställdas kompetens, 

värderingar samt attityder (COSO 1994). Andra delar av en organisation vilka påverkar 

kontrollmiljön är organisationsstruktur, ledningens inställning till nödvändiga åtgärder samt 

hur ansvar och befogenheter är fördelade (FAR 2011 s. 243).  

 

Riskanalys. I riskanalysen undersöks och identifieras risker för att en organisation ska kunna 

reagera samt förstå innebörden av risker i tid (Rezaee 1995). Högriskområden i 

kontrollprocessen bör således prioriteras, för att minimera att risker inträffar (COSO 1994). 

Enligt Rezaee (1995) innebär riskanalysen att bedöma riskens sannolikhet att inträffa samt att 

organisationen kan mildra riskens konsekvenser genom att minska exponeringen av risken till 

en mer acceptabel nivå. Även Spira och Page (2003) menar på att risker inte helt kan 

elimineras. Vidare anser Spira och Page (2003) att på grund av organisationers olika 

utformningar, finns det inte något gemensamt sätt att hantera en risk. För att mildra 

konsekvensen av risken, genomför organisationer en bedömning av risker i en risk- och 

väsentlighetsanalys (Rezaee 1995). 

 

 

Risker påverkas både av interna samt externa händelser (COSO 1994; FAR 2011 s. 244). 

Exempelvis kan en extern risk vara ekonomisk karaktär och innebära en sen betalning från en 
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kund eller nya lagstiftningar. Externa risker omfattas även av myndighetsbeslut och påverkan 

av dess risker sker i omvärlden (ibid).  

  

Kontrollaktiviteter. Utifrån kontrollmiljön utformas kontrollaktiviteterna vilka är konkreta 

åtgärder (COSO 1994). Dessa åtgärder består av regler, riktlinjer, rutiner samt information 

vilka ska ge säkerhet till att riskerna hanteras effektivt (Rezaee 1995). För att övervaka samt 

hantera en organisations verksamhet finns det tre kontrollaktiviteter: finansiell information, 

löpande kontrollaktiviteter samt efterlevnads kontroller, så som regler och lagar (ibid). 

Kontrollaktiviter innebär även kontroller, avstämningar, granskningar, säkerhet av tillgångar 

och ansvarsfördelning (COSO 1994) 

 

Information och kommunikation. Effektiv intern kontroll kräver en fungerande 

informationsspridning inom en organisation, vilket innebär att förutom informationen inom 

organisationen ska även informationen uppströms fungera samt att information med externa 

aktörer ska fungera (COSO 1994). Enligt Arwinge (2010) behöver information användas på 

ett sådant sätt att medarbetare kan ta sitt ansvar för den interna kontrollen. Vidare beskriver 

Rezaee (1995) att ledningen måste framhålla vikten av att den interna kontrollen tas på allvar 

även av medarbetarna i organisationen. Kommunikation är en process där en organisation 

formas, förändras, utvecklas samt kan uträtta och förändra något (Kuhn 2008).  

 

Tillsyn. Enligt Arwinge (2010) ska det göras utvärderingar av organisationens kontrollsystem 

eftersom organisationen vill säkerställa att det utefter det planerade arbetet har fungerat. Den 

interna kontrollen påverkas, vilket tidigare nämnts, av interna samt externa förändringar. 

Detta påverkar processen av intern kontroll vilket gör att processen behöver förändras för att 

upprätthålla de ändamålsenliga mål som antagits samt att processen är väl fungerande (ibid). 

Vidare ska tillsyn leda till förbättringar vilket ska förstärka styrningen (COSO 1994). Den 

interna kontrollen är således en process i vilken rutiner ska kvalitetssäkras kontinuerligt 

(ibid). 

 

2.1.2 Utveckling av COSO-modellen 

En väl fungerade och effektiv intern kontroll kan se till att organisationen når sina uppsatta 

mål samt minimerar att organisationer hamnar i fallgropar eller att överraskningar inträffar för 

organisationen (COSO 1994). Bowling & Rieger (2005) skriver om en del av denna 

förändring i deras artikel om ERM, Enterprise Risk Management. ERM är en utveckling av 

COSO-modellen, den innebär att processen ska ske genom individerna samt att den ska 

tillämpas i hela organisationen för en rimlig säkerhet (Bowling & Rieger 2005). Det 

förekommer en rimlig säkerhet för att organisationens mål ska uppnås (ibid). ”ERM can 

provide a solid foundation upon which companies can enhance corporate governance and 

deliver greater shareholder value.” (Bowling & Rieger 2005).  

 

ERM visar att COSO-modellen ständigt utvecklas och enligt Gupta & Thompson (2006) har 

COSO-modellen anklagats för att inte erbjuda metoder för utförande av utvärdering samt 
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användandet av den interna kontrollen i praktiken.  COSO-modellen har kritiserats på grund 

av att den har ansetts ha en för hög nivå samt att den anses vara ospecifik samt oklar (ibid).  

För att kontra kritiken offentliggjorde COSO en publicering den 1 januari 2011 som 

presenterade att en uppdatering kommer att ske. Uppdatering kommer att offentliggöras under 

hösten 2012 (PWC 2011)  

 

Hutchinson (2009) berättar att tidigare forskning skett där institutionell teori använts för att 

ställa upp hypoteser. Studien anses ha breddat COSO-modellen genom en undersökning av 

amerikanska redovisnings- och revisions verkställiga distributioner till att ge insikter i 

egenskap av redovisningsbedrägerier. Forskning visar att institutionell teori kan förklara 

intern kontroll (Hutchinson 2009). 

  

2.2 Institutionell teori 

Mycket forskning har skett gällande inverkan av sociala institutioner (Hofstede 1980; Murir 

2002; Russo 2003). Forskning har skett för många olika organisationer men främst i den 

privata sektorn (Ashworth, Boyne & Delbridge 2007). Brignall & Modell (2000) utforskade 

konsekvenserna av institutionell teori vid finansiell mätning och hantering i den offentliga 

sektorn med resultatet att de variationer som finns i intressenters natur påverkar de finansiella 

måtten och kommer att balanseras och integreras. Flera studier av institutionell teori visar att 

de finansiella kontrollerna utarbetats i syfte att disciplinera resursutnyttjandet i den offentliga 

sektorn (se Ansari & Euske, 1987; Pettersen, 1995). Institutionell teori och förändring i 

offentlig sektor har även blickats in i av Greenwood, Suddaby & Hinings (2002) samt Reay & 

Hinings (2004 och 2005) som forskade om förändringsprocesser på operativ nivå. Studierna 

har använts för att beskriva en modell att institutionalisera, men forskningen visar även att 

nya metoder blir tagna för givna (Reay & Hinings 2004 och 2005). Bergevärn, Mellemvik & 

Olson (1995) jämförde i sin studie hur redovisning blivit institutionaliserat i den kommunala 

sektorn i Sverige samt Norge. De kom fram till att beroende på hur stark kraft normsystemet 

har kommer ageranden att tvingas uppstå. Genom detta kommer då lärandeprocesser om 

redovisningen som helhet att avslöja en mindre eller större grad av variation (Bergervärn, 

Mellemvik & Olson 1995). 

 

Scott (2001 s. 48) beskriver institutioner som sociala strukturer vilka har uppnått en hög grad 

av motståndskraft. Detta innebär att institutionerna på grund av egenskapande normer samt 

värderingar har svårt att ta till sig ny information samt att de är ovilliga till förändring. Scott 

(2001 s. 48) beskriver även institutioner som kulturella och kognitiva, normativa och 

reglerande element som tillsammans med tillhörande aktiviteter och resurser ger stabilitet och 

mening till socialt liv. North (1990 s. 4) liknar institutioner med spelregler i en 

konkurrensutsatt lagsport och beskriver liknelsen som att institutioner består av formella, 

skrivna regler samt typiska oskrivna uppförandekoder vilka kompletterar de formella 

reglerna. Om regler eller informella koder inte följs utspelas ett straff. Kostsamheten att 

fastställa förbrytelser och grad av straff är därför en viktig funktion hos institutioner (ibid).  

Utifrån grundläggande institutionella element har institutionella processer identifierats. 

Mimetiska processer innebär att man antar andras lyckade arbetssätt när osäkerhet råder och 
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normativa processer beskriver överföringen av sociala sakförhållanden, vanligtvis från 

externa källor som professioner. Ytterligare en tvingande process definierades. Den är central 

för staten när det gäller legitimering i tillvägagångssättet för miljön i en institution (Zucker 

1987).Enligt Ashworth, Boyne & Delbridge (2007) anpassar sig organisationer till interna 

egenskaper för att fullgöra de viktigaste intressenternas förväntningar. Ashworth, Boyne & 

Delbridge (2007) påpekar även att man genom att anpassa sig till de interna egenskaperna, 

med tiden kommer att acceptera normer och regler som idag anses begränsade. DiMaggio & 

Powell (1983) beskriver organisationer som befinner sig i samma område som fängslade i en 

”järnbur” i vilken organisationers egenskaper homogeniseras. 

 

2.2.1 Isomorfa mekanismer 

DiMaggio och Powell (1983) identifierade i sin artikel ”The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields” hur organisationer som 

liknar varandra tog emot olika slags tryck för att öka legitimiteten. Tre mekanismer 

identifierades utifrån den institutionella teorins processer, genom vilka institutionella isomorfa 

förändringar sker: Mimetiska processer, normativa tryck samt tvingande isomorfier 

(DiMaggio & Powell 1983). Genom att använda isomorfa mekanismer i studien kan 

påverkansfaktorer för intern kontroll förklaras. 

 

Mimetiska processer ses som en följd av vanligt förekommande reaktioner gällande 

osäkerhet. Dessa kan definieras som tryck att kopiera eller efterlikna andra organisationers 

verksamhet, system eller strukturer. Speciellt under osäkra förhållanden då aktörer inte kan 

vara säkra på relationen mellan organisatoriska mål och medel, ses innovationer vilka ökar 

legitimiteten som önskvärda (Ashworth, Boyne & Delbridge 2007). DiMaggio & Powell 

(1983) beskriver den mimetiska mekanismen som nödvändig för att organisationer ska kunna 

forma sig efter andra organisationer när organisatorisk teknik är dåligt förstådd, om mål är 

tvetydiga eller om miljön skapar symbolisk osäkerhet. Fördelarna med mimetiska beteenden i 

ekonomin är betydande av mänskliga handlingar. Om en organisation står inför ett problem 

medan tvetydiga orsaker eller lösningar är oklara kan problemsökningar ge en hållbar lösning 

till en mindre kostnad (DiMaggio & Powell 1983).  

 

Normativa tryck förknippas med professionalisering. Effekten av professionella normer och 

påverkan av professionella gemenskaper på organisatoriska egenskaper beskrivs av normativa 

krafter som fångar upp de metoder på vilka organisationer fordras att uppfylla normer för 

professionalism samt anta system och tekniker vilka anses vara legitima av berörda 

professionella grupper (Ashworth, Boyne & Delbridge 2007). Professionalisering tolkas av 

DiMaggio & Powell (1983) som en kollektiv kamp av medlemmar i ett yrke att fastställa 

villkor och metoder i deras arbete för att upprätta en kognitiv bas och legitimering för deras 

yrkesmässiga autonomi. Sådana professionella projekt är sällan fullständigt lyckosamma då 

olika yrkeskategorier måste kompromissa med icke-professionella kunder, chefer och 

tillsynsmyndigheter (DiMaggio & Powell 1983). 
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Tvingande isomorfi härrör från politiskt inflytande samt problem med legitimitet. Tvingande 

krafter är externa tryck från regering, föreskrifter och andra agenter för att anta de strukturer 

eller system som gynnas. Exempelvis är kommunallagen (SFS 1991:900) ett externt tryck 

som i stor grad påverkar den dagliga kassahanteringen då alla kommuner i Sverige lyder 

under denna (Löfgren 2009). I kommunallagen finns det lagstiftat att kommuners kostnader 

och intäkter ska vara i balans och där av ställs hårda krav på budgetkontroll samt hushållning 

(SFS 1991:900). Sveriges stat beslutar vad kommunens invånare ska beskattas på, dock 

beslutar varje kommun självständigt hur stor kommunalskatten ska vara, samt hur pengarna 

ska fördelas i kommunen (Löfgren 2011). På grund av att kommunen själv beslutar hur 

mycket kommunens medborgare ska betala i skatt, samt hur pengarna fördelas i kommunen, 

är det viktigt för medborgarna att känna förtroende för att skattepengarna används på ett rätt 

och korrekt sätt (Levi & Braithwaite 1998 s. 11). Detta innebär alltså att det är viktigt för 

medborgarna att känna förtroende för kommunen samt dess beslutande politiker (ibid).  

 

Tryck av detta slag är ofta sammankopplade med rättsliga krav, hälsa och säkerhet men kan 

även bero på avtalsenliga förpliktelser med andra aktörer (Ashworth, Boyne & Delbridge 

2007). Vissa organisatoriska förändringar är ett direkt svar på uppdrag från regeringen men 

innebär inte att dessa förändringar är inkonsekventa. På grund av tvingande påtryckningar är 

organisationer mer homogena inom givna områden och allt organiseras runt ritualer om 

överensstämmelse med större institutioner, dock är organisationer mindre strukturellt 

bestämda av restriktioner från tekniska system och sammanhålls i lägre grad av utgående 

kontroller (DiMaggio & Powell 1983).  

 

2.2.2 Sammanfattning isomorfism  

DiMaggio & Powell (1983) nämner att indelningen för de tre mekanismerna är analytisk samt 

att den inte alltid är empiriskt tydlig. Detta är något som även Mizruchi & Fein (1999) 

påpekar i sin artikel då de beskriver indelningen som distinkt analytiskt men att det är mindre 

lätt att skilja på dem empiriskt. Trots att de tre mekanismerna blandas i empirin tenderar de 

dock att komma från olika förhållanden och kan leda till olika resultat. Det noteras av 

DiMaggio & Powell (1983) att vardera av de institutionella isomorfa processerna kan 

förväntas fortskrida när bevis saknas för att den inre effektiviteten i en intern organisation 

behöver öka. Att organisationens yttre effektivitet ökar kommer ofta att bero på att 

organisationer belönas för att likna andra organisationer inom samma organisationsområde. 

Likheten kan förenkla för organisationer att bland annat samarbeta med andra organisationer 

samt erkännas som legitima och välrenommerade. Dock kan den inte garantera att liknande 

organisationer gör som de borde göra för att öka inre effektiviteten, än vad andra avvikande 

organisationer gör (DiMaggio & Powell 1983). 

 

2.3 Sammanfattning av studiens ramverk och analysmodell 

De ovanstående teorierna valdes med utgångspunkt i studiens syfte. Intern kontrollens 

kontrollkomponenter ska ses som grunden till empirin där en beskrivning av den dagliga 

kassahanteringens arbetsprocess ökar förståelsen för den dagliga kassahanteringen. Intern 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_f%C3%B6rfattningssamling
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kontroll är en process för kommuner att nå målen som kommunfullmäktige beslutat om och 

enligt kommunallagen måste intern kontroll finnas i kommunala organisationer för att bidra 

till att verksamheterna drivs på ett effektivt sätt samt att ansvarsfördelningen tydliggörs (SFS 

1991:900). Beskrivning av arbetsprocessen genom dessa kontrollkomponenter underlättar 

även för jämföring av kommuners dagliga kassahanteringen samt för identifieringen av risker 

i arbetsprocessen. Studien undersöker en kommunal operativ verksamhet i vilka institutionella 

ageranden uppträder. Av den anledningen kan institutionella mekanismer förklara 

arbetsstrukturer i den dagliga kassahanteringen och därmed även intern kontroll varför 

institutionella mekanismer tillförs i analysen. Institutionell teori beskriver organisationer som 

kulturella och sociala system och här ingår DiMaggio & Powells (1983) tre mekanismer. För 

att ytterligare höja blicken talar vi slutligen om effektivitet. Genom att utveckla en 

analysmodell och låta den följa genom hela analyskapitlet finns möjligheter att hitta områden 

för effektivisering i kommunala interna processer. 

