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Förord 
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jobbat med uppsatsen har varit mycket lärorika och givande. Vi har under resans gång stött på en del 

problem, tre starka viljor som i början drog åt olika håll men som till slut lyckades dra åt samma. Ett 

stort tack till våra nära och kära som har stått ut med vårt osociala liv under denna period.  

 

Vi vill främst tacka Växjö och Halmstad kommun som har ställt upp och varit väldigt samarbetsvilliga. 
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Sist men inte minst tackar vi vår handledare Erik Rosell och vår examinator Lars-Göran Aidermark för 

den hjälp och den konstruktiva kritik som vi fått under resans gång. 
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Titel: Intern kontroll - En studie av arbetet med den interna kontrollen på Växjö och 

Halmstad kommun, följer de COSO-modellen?  

 

Bakgrund: Under de senaste åren har det inträffat händelser där ledningen i olika 

organisationer, agerat i oenighet med lagen. Det är mycket viktigt att det inte uppstår några 

väsentliga problem eller brister i en kommun. Därför är det i sin tur väsentligt att det finns 

en god och fungerande intern kontroll.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur kommunerna arbetar med den interna 

kontrollen. Vårt syfte är också att se om de respektive kommunerna arbetar utifrån COSO-

modellen.  

 

Metod: Uppsatsen bygger på positivistisk synsätt. Vi har även använt oss av det abduktiva 

angreppssättet och av kvalitativ metod. Den empiriska delen samlades in genom intervjuer.  

 

Avgränsning: Vi kommer att avgränsa oss och använda en del av kommunerna, det vill 

säga skol- och barnomsorgsnämndens ekonomiavdelning på Växjö kommun samt barn- 

och ungdomsnämndens ekonomiavdelning på Halmstad kommun.   

 

Slutsats: COSO-modellen används som grund för arbetet med intern kontroll på Växjö och 

Halmstad kommun. I dagsläget kan vi konstatera att båda kommunerna följer COSO-

modellen till stor del i sitt arbete med intern kontroll, dock är personalen på förvaltningarna 

inte medvetna att någon modell följs.  



  
 

 

 
 

4 (75)

 
Innehållsförteckning  

 
1. Inledning ........................................................................................................................... 6 

1.1Bakgrund....................................................................................................................... 6 
1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................... 8 
1.3 Problemformulering..................................................................................................... 9 
1.4 Syfte ............................................................................................................................. 9 
1.5 Avgränsning................................................................................................................. 9 
1.6 Disposition ................................................................................................................. 10 

2. Metod .............................................................................................................................. 11 
2.1 Val av kommun.......................................................................................................... 11 
2.2 Vetenskapligt synsätt ................................................................................................. 12 
2.3 Vetenskapliga angreppssätt........................................................................................ 12 
2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod................................................................................ 13 
2.5 Datainsamling ............................................................................................................ 14 

2.5.1 Sanningskriterier ................................................................................................. 14 
2.6 Fallstudier .................................................................................................................. 15 

3. Teori ................................................................................................................................ 17 
3.1 Definitioner av intern kontroll ................................................................................... 17 
3.2 Intern kontroll ............................................................................................................ 18 
3.3 COSO-modellen......................................................................................................... 20 

3.3.1 Kontrollmiljö....................................................................................................... 22 
3.3.2 Riskanalys ........................................................................................................... 23 
3.3.3 Kontrollaktiviteter............................................................................................... 23 
3.3.4 Information/Kommunikation .............................................................................. 24 
3.3.5 Tillsyn ................................................................................................................. 25 

3.4 Benchmarking ............................................................................................................ 25 
3.5 Kommunens uppbyggnad och ansvarsfördelning...................................................... 26 

3.5.1 Kommunfullmäktige ........................................................................................... 27 
3.5.2 Kommunstyrelse ................................................................................................. 28 
3.5.3 Nämnder.............................................................................................................. 28 
3.5.4 Förvaltning.......................................................................................................... 28 
3.5.5 Verksamhet ......................................................................................................... 29 
3.5.6 Övriga anställda .................................................................................................. 29 
3.5.7 Intern kontrollplan .............................................................................................. 29 

4. Empiri ............................................................................................................................. 30 
4.1 Växjö kommun........................................................................................................... 30 

4.1.1 Definitioner av intern kontroll ............................................................................ 30 
4.1.2 Intern kontroll ..................................................................................................... 31 
4.1.3 COSO-modellen.................................................................................................. 31 

4.1.3.1 Kontrollmiljö................................................................................................ 32 
4.1.3.2 Riskanalys .................................................................................................... 32 
4.1.3.3 Kontrollaktiviteter........................................................................................ 34 



  
 

 

 
 

5 (75)

4.1.3.4 Information/Kommunikation ....................................................................... 35 
4.1.3.5 Tillsyn .......................................................................................................... 35 

4.2 Halmstad kommun ..................................................................................................... 35 
4.2.1 Definitioner av intern kontroll ............................................................................ 36 
4.2.2 Intern kontroll ..................................................................................................... 36 
4.2.3 COSO-modellen.................................................................................................. 37 

4.2.3.1 Kontrollmiljö................................................................................................ 37 
4.2.3.2 Riskanalys .................................................................................................... 38 
4.2.3.3 Kontrollaktiviteter........................................................................................ 39 
4.2.3.4 Information/Kommunikation ....................................................................... 40 
4.2.3.5 Tillsyn .......................................................................................................... 40 

5. Analys.............................................................................................................................. 41 
5.1 Definitioner av intern kontroll ................................................................................... 41 
5.2 Intern kontroll ............................................................................................................ 41 
5.3 COSO-modellen......................................................................................................... 42 

5.3.1 Kontrollmiljö....................................................................................................... 44 
5.3.2 Riskanalys ........................................................................................................... 45 
5.3.3 Kontrollaktiviteter............................................................................................... 47 
5.3.4 Information/Kommunikation .............................................................................. 49 
5.3.5 Tillsyn ................................................................................................................. 50 

6. Slutsats ............................................................................................................................ 51 
6.1 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................................... 54 
6.2 Kritik till eget arbete .................................................................................................. 54 

7. Referenser ....................................................................................................................... 55 
7.1 Litteratur .................................................................................................................... 55 
7.2 Intervju referenser...................................................................................................... 57 
7.3 Internetsidor ............................................................................................................... 57 
7.4 Övriga ........................................................................................................................ 57 

 
 
Bilaga 1 Intervjuguide  

Bilaga 2 Halmstad kommuns interna kontrollplan 

Bilaga 3 Växjö kommuns interna kontrollplan  

Bilaga 4 Rapportering av intern kontroll på Växjö kommun år 2006 

Bilaga 5 Reglemente för intern kontroll på Växjö kommun  

Bilaga 6 Reglemente för intern kontroll på Halmstad kommun 

 



  
 

 

 
 

6 (75)

1. Inledning  
 
 
 

 ör att skapa intresse för läsarna börjar vi inledningen med att beskriva bakgrunden 

och därefter genom en problemdiskussion komma fram till vår problemformulering.  

Inledningskapitel innehåller även syftet med uppsatsen samt avgränsningarna och 

disposition. 

 

1.1Bakgrund  

Vid organisering skapas något, en vilja att klargöra vem som ska göra vad i en verksamhet. 

En övertygelse om att organisera leder till bättre resultat är anledningen till organisering. 