 

 

 

 
Figur 2.2: Analysmodell 
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3. METOD 
Kapitlet presenterar den valda metoden för den empiriska undersökningen och analysen. Vidare 

beskrivs även de för studien utvalda kommunerna vilket efterföljs av en diskussion gällande studiens 

trovärdighet. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Samspelet som utvecklas mellan kommunen och dess aktörer medför att individerna blir 

starkt präglade av kommunen samtidigt som de skapar, utvecklar och förändrar kommunen 

som organisation och därmed formas individen av kommunen och kommunen av individen 

(Bruzelius & Skärvad 2004 s. 34). Således är det i vår studie de individer som arbetar på 

operativ nivå som formar och skapar rutinerna för hur arbetsuppgifterna ska genomföras och 

det är av stor betydelse för studien att se hur dessa individer agerar, därav ansåg vi det 

relevant att se individens perspektiv i studien. Innebörden av detta var då att vi lyfte sättet att 

hantera aktörer när kunskap samlades in och därmed får studien ett aktörssynsätt. Arbnor & 

Bjerke (1994 s. 175) identifierar aktörssynsättet som ett synsätt där kunskapens innersta väsen 

är mening för subjekt och menar även på att det anses vara ett viktigt ställningstagande för 

synsättet att tala om aktörer då det pekar på ett intresse för människan som en handlande, 

reflekterande och skapande individ (Arbnor & Bjerke 1994 s. 180). Studien syftar till att 

jämföra skillnader och likheter mellan kommunerna bland annat genom att beskriva aktörers 

upplevelser, därav har aktörssynsättet en betydande roll i studien. 

 

3.2 Vetenskaplig ansats 

Det centrala för studien var att öka förståelse för hur intern kontroll tillämpas på operativ nivå 

i kommuner. Genom att använda empirin för att undersöka detta är studien induktiv, vilket 

enligt Merriam (1994 s. 72) innebär att utgångspunkten ligger i empirin. 

 

3.3 Undersökningsstrategi 

Studien syftar främst till att öka förståelsen av intern kontroll. Studien strävar även efter 

förståelse för kommuners arbete med intern kontroll på operativ nivå. Därav är studiens 

undersökningsstrategi kvalitativ (Merriam 1994 s. 30). För insamlandet av data skedde 

observationer och intervjuer. Då rutinerna vid de operativa arbetsuppgifterna hos 

kommunerna i huvudsak utfördes av individer inkluderades en social aspekt på studien. Detta 

genom att beslut som fattas av individer gällande arbetsuppgifter, samt hur individerna agerar, 

i stor grad påverkar hur arbetsrutinerna ser ut.  
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3.4 Strategi 

Genom studien vill vi huvudsakligen få en djupare förståelse för hur den interna kontrollen 

tillämpas på operativ nivå. Vi vill även jämföra vilka skillnader och likheter som föreligger 

mellan kommunerna på den operativa nivån och då våra forskningsfrågor är av ”hur” och 

”varför”-karaktär var det lämpligt att använda fallstudiemetoden (Yin 2007 s. 22). Vår studie 

fokuserar på en viss del av den operativa nivån och möjliga områden för effektivisering vilket 

innebär att vår fallstudie kommer att vara partikularistisk (Merriam 1994 s. 25). Med 

partikularistiska fallstudier menas fallstudier som uppmärksammar en specifik händelse, 

situation eller person och lämpar sig särskilt för praktiska problem, det vill säga situationer 

eller svårigheter som uppstår i vardagen (Merriam 1994 s. 26). Svårigheter som uppstår i 

vardagen kan minska effektiviteten i arbetsprocessen med den dagliga kassahanteringen. Ett 

exempel på ett praktiskt problem skulle kunna vara att aktörer inte får fullständig information. 

 

3.4.1 Val av fall 

Studien växte fram genom önskemål från Luleå kommun (hädanefter Luleå) att kartlägga den 

dagliga kassahanteringen, även Kalix kommun (hädanefter Kalix) kände att det fanns ett 

behov av att se över deras dagliga kassahantering varför även denna kommun valdes. 

Ytterligare ett fall, Boden kommun (hädanefter Boden), var intresserade av att delta och lades 

till för att analysmaterialet skulle bli mer omfattande. Detta efter önskemål från de andra 

kommunerna. Valet av kommunerna baserades således inte på slumpmässighet och därav 

användes ett icke-sannolikhetsurval (Holme & Solvang 1997 s. 183). Genom att beskriva och 

jämföra den dagliga kassahanteringen i varje kommun kan medarbetarnas tankar väckas 

angående rutinen. En diskussion om möjliga effektivitetsområden kan då uppstå.  

 

Studiens analysenhet är den dagliga kassahanteringen på den operativa nivån i kommuner. 

Eftersom studien koncentrerar sig på tre olika kommuner, det vill säga tre olika fall, kommer 

den att vara en flerfallsstudie (multipel typ). Genomförandet av flerfallsstudier kräver mer 

resurser och tid än en enfallsstudie, dock anses flerfallsstudier vara mer övertygande än en 

enfallsstudie (Yin 2007 s. 68). Fallen valdes utifrån demografi då kommuner med olika många 

invånare har olika stor arbetsbörda i den dagliga kassahanteringen och kan därmed vara 

organiserad på olika sätt. Denna egenskap var central då kommunerna valdes och därav 

valdes kommunerna genom ett kvoturval (Holme & Solvang 1997 s. 183). Även de valda 

kommunerna önskade att de övriga kommunerna skulle vara av olika storlek invånarmässigt 

för att se hur mindre och större kommuner arbetar.  

 

Luleå har flest invånare och anses därför i denna studie som en stor kommun. De aktörer som 

vi valde att samarbeta med inom de olika kommunerna var personer som arbetade med den 

dagliga kassaverksamheten, den ansvarige över denna samt kassaverksamhetens närmaste 

chef. I studien klassades Boden som en mellanstor kommun och Kalix som en liten kommun. 

Norrbottens invånarantal uppgår till 248 545 (SCB 2012). För läsaren bör även nämnas att 

SKL
3
 klassar kommuners storlek på ett mer ingående sätt.  

                                                
3
 Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges alla kommuner, landsting och regioner. 
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 Kalix kommun Boden kommun Luleå kommun 

Antal invånare i 
kommunen 

16 591 27 643 74 426 

Procentuell andel av 
Norrbottens befolkning 
(248 545) 

6,75 % 11,12 % 29,94 % 

Studiens klassificering 
av kommunerna, 
liten/stor/mellan 

Liten Mellan Stor 

Tabell 3.1: Beskrivning av kommunerna (SCB 2012) 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturen i denna studie har främst bestått av vetenskapliga artiklar men även böcker och 

internet har använts. De böcker som användes har sökts genom Luleå Tekniska Universitets 

bibliotek. Böckerna söktes fram främst genom universitetsbibliotekets katalog LUCIA men 

även från kommunerna har en del böcker lånats. De artiklar som använts i studien har sökts 

genom databaserna Business Source Elit, Emerald och Google Scholar i vilka sökorden 

offentlig sektor, institutionell teori, effektivitet, accounting och intern kontroll användes. 

Sökorden användes på engelska både var för sig samt i kombination med varandra. Även 

kedjesökningar har använts för att hitta ytterligare material. 

 

3.5.2 Datainsamling 

Genom att beskriva arbetsprocessen för den dagliga kassahanteringen och därmed kunna 

jämföra skillnader och likheter mellan kommuners kassahantering, gjordes datainsamlingen 

genom direkta observationer. Även kvalitativa intervjuer genomfördes med de berörda 

aktörerna för att kunna beskriva kommuners upplevelser gällande intern kontroll.  

 

Observationer. För att beskriva processen gällande den dagliga kassahanteringen i de olika 

fallen och därigenom undersöka hur tillämpningen av den interna kontrollen sker, gjorde vi 

direkta observationer vilka enligt Yin (2007 s. 120) är vanliga vid fallstudier. Direkta 

observationer definieras som observationer där gruppen har vetskap och acceptans om 

observationerna (Holme & Solvang 1997 s. 111). Under observationerna deltog vi även 

stundtals i processen, det vill säga gjorde aktörens arbete med dennes övervakande. Detta för 

en djupare förståelse samt en tydligare bild av processen. Holme & Solvang (1997 s. 73) 

nämner detta som aktionsforskning vilket innebär att man deltar i lösningen av praktiska 

problem. Tillåtelse ombads från varje undersökningsgrupp att få genomföra observationerna. 

Se bilaga 6 för observationsunderlag. 

 

Varje kommuns kassahantering observerades under två arbetsdagar då aktörerna arbetade med 

den dagliga kassahanteringen. Därefter sammanställde vi en processkarta över hur arbetet 
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gick till. Vi sammanställde även en processbeskrivning i ord över processens genomförande 

samt hur omgivningen kring den dagliga kassahanteringen såg ut. Under ett senare besök hos 

kommunerna kontrollerades att den processkarta som utarbetats överensstämde med 

aktörernas syn på processen. Vid dessa besök genomfördes även intervjuer. Vid de direkta 

observationerna använde vi oss av fältanteckningar. Det innebär att vi efter observationerna 

skrev fullständiga anteckningar grundade på stickord som skrivits under observationens gång 

(Holme & Solvang 1997 s. 116). För att säkerställa en rättvis dokumentation antecknades 

observationerna av två personer och sammanställdes kort efter observationstillfällena. 

 

Intervjuer. Redan vid observationerna hade vi möjlighet att tala med de berörda aktörerna 

om våra forskningsfrågor. Vid ett senare skede utfördes personliga intervjuer angående 

upplevelser om den interna kontrollen samt förändringar i processen. Intervjuerna liknade ett 

vanligt samtal vilket också är den kvalitativa intervjuns styrka enligt Holme & Solvang (1997 

s. 104). Genom att vi innan intervjuerna observerat individerna under två arbetsdagar hade vi 

möjlighet att sätta oss in i den intervjuades upplevelse av situationen vilket är av stor 

betydelse för att få fram intressant och viktig fakta (ibid). På grund av de tidigare utförda 

observationerna hade vi även lyckats öka förtroendet hos de intervjuade då vi redan bekantats 

med varandra. 

 

Inför intervjuerna upprättades två intervjuguider för att alla intervjuade skulle få möjligheten 

att svara på relevanta och likartade frågor. Intervjuguiderna finns i bilaga 7 och 8. Under 

intervjuns gång följdes i grova drag intervjuguiden (Yin 2007 s. 117). Intervjufrågorna 

behandlade aktörernas upplevelser gällande omgivningen och den interna kontrollen. 

Frågorna formulerades på det sätt att de behandlade både positiva samt negativa aspekter av 

aktörens upplevelser. På det sätt ville vi minimera skevhet (Yin 2007 s. 112).   

 

Yin (2007 s. 116) anser att intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna i samband 

med fallstudier. För att undersöka hur den interna kontrollen tillämpades på operativ nivå 

intervjuades den närmaste chefen för kassaverksamheten i de olika kommunerna. I Kalix och 

Boden var detta kommunens ekonomichef medan det i Luleå var redovisningschefen. Vi valde 

även att intervjua aktörer som arbetade på operativ nivå samt hade ansvar för den dagliga 

kassahanteringen. Det visade sig att aktören som arbetade med den dagliga kassan hade 

ansvaret för denna i Boden. Detsamma gällde i Luleå. Dessa aktörer är ekonomiassistenter. I 

Boden arbetar två ekonomiassistentern omlott med kassahanteringen, de har gemensamt 

ansvar över kassan. En av dessa intervjuades eftersom den andra var sjukskriven vid 

intervjutillfället. I Kalix var dock ansvarige inte samma person som arbetade med den dagliga 

kassahanteringen. Den operativt anställda är ekonomiassistent och den ansvarige är ekonom. 

Antalet intervjuer som gjordes var sju. Intervjuerna behandlade frågor om intern kontroll samt 

förändring och på grund av att vetskap saknades gällande den operativa nivåns kunskaper om 

intern kontroll ändrades intervjuspråket vid intervjuer med dessa.  

 

Intervjudatumen bestämdes med de berörda aktörerna under våra observationer och de skedde 

på de berörda aktörernas arbetsplatser. Vid intervjuerna lämnades materialet som gjorts för 

observationerna för att säkerställa att vi förstått varje kommuns process på rätt sätt och vi 
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säkerställde också med de berörda cheferna att vardera kommuns namn fick nämnas i 

rapporten. Innan intervjun presenterades vår studie i korta drag. Intervjuerna spelades in 

genom diktafon för att underlätta sammanställningen av empirin. Aktörernas tillåtelse 

frågades innan diktafonen användes, och en aktör bad om att inte bli inspelad. Denna aktörs 

intervju pågick under länge tid då anteckningarna blev mer krävande. Vid alla intervjuer 

skedde anteckningar och för en så rättvis dokumentation som möjligt skedde anteckningen av 

två personer. Tidsåtgången vid intervjuerna var ungefär 35 minuter per chef samt 15 minuter 

per operativt anställd och ansvarig. Se bilagorna 7 och 8 för intervjuunderlag. 

 

3.6 Analysprocess 
När allt empirimaterial samlats in går analysen in i ett mer intensivt skede enligt Merriam 

(1994 s. 136) som också menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt är något som växer fram 

genom analys av information. Merriam (1994 s. 145) talar också om kategorisering och 

medan vi under vår datainsamling kategoriserade vårt material i de tre olika kommunerna som 

studerades, kategoriserades materialet till de nuvarande rubrikerna under empirikapitlet för att 

lättare visa på likheter och skillnader. Dessa identifierades efter genomgång av allt empiriskt 

material.  

 

Informationsanalysen går ut på att skapa mening (Merriam 1994 s. 142) och en analysstrategi 

är nödvändig för alla undersökningar enligt Yin (2007 s. 126). Enligt Merriam (1994 s. 138) 

är analysen en process som pågår under hela arbetets gång. Av den anledningen att förståelsen 

för intern kontroll på operativ nivå inte kan öka utan en beskrivning av processen, valde vi att 

börja med observationerna. Genom observationerna ökade även författarnas förståelse för 

analysenheterna. Vid observationerna koncentrerade vi oss på hur arbetet med processen går 

till från det att kontoutdrag skrivs till dess att kontona är avstämda, bokförda och kassan 

stängs för dagen. Intervjuerna genomfördes vid ett senare tillfälle då vår förståelse ökat för 

den operativa nivån genom observationsmaterialet. En annan anledning till att intervjuerna 

genomfördes efter observationerna var att författarna vid intervjutillfället hade identifierat den 

interna kontrollens olika delar i processen genom observationsmaterialet. Den interna 

kontrollens olika delar användes i studien för att analysera möjliga effektivitetsområden. 

Institutionell teori beskrevs sedan i syfte att förklara den interna kontrollen på operativ nivå. 

Vid intervjuerna fokuserades mer på hur den interna kontrollen såg ut i processen samt hur 

aktörerna upplevde denna.  

 

Merriam (1994 s. 128) påtalar viktigheten i att använda ett system för att koda och 

kategorisera arten av data. Genom att vi själv iakttog processen vid observations- och 

intervjutillfällen och blickade över den på en högre nivå än de aktörer som utförde processen, 

det vill säga med en mer uppdaterad teoretisk bakgrund än aktörerna, kodades olika intern 

kontroll delar till de moment som genomfördes i arbetsprocessen; om aktören gjorde på ett 

visst sätt, påverkar det någon av delarna. Vi diskuterade momenten tillsammans och enades 

över tolkningar avseende aktörernas uttalanden om processen. I bilaga 10 beskrivs hur 

författarna samarbetat under studiens gång. 
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Efter observationer och intervjuer gjorde vi individuella sammanställningar av kommunerna 

som sedan blev grunden till en gemensam sammanställning. Den gemensamma 

sammanställningen låg sedan till grund för organiseringen och kategoriseringen av 

empirimaterialet. 

 

Figur 3.1: Analysprocess 

 

3.7 Studiens trovärdighet 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultaten av studien kan upprepas (Merriam 

1994 s. 180). Med reliabilitet vill man säkerställa att resultat och slutsatser blir samma om en 

forskare följer samma tillvägagångssätt som en forskare tidigare formulerat och genomfört. 

Detta enligt Yin (2007 s. 59) som även menar att reliabilitet syftar till att minimera fel och 

skevheter i en undersökning. Då ett aktörsorienterat synsätt tillämpas antar man att sociala liv 

ständigt är i rörelse med subjektivitet och av den anledningen går det inte att undersöka 

verkligheten på ett reliabelt sätt (Arbnor & Bjerke 1994 s. 249).  

 

Vår studie utgår från det aktörsorienterade synsättet och det är svårt att se verkligheten som 

objektiv då aktörerna som intervjuats delgett oss sina subjektiva upplevelser. Vi har försökt 

säkerställa reliabiliteten i största möjliga grad genom att bland annat noga beskriva 

metodavsnittet i studien. Merriam (1994 s. 182) påpekar att reliabiliteten inte kan fastställas i 

förväg vad gäller tillvägagångssättet vid kvalitativa fallstudier och menar att reliabiliteten inte 

kan tillämpas på ett meningsfullt sätt samt att en upprepning av en kvalitativ studie inte 

kommer att ge samma resultat då flera tolkningar av samma information är möjlig. 

Reliabiliteten i vår studie påverkas även av det fackspråk som krävs för studiens ramverk. 

Inför intervjuerna hos de aktörer som verkade på operativ nivå fick en ”översatt” 

intervjuguide upprättas. Den översatta intervjuguiden utgick ifrån att de operativt anställdas 

språkbruk gällande intern kontroll. Översättningen gjordes utifrån de frågor vi ville belysa för 

att språket skulle innehålla mindre svåra ord.  

 



 

19 

 

 Metod 

3.7.2 Validitet 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994 s. 251) finns inga konkreta validitetskriterier vid tillämpandet 

av aktörssynsättet. Detta då synsättet sammanhänger med en socialt konstruerad verklighet 

(ibid). Arbnor & Bjerke (1994 s. 251) visar på en modell för validering inom aktörssynsättet 

genom att använda sig av praktisk process- och resultatvalidering samt vetenskaplig process- 

och resultatvalidering. Vid praktisk processvalidering visar aktörerna ett bibehållet eller 

stigande intresse av forskarna (Arbnor & Bjerke 1994 s. 252). Den praktiska 

processvalideringen ökar vår validitet då intresset för studien hos kommunerna under studiens 

gång ökat. Ämnesvalet startade i Luleå och redan då upplevde vi ett intresse hos kommunen 

att få deras kassahantering kartlagd och jämförd mot andra kommuner. Även i Kalix fanns ett 

starkt intresse sedan start och det arbete vi gjort med kartläggningen av deras kassa blev 

benämnt som imponerande. Intresset för vår studie i Boden har stigit under studiens gång och 

de har även önskat en presentation där skillnader, likheter och förbättringar ska diskuteras 

mellan kommunerna.  

 

Praktisk resultatvalidering är kombinationen av den pragmatiska inställningen och den 

dialektiska spänningen för fortsatt dialog, där den pragmatiska inställningen innebär att 

studiens praktiska nytta avgör resultatens värde (Arbnor & Bjerke 1994 s. 252). Den praktiska 

resultatvalideringen tros öka då studien kommer att väcka en dialog hos kommunerna 

angående vilka moment som kan effektiviseras eller underlättas samt hur man kan göra för att 

undvika risker.  

 

Arbnor & Bjerke (1994 s. 253) menar att den vetenskapliga processvalideringen förekommer 

om forskaren visar hur logik och rimlighet i olika tolkningsmönster vuxit fram. För att få med 

den vetenskapliga processvalideringen har vi valt att skapa logik genom bland annat 

rubriksättningen. Vi har i empirin valt att jämföra kommunerna under varje rubrik för att 

underlätta för läsaren att se skillnader och likheter i den dagliga kassahanteringen. Detta är det 

mest logiska då skillnader och likheter är en del av studiens syfte. Vetenskaplig 

processvalidering innebär även att de vetenskapliga begreppen ska vara subjektivt förankrade 

vilket innebär att begreppen till viss del ska kunna översättas till det vardagliga språket 

(Arbnor & Bjerke 1994 s. 253). I denna studie är fackspråket ekonomi och en del begrepp går 

endast att förklaras. Detta gäller i synnerhet begrepp som förekommer under studiens 

ramverk. Vi har dock minimerat antalet begrepp som inte kan översättas till det vardagliga 

språket vilket ökar den vetenskapliga processvalideringen.  

 

Den praktiska processvalideringen ökas som nämnt på grund av intresset för studien, dock är 

kassahanteringen i kommuner ett outforskat ämne trots dess viktiga innebörd i kommuners 

ekonomi. Det är därför svårt att se resultatens förhållande till befintlig kunskap, vilket 

vetenskaplig resultatvalidering handlar om enligt Arbnor & Bjerke (1994 s. 253). 
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4. DAGLIG KASSAHANTERING OCH INTERN KONTROLL 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material. Kapitlet är uppdelat i fem delar i vilken vi i den 

första delen kortfattat beskriver den dagliga kassahanteringens process. Den andra och tredje delen 

behandlar intervjuer med aktörer medan den fjärde delen identifierar risker genom intern kontrollens 
kontroll komponenter. I den femte och sista delen sammanfattas kommuners arbete med intern kontroll 

på operativ nivå.  

4.1 Den dagliga kassahanteringens process 

Processen med den dagliga kassahanteringen är liknande hos varje kommun, skillnaderna 

finns istället i arbetssättet för varje moment. Nedan beskrivs processens åtta moment samt hur 

kommunerna arbetar vid dessa moment. I bilagorna 1-2 framgår förklaringar till ord, moment 

samt system vilka underlättar förståelsen för processen. Se även bilagorna 3-5 för 

processkartor av samtliga kommuners dagliga kassahantering. 

 

1. Start. Arbetet påbörjas genom att kontoutdrag (se förklaring bilaga 1) och nödvändiga 

rapporter skrivs ut. I Kalix har ekonomiassistenten en egen lista i vilken denne prickar av 

utskrivet och genomgånget material. Listan sparar ekonomiassistenten endast för egen senare 

kontroll. I Boden tillämpas sedan januari innevarande år morgonmöten där aktuella händelser 

och förbättringsåtgärder tas upp. 

 

2. Fellistan. I Boden och Luleå sköts fellistan av debiteringen (se förklaring bilaga 1) men i 

Kalix ingår denna i den dagliga kassahanteringen. Ekonomiassistenten kontrollerar fellistan i 

Aditro (se förklaring bilaga 2) och åtgärdar eventuella fel. Det kan exempelvis vara över- eller 

dubbelbetalningar av fakturor. 

 

3. Kontoutdrag och bokföringsunderlag. Vid avstämning går ekonomiassistenterna igenom 

händelserna på kontoutdraget och hittar underlag till dem. Händelserna delas upp i inkomster 

och utgifter och i Kalix sker uppdelningen i mappar av olika färger. Boden sorterar 

händelserna dessutom i verksamhetsförordning och i Luleå sorteras de beroende på inkomst 

eller utgiftssort (exempelvis parkering, pensionärsservice, tomtkö). När bokföringsunderlaget 

(se förklaring bilaga 1) hittas skriver ekonomiassistenten rätt kontering på den. Nedan följer 

hur de olika kommunerna arbetar med kontoutdraget.  

 

Kalix. Beroende på vilken del av kommunen som en händelse hör till, hanteras det på olika 

sätt. Andra ekonomer har möjlighet att meddela en kommande händelse till kassan samt hur 

den händelsen ska konteras. Bokföringsunderlag för kommande händelser, det vill säga 

händelser som förväntas komma på kontoutdraget inom de närmaste dagarna, samlas i en 

pärm vars flikar indikerar varifrån underlaget kommer. Här samlas meddelanden om 

inkommande medel, meddelandena kommer senare att agera bokföringsunderlag för 

kommande händelser på kontoutdrag. I pärmen för meddelanden om kommande händelser 

finns även meddelanden om dagskasseinsättningar (se förklaring bilaga 1).  
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Dagskasseinsättningar och andra bokföringsunderlag som saknas när händelsen finns med på 

kontoutdraget noteras på en ”hänsynslista” utan att bokföras. Detta för att ekonomiassistenten 

inte ska glömma bort händelsen när det saknade bokföringsunderlaget inkommer. 

 

Boden. Ekonomiassistenten börjar med att kontera talonger (se förklaring bilaga 1) som denne 

hittat till händelser på kontoutdraget. Om underlag saknas bokförs händelsen på ett 

”slaskkonto”. Boden hade vid vårt besök inget ärende i ”slaskkontot”.  Dagskasseinsättningar 

som inkommer kontrollerar ekonomiassistenten i en pärm. Denne kontrollerar 

dagskasseinsättningar mot kontoutdraget, det vill säga kontrollerar först beloppet på 

kontoutdraget och söker sedan efter summan i pärmen. När dagskasserapporter saknas, vilket 

ekonomiassistenten anser är ett stort problem, används en kopia av kontoutdraget som 

underlag. När underlaget sedan inkommer läggs det bakom verifikatet (se förklaring bilaga 1). 

I Boden finns en enhetlig mall för hur dagskassorna ser ut.  

 

Luleå. Ekonomiassistenten börjar med att bocka av de händelserna på kontoutdraget som 

matchar talongerna. Det bör stå på talongen vilken slags inbetalning det gäller men det är 

vanligt förekommande i Luleå att detta inte står. Detta på grund av att kommuner måste ha ett 

öppet konto, det vill säga ett konto där OCR nummer inte är nödvändigt samt där 

meddelanden kan lämnas. När tillräcklig information saknas för att bokföring ska kunna ske 

lägger ekonomiassistenten undan talongerna för senare undersökning under dagen. 

 

I Luleå finns många verksamheter som redovisar medel till kassan, därav finns många id-

nummer vilka ekonomiassistenten håller reda på. Detta har underlättats genom en excel lista i 

vilken ekonomiassistenten snabbt matcha id-nummer mot verksamhet. Ekonomiassistenten 

matchar sedan verksamheten mot händelsen på kontoutdraget för att hitta rätt 

bokföringsunderlag. Dagskasserapporterna innehåller en färdigskriven kontering. 

Bokföringsunderlag som saknas bokförs på ett ”slaskkonto”. Här bokförs även delsummor 

från dagskasseredovisningar då kort- och kontantinsättningar inte alltid inkommer samma 

dag. 

 

I Luleå vill verksamheterna specificera vilken slags inkomster som inkommit och därför delas 

kontanterna upp på olika objekt vid konteringen. Kortbetalningarna delas dock inte in på olika 

objekt. Exempelvis kan det handla om ett badhus som även bedriver caféverksamhet där 

besökande kan välja att betala badavgiften samt fika med kort eller kontanter. 

Ekonomiassistenten bokför inkomster, vilka har betalats med kort av en besökande, med 

endast en momssats medan kortköpen som gjorts i verksamheten kan bestå av två olika sorters 

momssatser. När det inte är specificerat på underlaget hur mycket av kortköpen som består av 

en sorts moms och hur mycket som består av en annan sorts moms, bokförs momssatsen fel.  

 

4. Kontering. De talonger som lades undan i Luleå undersöks och konteras i detta moment. 

Det gäller exempelvis pensionärsservice och parkeringar där summorna från verksamheterna 

räknas ihop. För dessa inkomster finns en färdigupprättad excelmall där summorna fylls i, 

momsen räknas sedan ut automatiskt i programmet. I konteringsmoment sker även 
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detektivarbete om något underlag saknat tillräckligt med information för att kunna konteras. I 

Kalix och Boden sker kontering och eventuellt detektivarbete när underlag hittas.  

 

5. Kontroll Total In. När Total In (se förklaring bilaga 1) kontrolleras har alla händelser på 

kontoutdraget konterats och färdigställts för bokföring. I Kalix förbereder ekonomiassistenten 

Total In medan den i Luleå och Boden sköts av debiteringen. Anledningen till det är att man i 

Kalix inte bokför outredda poster medan detta görs i Luleå och Boden. 

 

6. Bokföring och Verifikationsstämpling. De bokföringsunderlag som konterats ska 

verifikationsstämplas. I Kalix sker verifikationsstämplingen i ett intilliggande arkivrum där 

verifikationsstämplingen sker i en elektronisk stämpelmaskin. Vid observationstillfället blev 

vi varse om dess risk, vilket innefattar att verifikat kan slarvas bort, att datum ibland blir fel 

eller att verifikat kan fastna i varandra vilket medför att verifikat kan sakna datumstämpling. 

Ekonomiassistenten ansåg att det hade varit mer effektivt med en handstämpel som placeras i 

dennes kontor. I Luleå och Boden används handstämplar vid stämpling av verifikat. 

 

Vid bokföringen används kortkoder i Kalix. Det är korta siffer- och bokstavskombinationer 

som skrivs in i ekonomisystemet vilka programmet sedan känner igen och konterar händelsen 

med rött kombination av konteringsnummer. Vid moms- och räntebokföring konteras dessa 

manuellt. I Kalix och Boden sker bokföring i respektive ekonomisystem. I Luleå görs 

bokföringen i ett program som heter Twin (förklaring se bilaga 2). Detta görs för att Twin är 

lättare att bokföra och ändra i om man skriver fel samt att Twin och Raindance (förklaring se 

bilaga 2) går att integrera. Alla kommuner börjar med att bokföra utgifter för att underlätta att 

hålla koll på plus- och minustecken. 

 

7. Kontroll dagsrapport. Efter bokföringen görs ett dagsavslut på vilken summor stäms av 

mot de olika beloppen på kontoutdraget. Om summorna inte stämmer överens uppkommer en 

differens varpå ekonomiassistenten undersöker var felet är. Detta moment är inte färdigt 

förrän differensen är noll. 

 

Då outredda poster inte bokförs i Kalix utan endast noteras i en lista summeras det totala 

utgående saldot på de olika kontoutdragen samt poster som förts in i hänsynslistan. Eftersom 

Luleå inte använder sitt ekonomisystem att bokföra i överförs bokföringen från 

bokföringsprogrammet Twin till ekonomisystemet. Det görs som en sista åtgärd innan 

arkivering. Rapporten för dagsavslut skrivs ut i samtliga kommuner.  

 

8. Arkivering. Arkivering sker i olika stor omfattning. I Kalix används två pärmar; en för 

PlusGiro (hädan efter kallad PG) specifikationen samt en för bokföringen av kassan. I Boden 

har kassan arbetat med att minska antalet pärmar och sparar rapporter i den mån det går i 

mappar på datorn. Dock sparas en del fortfarande i pärmar: dagrapporten, kontoutdraget samt 

verifikaten sparas i en pärm medan uppdateringslistan sparas i en egen pärm.  

 

Luleå har den mest omfattande arkiveringen. Kontoutdragen har alla varsin pärm som de 

sparas i, rapporten för dagsavslut har en egen pärm och i verifikationspärmen arkiveras 
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verifikat, bokfört saldo samt kvittenslista och huvudbok. PG- och BG-specifikationerna har 

båda varsin pärm och även utbetalningsjournalen sparas i en egen pärm. Även manuella 

utbetalningar, det vill säga bevakade och beordrade betalningar, sparas i en pärm. Vidare 

skickas kopior som tagits ut under processens gång ut till de verksamheter som önskar. Dessa 

scannas in och skickas via mail. 