Detta resultat hade inte uppnåtts om verksamheten genomförts utan den struktureringen och 

planering som arbetsuppgifterna kräver. För att helheten skall fungera krävs organisering. 

När organisationen är skapad gäller det att finna ett effektiv sätt att dela upp helheten i 

avgränsande delar.1 

 

De moderna kommunernas ursprung ligger i 1862 års kommunalreform2. Det svenska 

välfärdssamhället började utvecklas efter andra världskriget av de centrala ämbetsverken. 

Innan dess var kommunerna väldigt små och många av dem saknade administration. År 

1950 fanns det ca 2500 kommuner men under 1960- och 1970-talet började reduceringen 

av antalet kommuner.3 Decentralisering skedde för att förbättra organisationens förmåga att 

anpassa sig till förändringarna i samhället. Att flytta ut de politiska besluten så nära folket 

som möjligt var ett sätt att stärka både demokratin och ekonomin, samtidigt stärks det 

ekonomiska ansvaret genom att tilldela verksamhetsansvariga fasta ekonomiska ramar.4 

Det kommunala självstyret vilar på tre grundfundament: den kommunala 

beskattningsrätten, den kommunala kompetensen och möjligheten för 
                                                 
1  Brorström & Solli, (1990) sid. 8 
2  Petersson, (2006) sid. 44 
3  Jönsson, (1988) sid. 7 
4  Ibid. sid. 11 
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kommunmedlemmarna att anföra kommunalbesvär. Enligt regeringsformen 1:1 hjälper det 

kommunala självstyret att förverkliga den svenska demokratin.5 

 

Idag finns det 290 kommuner i Sverige. En kommun definieras som en offentligrättslig 

juridisk person. Kommunen kan äga egendom, ha fodringar och skulder, ingå avtal och 

fungera som självständig part inför domstol.6 Kommunerna får dock inte bedriva 

näringsverksamhet med vinstsyfte utan skall tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 

tjänster åt medlemmarna i kommunen, enligt kommunallagen. En av de obligatoriska 

uppgifterna som en kommun är skyldig att sköta är skolväsen.7 Den bedrivs av en nämnd 

som finns i en kommun och har ansvaret för skol- och barnomsorg. Nämnden ansvarar 

bland annat för förskoleverksamhet och grundskola/särskola. Förutom att bedriva de olika 

verksamheterna har de som uppgift att kontrollera att de olika aktiviteterna följs och att 

återrapportering är korrekt.8 Den interna revisionen i offentlig verksamhet skiljer sig inte 

markant från den i privat sektorn. Syftet med den interna kontrollen är densamma, det vill 

säga att effektivisera processerna, ge bättre information till intressenterna och undvikande 

av kostsamma fel. Begreppet internkontroll har skapat en viss begreppsförvirring då den 

har använts i andra sammanhang som till exempel på miljöområdet och skapat ibland 

felaktiga förväntningar. För att undvika detta har en kommitté i USA tagit fram en 

definition av intern kontroll, det vill säga COSO-definitionen som kan användas av alla 

intressenter för alla slags företag och organisationer.  Definitionen av COSO-modellen har 

fått ett stort internationellt genomslag och lyder: ”Intern kontroll är en process som 

påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och som utformats för att ge 

en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnått inom följande kategorier: 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet  

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.”9  

                                                 
5  Brorström & Haglund & Solli, (1998) sid. 21 
6  Petersson, (2006) sid. 62-63 
7  Brorström & Haglund & Solli, (1998) sid. 22-23 
8  Växjö kommuns årsredovisning (2006) 
9  FAR förlag, (2006) sid. 45-46 
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1.2 Problemdiskussion  

De viktigaste faktorerna för statens legitimitet och förtroende är att leva upp till 

allmänhetens förväntningar, fungera som förebild för andra samt följa lagen. Under de 

senaste åren har det inträffat händelser där ledningen i olika organisationer, privata och 

offentliga, agerat i oenighet med lagen, exempelvis redovisningsskandalerna i Enron, 

Skandia samt Systembolaget.10 Det har även förekommit uppmärksammade skandaler inom 

kommuner så som skandalerna i Motala och Gävle. Dessa två kommuner blev symboler för 

maktfullkomlighet, omdömeslöshet och förakt för de egna medborgarna. I Motala hade 

ledande politiker använt skattepengar på ett tvivelaktigt sätt, bland annat för privat 

konsumtion och resor. Politikerna anordnade stora fester samtidigt som de gjorde stora 

besparingar inom exempelvis skolan. Vidare framkom det stora brister i den kommunala 

revisionen. I Gävle hade politiker bland annat betalat prostituerade med 

representationsmedel i samband med en arbetsresa.11 Att sådana skandaler kunde inträffa 

visar stora brister på den interna kontrollen12. Detta har bidragit till att allmänhetens 

förtroende för organisationer minskat13. EG- kommissionen har påpekat den interna 

kontrollens betydelse för att minska risken för oenigheter i organisationens redovisning14. 

Detta samt reaktionerna från allmänhetens sida har framtvingat ett intensivt arbete med att 

förebygga denna typ av händelser från statens sida.15 

 

Många kommuner, bland annat Växjö- och Halmstad kommun har sedan några år utarbetat 

en plan för intern kontroll för att möta de kraven som samhället ställer. De olika nämnderna 

i kommunerna har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen ska utföras, samt att 

den görs på ett korrekt sätt. 

Alla har gått eller går i skolan, därmed finns det ett stort intresse från allmänhetens sida att 

nämnden för skol- och barnomsorg bedriver ett tillförlitligt arbete. Det är mycket viktigt att 

det inte uppstår några väsentliga problem eller brister i en så betydelsefull del av en 

                                                 
10  Finansdepartementet, (2006) sid. 7-8 
11  Nord, (1999) sid. 4-5  
12  Romney & Steinbart, (2006) sid. 192 
13  Finansdepartementet, (2006) sid. 21 
14  FAR förlag, (2006) s. 47 
15  Finansdepartementet, (2006) sid. 21 



  
 

 

 
 

9 (75)

kommun. Därför är det i sin tur väsentligt att det finns en god och fungerande intern 

kontroll inom nämnden för att lätt kunna upptäcka eller helt undvika att det uppstår några 

större problem som kan skada förtroendet för kommunen och därmed staten. Reglementet 

för intern kontroll i staten och kommunerna bygger på det mest accepterade ramverket 

inom området, det vill säga COSO-modellen, som utvecklades 1992 av the Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission.16  

 

1.3 Problemformulering  

Hur arbetar Växjö och Halmstad kommun inom skolan och barnomsorgen med den interna 

kontrollen och följer de COSO-modellen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur kommunerna arbetar med den interna kontrollen. 

Vårt syfte är också att studera om de respektive kommunerna arbetar utifrån COSO-

modellen som är den mest accepterade modellen vid arbetet med den interna kontrollen.  

 

1.5 Avgränsning  

En kommun är en stor organisation och att titta på hela kommunen skulle ta lång tid, vi 

kommer därför att avgränsa oss och kartlägga en del av kommunerna, det vill säga skol- 

och barnomsorgsnämnden på Växjö kommun samt barn- och ungdomsnämnden på 

Halmstad kommun. Vi kommer att koncentrera oss på den interna kontrollen utifrån 

COSO-modellen och titta på om och hur kommunerna jobbar utifrån den. 