 

4.2 Intervjuer – Närmaste chef 

Nedan följer intervjuer med de närmaste cheferna till den dagliga kassahanteringen i samtliga 

kommuner. Intervjuerna behandlar de närmaste chefernas upplevelser gällande processen 

samt intern kontroll och bidrar till att öka förståelsen för den dagliga kassahanteringen.  

 

I Kalix har den tillförordnade ekonomichefen arbetat för kommunen sedan 2010 som 

förvaltningsekonom. Vid intervjutillfället hade aktören sedan sex månader tillbaka arbetat 

både som förvaltningsekonom och tillförordnad ekonomichef.  Även ekonomichefen för 

Boden hade vid intervjutillfället arbetat vid tjänsten i sex månader.  Redovisningschefen för 

Luleå har arbetat vid sin tjänst sedan 2002. Samtliga aktörer är de närmaste cheferna för 

kassaverksamheten och har akademisk utbildning.  

 

I Luleå finns en gemensam värdegrund och Boden höll vid intervjutillfället på med ett 

värdegrundarbete: ”Det är viktigt att man tänker på service och att man ska försöka eliminera 

slöserier och fel samt att man arbetar med ständiga förbättringar”, påtalar ekonomichefen för 

Boden.  Denne anser även att det är viktigt med delaktighet och dialog; att man pratar med 

varandra och inte om varandra. I Kalix finns ingen uttalad värdegrund men aktören menar att 

visionen säger vilken värdegrund som kommunen borde ha. Visionen för Kalix är 

omtänksamhet och framtidstro. 

 

Vad gäller den dagliga kassahanteringens arbetsprocess nämner den tillförordnade 

ekonomichefen i Kalix att denne inte vet så mycket om kassan men har daglig kontakt med 

den operativa aktören för att kontrollera att allting går bra: ”Exakt hur kassan är strukturerad 

har jag ingen koll på. Jag har inte satt mig in i hur det ser ut men den måste vara bemannad 

och någon måste ha den rollen varje dag, det får vi se till när vi planerar”. Således prioriteras 

den dagliga kassahanteringen i Kalix: ”Om kassan mot förmodan inte skulle hinnas med 

handlar det om andra saker som kommer i vägen”, menar den tillförordnade ekonomichefen. 

Den senaste stora förändringen genomfördes ifjol för kassaverksamheten, men 

småförändringar anges ske kontinuerligt. Den stora förändringen var Total In vilket ledde till 

att processen förenklades på grund av att systemet matchade in- och utbetalningar. Total In 

anges ha lett till en tidsbesparing enligt den tillförordnade ekonomichefen.  Denne har ingen 

vetskap om kritiska moment som kräver förbättringar utan anger att de operativt anställda 

själv förväntas hålla sig uppdaterade om processen och aktuell information: ”Man är själv 

skyldig att uppdatera sig på det som berör ens arbetsuppgifter men det är min uppgift att ha 

koll på att de operativt anställda uppdaterat sig på rätt information”, anger den tillförordnade 

ekonomichefen.  
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Ekonomichefen för Boden anger att lagar och externa tryck som påverkar den dagliga 

kassahanteringen främst är kommunallagen och redovisningskrav. Denne nämner även god 

redovisningssed som en viktig faktor: ”Det är helt omöjligt att tänka sig att man inte har koll 

på kassan. I princip måste man ju ha koll på den jämt och stämma av likvider, det följer ju av 

kommunallagen och god redovisningssed”. Kassan hinner även stänga varje dag men 

ekonomichefen anger att outredda poster som man inte hunnit utreda kan finnas kvar när 

kassan stängs. För att underlätta problemet med outredda poster anser ekonomichefen i Boden 

att kompetensutveckling bland de operativt anställda i kassan är den viktigaste punkten: ”Då 

tänker jag att om man känner sig trygg i det man gör och har tillräcklig kompetens i hur 

saker borde vara, då är man också trygg i det man gör och har tillräcklig kompetens i hur 

saker borde vara. Då är man också trygg när man tar kontakt med förvaltningar”. Bodens 

ekonomichef talar om aktörer i kommunens verksamheter som ett kritiskt moment som 

behöver förbättras. ”Folk som är berörda av rutinerna måste veta hur de ska göra; hur de ska 

hantera, redovisa och fylla i blanketter”.  Ekonomikontoret har inte försökt avhjälpa 

problemet men ekonomichefen menar att de har en initiativ skyldighet eftersom de äger 

frågan om bokföring, avstämning av kassa och effektivitet i rutinerna. Ekonomichefen menar 

även att förvaltningarna definitivt har ett ansvar när det är de som lider ifall något inte blir rätt 

bokfört. Diskussionerna om förbättringar i den dagliga kassahanteringen anges ha ökat sedan 

ekonomienheten i Boden införde morgonmöten. Ekonomichefen får nästan dagligen förslag 

på förbättringar. Denne menar även att statistik över arbetsprocessens moment troligtvis förs 

men har själv inte sett någon: ”Vi har ingen medveten tanke om vilken statistik vi borde ha”, 

säger ekonomichefen. 

 

I Luleå anser redovisningschefen att bokföringsregler och momsförändringar påverkar den 

dagliga kassahanteringen direkt.  Denne nämner även att verksamheternas aktörer som 

redovisar till kassan påverkar processen, dessa redovisningar anges vara ett stort problem. 

Kassaredovisningarna som kommer in kan inte matchas till någon inbetalning vilket innebär 

att dessa behöver bokföras på ett slaskkonto för att redas ut vid ett senare tillfälle: ”Det är ju 

ett steg i onödan”, säger redovisningschefen. Denne menar att lösningen är att folk ute i 

verksamheterna blir bättre på att skicka in rätt kassaredovisningar i rätt tid. Ett annat problem 

är enligt redovisningschefen inbetalningar från exempelvis medborgare då otillräcklig 

information för bokföring meddelas. I Luleå har alla verksamheter olika mallar och en 

enhetlig mall skulle enligt redovisningschefen bli alldeles för stor eftersom olika 

verksamheter säljer olika produkter/tjänster, har olika momssatser och ibland ingen moms 

alls. Redovisningschefen påtalar att det även blir ett problem när verksamheterna vill följa 

upp vad de säljer och därför har många verksamhetsnummer. Mallen är något som 

förvaltningsekonomerna egentligen ska hjälpa verksamheterna med och redovisningschefen 

menar att ansvaret inte ligger hos dem: ”Problem ligger hos kassan men rapportering av 

dagskassorna borde ligga i verksamheternas intresse då de inte får in intäkter om kassan 

bokfört fel”, säger redovisningschefen. Den senaste stora förändringen som genomfördes i 

kassan i Luleå var när de gick in i Nordeas E-redovisning för ett par år sen. ”Vi sparade bland 

annat 50 pärmar i utskrifter varje år och det är dessutom bra för att de exempelvis kan söka 

en utbetalning på nätet: förr gick de genom Raindance för att få fram verifikat nummer, sen in 

i arkivet, sen tog de fram verifikatet och kopierade och så vidare…”, säger 
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redovisningschefen. Hela tiden sker dessutom små förändringar för kassan. De operativt 

anställda kommer sällan med förslag om förbättringar till redovisningschefen som menar att 

det är uttalat att de själv ska jobba med förändringar; ”Små förändringar görs och tillrättning 

av en liten sak kan få stor påverkan”, menar redovisningschefen. Ledningen tillhandahåller de 

operativt anställda med information och i kassan förs ingen statistik. 

 

Kalix tillämpar intern kontroll och tanken är att intern kontroll ska börja tillämpas ända ner på 

operativ nivå; ”Vi får inte ha det så avancerat i steg ett att det inte går att följas upp, det är 

där vi måste tänka till om vilken nivå vi ska ha”, säger den tillförordnade ekonomichefen. 

Arbetet med intern kontroll uppkom efter påtryckningar från revisorer. Den tillförordnade 

ekonomichefen menar även att intern kontroll i viss utsträckning tillämpas utan vetskap om att 

det faktiskt är intern kontroll och att det är viktigt att även operativt anställda känner till intern 

kontroll; ”I dagsläget vet jag inte om de operativt anställda känner till intern kontroll”, 

medger den tillförordnade ekonomichefen. Intern kontroll för denne är att kontrollera att satta 

regler och riktlinjer följs.  

 

Inte heller i Boden finns en utvecklad dialog om intern kontroll bland operativt anställda men 

ekonomichefen anser att det skulle kunna vara ett område för kompetensutveckling: ”Det 

skulle vara bra för de operativt anställda som personer samt för organisationen att skapa just 

det helhetstänket som intern kontroll ger”, säger ekonomichefen. Omedveten intern kontroll 

finns i Boden men enligt ekonomichefen saknas en plan:  

 

Revisorerna är på oss och efter mina sex månader så tycker de att vi borde ha en 

plan. Det är bara att hålla med. Det är delvis upp till ekonomikontoret att fixa 

planen då vi har ett tungt ansvar eftersom intern kontroll förknippas med ekonomi. 

 

Det finns ingen uppföljning på den intern kontroll som finns i kassan enligt ekonomichefen 

som menar att det är mer väsentligt att de stämmer av alla konton samt att de har koll på 

transaktioner in och ut: ”Det är en enorm intern kontroll i sig”, menar ekonomichefen. Denne 

kopplar till trygghet som en kompetensfråga: ”Den enorma intern kontrollen är tryggheten i 

sig”. Intern kontroll för ekonomichefen är ur ett ekonomiskt perspektiv att man har koll på 

vad man ska åstadkomma, vilka mål man ska ha och att men vet var man är i förhållande till 

sina mål. 

  

Intern kontroll för redovisningschefen i Luleå är att allting fungerar. Intern kontroll tillämpas i 

Luleå och det finns centrala områden för intern kontroll. Även förvaltningarna har möjlighet 

att utveckla egna intern kontrollområden. Luleå gör intern kontroll enligt COSO-modellen 

och exempel på intern kontrollområden är förbättrade betalningar samt fullständiga 

anställningsuppgifter. För den dagliga kassaverksamheten finns ingen formaliserad intern 

kontroll och redovisningschefen anser inte att de operativt anställda behöver kunskap och 

medvetenhet om detta: ”De har ju sitt dagliga jobb och intern kontroll ska formellt inte riktas 

in på det dagliga jobbet”, säger redovisningschefen som däremot påpekar att det inte skulle 

skada att operativt anställda skulle få information om vad intern kontroll innebär men de har 
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ett dagligt arbete som måste prioriteras. ”Det är en balansgång, information är bra men 

överflödig information är inte bra”, menar redovisningschefen.  

 

4.3 Intervjuer – Operativt anställd och ansvarig 
Nedan följer intervjuer med de operativt anställda som arbetar med den dagliga 

kassahanteringen samt med de som är operativt ansvariga för processen i samtliga kommuner. 

Intervjuerna behandlar deras upplevelser gällande processen samt intern kontroll och bidrar 

till att öka förståelsen för den dagliga kassahanteringen.  

 

Den operativt anställde vid kassaverksamheten i Boden har arbetat vid sin tjänst som central 

ekonomisekreterare i två år. Aktören har varit anställd av kommunen i 12 år. 

Ekonomiassistenten som arbetar vid kassaverksamheten i Luleå har arbetat med denna i sju 

veckor, tidigare har ekonomiassistenten arbetat för kommunen i fem år. Aktörerna i Luleå och 

Boden är även ansvariga över den dagliga kassahanteringen. Den operativt anställde i Kalix 

har arbetat med kassaverksamheten sedan 2009 med visst uppehåll. Samtliga anställda är i 

grunden gymnasieekonomer. I Kalix är den operativt anställde inte ansvarig för 

kassaverksamheten. Aktören som är ansvarig har arbetat för kommunen i fyra år. Aktören är i 

grunden civilekonom och innehar titeln ekonom vid kommunen. 

 

I Kalix finns ingen uttalad värdegrund men den operativt anställde nämner sekretess och hur 

man uppför sig mot kollegorna när det gäller normer och värderingar på arbetsplatsen: ”Vi är i 

grunden lika och vi är till för att ge service både inom kommunhuset och för kunderna utåt. 

Det faller sig ju ganska naturligt hur man ska uppföra sig och det ska inte spela någon roll 

om man har några personliga motsättningar, service är viktigaste”, förklarar den operativt 

anställde. Den ansvarige berättar att de anställda vid ett seminarium kommit fram till ett ord 

som ska spegla Kalix värderingar. Denne minns inte ordet men beskriver service som en 

viktig värdering som anställda bör ha. Även aktören i Luleå nämner service som en viktig 

värdering: ”Vi arbetar på uppdrag av medborgarna och service måste finnas i ryggmärgen”. 

Aktören i Boden innehar ett kort där kommunen sammanfattat vilka värderingar medarbetare 

bör ha. Kortet har aktören fått i samband med tidigare tjänster inom kommunen. Aktören läser 

på kortet: ”Som medarbetare arbetar jag för kommuninvånarnas bästa, tar aktiv del i att 

driva verksamheten…”.  

 

Aktören i Boden anger att morgonmötena är den primära källan till information men att 

information även delges vid månatliga personalmöten. Den operativt anställde i Luleå får 

information främst från intranätet samt på avdelningsmöten och kontorsträffar. Denne nämner 

även en gemensam hårddisk där aktuella projekt samlas, som en informationskälla. I Kalix är 

den operativt anställda själv aktiv när det gäller information om aktuella händelser och lagar. 

Denne uppger att information främst finns på Skatteverkets- och revisionsbyråers hemsida. 

Även den ansvarige nämner Skatteverket men anger att SKL anses vara den bästa förmedlaren 

av information.  
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I Kalix och Boden stängs kassan dagligen. Den operativt anställde och den ansvarige i Kalix 

menar att om kassan inte skulle stängas en dag skulle det bero på att andra akuta uppgifter 

behövde prioriteras. Den ansvarige i Kalix uppger att den operativt anställde har svårigheter 

att hinna med andra uppgifter eftersom kassan prioriteras, därför kommer den ansvarige att 

avlasta den operativt anställde med 30 % i framtiden. Luleå hinner inte alltid stänga kassan 

för dagen men målsättningen är att göra det: ”Om vi inte hinner stänger vi den morgonen 

efter”, förklarar aktören och anger att anledningen till att kassan inte alltid hinner färdigställas 

är att insättningar görs till kommunen utan tillräcklig information för bokföring. ”Vi kan ju 

alltid informera kommunanställda, men det är svårare att nå fram med den viktiga 

informationen till medborgarna. Där finns egentligen ingenting vi kan göra”, menar 

ekonomiassistenten. 

 

I Boden anges processen ha sett likadan ut under de två åren som aktören arbetat med kassan. 

Det är endast småförändringar som genomförts. Aktörerna i Kalix är överens om att Total In 

var den senaste stora förändringen som genomförts i den dagliga kassahanteringen och den 

ansvarige anger även att allt elektroniskt fungerar bra. Den operativt anställde berättar att 

Total In genomfördes efter påtryckningar från banken och att förändringen kortat ner 

arbetstiden avsevärt i arbetsprocessen: ”Du behöver inte sitta och kolla, det far automatiskt 

och det är väldigt få fel jämfört med tidigare. Det tycker jag är väldigt praktiskt”. I Luleå 

anges pensionsavgångarna ha varit den senaste stora förändringen: ”Det är därför jag har fått 

jobbet”, säger den operativt anställde.  

 

Den operativt anställde i Kalix har även hand om inkassouppdrag, i Boden och Luleå gör 

debiteringen inkassouppdragen. Dessa uppdrag anger den operativt anställde i Kalix vara det 

besvärligaste i processen. Den ansvarige i Kalix anser att talongklippande är besvärligt: ”Idag 

kommer tre verifikat på ett papper. Vi vill helst ha verifikaten färdiga när man tar det på 

utskrift, det känns omodernt att sätta sig att klippa”, uppger den ansvarige. I Luleå och Boden 

anges detektivarbetet vara ett jobbigt moment. 