                                                 
16  Finansdepartementet, (2006) sid. 21 
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Kapitel 2 

Metod   

Kapitel 3 

Teori 

Kapitel 4 

Empiri  

Kapitel 5 

Analys  

Kapitel 6 

Slutsats 

1.6 Disposition  

 
I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt i uppsatsen. Vidare 

tar vi upp de metoder och ansatser som är relevanta för vårt arbete och 

förklarar valet av kommuner. 

 

Denna del av uppsatsen består av beskrivning och definition av ämnet 

intern kontroll. Vidare beskrivs COSO-modellen och dess fem 

komponenter. 

 

Vi har intervjuat personer som arbetar med den interna kontrollen och 

de som har varit med och utformat reglementet för intern kontroll på 

Växjö och Halmstad kommun. Resultatet av de intervjuerna 

presenteras i detta kapitel. 

 

Här ställer vi teorin och empirin mot varandra för att kunna se om 

empirin stödjer det teoretiska underlaget. Samtidigt som vi jämför 

kommunerna.  

 
Här presenterar vi hur kommunerna arbetar med den interna 

kontrollen och om de följer COSO-modellen.  
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2. Metod  
 
 

 etta kapitel beskriver tillvägagångssättet vi använt oss av för att samla information 

till uppsatsen, vi tar även upp de olika vetenskapliga synsätt och angreppssätt och 

varför vi valt just dem. I början av kapitlet förklarar vi vilka kommuner vi valt att studera 

och varför just dessa. 

 

2.1 Val av kommun  

Vårt empiriska underlag bygger på intervjuer från skol- och barnsomsorgsförvaltningen i 

Växjö och barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun samt personer på 

respektive kommun som har varit med och utformat reglementet för intern kontroll. Vårt 

resonemang kring val av kommuner bygger på tre faktorer: kostnad, intresse och storlek. 

Växjö kommun valdes för att de visade ett stort intresse för vårt problemområde. 

Kommunen ligger bra lokaliserat vilket innebär att det inte kommer uppstår några större 

resekostnader vid intervjuer. Under ett samtal med finanschefen Kerstin Sundström på 

Växjö kommun framgick det att kommunen ingår i ett samarbete med fyra andra 

kommuner (Halmstad, Kalmar, Karlskrona och Kristianstad) därmed blev vårt val av 

Halmstad kommun självklar. Halmstad och Växjö kommun är ungefär lika stora vilket 

innebär att de förfogar över ungefär lika mycket finansiella medel. Vid jämförelsen av 

kommunerna kommer mer rättvisa slutsatser kunna dras då kommunerna har lika 

förutsättningar istället för att jämföra en liten och stor kommun. Samarbetet mellan Växjö 

och Halmstad kommun gör uppsatsen mer intressant då det tydligt kommer framgå hur väl 

kommunerna arbetar med den interna kontrollen och om COSO-modellen följs. 

D 
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2.2 Vetenskapligt synsätt  

Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. 

Positivismen är gammal i västerländskt tänkande och syftar till att bygga på positiv, det vill 

säga säker kunskap. Enligt positivismen har människan två källor till kunskap, genom 

iakttagelse och logik. Iakttagelser är empirisk kunskap som vi får genom våra fem sinnen 

och med hjälp av den etablerar vi vad som är fakta. De logiska sanningarna är av en helt 

annan karaktär än de empiriska då de inte har något med iakttagelser att göra utan med vårt 

intellekt och vårt sätt att använda språket. Skillnaden mellan de empiriska och logiska 

sanningarna är att vi aldrig kan vara säkra på att den empiriska sanningen verkligen är 

sann, då våra sinnen kan svika oss, medan logikens regler kan vi alltid lita på. 

Hermeneutiken är positivismens motsats då hermeneutiken ofta har mer förståelse för 

relativistiska tankegångar.17 Kunskapen påverkas i hög grad av våra värderingar och bygger 

ofta på önsketänkande18.  

 

I vår uppsats bygger kunskapen på säker kunskap. Vi har inte använt oss av det 

hermeneutiska synsättet då vi inte söker förståelse för relativa tankegångar. Den empiriska 

delen samlades in genom intervjuer med respektive ekonomiansvarig på skol- och 

barnsomsorgsförvaltningen i Växjö och barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad. Vi 

har även intervjuat personer på ledningsnivå som har varit med och utformat reglementet 

för intern kontroll på respektive kommun. Utifrån de svaren som framkom under 

intervjuerna har vi etablerat vad som är fakta. Dessa fakta har analyserats logiskt för att 

slutsatser sedan ska kunna dras.       

   

2.3 Vetenskapliga angreppssätt 

Det finns i princip två vägar att gå när vårt syfte är att producera kunskap om samhället, 

organisationer eller mänskligt beteende i allmänhet. Dessa två vägar är induktion, 

upptäcktens väg, och deduktion, bevisföringens väg. För att kunna dra vetenskapliga 

                                                 
17  Thurén, (2002) sid. 14-18 
18  Ibid. sid. 51 
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slutsatser användes deduktion som tillvägagångssätt. Inom induktion används empirin för 

att komma fram till en generell kunskap om teorin. Om vi utifrån generella principer drar 

slutsatser om enskilda händelser använder vi oss av deduktiva slutsatser. Deduktion handlar 

om att utifrån teorin tolka och jämföra den med empirin.19 

 

Vi har i vår uppsats använt oss av det abduktiva angreppssättet, som är en blandning av de 

två ovannämnda vetenskapliga angreppssätt. Vår teoridel som till stor del består av vad 

intern kontroll är och COSO-modellen studerades. Därefter studerade vi om skol- och 

barnsomsorgsförvaltningen i Växjö och barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad 

arbetar utifrån modellen och hur de arbetar med intern kontroll.  
 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Inom samhällsvetenskapen finns det två huvudformer av metoder, det är den kvalitativa 

och den kvantitativa metoden. Kvalitativ metod handlar om att genom olika typer av 

datainsamling, såsom primär och sekundär data, skapa en djupare förståelse för det 

problem som vi studerar. Vid denna metod används inte så mycket statistik, matematik och 

aritmetiska formler. Kunskapssyftet är i första hand att förstå och inte att förklara. Den 

kvantitativa metoden påminner mycket om naturvetenskapernas metod med klara riktlinjer 

om hur en undersökning genomförs där de flitigt använder sig av statistik, matematik och 

aritmetiska formler. Det primära kunskapssyftet är att förklara de fenomen som finns i 

undersökningen och inte att förstå dem.20  

 

Eftersom vi i vår uppsats ska kartlägga arbetet med den interna kontrollen på skol- och 

barnsomsorgsförvaltningen i Växjö kommun och barn- och ungdomsförvaltningen i 

Halmstad kommun så har vi använt oss av den kvalitativa metoden. Vi har inte att använt 

oss av den kvantitativa metoden då vi inte använder oss av statistik, matematik och 

aritmetiska formler som den kvantitativa metoden kräver.  
 