 

Ingen av kommunerna för statistik över moment i processen men den ansvarige i Kalix anger 

att statistik förs över hur mycket tid kassaarbetet tar. Aktören i Luleå anger att det inte finns 

tid att föra någon statistik. Den operativt anställde och den ansvarige i Kalix samarbetar när 

det gäller förbättringsarbeten: ”Det brukar gå ganska snabbt; kommer vi på något som kan 

effektivisera genomför vi det i princip samma dag”, säger den ansvarige som även uppger att 

det inte varit mycket utvecklingsarbete i kassaverksamheten sedan den ordinarie 

ekonomichefen blev sjukskriven men de sköter mycket själva. Aktörerna i Boden och Luleå 

pratar med andra medarbetare om de kommer på förbättringar i processen. 

 

Förutom aktören i Luleå kände samtliga aktörer till intern kontroll. Intern kontroll för den 

ansvarige i Kalix är att tillse att rutiner, arbetssätt och arbetsinställning är rätt: ”Det är viktig 

att alltid ha det i ryggen oavsett vad man gör: Kan jag återsöka detta? Blir det på rätt sätt? 

Vad finns det för riskmoment här?”, exemplifierar den ansvarige. För den operativt anställde i 

Kalix är intern kontroll att kontrollera att man gjort det man ska samt att rätt saker ligger på 

rätt verksamhet. Aktören i Boden kopplade intern kontroll till att kontona stämmer. Efter att 
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kortfattat ha förklarat intern kontroll för aktören i Luleå menade denna att intern kontroll var 

att arbetet flyter samt att dagsavsluten stämmer. Aktören påpekade även att kassan måste tas 

på allvar eftersom den kan påverka medborgare, exempelvis när socialförvaltningen inte får in 

intäkter och därför inte kan betala ut exempelvis pensioner till medborgare. 

  

4.4 Intern kontroll i den dagliga kassahanteringen 

Studien uppfattar att Luleå kommit längre i arbetet med intern kontroll i jämförelse med de 

andra kommunerna, eftersom arbetet med intern kontroll i Luleå är etablerat. Dock verkar 

intern kontroll vara mer aktuellt och intressant för Kalix där projektet ska breddas ut för att 

även tillämpas på operativ nivå. Boden har ingen plan för intern kontroll. Intern kontrollen är 

en viktig del av verksamheten och ska enligt kommunallagen (SFS 1991:900) finnas i varje 

kommun. Nedan sammanställs processen för kommunerna samt intervjuerna genom att intern 

kontrollens kontrollkomponenter identifieras. Detta för att öka förståelsen för kommuners 

arbete med intern kontroll i den dagliga kassahanteringen. 

 

4.4.1 Kontrollkomponent – Kontrollmiljö 

Samtliga intervjuade upplever att kommunarbetare ska tillhandahålla service gentemot 

medborgare vilket innebär att det är en del av de grundläggande värderingarna oavsett om det 

finns uttalat i en gemensam värdegrund eller inte. Kommunerna har även en anpassad 

kompetensnivå i kassaenheterna där aktörerna är väl insatta i rutinerna samt det ansvar som 

ligger hos dem. Kontrollmiljön främjas av att aktörerna som arbetar med den dagliga 

kassahanteringen har den rätta kompetensen. Kassaverksamhetens närmaste chef i Boden 

önskade kompetensutveckla personal i kassan vilket stärker kontrollmiljön. Det kan 

ifrågasättas varför kompetensutvecklingen är så aktuell i Boden, om fallet är att operativt 

anställda saknar viss är det en försvagning av kontrollmiljön. 

 

Kontrollmiljön påverkas i stor grad av ledningens syn på personalens förståelse för intern 

kontroll. Kontrollmiljön stärks i Boden och Kalix eftersom ledningen är öppen för 

personalens medvetenhet om intern kontroll, däremot försvagas den i Luleå där ledningen inte 

anser att intern kontroll är ett begrepp som operativt anställda behöver befatta sig med. 

Samtliga kommuners kassaverksamheter samarbetar med närliggande enheter. Luleå anses ha 

den högsta graden av samarbete eftersom debiteringen kan göra kassans arbete. Det minskar 

sårbarheten i Luleå och stärker därmed kontrollmiljön. I Kalix upplevs sårbarheten högre än i 

de övriga kommunerna när den aktör som ska avlasta kassan inte kontinuerligt arbetar med 

denna. Sårbarheten minskar något för samtliga kommuner eftersom rutinbeskrivningar, så 

kallade dokument och policyn, finns för hur arbetet ska genomföras. Rutinbeskrivningar 

bidrar till säkerställandet av kassan samt att kassan utförs korrekt, genom det säkerställs även 

att kommunens skattemedel används på ett regelriktigt sätt. 

 

Dialogen som finns mellan ledning och de operativt anställda i Boden är mer öppen än i de 

övriga kommunerna vilket tros bero på morgonmöten. Som tidigare nämnts utvecklas 

kassaenheterna i kommunerna genom små förändringar och på grund av den öppna dialogen 
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har Boden potential att upptäcka brister i större utsträckning. Öppen dialog påvisas inte i 

Kalix och Luleå där ledningen uttalat självständigt kassaarbete. Öppen dialog är att föredra 

framför självständigt arbete, dock är självständigt arbete möjligen inte ett alternativ för Boden 

där försiktiga personligheter observerades bland de operativt anställda. 

 

 Kalix kommun Boden kommun Luleå kommun 

Gemensam värdegrund  Nej  Under konstruktion  Ja  

Intern kontroll 
operativt viktig  

Ja  Ja  Nej  

Information  På eget initiativ  Morgonmöten  Möten, vid behov  

Samarbete  Med lev fakturor  Med debitering  Med debitering  

Operativt anställda i 
kassan  

1 aktör  2 aktörer (halvtid)  2 aktörer  

Rutinbeskrivningar  Ja  Ja  Ja  

Tabell 4.1: Påverkansfaktorer kontrollmiljö 

 

4.4.2 Kontrollkomponent – Riskanalys 

Att den dagliga kassaverksamheten inte nås av tillräcklig information gällande externa 

aktörers förändringar är en risk som kan drabba kassaverksamheten. Det är både en intern och 

en extern risk där den interna risken är att kassan inte får tillräcklig information från ledning. 

Detta kan vara fallet i Luleå och Boden eftersom ledningen sitter inne på informationen och 

den operativa nivån måste förlita sig på den. Kalix har en fördel eftersom de anställda på eget 

initiativ uppdaterar sig på de externa aktörernas förändringar. Det gäller även lagförändringar 

som kan påverka processen. Den externa risken handlar om de förändringar som de externa 

aktörerna gör; kassaenheterna är beroende av aktörer utifrån och olika förändringar hos dem 

kan påverka att processen kräver förändringar.  

 

Inbetalningar till kommun anses vara externa risker vilka påverkar kassan. Felaktiga 

inbetalningar där tillräcklig information för bokföring saknas görs av invånare och andra 

externa aktörer dagligen i kommuner. Det medför extra arbete för kassaenheterna när 

undersökning av inbetalningen måste ske innan kontering kan bestämmas. Därmed har den 

externa risken även att göra med kostnadseffektivitet. Kommuners kassahantering påverkas 

även av interna risker. Ett bestående problem i samtliga kommuner är de kassaredovisningar 

som skickas av verksamheterna i kommunen. De kommunalanställda i verksamheterna har 

inte tillräcklig kunskap om vilka uppgifter som ska lämnas till kassan i samband med 

kassaredovisningar, frågan är om de har förståelsen för varför deras uppgifter är så viktiga. 

Kassan är ett mittenled i samtliga kommuner och verksamheterna borde reagera när pengar 

inte bokförs på deras konton, därför anser vi att det är kassan som har i uppdrag att informera 

verksamheterna om problem men att verksamheterna själv borde ta itu med detta. 

Verksamheterna bör hantera problemen för att öka kostnadseffektiviteten i organisationen men 

även för att säkerställa att rätt pengar inkommer till verksamheten. Kostnadseffektiviteten kan 

även ökas genom att kassaredovisningarna kommer in i tid, på så sätt sparas tid för 

kommunerna som vid sådana tillfällen inte behöver bokföra på ett slaskkonto. Ytterligare en 

effektivitetsåtgärd gällande kassaredovisningar upptäcktes i Boden där aktören arbetade 
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omvänt till skillnad från de andra kommunerna. Aktören i Boden kontrollerade varje 

kassaredovisning för att se om beloppet fanns på kontoutdraget vilket vi anser kan öka 

medvetenheten om vilka belopp som finns i pärmen. Det är ett tidskrävande arbete vilken kan 

effektiviseras genom att göra som de andra kommunerna: att söka efter kontoutdragets belopp 

bland kassaredovisningarna. 

 

Att de kommunalanställda i verksamheterna i Luleå saknar förståelse för hur de ska redovisa 

rapporter till kassan märks på kassaredovisningarna när moms redovisas. Verksamheterna 

redovisar flera momssatser för enskilda tjänster/produkter när kunder handlar med kontanter, 

men endast en momssats när kunder betalar med kort. Det leder till att kommunen redovisar 

fel moms till staten. Problemet skulle kunna hanteras genom att upprätta en enhetlig mall för 

alla verksamheter, men det anser chefen i Luleå vara svårt eftersom mallen skulle bli alltför 

omfattande.  

 

Kassaredovisningarna är ett högriskområde, om det i samband med andra problem är stora 

dagliga brister i kassaredovisningarna riskerar kassan att inte hinna färdigt med dagen. Detta 

särskilt i Luleå; Boden och Kalix anger att de alltid hinner färdigt med sin kassa. Det värsta 

scenariot för Luleå är att kassan blir eftersläpandes flera dagar. Trots att målsättningen är att 

stänga kassan varje dag, har tre dagar blivit ”värsta-scenario” gränsen – om kassan släpar efter 

tre dagar påverkar det verksamheterna (exempelvis Socialförvaltningen) genom att de inte kan 

betala ut ekonomiska medel till medborgare i kommunen (exempelvis pensioner).  

 

 Kalix kommun Boden kommun Luleå kommun 

Ges Information från 
ledning?  

Nej  Ja  Ja  

Avstämning dagskassor  Kontoutdrag mot 
kassaredovisning  

Kassaredovisning mot 
kontoutdrag  

Kontoutdrag mot 
kassaredovisning  

Kassaredovisningar, 
mall  

Enhetlig  Enhetlig  Individuell  

Färdigställs kassan 
dagligen?  

Ja  Ja  Nej  

Tabell 4.2: Riskfaktorer 

 

4.4.3 Kontrollkomponent - Kontrollaktiviteter 

Vid observationerna identifierades ett antal kontrollaktiviteter i kommunerna. Vi väljer att 

dela upp dem i finansiell information, löpande information och efterlevnadskontroller. 

 

Finansiell information. Utskrifter som skrivs ut på morgonen består av finansiell information 

i form av exempelvis kontoutdrag och saldon. Kontoutdragen utgör verktyget för att den 

dagliga kassahanteringen ska kunna utföras och i slutet av dagen ska saldona stämma överens 

med det man gjort under dagen. Detta är en aktivitet som ska kontrollera att arbetet utförts på 

ett korrekt sätt. 
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Löpande information. Den löpande informationen, exempelvis Total In och Marginalen (se 

förklaring inkasso bilaga 1), kontrolleras varje dag, de utgör ett saldo i slutet av dagen. 

Samtliga kommuner gör även en uppdelning av inkomster och utgifter inför 

bokföringsarbetet. Kommunerna börjar med att bokföra utgifterna och bokför sedan intäkterna 

för att inte blanda ihop matematiska tecken. Detta görs löpande varje dag och säkerställer att 

allting blir rätt i processen: att saldona stämmer överens i slutet av dagen. Kalix arbetar 

dessutom med kortkoder vid bokföringen vilket medför att de inte behöver slå in hela 

konteringen. Det innebär att risker minimeras genom att den mänskliga faktorns misstag 

minimeras samt att arbetsbördan minskar för aktören, även kontrollerna blir enklare när 

aktören inte behöver ha ordning på lika mycket siffror. I Boden och Kalix färdigställs kassan 

löpande vilket är en kontrollaktivitet som säkerställer att intäkter och betalningar blir gjorda i 

tid. Detta är särskilt viktigt eftersom kassan illustreras som ett mittenled och övriga aktörer 

starkt påverkas av att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt.  

 

 Kalix  Boden  Luleå  

Teckenblandning vid 
bokföring? 

Nej  Nej  Nej  

Bokföring genom? Kortkoder  Konteringskoder  Konteringskoder  

Tabell 4.3: Löpande information 

 

Efterlevnadskontroller. Boden kategoriserar underlagen efter verksamhet och i Luleå 

sorteras de enligt inkomstsort, detta utöver att de sorteras i inbetalningar och utgifter. Denna 

kontrollaktivitet säkerställer efterlevnadskontrollen genom att det underlättar för sökning i 

framtiden om verifikaten behöver sökas fram. Även verifikationsstämplingen görs av denna 

anledning. Verifikationsstämplingen är dock bristfällig i Kalix och efterkontrollen kan därför 

bli svår. Arkiveringen av utskrifter i form av kontoutdrag, rapporter och liknande anses även 

vara en kontrollaktivitet eftersom de i framtiden kan återsökas om det krävs för att exempelvis 

säkerställa en dags process. Arkiveringsmaterialet i Luleå anses dock överdrivet och kan 

minskas, en åtgärd som redan tagits i Boden och Kalix. En sista efterlevnadskontroll är den 

egna lista som aktören använder sig av i Kalix. Genom listan kontrollerar denne att rätt 

utskrifter gjorts för dagen samt att alla utskrifterna är kontrollerade. 

 

 Kalix kommun Boden kommun Luleå kommun 

Sortering av underlag?  Inkomster och utgifter  Inkomster och utgifter 
samt verksamhet  

Inkomster och utgifter, 
inkomster i inkomstslag  

Arkivering?   2 pärmar 2 pärmar 9 pärmar 

Tabell 4.4: Efterlevnadskontroller 

 

4.4.4 Kontrollkomponent - Information och kommunikation 

Informationen fungerar bra inom kommunerna, aktörerna i kassan får den information de 

behöver. Informationen delges av ledningen på olika sätt för kommunerna. Mest imponerande 

var morgonmötena vid Bodens som ger aktörerna möjlighet att ta upp fel och brister som sker 

i vardagen vilket medför att personalen kan ta sitt ansvar gällande utveckling.  
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I Kalix och Boden ser vi att de operativt anställda och de närmaste cheferna kommunicerar på 

ett bra sätt eftersom de har samma uppfattning om de stora förändringar som skett. I Boden 

och Luleå anses aktörerna även vara insatta i processen när samma svar uppkom angående 

kritiska moment i processen. Även det egna ansvaret och initiativet till ny information bland 

operativt anställda i Kalix är något som stärker kommunikationen i Kalix.  

 

 Kalix kommun Boden kommun Luleå kommun 

Känner personal till 
intern kontroll?  

Vet inte  Nej Nej  

Betydelse om 
medvetenhet om intern 
kontroll bland 
personal?  

Ja, ska ta ned det på 
funktionsnivå  

Ja, det är viktigt och en 
fråga för 
kompetensutveckling  

Nej, de har sitt dagliga 
arbete  

Senaste stora 
förändringen 

Total In  Småförändringar  E-redovisning  

Aktuella kritiska 
moment?  

-  Orätta 
dagskasserapporter från 
verksamheter  

Bankningar från 
verksamheter  

Tabell 4.5: Information & kommunikation – chefer 

 

 Kalix kommun: 
Ansvarig 

Kalix kommun: 
Anställd 

Boden kommun Luleå kommun 

Kännedom om 
intern kontroll?  

Ja  Ja  Ja  Nej  

Information 
genom  

SKL, Skatteverket  Skatteverket, 
revisionsbolag  

Morgonmöten  Intranät, 
medarbetare, 
avdelningsmöten 

Senaste stora 
förändringen?  