                                                 
19  Andersen, (1998) sid. 29-30 
20  Ibid. sid. 31 
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2.5 Datainsamling 

Det finns olika metoder som kan användas för att samla in data. Beroende på vilken metod 

vi använder får vi fram en viss typ av data eller en annan. Primärdata är den som samlas in 

av forskaren själv och sekundärdata är redan insamlat data från andra forskare.21  

 

Syftet med vår uppsats var att studera och jämföra arbetet med intern kontroll i två lika 

stora kommuner. Vi ville få fram information om hur den interna kontrollen fungerar och 

ser ut i kommunerna. Eftersom vi redan hade kunskaper om ämnet intern kontroll lämpade 

sig den semistrukturerade intervjun bäst. Vi var tvungna att bortse från de teoretiska 

ramarna och vara öppna för att objektivt kunna se hur den interna kontrollen fungerar i 

verkligheten. 

 
Som sekundär data har vi använt oss av kommunernas reglemente, intern kontrollplanen 

med mera. Vi har även använt oss av lagar och litteratur som berör ämnet intern kontroll. 

Vi har baserat vår uppsats på både sekundärdata och primärdata i form av personliga 

intervjuer. 

 

2.5.1 Sanningskriterier22   
2.5.1.1 Tillämplighet  

Forskaren måste förvissa sig om att de situationer och individer som denne väljer verkligen 

ger rikhaltig information då behovet finns av att mångsidig information om fenomenet 

erhålls. Individer måste uppfatta problemet som betydelsefull för att vilja ge personliga 

synpunkter. Vi har i vår studie valt att intervjua de som dagligen arbetar med den interna 

kontrollen och de som har varit med och utformat reglementet för intern kontroll. Detta för 

att förvissa oss om att de förstår vikten av intern kontroll. 

 

                                                 
21  Andersen, (1998) sid. 150 
22  Patel & Tebelius, (1987) sid. 77-81  
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2.5.1.2 Överensstämmelse- rimlighet 

Det finns inga kriterier att pröva den kvalitativa informationen mot, men forskaren måste 

kunna på olika sätt visa graden av rimlighet i informationen och tolkningarna. Ett sätt att 

kunna bedöma rimligheten i tolkningarna är efter hur variationsbredd utnyttjas och 

storleken på informationens mångfald. För att säkerställa att informationen är rimlig har vi 

till den del det går kunnat kontrollera detta med vad teorin säger. Sedan känner vi att 

respondenterna har haft förtroende för oss och på detta sätt varit ärliga.  

 

2.5.1.3 Pålitlighet - trovärdighet 

Forskaren måste kunna argumentera för trovärdigheten i den information som denne har 

tagit fram både vid informationsinsamling men även senare vid tolkningar av materialet. 

Uppgiftslämnaren kan granska forskarens tolkningar för att kontrollera trovärdigheten i 

tolkningarna. Forskaren måste tydligt ange sitt perspektiv, utgångspunkter samt 

handlingssättet för att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten i tolkningarna. Vi har 

intervjuat flera personer på kommunerna för att få större bild av hur det ligger till och 

samtidigt öka trovärdigheten.  

 

2.5.1.4 Noggrannhet – samvetsgrannhet och ärlighet  

Forskarens noggrannhet och ärlighet är avgörande för forskningens kvalitet då denne har 

enbart sitt eget kunnande och omdöme att lita på. Denne måste sträva efter att leta och följa 

upp de trådar som urskiljs i texten och pröva dess rimlighet gentemot olika perspektiv. Vi 

har vid samtliga intervjuer spelat in samtalen för att försäkra oss om att vi inte missförstår 

eller missar något som är viktigt för studien.  

 

2.6 Fallstudier  

Av flera olika skäl är fallstudiemetoden vanlig vid undersökning av sociala delsystem: 

institutioner och organisationer. Det beror främst på att forskaren inte ofta kan arbeta 

experimentellt utan måste studera organisationerna i deras befintliga omgivning. Forskarna 

måste ofta arbeta med många faktorer för att kunna beskriva, förstå och förklara vad som 

sker inom, utanför och mellan olika organisationer. Begränsning till ett visst antal 
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undersökningsenheter är ett måste dels för att resursmässigt kunna gå igenom hela 

undersökningsprocessen och dels för att kunna kunskapsmässigt hantera alla upplysningar. 

Andra skäl till att fallstudiemetoden är vanlig beror på att organisationssociologin inte är 

särskilt teoretiskt utvecklad samt att organisationsforskningen är intimt förbunden med 

konsultbranschen. Det finns både enskilda och multipla fallstudier. De enskilda 

fallstudierna kännetecknas av att endast en enda enhet ingår i till exempel en organisation. I 

de multipla fallstudierna ingår flera enheter och de utförs på olika ställen under olika 

betingelser.23  

 

I vår uppsats har vi använt oss av multipla fallstudier då vi studerade både Växjö och 

Halmstad kommun. Vi begränsade oss till förvaltningarna inom skolan och barnomsorgen 

då uppsatsen är tidsbegränsad och ska inte vara alltför omfattande.  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
23  Andersen, (1998) sid. 128-130 
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3. Teori  
 

 detta kapitel tar vi upp olika definitioner på intern kontroll, vidare förklarar vi vad 

intern kontroll är samt benchmarking. Sedan beskriver vi COSO-modellen och dess 5 

komponenter. För att ge läsaren mer förståelse för hur kommuners olika delar hänger ihop 

har vi även skrivit om kommunens uppbyggnad och ansvarsfördelning. 

 

3.1 Definitioner av intern kontroll  

Intern kontroll kan definieras på olika sätt av olika organisationer. FAR (Föreningen 

auktoriserade revisorer) och COSO (The committee of the sponsoring organizations of the 

treadway commission) definierar intern kontroll på följande sätt.  

 

FAR:s definition: "Kontrollen över bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska 

förhållande i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som 

säkerställer att:  

• redovisningen blir riktig och fullständig 

• bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordningen och eventuella 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VDs 

intentioner." 24 

  

COSO:s definition: "Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska som 

den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att 

med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:  

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinje m.m." 25 

 
                                                 
24 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 19 
25 Ibid. 

I 
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3.2 Intern kontroll  

Alla organisationer och företag behöver en god intern kontroll. Om den används rätt kan 

den vara till stor nytta för verksamheten genom effektivare processer, bättre information till 

intressenterna och därmed större förtroende och undvikande av kostsamma fel.26 

 
Den interna kontrollens primära syfte är att säkerställa att det bedrivs en effektiv 

förvaltning och undvikande av allvarliga fel27. Intern kontroll är ett viktigt verktyg för 

ledningen och omfattar alla system och rutiner som syftar till att styra ekonomin och 

verksamheten. Planering, samordning/ledning, uppföljning och kontroll är processer som 

ingår i styrningen av ekonomin och verksamheten. Den interna kontrollen kännetecknas av: 

 

• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 

• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten.  

• Säkerställande av att lagar, policy, reglemente med mera tillämpas. 

• Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. 

• Eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.28 

 

För att kunna hantera olika risker som företag möter är det viktigt att ha en fungerande 

intern kontroll. Företagen måste koppla sin interna kontroll till de risker som kan påverka 

att målen inte uppnås. De måste också tänka på var den gör mest nytta. Vissa risker är 

större än andra, därför måste kostnaden för olika kontroller vägas mot nyttan.29  

 

Intern kontroll är ett medel för företagsledningens kontroll av hela verksamheten. Den 

interna kontrollen uträttar tre viktiga funktioner, förebyggande kontroller, upptäckande 

kontroller och korrigerande kontroller.  