Total In  Total In  Endast 
småförändringar  

Generationsväxling  

Smidigaste 
moment? 

Total In  Total In  Bokföring  Bokföring  

Bristande 
moment?  

Klippa talonger  Inkassouppdragen  Dagskasseredovisningar  Inbetalningar med 
otillräcklig 
information  

Tabell 4.6: Information & kommunikation - operativt anställda och ansvariga 

 

4.4.5 Kontrollkomponent – Tillsyn 

Det första tecknet på att tillsyn finns i kommunerna är arkiveringen som sker. Tillsynen stärks 

av detta faktum då material arkiveras som enligt lag inte behöver arkiveras. Genom att 

arkiveringsmaterialet är utskrivet och korrekt avstämt kvalitetssäkras rutinerna genom vilket 

man i processen kan se att arbetet sker på ett säkert och korrekt sätt. Vidare kan nämnas att 

den operativt anställda i Kalix genom sin kontrollista säkerställer en mindre del av tillsynen. I 

kommunernas dagliga kassahantering sker dock inte förändringar särskilt ofta och därmed 
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Figur 4.1:Intern kontroll i den dagliga 

kassahanteringen i Kalix kommun. 

känns tillsynen efter förändringar något som knappt berör kommunerna. I Kalix verkar man 

ha förstått att tillsyn behövs vilket chefen beskriver skulle kunna ske genom kontroll av någon 

annan än den ordinarie aktören. Vidare skickar de centrala kassorna kopior till de 

verksamheter och förvaltningar som vill göra sin egen kontroll, vilket tyder på tillsyn i 

kommuners verksamheter. Kommunerna är rörande överens om att statistik för processen inte 

förs. Således har de inte heller intern kontroll i kassan, vilket även framgick av de intervjuer 

som genomförts. 

 

 Kalix kommun  Boden kommun  Luleå kommun  

Statistik, uppföljning?  Nej  Ja, har inte sett  Nej  

Intern kontroll i kassan?  Nej  Ja, men inte formulerat.  Nej  

Tabell 4.7: Tillsyn - chefer 

 

 Kalix kommun: 
ansvarig 

Kalix kommun: 
anställd 

Boden kommun 
 

Luleå kommun 

Förs statistik?  Nej, endast tiden  Nej  Nej  Nej  

Tabell 4.8: Tillsyn - operativt anställda och ansvariga 

 

4.5 Kommuners intern kontroll på operativ nivå 

Idag arbetar ingen av kommunerna medvetet med intern kontroll i den dagliga 

kassahanteringen. Studien upptäcker dock intern kontroll på den operativa nivån men att 

aktörerna inte tänker enligt denna då medvetenhet saknas. Fallet är således för samtliga 

kommuner att aktörerna inte är medvetna om den intern kontroll som finns. En mer detaljerad 

sammanställning av kontrollkomponenterna återfinns i bilaga 9 men nedan följer en 

sammanfattning över hur den interna kontrollen ser ut i den dagliga kassahanteringen för 

vardera kommun. Den gröna färgen i figurerna representerar en bra kontrollkomponent som 

dock kan utvecklas och förbättras. Den röda färgen representerar en bristande 

kontrollkomponent. 

 

Kalix. Kontrollmiljön är i Kalix sårbar eftersom ekonomiassistenten arbetar ensam med 

kassan. Trots det finns en bra och utvecklad kontrollmiljö där intern kontroll är aktuellt och 

det finns ett intresse av att arbeta med intern kontroll på operativ   

nivå. Vad gäller risker finns inte många poster som behöver ses över i   

Kalix, vilket visar att småförändringar kontinuerligt sker. 

Kontrollaktiviteter finns i hög grad i Kalix. Dessutom har 

ekonomiassistenten en egen kontrollista vilket underlättar för 

efterkontroll. Chefen och medarbetare är synkade men 

kommunikation försvagas av att chefen inte är insatt i 

processen. Informationsarbetet är bra och förstärks genom 

att chefen tillhandahåller rätt information trots att eget 

initiativ till information råder för ekonomiassistenten. Det 

finns ingen statistik över bristande moment i processen. 
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Figur 4.2: Intern kontroll i den dagliga 

kassahanteringen, Boden kommun 

Figur 4.3: Intern kontroll i den dagliga 
kassahanteringen, Luleå kommun 

 

  

Boden. Öppen dialog mellan chef och ekonomiassistent höjer kompetensen och därmed 

kontrollmiljön, dock saknas en uppdaterad värdegrund.  Ekonomiassistenten ser på 

kassaredovisningar mot kontoutdraget vilket har både för- och nackdelar i arbetet att förhindra 

risker. Trots att det är ett bra sätt utifrån säkerheten skulle det inte fungera i kommuner som 

har större arbetsbörda. Risker existerar för kommunen och 

kompetensutveckling i form av att ge trygghet för operativt anställda   

krävs för att förändringar ska våga prövas. Boden har en hög grad av 

kontrollaktiviteter vilket kan illustreras med exemplet om att 

underlag sorteras i verksamhetsordning. Ledningen är synkad   

med den operativa nivån och det visar på en bra 

kommunikation. Morgonmöten stärker kommunikationen 

och informationen. Trygghet hos personalen kan stärkas 

med ytterligare information. Det finns ingen statistik över 

bristande moment i processen i Boden. 

 

 

Luleå. Kontrollmiljön i Luleå stärks då den operativt anställde är öppen för förändringar. 

Dock försvagas kontrollmiljön av det faktum att ledningen inte anser att intern kontroll kan 

stärka processen. I Luleå finns risker som behöver ses över. Momsen är en sådan risk, 

eftersom den blir felaktigt redovisad. Kassan blir vissa dagar inte färdig   

och det är även en övergripande risk. Det saknas tillräcklig information   

för inbetalningar vilket gör att kassan tar längre tid att slutföra. Risken   

i detta ligger i att aktörerna anser att de inte kan agera då det ligger i   

de externa aktörerna att göra rätt. Kontrollaktiviteter finns i Luleå   

men den övergripande, att kassan dagligen färdigställs, saknas. 

Kommunikationen mellan ledningen och operativt anställd i 

Luleå har inte hunnit växa fram då den operativt anställda är 

nyanställd. Övrig information kommer fram på ett  

bra sätt. Det finns inte heller någon statistik över bristande 

moment  i procesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 



 

35 

 

 Analys 

5. ANALYS 

Kapitlet presenterar det empiriska materialet kopplat till studiens ramverk, kapitlet mynnar 

avslutningsvis ut i gemensamma slutsatser för kommuner. En empirinära analys görs utifrån strukturer 
som identifierats i den dagliga kassahanteringen. Dessa har tagits fram genom intern kontrollens 

kontrollkomponenter i empirin. Intern kontroll påverkas även av institutionaliseringsgraden i 

kommunerna och därför analyseras kommunerna även utifrån tre isomorfiska mekanismer. 

Genomgående presenteras skillnader och likheter mellan kommunerna och avslutningsvis diskuteras 
möjliga områden för effektivisering i kommuner.  

5.1 Den dagliga kassahanteringen 

5.1.1 Struktureringsgrad i processen 

Empirin visar på olika grad av struktur i processens olika moment. Dessutom skiljer sig 

momentens struktureringsgrad även åt mellan kommunerna. Kontrollaktiviteten hänsynslistan 

som tillämpas i Kalix är ett exempel på hög struktur där ekonomiassistenten har en tydlig 

rutin för hur notering och bokföring av saknade bokföringsunderlag går till. Det motsvarande 

slaskkontot i Boden var tomt vid vårt besök vilket visar på ytterligare högre grad av struktur. 

Det indikerar även att ekonomiassistenten har en tydlig rutin och hög moral; poster i slasken 

ska lösas så fort som möjligt. Hanteringen av outredda poster i Luleå visar på lägre struktur 

eftersom ekonomiassistenten använder slaskkontot inte bara för att bokföra 

dagskasseinsättningar som saknar bokföringsunderlag utan även delsummor från 

verksamheterna (exempelvis när kontantsummor inkommit men inte kontanterna). I 

slaskkontot bokförs även inkomster där fullständig information saknas vilket medför att 

omsättningen på det kontot är väldigt hög. Eftersom omsättningen är hög krävs en tydlig rutin 

(Feldman & Pentland 2003) vilket saknas i Luleå och därav är struktureringsgraden låg.  

 

Empirin indikerar en låg grad av struktur i efterlevnadskontrollen gällande konteringen i 

Kalix och Boden eftersom underlagen konteras när de hittas och inte är i ordning. Gällande 

detta moment kan vi se en högre grad av struktur i Luleå där underlagen sorteras, hanteras och 

konteras i ordning. Ytterligare ett moment där graden av struktur skiljer sig mellan 

kommunerna är dagskasserapporterna. Boden visar på en hög grad av struktur där 

verksamheterna använder sig av en enhetlig mall medan Luleås verksamheter använder sig av 

olika mallar vilket visar på låg struktur. Mallarnas ostrukturerade utformning leder till 

momsfelaktigeter vid redovisning till staten för Luleå 

 

I Kalix har Total In förbättrat struktureringsgraden eftersom inbetalningarna nu går in 

automatiskt. Tidigare skrevs de manuellt in i systemet vilket medförde ett större antal fel och 

krävde tydliga rutiner. Revisorers tryck har medfört att Kalix infört intern kontroll. Det 

faktum att det krävdes påtryckningar från revisorer visar på att kommunen i sin helhet kan ha 

mindre struktur. Detsamma gäller Boden där en intern kontrollplan fortfarande inte upprättats 

trots revisorers påtryckningar. Att två av tre kommuner behövt påtryckningar från revisorer 

tyder även det på att det inom kommuner förekommer mindre struktur Det tyder även på att 

revisorer kan öka struktureringsgraden i en kommun.   
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5.1.2 Förändringar och förbättringar 

Empirin visar att statistik eller uppföljning inte förs över moment i processen hos någon av 

kommunerna. Bodens ekonomichef menar även på att de inte har något medveten tanke om 

vilken statistik de bör göra. I empirin framgår det att samtliga aktörer menar att större 

förändringar inte görs men småförändringar sker kontinuerligt. Enligt COSO (1994) ska 

tillsynskontroller leda till förbättringar vilket i sin tur kan förstärka styrningen. 

Tillsynskontroller görs inte i någon av kommunerna varför studien indikerar att förändringar 

inte mäts. Därmed kan inte förbättringar kartläggas, det blir således svårt för kommunerna att 

mäta om förändringar i processen faktiskt varit förbättringar.  

 

5.2 Kommuner och institutionell teori 

Studien visar att trots påtryckningar från revisorer upprättas inte intern kontroll i kommuner 

vilket tyder på hög motståndskraft i kommuner. Påtryckningarna visar att revisorerna påtalar 

bristen på intern kontroll i kommuner vilket innebär att revisorernas kompetens och 

oberoende därför inte kan ha ett samband med en dåligt fungerande eller inte existerande 

intern kontroll. Detta styrker och utvecklar de resultat som Krishnan (2005) kommer fram till 

i sin studie. Institutioner har enligt Scott (2001 s. 48) hög motståndskraft. Hög motståndskraft 

kan även ses hos medarbetare som på grund av normer och värderingar som skapats inom 

organisationen har svårt att ta till sig ny information samt att de är ovilliga till förändring. 

Tidigare studier gjorda av Power (2004) visar att det inte är rationellt för individer eller 

organisationer att föreslå förändringar på egen hand, vilket även det tyder på att hög 

motståndskraft existerar. Det gäller även medarbetare som arbetat vid organisationen under en 

längre tid, vår studie visar att nyanställda är mindre institutionaliserade och därmed är mer 

villiga till förändring. Simon (1991) delar våra upplevelser och beskriver detta fenomen som 

begränsad rationalitet. Vilken definieras som gränser hos människans förmåga att anpassa sig 

optimalt i komplexa förhållanden om ens anpassa sig på ett tillfredställande sätt. Enligt Simon 

(1991) lär sig människan individuellt, medan organisationer lär sig genom dess medlemmar 

och när ny kunskap tillförs till organisationen genom nya medlemmars erfarenheter. Brignall 

& Modell (2000) utforskade konsekvenserna av institutionell teori av finansiell hantering i 

den offentliga sektorn vilket resulterade i att de variationer som finns i intressenters natur 

påverkar de finansiella måtten som uppkommer på grund av hanteringen. Kassan, det vill säga 

den interna processen, är beroende av aktörer utifrån, men småförändringar i aktörers 

arbetssätt och arbetsförhållning kan ge stora effektivitetsvinster i arbetet. Detta beskrivs av 

Ashworth, Boyne & Delbridge (2007) som menar att det är viktigt att organisationer anpassar 

de interna egenskaperna för att fullgöra de viktigaste intressenternas förväntningar.  

 

Tidigare har Reay & Hinings (2005) konstaterat att nya metoder blir tagna för givet vilket 

denna studies resultat inte heller kan undgå. Studien har observerat att nyfikenhet uppstår om 

andra kommuners arbetssätt. Intervjuade aktörer påstår även att det inte går att göra något åt 

problem i rutinen trots att det vid våra besök hos kommunerna föreslagits åtgärder för andra 

kommuner än aktörernas egna. Studien visar således att kommunanställda har 

förbättringsförslag men att dessa inte kopplas till den egna kommunen. Det kan förklaras av 
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en hög motståndskraft och för låg förändringsbenägenhet. Resultaten från Reay & Hinings 

(2005) studie kan även kopplas till studien angående de nyanställdas förändringsbenägenhet; 

när nya aktörer börjar arbeta med processen lär de sig av befintliga aktörer. När nya aktörer 

ifrågasätter moment i processen kämpar den befintliga personalen om att få ha det som det 

alltid varit. Beteendet kan beskrivas av teorin om kognitiv dissonans som ger hypoteser till 

varför individer påverkas av sina tidigare övertygelser och varför de motiveras att motsätta sig 

förändring (Jermias 2001). Aronson (1968) definierar kognitiv dissonans som en negativ 

enhet som uppstår när en individ samtidigt har två kognition (tankar, övertygelser, åsikter) 

som psykologiskt är inkonsekventa. 

5.2.1 Mimetiska processer 

Ingen av kommunerna presterar sämre än den andra men osäkerhet bidrar till den mimetiska 

processen. De senaste årens kriser i den globala ekonomin har väckt osäkerhet även i den 

svenska ekonomin och enligt våra observationer befinner sig kommuner i en stor osäkerhet 

om mål inte finns definierade. Northcott & Llewellyn (2003) jämförde sjukhussektorn i 

Storbritannien vilket resulterade i att tillämpningen av den ’bästa observerade metoden’ har en 

självklar betydelse samt att organisationer som presterar sämre tjänar på att försöka härma 

bättre presterande organisationer. Detta är ett resultat som vår studie överensstämmer i.  

 

En vanligt förekommande reaktion för osäkerhet är mimetiska processer vilka definieras som 

tryck att kopiera eller efterlikna andra organisationers verksamhet, system eller strukturer 

(Ashworth, Boyne & Delbridge 2007). Kommuner efterfrågar jämförandestudier gällande 

interna processer vilket tyder på att osäkerhet existerar. Studien i sig kan därför anses vara en 

mimetisk process. DiMaggio & Powell (1983) beskriver den mimetiska mekanismen som 

nödvändig för att organisationer ska kunna forma sig efter andra organisationer när 

organisatorisk teknik är dåligt förstådd, om mål är tvetydiga eller om miljön skapar symbolisk 

osäkerhet.  

 

5.2.2  Normativa tryck 

Studien observerar professionella normer i kommuner och Ashworth, Boyne & Delbridge 

(2007) beskriver normativ isomorfi som effekten av professionella normer. De 

rutinbeskrivningar som finns för interna processer anses vara oskrivna policyn och studien 

visar att processer till stor del styrs av aktörer utifrån. DiMaggio & Powell (1983) beskriver 

professionalisering som en kollektiv kamp av medlemmar i ett yrke att fastställa villkor och 

metoder i deras arbete. Studien visar att problem uppstår i förbättringsarbetet inte endast på 

grund av hög motståndskraft utan även då externa aktörer sällan är medvetna om hur deras 

handlingar påverkar den interna processen. DiMaggio & Powell (1983) påpekar att 

professionella projekt där medlemmar kollektivt kämpar för att fastställa villkor och metoder 

sällan är fullständigt lyckosamma eftersom olika yrkeskategorier kompromissar med icke-

professionella kunder, chefer och tillsynsmyndigheter.  

 

Den gemensamma värdegrund som bör finnas i varje kommun ska genomsyra hela 

organisationen och är grunden till arbetet med normer och värderingar i organisationer. 
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Studien visar att värdegrunden i kommuner inte kontinuerligt arbetas med men att aktörer 

mellan olika nivåer ändå är överens om vilka normer och värderingar som gäller. Inom 

kommunerna har agerande normer uppstått. Dessa normer uppstår genom den gemensamma 

miljön, aktörers blandade uppfattningar och beteende samt rutiner i arbetsprocesser och kan 

kallas agerandenormer. Dessa agerande normer observerades finnas i hög grad och därmed är 

normpolicynivån hög i dessa kommuner. Bergevärn, Mellemvik & Olson (1995) talar om 

agerandenormer i sin studie där de jämförde hur redovisning blivit institutionaliserat i den 

kommunala sektorn i Sverige och Norge. Resultatet av studien var att beroende på hur stark 

kraft normsystemet har i kommuner, kommer ageranden att tvingas uppstå.  

5.2.3 Tvingande isomorfi 

Interna processer påverkas i hög grad av externa tryck. Ashworth, Boyne & Delbridge (2007) 

menar att tryck av detta slag ofta är sammankopplade med rättsliga krav, hälsa och säkerhet 

men att det även kan bero på avtalsenliga förpliktelser med andra aktörer. Exempel på externa 

tryck vilka påverkar interna processer är föreskrifter som beskriver hur saker måste göras. 

Externa tryck av rättsligt slag (lagar och regler) är svåra att påverka men studien visar att 

kommuner kan arbeta med att underlätta för externa aktörer vilket i sin tur kan underlätta 

interna processer. Motstånd från kommuner att arbeta med tvingande isomorfi har observerats 

när aktörer inom kommuner påstår att det nästintill är omöjligt att förbättra interna processer 

då trycken är externa. Enligt DiMaggio & Powell (1983) är vissa organisatoriska förändringar 

ett direkt svar på uppdrag från regeringen men det innebär inte att förändringarna är 

inkonsekventa. Det kan tänkas att fallet är så i kommunerna eftersom tvingande påtryckningar 

gör att organisationer är mer homogena och organiserar sina ritualer kring överensstämmelser 

med större institutioner.  

 

I studien observerades att kommuner har bra teknisk utrustning för att arbetet ska flyta på 

smidigt, dock finns det mycket som kan moderniseras genom att datorisera fler moment. Det 

handlar även om förändringsmotståndets grad, varför dessa förändringar inte är intressanta för 

kommuner. DiMaggio & Powell (1983) nämner att organisationer är mindre strukturellt 

bestämda av restriktioner från tekniska aktiviteter.  

 

5.3 Effektivitet 
Studien visar att de enskilda isomorfa delarna inte skulle fungera utan den andres existens 

vilket även stärks av Mizruchi & Fein (1999), de menar att delarna i praktiken går ihop. För 

att öka den inre effektiviteten i kommuner behöver förändringsbenägenheten växa och 

effektiviseringsförslagen som finns hos kommunanställda komma fram. Graden av 

institutionalisering är hög hos kommuner vilket kan leda till att organisatoriska förändringar 

inte blir av. DiMaggio & Powell (1983) påstår att varje del av de institutionella isomorfa 

processerna kan förväntas fortskrida i brist på bevis att öka den inre effektiviteten i den 

interna organisationen, vilket enligt denna studie inte kan motsägas vad gäller kommuner. 

DiMaggio & Powell (1983) talar även om den yttre effektiviteten och påpekar att en ökning 

ofta kommer att bero på att organisationer belönas för att likna andra organisationer inom 
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samma organisationsområde. Studien visar således i enlighet med DiMaggio & Powell (1983) 

att den yttre effektiviteten i kommuner ökar genom inblandning av andra kommuner.  

 

5.4 Sammanfattning av analys och analysmodell 

I den empirinära analysen kan vi se att kommuner har olika hög grad av struktur i den dagliga 

kassahanteringens moment. Studien visar på att de flesta moment följer en hög struktur och 

tydliga rutiner varför den dagliga kassahanteringens process inte känns osäker för aktörerna. 

Osäkerheten uppstår istället eftersom den interna processen påverkas av externa påtryckningar 

och aktörerna behöver handla med externa aktörer. Den empirinära analysen indikerar även att 

revisorers påtryckningar kan öka strukturen i kommuner genom att påtryckningarna leder till 

att kommuner börjar arbeta med projekt som utkrävs. Slutligen visar den empirinära analysen 

att kommunerna inte följer upp förändringar. Således mäter kommuner inte om en förändring 

varit positiv, varför man inte vet om förändringen varit en förbättring.  

 

Genom institutionell teori kommer studien fram till att det råder hög motståndskraft vid 

förändringar. Aktörer som länge arbetet i kommunal verksamhet motsätter sig över lag 

förändringar vilket tyder på att de blivit institutionaliserade. Studien upplever dock att 

nyanställda har en bättre syn på förändringar och att förändringsbenägenheten hos dessa 

aktörer är större än hos den befintliga personalen. Den dagliga kassahanteringen påverkas av 

externa påtryckningar från bland annat kunder och därför råder osäkerhet. Osäkerhet råder 

även i kommunala organisationer på grund av den globala ekonomin. Även stora 

pensionsavgångar kan bidra till osäkerhet. Således existerar osäkerhet i kommuner varför 

jämförande studier som denna studie efterfrågas. Det finns en vilja hos kommuner att imitera 

andra kommuners arbetsrutiner varför mimetiska processer i hög grad är lämpliga och 

relevanta. Imiterande handlingar kan öka effektiviteten och underlätta för kommuner eftersom 

det enligt Brorström (2008) inte finns några universala metoder för hur kommuner ska 

organisera sina arbetsrutiner. Studien visar att struktur i processen existerar i hög grad och att 

tydliga rutiner finns. Trots det påverkas den interna processen av externa aktörer som till stor 

del styr processen varför kommunanställda behöver kämpa för att fastställa en rutin som 

passar dem och de externa aktörerna. Studien upptäckte också att kommuner inte kontinuerligt 

arbetar med värdegrundsarbete samt att kommuner godtar förändringar trots att man inte 

undersökt inverkan på dessa. Tvingande isomorfi visar att kommunanställda motsätter sig att 

arbeta med externa tryck.  

 

Den höga graden av institutionalisering i kommuner är en betydande orsak till att förändringar 

inte sker. För att öka den inre effektiviteten behöver förändringsbenägenheten öka. 

Kommunanställdas förslag för effektivisering behöver också komma fram. Slutligen visar 

studien att yttre effektivitet ökar genom inblandning av andra kommuner. På nästa sida visas 

analysmodellen som studien har analyserat genom, modellen innehåller även en 

sammanställande text 
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Figur 5.1: Utvecklad analysmodell 



 

41 

 

 Slutsatser 

6. SLUTSATSER 

Det avslutande kapitlet presenterar studiens slutsatser, vilka är baserade på problemfrågorna 

som angavs i det inledande kapitlet. Vidare presenteras teoretiska och praktiska bidrag samt 

praktiska råd till kommunerna. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning samt en 

diskussion kring studiens begränsningar.  

6.1 Slutsatser 

Studiens syfte förklaras av de frågeställningar som ställdes i inledningen. De första två 

frågorna löd enligt följande: 

 

 Hur tillämpas intern kontroll praktiskt på operativ nivå?  

 Vilka moment i den kommunala dagliga kassahanteringen kan karakteriseras av intern 

kontroll? 

 

Studiens svar på den första frågan är att det inte finns någon uttalad intern kontroll i den 

interna processen för den dagliga kassahanteringen. Således tillämpas inte intern kontroll i 

den interna processen praktiskt på operativ nivå, medvetet. Intern kontroll finns dock 

omedvetet dold i olika moment i rutinen. Svaret på den andra frågan är att moment som 

karakteriseras av intern kontroll kunde upptäckas med hjälp av vilka en sammanfattning av 

intern kontroll i kommuner gjort. Sammanfattningen visar att intern kontroll hos kommuner 

främst brister i tillsynen men även att riskanalysen inte är komplett. 

 

 Hur och varför påverkas intern kontroll i den dagliga kassahanteringen av institutionella 

ageranden? 

 

Svaret på den ovanstående och tredje frågan enligt studien är att intern kontroll i den dagliga 

kassahanteringen påverkas av externa aktörer och föreskrifter och att dessa i hög grad styr 

processens struktur. Arbetsprocessen styrs även av operativt anställdas upplevelser om 

strukturen samt deras värderingar. Kommuner kommunicerar även sinsemellan angående 

gemensamma problem och lösningar vilket innebär att de lär av varandra och därmed infaller 

mimetiska processer naturligt. Andra kommuner är därmed ytterligare en faktor som påverkar 

processen. Dessa påverkansfaktorer är institutionella mekanismer och då dessa kommer till 

handling uppstår institutionella ageranden. Institutionella ageranden styr således 

arbetsprocessen vilken styr den interna kontrollen i processen. Detta då intern kontroll inte är 

etablerad i processen utan följer av arbetsprocessens struktur. 

 

Bortsett från de centrala frågeställningarna visar studien att graden av motståndskraft och 

därmed institutionaliseringen, varierar hos aktörer i kommuner beroende på hur 

institutionaliserade aktörerna hunnit bli. Studien visar även en varierande åsikt angående om 

de operativt anställda bör förstå intern kontroll och säkerställa processen med hjälp av denna. 

Slutligen visar studiens resultat på att kommuner inte för statistik över interna processer vilket 
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innebär att förändringar inte kan mätas för att undersöka förbättrings- och/eller 

effektiviseringsgraden i förändringen. 

 

6.2 Bidrag och råd 
Studien bidrar teoretiskt genom att analyserat institutionell teori kopplad till en operativ 

process och kommuner. Det framkommer av studien att kommunala organisationer är 

institutionaliserade, studien visar även att aktörer inom organisationer har olika grad av 

institutionalisering. Det beror på att olika grader av informationsmottaganden samt 

förändringsbenägenhet uppträder hos olika aktörer. Att institutionalisering uppträder 

varierande hos olika aktörer inom en institution är en utveckling av Scotts uppfattning om 

institutioner då han beskriver institutioner som sociala strukturer vilka uppnått hög grad av 

motståndskraft. Detta genom att man sett på institutionalisering utifrån ett aktörssynsätt. 

Studien uppfattar i enlighet med Scotts (2001 s. 48) uppfattning att de kommunala 

organisationerna ur organisationsperspektiv uppnått hög motståndskraft. 

 

Studien bidrar praktiskt genom jämförelse av den dagliga kassahanteringens process. 

Kommunerna kan således jämföra sina rutiner och hitta underlättande arbetsmoment i 

processen för att säkerställa en korrekt kassahantering samt ge effektivitetsvinster i form av 

kostnadsbesparingar. Studien rekommenderar att kommunerna tillämpar intern kontroll i 

kassahanteringen, därmed bidrar studien med ett första verktyg för kommunerna att ordna 

kontrollkomponenterna för en lyckosam intern kontroll. Kassan är en viktig del av 

kommuners ekonomi och överlevnad, processen måste således säkerställas samt utföras på ett 

korrekt sätt. Intern kontroll bidrar således till intern och extern fördel. Införandet av intern 

kontroll i kommuners kassahantering medför att den operativa nivån behöver utbildas vilket 

rekommenderas eftersom tankesättet hos en operativ aktör genom kunskap om intern kontroll 

bidrar till trygghet i kassaverksamhetens säkerhet. Studien har även upptäckt omfattande 

momsfelaktigheter i Luleå vilka uppkommit på grund av felaktigheter i mallar vid 

kassaredovisningar från verksamheter i kommunen.  

  

6.3 Förslag till vidareforskning 

Arbetet med mallarna vid kassaredovisningar sköts av de olika förvaltningarna i kommunen. 

Studien föreslår att en kartläggning och omarbetning av dessa mallar görs i syfte att eliminera 

brister i momsredovisningen. Ytterligare ett förslag om vidareforskning rekommenderas 

gällande den bristande informationen på inbetalningar från externa aktörer. Det skulle kunna 

genomföras genom att kartlägga hur mycket information förvaltningars fakturor ger 

faktureringskunden samt bankens påverkan i kundens betalning. Vi observerade även att 

Luleå och Bodens ekonomikontor har lika många anställda, varför frågan väcktes om Luleå 

var väldigt effektiva eller om Boden är ineffektiva. Slutligen efterfrågas av kommunerna 

forskning gällande talonger som ska utgöra underlag. Kommunerna vill gärna modernisera. I 

dagsläget skrivs tre talonger ut på varje utskrift och ekonomiassistenterna måste sedan klippa, 

skära eller riva isär pappret, vilket de vill undvika.  
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6.4 Studiens begränsningar 
Kassaverksamheterna i samtliga kommuner samarbetar med debitering och/eller 

leverantörsfakturor och momenten från dessa verksamheter samverkar med moment i 

kassahanteringen. I studien har vi valt att begränsa oss till de moment som rör den dagliga 

kassahanteringen vilket medfört att moment utanför den dagliga rutinen samt moment som 

hör till debiteringen och/eller leverantörsfakturor utelämnats.  Momenten i sig påverkas inte 

av denna begränsning men det leder till att studiens läsare inte får den helhetsbild som 

studiens författare fått under observationerna. Inför vidare forskning rekommenderar vi att 

samverkansfaktorerna beaktas för att ytterligare öka förståelsen för läsaren. 
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 Bilagor 

Bilaga 1: Förklaringar – ord och moment 

För att öka förståelsen för den kommunala kassahanteringen i kommunerna och förenkla 

läsandet av processbeskrivningen vill vi i denna bilaga förklara ord och moment centrala för 

processen. Likheter och skillnader blir mer påtagliga genom att beskriva processen då läsaren 

får större förståelse. Vidare vill vi även påpeka att den dagliga kassahanteringen i 

kommunerna kallas ”dagens”.  

 

Kontoutdrag och talonger. På kontoutdraget visas de in- och utbetalningar som inkommit 

eller utgått från kontot under föregående dag. Vid arbetet med ”dagens” arbetar man med 

föregående dags kontoutdrag, det vill säga man bokför gårdagens händelser. Kontoutdraget är 

kassans viktigaste redskap då allt arbete sker mot denna. Med kontoutdraget följer även 

talonger för in- och utbetalningar. Varje talong innehåller en in- eller utbetalning och förutom 

att en summa finns med, ska det även finnas med varifrån pengarna kommer och hur de ska 

konteras. Detta finns inte alltid med och detta behöver då utredas.  

 

Bokföringsunderlag/Verifikat. Alla händelser behöver ha ett bokföringsunderlag före 

bokföring sker. När bokföring skett och underlaget stämplas blir bokföringsunderlaget ett 

verifikat. Dessa är handlingar som styrker vad för inkomster som inkommit och vilka utgifter 

som utgått. 