 

• Förebyggande kontroller: Handlar om att förhindra problemen innan de uppstår. 

Detta kan exempelvis göras genom att anställa kvalificerad personal, se till att rätt 

                                                 
26 FAR Förlag, (2006) sid. 7  
27 SOU 1998:71 sid. 134 
28 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 15-17 
29 FAR Förlag, (2006) sid. 7 
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personal med behörighet och inte vem som helst har tillgång och makt att utföra 

vissa uppgifter.  

• Upptäckande kontroller: Eftersom inte alla fel kan förebyggas så är det viktigt att 

de upptäcks. Detta kan ske genom att chefen kontrollerar att personalen utför sitt 

jobb korrekt.   

• Korrigerande kontroller: Rättar till problem som har blivit upptäckta, sedan tar 

ledningen till olika tillvägagångssätt för att hitta orsaken och ta reda på varför 

problemet har uppstått. Slutligen ser de till att det i framtiden inte uppstår igen.30 

 

Frågor kring intern kontroll har uppmärksammats allt mer inom kommunala nämnder. Den 

offentliga sektorn har genomgått betydande förändringar enligt Justitiekanslern. Den 

politiska styrningen som har präglats av detaljerade anslagsgivning har övergått till 

angivande av mål och ekonomiska ramar.  Förändring i styrsystemet har lett till att nya 

krav ställs på myndigheternas egen kontroll av verksamheten. Nya krav ställdes även på de 

granskade och utvärderande organ vars uppgift är att kontrollera att verksamheten bedrivs 

på ett effektiv och ändamålsenligt sätt.31       

 

Intern kontroll är ett mycket brett område där allt från övergripande system för styrning av 

den kommunala verksamheten till att säkerställa vissa rutiner ingår. Den interna kontrollen 

är därför i hög grad en fråga för ledningen. De ska ha grepp över både verksamheten och 

ekonomin, styra mot effektivitet, ha ordning och reda samt skapa trygghet. För att den 

interna kontrollen skall fungera tillfredställande är det viktigt att personalen har kunskap 

om dess syfte och beståndsdelar. Det är viktigt att den interna kontrollen uppfattas som en 

integrerad del av verksamhets- och ekonomiprocesserna, dock kan det ibland vara 

nödvändigt med en komplettering med specifika och fristående internkontrollaktiviteter. 

När den interna kontrollen fungerar bra är den ett skydd mot oberättigade misstankar mot 

tjänstemän och de förtroendevalda. När den interna kontrollen fungerar tillfredställande 

präglas organisationen av öppenhet, samverkan och professionalism.32 Den interna 

                                                 
30 Romney & Steinbart,  (2006) sid. 192 
31 SOU 1998:71 sid. 133 
32 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 15-17 
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kontrollen kan delas upp i redovisningskontroller och administrativa kontroller. 

Redovisningskontrollerna syftar till att trygga tillgångar och förhindra förluster på grund av 

avsiktliga eller oavsiktliga fel. Detta kan åstadkommas genom arbetsfördelning och 

kontrollmoment inlagda i redovisningen. Det vill säga att inga transaktioner skall 

handläggas av en och samma person från början till slut. Det skall dessutom finnas 

säkerhetsåtgärder i form av attest- och anslagskontroll samt kontroller av ändamålsenliga 

faktura- och kravrutiner. De administrativa kontrollerna syftar till att främja effektiviteten 

och se till att resurserna används korrekt och i enlighet med fattade beslut. De syftar till att 

säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. De administrativa 

kontrollerna består av organisatoriska kontroller och förvaltningskontroller. De 

organisatoriska kontrollerna handlar om befogenhet och ansvar. Med förvaltningskontroller 

ses det till att det finns klara samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och 

effekter. Den interna kontrollen måste utformas utifrån en helhetssyn på den kommunala 

verksamheten. Det är även viktigt att ta hänsyn till risk- och väsentlighetsaspekter. Alla 

kontroller och rutiner måste anpassas till verksamhetens art, storlek med mera, då det inte 

finns ett lämpligt system för alla.33 

 

3.3 COSO-modellen  

År 1992 lanserades en modell för intern kontroll, där begreppet definieras, en struktur 

föreslås samt en beskrivning ges av de komponenter som ingår34. Denna modell kallas för 

COSO-modellen och utvecklades i USA av Institute of Managment Accounting och 

Executive Institute. COSO-modellen är allmän och kan användas av både privat och 

offentlig verksamhet.35 Intern kontroll består av processer vars syfte är att organisationens 

uppsatta mål uppfylls. Den är ett hjälpmedel och inte en rutin eller mål i sig själv. Därför är 

ledningen och alla andra medarbetarna i organisationen på olika sätt involverade i arbetet 

med den interna kontrollen.36 COSO-modellen har fått stor internationell genomslagskraft 

eftersom den är generell och därmed kan den mycket enkelt användas i kommuner och 

                                                 
33 SOU 1998:71 sid. 134-135 
34 FAR Förlag, (2006) sid. 7  
35 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 27 
36 FAR Förlag, (2006) sid. 7 
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landsting samtidigt som den kan anpassas till specifika förhållanden37.  

 

För att verksamhetens mål ska kunna uppnås är det viktigt att den interna kontrollen ger 

tillräcklig säkerhet. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att kommunen/landstinget 

formulerar mål för verksamhetens helhet och dess delar. För att en organisation ska fungera 

krävs det någon form av struktur eller relation som håller ihop organisationen. Det är 

framförallt människorna inom organisationen som utgör basen för den interna kontrollen. 

Ett exempel på sådant är principal och agent relationen. Principalen är den som sitter inne 

med makten och tilldelar andra aktörer resurser medan agenten ansvarar för genomförandet 

och återrapporteringen.38 Den interna kontrollen gör att verksamheten kan utnyttja sina 

resurser väl, efterleva lagar och regler, skydda sina tillgångar och ge en tillförlitlig 

finansiell rapportering. Utformningen av den interna kontrollen skiftar beroende på hur stor 

verksamheten är, dess geografiska spriding med mera.39 En enhets syfte uppnås när 

verksamheten fungerar effektivt och ändamålsenligt samt ansvar och befogenhet är tydliga 

och möjliggör ansvarsutkrävande. För att uppnå de olika mål, vilka uppnås genom att 

resurserna nyttjas på bästa möjliga sätt, måste alla aktörer ha ändamålsenliga processer, 

tillräcklig kompetens och vara väl informerade om vilka mål som finns.40 

 

COSO modellen innehåller fem olika komponenter, dessa är:  

1. Kontrollmiljö 

2. Riskanalys 

3. Kontrollaktiviteter  

4. Information/Kommunikation 

5. Tillsyn41 

 

                                                 
37 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 28 
38 Ibid. sid. 29-30 
39 FAR Förlag, (2006) sid. 8 
40 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 29-30 
41 Ibid. sid. 30 



  
 

 

 
 

22 (75)

3.3.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljö är något som skapas av människorna i en organisation och samverkan dem 

emellan. Det finns flera saker som påverkar kontrollmiljön:  

 

• Signaler som ledningen skickar 

• Regler 

• Policydokument 

• Målsättningar som finns42 

 

Det är viktigt att ledningen i en organisation skapar en kultur där alla är medvetna om vilka 

värderingar, spelregler och attityder som gäller. God kontrollmiljö är inget som skapas över 

en natt, det är något som utvecklas med tiden. Det är dock viktigt att ha kompetent personal 

och att de, så som hela organisationen, har gemensamma etiska värderingar.43 

Kontrollmiljö är grunden för de övriga komponenterna i COSO-modellen, utan en 

fungerande kontrollmiljö blir det svårt för en organisation att ha en fungerande intern 

kontroll44. För att påverka och utveckla kontrollmiljön är det viktigt att följande fyra 

aspekter beaktas:  

 

• Det sociala systemet (personalens erfarenhet, kompetens, attityd och 

värderingar, organisationsklimatet och styrningen)  

• Det organisatoriska och administrativa systemet (reglementen, 

policydokument, riktlinjer samt ansvars- och befogenhetsfördelning)  

• Det politiska systemet (politisk styrning och hur ledare/chefer agerar) 

• Det tekniska systemet (diverse tekniska hjälpmedel, system, program m.m.)45 

 

                                                 
42 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 31 
43 Ibid.   
44 FAR Förlag, (2006) sid. 11 
45 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 32-33 
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3.3.2 Riskanalys 

Det spelar ingen roll hur stor en organisation är, det kommer alltid att finnas en risk för att 

oönskade situationer kommer att inträffa. Inom riskanalysen handlar intern kontroll om att 

kartlägga och analysera befintliga risker men även att vidta åtgärder för att minimera 

dessa.46 Det tas särkligt hänsyn till risk för oegentligheter och olämpligheter så att ingen 

annan part gynnas på bolagets bekostnad. Men hänsyn tas även vid risken för förlust och 

förskingring av tillgångar.47 Att göra detta är en ständigt pågående process som är viktig för 

att organisationen ska nå sina mål48. Risker kan delas upp i två grupper, externa och 

interna. De externa riskerna omfattar bland annat riskerna som vi får genom en 

omvärldsanalys, finansiella risker, legala risker och IT-baserade risker. De interna riskerna 

är verksamhetsrisk, redovisningsrisk och IT-baserad risk. Det är inget tvivel om att brister i 

den interna kontrollen kan medföra ekonomiska konsekvenser för organisationen. Minskad 

förtroende kan även förekomma för den kommunala verksamheten till exempel genom att 

det saknas fungerande rutiner vid hantering av pengar eller att det finns bristande kontroll 

vid redovisning av resekostnader.49   

3.3.3 Kontrollaktiviteter  

För att inte äventyra ledningens direktiv används kontrollaktiviteter som ett hjälpmedel. 

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera fel.50 

Kontrollaktiviteter kan även handla om att säkerställa beredskap om hur individer ska agera 

på situationer som uppstår till följd av olika händelser. De ska utformas i förhållande till 

den riskbedömning som gjorts och till befintlig kontrollmiljö. Det finns tre huvudmål för 

den interna kontrollen inom kontrollaktiviteter, dessa är:  

 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  

                                                 
46 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 33-34 
47 FAR Förlag, (2006) sid. 11 
48 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 35 
49 Ibid. sid. 46 
50 FAR Förlag, (2006) sid. 13 
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• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer etc.51 

 

Det finns direkta och indirekta kontrollaktiviteter, de direkta riktar sig mot en bestämd rutin 

eller system för att motverka, reducera eller eliminera risken. De indirekta handlar om att 

motverka att risk överhuvudtaget inträffar, detta kan göras genom till exempel 

kompetensutveckling. Syftet med kontrollaktivteter är att de ska ge ytterligare kunskap om 

verksamheten och dess effekter samt de processer som formar den. Kontrollaktiviteter kan 

även delas upp i resultatorienterade och rutinorienterade kontroller. Resultatorienterade 

kontroller skall säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Den 

fokuserar på dess organisation, struktur, kompetens och effektivitet.52 I den rutinorienterade 

kontrollen säkerställs att olika system och rutiner fungerar tillförlitligt och planenligt. Det 

finns främst två punkter den fokuseras på: 

 

• Säkerhet i system och rutiner – det vill säga att organisationen ska ha trygga 

tillgångar och förhindra att förluster uppstår på grund av avsiktliga eller 

oavsiktliga fel. 

• Rättvisande räkenskaper – organisationen ska säkerställa en tillförlitlig 

ekonomisk och finansiell rapportering.53   

3.3.4 Information/Kommunikation 

En förutsättning för att den interna kontrollen ska vara effektiv är att det finns en 

fungerande information och kommunikation mellan de olika organisatoriska nivåerna. Med 

andra ord så gäller det att ha kontroll över processer, aktiviteter och resurser.  Det är viktigt 

att ledningen säkerställer den information som krävs för att styra, följa upp och rapportera 

verksamheten.54 Det är viktigt att personalen inom organisationen enkelt kan komma åt, 

känna till och förstå riktlinjer och policydokument. Detta gör de blanda annat genom bra 

informationssystem och bra intranät.55  Informationsvägarna och kontaktvägarna är både 

                                                 
51 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 47 
52 Ibid. sid. 47-49 
53 Ibid. sid. 55 
54 Ibid. sid. 62-63 
55 FAR Förlag, (2006) sid. 13 
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formella och informella. Det spelar dock inte någon roll om de är formella eller informella, 

för de är mycket viktiga delar i det samlade systemet för styrning och kontroll. 

Offentlighetsprincipen är något som kommuner och landsting måste ta stor hänsyn till i sitt 

arbete. Kraven på information och kommunikation som ställs från invånarna och övriga 

intressenter på kommunen och landstinget är höga. Det är mycket viktigt att kommunen 

och landstinget kan besvara dessa krav.56 

3.3.5 Tillsyn 

Den femte och sista komponenten i COSO-modellen är tillsyn. Det är viktigt att de olika 

kontroller som finns följs upp och övervakas. För att säkerställa att kontrollerna är rätt 

utformade är det viktigt att utvärdera dem och kontrollera att de fungerar som planerat.57 

Den är även en nyckel för att undvika överraskningar och säkerställa viktiga processer. Det 

är viktigt att påpeka att arbetet med tillsyn är ledningens ansvar. Genom ett aktivt arbete av 

tillsyn över processerna för intern kontroll kommer det att bli en kontinuerlig 

kvalitetssäkring av verksamhetens väsentliga rutiner och processer. Det kommer även leda 

till att den systematiska omvärldsbevakningen säkerställs, det vill säga högre förberedande 

på hantering av nya risker. Ledningen kommer också i ett tidigt stadium kunna identifiera 

och prioritera utvecklingsområden i verksamheten tack vare en aktiv omvärldsbevakning 

och tillsyn av kontrollsystemet.58  

 

3.4 Benchmarking  

Benchmarking betyder fixpunkt och norm59. Metoden används av organisationer för att 

jämföra sig med och lära sig av de bästa företagen. De fördelar som skapas med 

benchmarking är att den ger en ökad medvetenhet om kostnader, service med mera.60 

Benchmarking tillämpas som ett verktyg för kontinuerliga kvalitets- och 

verksamhetsförbättringar i organisationer. Metoden skapar hög trovärdighet för de mål som 

                                                 
56 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 62-63 
57 FAR Förlag, (2006) sid. 13 
58 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 63-64 
59 Carlson & Sandberg, (2000) sid. 13 
60 Berggren, (1992) sid. 7-11 
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organisationen formulerar då det finns konkreta exempel på företag som har lyckats med 

detta tidigare. Större del av den offentliga sektorn är inte konkurrensutsatt, det vill säga att 

de lever i något som skulle liknas vid en planekonomi. Därför är det svårt för den att mäta 

sina prestationer i monetära mått. Benchmarking kan vara en lösning på problemet. Om 

fokus ligger på användning av bästa arbetsmetoder kan organisationen försäkra sig om att 

arbetet inte går att genomföra på ett mer effektivt sätt.61       

 

3.5 Kommunens uppbyggnad och ansvarsfördelning   

Kommuner har i stort sätt full frihet att utforma sin näringsverksamhet. Det finns dock 

restriktioner i kommunallagen som kräver att kommunfullmäktige skall tillsätta en 

kommunstyrelse.62 De förtroendevalda i kommunen är enligt kommunallagen ledamöter 

och ersättare till fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och 

revisorersättare63. I kommunallagen saknas en klar definition på begreppet intern kontroll. 