 

Dagskasseinsättningar. I kommuner bedrivs flera verksamheter i vilka kort och kontanter 

tas emot vid betalning av exempelvis inträden och caféverksamhet. De inkomster som betalas 

genom kortköp går in automatiskt på kommunens konto och syns på kontoutdraget dagen 

efter medan de inkomster som betalas kontant på de olika verksamheterna bankas in manuellt 

av personal. Då kortköpen kommer på kontoutdraget kan dessa kopplas till rätt verksamhet 

genom ett identifikationsnummer (id-nummer), detsamma gäller kontantsummor som bankats 

in. Kort- och kontant id-nummer är skilda från varandra. Bankning av kontanter sker inte 

dagligen från alla verksamheter. De olika verksamheterna redovisar för kassan vilka summor 

som bankats in kontant och vilka summor som kortköp utgjort. Dessa redovisningar kallas 

dagskasseinsättningar eller dagskassor. För inkomster genom kortköp kan även ordet 

kortinlösen användas. 

 

Debiteringen. I Luleå och Boden finns en enhet vid namn debiteringen som samarbetar med 

kassan i olika ärenden. Samarbete handlar främst om att debiteringen sköter 

kravverksamheten, fellistan och Total In vilka sedan bokförs i kassan. I Luleå sköts även 

vatten- och renhållningssystemet Future i debiteringen, vilken sedan bokförs i kassan. I Kalix 

finns ingen debitering utan kassapersonalen sköter även de arbetsuppgifter som i de övriga 

kommunerna utförs av debiteringen.  

 

Inkasso. I varje kommun bedrivs kravverksamhet, dock är denna bortlejd i Kalix och Boden 

kommun. Även i Luleå kommer inkassoverksamheten att lejas bort. I Kalix och Boden sköts 

kravverksamheten av Inkasso AB Marginalen som är en del av koncernen Marginalen Bank
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(Marginalen). Från Marginalen, som den kallas, kommer dagligen rapporter för de kunder 

som betalat in pengar. I Luleå används ett program vid namn Inkasso Direkt i vilken 

kravverksamheten sköts. Den personal som arbetar med den dagliga kassahanteringen sköter 

inte kravverksamheten på någon av kommunerna, denna sköts i vanliga fall av debiteringen.  

 

Total In. Total In är kommunens OCR betalningar som automatiskt går in i systemet. 

Summan för Total In syns på kontoutdraget. 

 

OMG. Omgireringar är något som i kontoutdraget betecknas som OMG. Detta omgireringar 

sker på grund av konstruktion mellan de olika PG-kontona. 

 

Fellista. Dagligen skrivs en fellista ut från ekonomisystemet. På fellistan syns inbetalningar 

som innehåller fel, det vill säga att en faktura till exempel blivit betald två gånger eller att fel 

summa inbetalats av kunden.  
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Bilaga 2: Förklaringar - system 

Nedan förklaras de datorsystem som krävs för att processen ska fungera. 

Plusgirot. Plusgirot är ledande på den svenska betalningsmarknaden och en del av Nordea 

(Nordea). Genom plusgirot får dess kunder tillgång till Nordeas hela utbud av banktjänster 

vilka förenklar de dagliga rutinerna genom effektiva bank- och betalningslösningar (ibid). 

Plusgirot är centralt för alla tre kommuner och här ingår två delsystem vilka används: 

Girovision samt E-redovisning. Från Girovision hämtas kommunernas OCR-betalningar, 

utskrifter på betalningar samt kontoavstämningar medan E-redovisning tillhandahåller 

kommunerna med kontoutdrag och rapporter för leverantörsbetalningar samt manuella 

betalningar. Även Total in kommer från Plusgirot. 

 

Aditro Redovisning & Reskontra. Systemet är komplett för att hantera ekonomiprocesser i 

kommuner och företag av olika storlekar. Idag används Aditro Redovisning & Reskontra 

framför allt av kommuner och offentligt ägda bolag. Systemet innehåller stöd för 

förekommande processer och är parameterstyrt för att enkelt kunna anpassas till varje 

organisations behov. (Aditro). Personen som hanterar den dagliga kassan i Kalix använder 

Aditro Redovisning & Reskontra för att överföra OCR-betalningar samt för att skriva ut 

fellistan. Även bokföringen sker i detta system och när bokföring sker används kortkoder för 

att underlätta. Då kortkoderna skrivits in, skriver systemet automatiskt in konteringar vilket 

innebär att personen som gör ”dagens” inte behöver hantera lika många siffror. Vid sökning 

av information om systemet framkom att systemet bytt namn från Devis X till nuvarande 

namn. Detta var de berörda aktörerna i Kalix inte medvetna om.  

 

Å-data. Å-data Ekonomi är det ekonomi system som används i Boden och som är designat 

för kommunal verksamhet (Å-data). I systemet har varje förvaltning och bolag sin egen 

kontoplan samtidigt som systemet kan samköra när koncernredovisningar ska utformas (ibid). 

Systemet ger möjligheter till integration med andra system och det finns även möjlighet att få 

information i systemet genom analyser och rapporter (ibid). Den person som sköter den 

dagliga kassahanteringen i Boden använder systemet vid bokföring samt om denne behöver 

undersöka någon inbetalning.  

 

RainDance. Luleås ekonomisystem heter Raindance och är ett webbaserat affärssystem för 

ekonomiadministration och e-handel med fokus på administrativa processer (Logica(1)). 

Ekonomisystemet kan integreras med alla typer av system och idag används systemet av cirka 

600 större kunder inom 20 olika branscher i både Sverige och Finland (ibid). Under processen 

med den dagliga kassahanteringen används inte ekonomisystemet, dock överförs filer mellan 

Raindance och bokföringsprogrammet, vilket presenteras nedan. 

  

Twin. Twin är utvecklat för finansverksamheter med omfattande hantering av valutor, aktier 

och råvaror och används av över 150 koncerner i Europa (Logica(2)). TWIN kan anpassas till 

verksamhetsspecifika förutsättningar och risker och kan integreras med Raindance, vilket är 
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Luleås ekonomisystem (ibid). Då Twin är ett enkelt system att bokföra i, har Luleå valt att 

använda denna istället för att bokföra i ekonomisystemet. Twin används i Luleå endast för 

bokföring och när ”dagens” är klar överför man en fil mellan Twin och Raindance. Därmed 

hamnar bokföringen i Raindance.  
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Bilaga 3: Processkarta Kalix 
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Bilaga 4: Processkarta Boden 
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Bilaga 5: Processkarta Luleå 

 

 



 

 

 Bilagor 

Bilaga 6: Underlag för observationer 

 

Vid kommunerna observerade vi följande: 

 Processens genomförande 

Viktiga moment i processen samt hur dessa genomfördes, hur många ekonomer som 

arbetade med processen samt vem som gjorde vad. 

 Ekonomiavdelningens struktur 

Hur många ekonomer som arbetade vid kommunens ekonomiavdelning samt vad dessa 

ekonomer gjorde.  

 Upplärningsprocessen 

Hur nya ekonomer lär sig processen. 

 Information om aktuella händelser 

Hur ekonomer som arbetar med processen får information om aktuella händelser som 

berör deras arbete. 

 Externa tryck som påverkar processen 

Lagar och andra regler som påverkar processens struktur. 

 Uppföljning av kassahanteringen 

 Konteringssystem  

 Felaktigheter i kassahanteringen  

Vidare fick vi även ta del av tidigare dokumentationer för kassahanteringen vid respektive 

kommun. 
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Bilaga 7: Intervjuguide – Närmaste chef 

Personligt 

1. Hur lång tid har du arbetat för kommunen? 

2. Hur lång tid har du arbetet på din nuvarande tjänst och vad är din titel, 

arbetsuppgifter? 

3. Vilken utbildning har du i grunden? 

4. Vad är intern kontroll för dig? 

Arbetsplats 

5. Vilka normer och värderingar finns på din arbetsplats? 

6. Tillämpas intern kontroll i er kommun?  

7. Görs det uppföljningar och utvärderingar på kommunens övergripande mål? Om 

ja, hur? 

8. Hur får du reda på information om aktuella händelser/lagar? Hur tillämpar du 

informationen? 

Kassan 

9. Vad finns det för lagar och externa tryck som påverkar processen? 

10. Hinner personalen i kassan göra allt som bör göras under en dag? Om inte, vad 

stör att de inte hinner? Hur skulle man då kunna förhindra störningen? 

11. Vad var den senaste stora förändring som genomfördes i processen? Varför 

genomfördes denna? 

12. Finns det i nuläget några kritiska moment som kräver förbättringar? 

13. Får du förslag på förbättringar i kassan och gör du något åt det? 

14. Hur får kassan reda på information om förändringar som påverkar processen? 

15. Förs det någon statistik över moment i processen? 

16. Hur tillämpas intern kontroll i kassan? 

17. Finns det någon uppföljning på den interna kontrollen i kassan?  

18. Känner personalen i kassan till intern kontroll? (Om ja, känner de till vilka 

moment i processen som hör till intern kontroll?) 

19. Hur gör ni för att skapa förståelse och medvetenhet om intern kontroll bland 

personal? 

20. På vilka sätt får personal i kassan information om intern kontroll? 

21. Hinner ni göra uppföljningar? Om nej, varför inte? 

Dina åsikter om Intern Kontroll i kassan 

22. Har det någon betydelse om medarbetarna i kassan förstår syftet med intern 

kontroll? 

23. Hur tycker du att intern kontroll ska se ut i kassan? 

24. Vad anser du att kassan bör få ut av intern kontroll? 

25. Hur anser du att målen bör följas upp och vad bör man göra åt avvikelser? 

26. Vem bör vara ansvarig för intern kontroll i kassan? 
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Bilaga 8: Intervjuguide – Operativt anställd och ansvarig 

Personligt 

1. Hur lång tid har du arbetat för kommunen? 

2. Hur lång tid har du arbetet på din nuvarande tjänst och vad är din titel, 

arbetsuppgifter? 

3. Vilken utbildning har du i grunden? 

Arbetsplats 

4. Vet du vilka normer och värderingar finns för din arbetsplats? 

5. Hur får du reda på information om aktuella händelser/lagar? Hur tillämpas den? 

Kassan 

6. Hinner du genomföra dina arbetsuppgifter under en dag? Om inte, vad beror det på? 

Vad behöver göras för att förhindra störningen? 

7. Vilken är den senaste stora genförda förändring i processen? Varför genomfördes 

denna? 

8. Vilka/vilket moment i processen fungerar smidigt? 

9. Vilka/vilket moment i processen fungerar sämre? Förslag på förbättringar? 

10. Finns det något du skulle vila ändra på eller tillägga i processen? 

11. Hur får ni reda på information om förändringar, exempelvis i samband med nya lagar? 

12. För ni någon statistik över moment i processen? 

Intern Kontroll 

13. Vilka moment i processen anser du fungerar ”extra” bra? 

14. Vilka fel anser du förekommer mest i processen? 

15. Vilka fel upplever du att du helst slipper? 

16. Föreslår du förbättringar? Föreslås de formellt till chefen eller informellt mellan 

medarbetare? Gör det något åt förslagen? 
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Bilaga 9: Sammanställning kontrollkomponenter i daglig kassahantering 

Kontrollkomponenter Kalix kommun Boden kommun Luleå kommun 
 

Kontrollmiljö - Kassan sårbar, 
   ensamarbetare 
- Värdegrund saknas 
+ Intern kontroll 
   ner till operativ nivå 

- Aktuell värdegrund 
   saknas 
+ Vilja att öka 
   kompetensen 
+ Öppen dialog 
   existerar 

- Intern kontroll ska 
   inte ner på operativ  
   nivå 
+ operationellt anställd  
    öppen för 
    förändringar 

Riskanalys - Brister av information  
   vid inbetalningar 
- Stämpelmaskin 

- Ledningen informerar 
- Brister av information 
   vid inbetalningar 
- Kollar kassa- 
   redovisningar mot  
   kontoutdrag 

- Ledningen informerar 
- Brister av information 
   vid inbetalningar 
- Momsfelaktigheter 
   pga. felaktig mall. 
- Hinner ej färdigställa 
   kassan varje dag. 

Kontrollaktiviteter  + Dagliga utskrifter 
+ Ordning vid 
   bokföring, sorteras i  
   utgifter och 
   inkomster 
+ Kassan blir färdig  
   varje dag.  
+ Arkivering 

+ Dagliga utskrifter 
+ Ordning vid  
   bokföring, sorteras i  
   utgifter och 
   inkomster, samt  
   sorterar inkomsterna 
+ Kassan blir färdig  
   varje dag. 
+ Handstämpel 
+ Arkivering 
 

+ Dagliga utskrifter 
+ Ordning vid  
   bokföring, sorteras i  
   utgifter och 
   inkomster, samt  
   sorterar inkomsterna 
+ Kassan blir färdig  
   varje dag. 
+ Handstämpel 
+ Arkivering 
 

Information & 
kommunikation 

- Chef ej insatt i  
   processen 
+ Eget initiativ 
+ Senaste förändringen 
   är synkad 

+ Morgonmöten 
+ Senaste förändringen 
   är synkad 
+ Kritiskt moment är 
   synkat 

- Balanserad 
   information till  
   medarbetarna (därav 
   inte information om 
   intern kontroll) 

Tillsyn - Det förs ingen  
   statistik 
+ Arkivering 

- Det förs ingen  
   statistik 
+ Arkivering 

- Det förs ingen  
   statistik 
+ Arkivering 
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Bilaga 10: Samarbete under examensarbetet 

 

Författarna genomförde varsin VFU-period. I Kalix kommun arbetade Ulrica med intern 

kontroll medan Heidi arbetade med kassaverksamheten i Luleå kommun. Erfarenheterna från 

VFU-perioden lades samman och blev ett examensarbete. Därmed var båda insatta i vad 

arbetet skulle innehålla från början.  

 

Båda författarna har varit delaktiga då observationer och intervjuer genomfördes. 

Observationerna sammanställdes tillsammans och författarna valde att dela på arbetet med 

transkriberingen av intervjuerna. Intervjufrågorna har upprättats gemensamt. Korrigeringar 

efter opponeringar och synpunkter från handledaren har kontinuerligt genomgåtts efter varje 

seminarium. Dessa korrigeringar har författarna gjort tillsammans. 

 

Ulrica bor i Kalix och Heidi i Luleå. Därför har författarna arbetat genom internet ungefär 

halva tiden. Det innebär att vi inte hela tiden suttit tillsammans och skrivit. Heidi har stått för 

skrivandet av arbetet och Ulrica har sedan läst och kommenterat texten som skrivits. Detta då 

en röd tråd i texten har eftersträvats. Författarna har sedan kontinuerligt diskuterat 

kommentarerna som båda skrivit i texten. Ordningen har varit sådan under hela arbetet gångs, 

det vill säga vi har arbetat fram del för del. Innan ändring av texten har författarna fått 

godkännande att göra det från den andra författaren. Förkortning av arbetet, kopplingen till 

syftet och eliminering av onödig text har gemensamt genomgåtts. Ulrica har konstruerat alla 

figurer och processkartor och vi har gemensamt konstruerat tabellerna. Ulrica har även ordnat 

med layout, dvs. sidnummer, sidhuvuden, marginaler osv.  

 

Arbetat har analyserats och diskuterats tillsammans kontinuerligt under arbetets gång. Även 

litteratursökningen har gjort gemensamt. Vad gäller de teorier som valts i studiens ramverk 

har Ulrica haft ”huvudansvaret” för intern kontroll och Heidi för institutionell teori. Inför 

varje inlämningstidpunkt har författarna gått igenom arbetet för att leta efter eventuella 

brister, stavfel och annat som behöver ändras. Inför varje inlämningspunkt har författarna 

suttit tillsammans. 

 

Inför oppositioner på andra gruppmedlemmars arbeten har dessa lästs var för sig. Författarna 

har kommenterat i arbetena och sedan skrivit en opponering. Detta har skett var för sig och 

oppositionen har sedan skickats till den andre som fått fylla på, kommentera och godkänna. 

Vad gäller uppdelningen anser vi att den varit rättvis, vi har båda skrivit ungefär lika många 

opponeringar. 