Dock finns det bestämmelser i kommunallagen som behandlar intern kontroll indirekt och 

visar hur rollfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnderna ser 

ut på kommunen.64        

 

                                                 
61 Carlson & Sandberg, (2000) sid. 13 
62 Häggroth & Peterson, (2002) sid. 44 
63 Ibid. sid. 51 
64 SOU 1998:71 sid. 135 
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*Figuren visar kommunens hierarkiska uppbyggnad. KF i figuren är förkortning för kommunfullmäktige65.   
 

3.5.1 Kommunfullmäktige 

Fullmäktiges beslutsområden omfattar beslut där det politiska momentet är avgörande, där 

beslutsrätten inte får delegeras, det vill säga i ärenden som är av större vikt för kommunen. 

Efter beslutsfattandet kan fullmäktige delegera ärenden till nämnderna. Ett exempel på 

sådana äranden är intern kontroll där alla förändringar måste godkännas av 

kommunfullmäktige men som sedan nämnderna har ansvar för att verkställa. 

Kommunfullmäktige har även ansvar för resultatuppföljning och utvärdering inom olika 

verksamhetsområden.66  

 

                                                 
65 Egen figurförteckning  
66 Häggroth & Peterson, (2002) sid. 46-49 
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3.5.2 Kommunstyrelse  

Det är styrelsen uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 

samt ha uppsikt över kommunens och nämnders verksamhet. Styrelsen jobbar med frågor 

som kan inverka på kommunens ekonomiska utveckling och ställning.67 I kommunallagen 

framgår det att styrelsen har det övergripande ansvaret för utformningen av en 

övergripande organisation för intern kontroll68.  De har ansvar för att reglemente, regler, 

policy och anvisningar upprättas. Styrelsen ansvarar för utvärdering av intern kontroll och 

fattar beslut om nödvändiga förbättringar. Styrelsen har även befogenhet att vid behov 

lämna påpekande och anvisningar som rör den interna kontrollen.69  

3.5.3 Nämnder  

Nämnderna skall bedriva en verksamhet i enlighet med de gällande mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt samt besluta i ärenden som de skall ta hand om enligt särskilda 

författningar70. De skall bereda fullmäktiges beslut samt ansvarar för att verkställa dem71. 

Nämnderna har en redovisningsskyldighet till fullmäktigen för de uppdrag som har 

delegerats till dem72. Enligt kommunallagen har nämnderna det yttersta ansvaret för att det 

ska finnas en god intern kontroll och att den följs upp löpande. Nämnderna skall löpande 

eller senast vid upprättandet av årsredovisningen rapportera uppföljningen till 

kommunstyrelsen och kommunalrevisorerna.73  

3.5.4 Förvaltning    

Den kommunala förvaltningen är organiserad efter förvaltningsområde det vill säga att 

varje nämnd har ett eget förvaltningskontor och en förvaltningschef74.  Förvaltningschefen 

har det yttersta ansvaret för upprätthållandet av en god intern kontroll. Förvaltningschefen 

fungerar som en förbindelselänk mellan verksamhet, förvaltningen och nämnden då denne 

                                                 
67 Häggroth & Peterson, (2002) sid. 85 
68 SOU 1998:71 sid. 135 
69 Reglemente för intern kontroll på Växjö och Halmstad kommun   
70 SOU 1998:71 sid. 136 och Häggroth & Peterson, (2002) sid. 48   
71 Häggroth & Peterson, (2002) sid. 48 
72 Ibid. sid. 89 
73 Reglemente för intern kontroll på Växjö och Halmstad kommun   
74 Häggroth & Peterson, (2002) sid. 96 
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har en skyldighet att rapportera till nämnden om den interna kontrollens utformning, hur 

den fungerar samt om förändringar är nödvändiga.75   

3.5.5 Verksamhet  

Verksamhetsansvariga chefer som i detta fall är rektorer, har en skyldighet att följa antagna 

reglementen, regler och anvisningar. De har även en skyldighet att förmedla anvisningarna 

och innebörd till de övriga anställda på skolorna. De skall verka för tillämpning av 

arbetsmetoder som bidrar till god intern kontroll. Vid fel eller brister i den interna 

kontrollen skall rapportering ske omedelbart så att åtgärder kan vidtas omgående.76   

3.5.6 Övriga anställda 

De anställda har ansvaret för att känna till innehållet i reglementen, regler och anvisningar 

för den interna kontrollen samt tillämpa den i sin arbetsutövning. Alla fel eller brister i 

arbetsutövningen måste rapporteras.77  

3.5.7 Intern kontrollplan   

Senast januari varje år skall nämnden antaga ett särskilt plan för granskning av den interna 

kontrollen. Utgångspunken för granskning görs utifrån en väsentlighets- och 

riskbedömningsanalys. I den interna kontrollplanen skall det framgå tydligt vad som ska 

granskas, vilka regler och anvisningar som berörs, vem som är granskningsansvarig samt 

rapportering av granskningen till nämnden.  Planen för intern kontroll skall senast 31 

januari samma år överlämnas till kommunstyrelsen.78 

 

 

                                                 
75 Reglemente för intern kontroll på Växjö och Halmstad kommun   
76 Ibid. 
77 Ibid.  
78 Ibid.  
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4. Empiri  

 
 etta kapitel innehåller en sammanställning av de semistrukturerade intervjuerna 

som vi gjort med Växjö kommuns skol- och barnomsorgsförvaltning och Halmstad 

kommuns barn- och ungdomsförvaltning, samt sekundärdata som vi har fått ta del av 

respektive kommun. Vi har även intervjuat en person på respektive kommun som har varit 

med och utformat reglementet för den interna kontrollen. 

 

4.1 Växjö kommun  

Vi har intervjuat Almedina Karahodic som är ekonomansvarig på skol- och 

barnomsorgsförvaltningen och som sköter den ekonomiska delen i förvaltningens interna 

kontroll. Vi har även intervjuat Kerstin Sundström som är finansansvarig på den centrala 

ekonomienheten och som år 2003 var med vid utformningen av reglementet för den interna 

kontrollen på Växjö kommun.  

   

4.1.1 Definitioner av intern kontroll  

Växjö kommun definierar intern kontroll enligt följande: ”Intern kontroll är en process där 

såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar och 

som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål”:  

 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - innebär att ha kontroll över 

ekonomin, prestationer och kvalitet samt säkerställa att fattade beslut 

verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - 

innebär att kommunstyrelsen, nämnderna och de verksamhetsansvariga skall 

ha tillgång till rättvisande räkenskaper.  

 

D 
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• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer - innefattar all 

lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk som ingångna avtal med 

olika parter. 

 

Karahodics personliga uppfattning om intern kontroll är att säkerställa att man stämmer av 

att reglementet följs. Sundströms uppfattning är att trygga kommunens tillgångar, följa 

lagar, bestämmelser, interna rutiner och regler, minimera risker, säkerställa tillförlitlig 

redovisning samt skydda anställda mot misstankar som inte är berättigade.  

4.1.2 Intern kontroll 

Växjö kommuns syfte med den interna kontrollen är att säkerställa att nämnderna och 

styrelsen upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig 

grad av säkerhet ska säkerställa att målen uppnås, säkra en effektiv förvaltning samt 

undvika allvarliga fel. De intervjuade anser att syftet med intern kontroll hänger ihop med 

definitionen. 

 

Sundström berättar att vid utformning av intern kontroll har kommunen tittat på andra 

kommuner för att se hur de arbetar med intern kontroll för att få tips och idéer, dessutom 

har de anställda fått utbildning inom ämnet intern kontroll. Kommunledningen har kommit 

med förslag vid utformningen men de har även haft regelbundna träffar med 

förvaltningsekonomerna där de har gått igenom förslagen. Förvaltningsekonomerna hade 

även möjlighet att lämna sina synpunkter innan förslaget lämnades till kommunfullmäktige.  

4.1.3 COSO-modellen  

COSO-modellen är inte något som Karahodic känner till. Hon vet inte om de jobbar utifrån 

en modell, då de har sina riktlinjer och regler som de följer. Dessa är framtagna av 

kommunstyrelsen. Sundström som har varit delaktig vid utformningen av intern kontroll 

berättar att COSO-modellen står till grund för deras arbete med den interna kontrollen.  
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4.1.3.1 Kontrollmiljö 

Det finns klara och tydliga mål, policyn och regler inom kommunen som kommunstyrelsen 

har tagit fram. Det är viktigt att alla inom organisationen känner till vilka mål, regler och 

policyn som gäller inom kommunen för att den interna kontrollen ska bli så bra som 

möjligt. Karahodic och Sundström påpekar att policyn och regler med mera finns 

tillgängliga för personalen på kommunens intranät. Sundström talar även om att det finns 

uppsatta mål och visioner i budgeten men många är av dem är av visionär karaktär.  

4.1.3.2 Riskanalys 

För att undvika risker/hot vid hantering av de ekonomiska transaktionerna säger Karahodic 

att det alltid måste finnas två personer som attesterar och en tredje person som utbetalar. 

Sundström poängterar även att all fakturering skannas in hos ett företag i Östersund som 

sedan skickar filerna till kommunen. Vid fakturering krävs det att i de fall, till exempel när 

någon åker på konferens bifogar en deltagarförteckning och program tillsammans med 

fakturan så att det går att kontrollera och stämma av mot fakturan. Dessutom går det att se 

vad det är för företag som skickar fakturan för att säkerhetsställa att det inte är en 

bluffaktura eller att något har köpts som inte får handlas, exempelvis alkohol, enligt 

Karahodic. Hon menar vidare att det är svårt att veta vad som kan missas då alla hot eller 

situationer som man ställs inför inte alltid är kännbara.  

 

En annan risk som finns är att någon hackar in sig på Växjö kommuns datorsystem, dock är 

inte detta något som Karahodic tror kan hända då intresset för kommunens dokument inte 

är så stort från allmänheten. Växjö kommun har en IT-avdelning som jobbar med bland 

annat säkerhetsfrågor. Personalen får ibland meddelande från IT-avdelningen där de 

uppmanas att inte öppna mejl från okända avsändare så att de inte får spam eller virus i 

datorerna. Karahodic är inte säker på om kommunen har högsta beredskap när det gäller 

säkerhet. Dock har hon inte upplevt några problem under den tiden som hon har arbetat på 

kommunen. Växjö kommuns datorsystem kräver inloggning och när användaren inte är 

aktiv loggas denne ut automatiskt. Alla dokument som är sekretessbelagda får inte finnas 

tillgängliga för obehöriga, sådana dokument får inte lämnas framme.  Det är viktigt att 

personalen hanterar uppgifterna enligt sekretesslagen. Karahodic kan inte garantera att 
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detta följs, men personalen går på utbildningar för att få information och kännedom om hur 

de ska agera vid olika situationer så att det inte blir några missförstånd. En extern risk som 

Sundström tar upp är om rutinerna är dåliga kan kommunen uppfattas som slarvig av 

allmänheten, vilket kan leda till att förtroendet för kommunen minskar.  Hon talar även om 

risker som kan uppstå internt så som ekonomiska risker. I förebyggande syfte har 

kommunen flera olika system för hantering av pengar dels av säkerhetsskäl, dels för att de 

anställda inte ska frästas till stöld. I kommunens redovisning utgör lönekostnader en stor 

post därför har de sett till att minska risken vid löneutbetalning. Detta gör de genom att inte 

ange bankkontonummer utan endast namn och personnummer som sedan i en fil skickas till 

banken, som sköter utbetalningen. Genom att titta på andra kommuner kan Växjö kommun 

dra lärdom om effektivare metoder och få upp ögonen för eventuella misstag, för att sedan 

se över sina egna rutiner och kartlägga om risken finns att det kan ske hos dem.  

 

Karahodic säger sig vara trött på att få höra allt negativt som pratas om Växjö kommun, 

dels från hennes egna vänner och dels från Växjö kommuns användare. Ibland får Växjö 

kommun klagomål av folk som är arga och ifrågasätter deras arbete. Karahodic hoppas att 

allmänheten inte har dålig förtroende för kommunen, men hon menar att man vanligtvis 

bara får höra negativ kritik, det är sällan någon kommer och säger något positivt. Därmed 

kan det vara lite svårt att exakt veta ifall allmänheten är nöjd. Skol- och 

barnomsorgsnämnden har en klagomålslåda där allmänheten får uttrycka sig om de har 

frågor eller synpunkter. Detta kan antingen göras via nätet eller i Växjö kommuns 

reception, lådan kontrolleras varje dag. Människor tittar på sin omgivning och bryr sig mer 

om att det som är nära dem skall fungera. Till exempel så bryr man sig om saker som att 

ens mor har fått ett bra boende, att ens barn går på ett bra dagis eller om snöröjning 

fungerar utanför ens eget hus. Skol- och barnomsorgsförvaltningen har årliga 

kvalitetsredovisningar som de skickar ut till alla barn, föräldrar och anställda där de får ge 

sina åsikter om hur de anser att skolan med mera fungerar. Hade till exempel skolan och 

förskolan inte fungerat så hade folk agerat och protesterat. Hade inte förskolorna öppnat 

klockan 7 på morgonen så hade föräldrarna klagat. Karahodic tror att folk är nöjda för 

annars hade de som sagt fått höra ett och annat i till exempel tidningar. 
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4.1.3.3 Kontrollaktiviteter 

Enligt Karahodic är en av de resultatorienterade kontroller som görs på skol- och 

barnomsorgsförvaltningen på Växjö kommun kontroll av att ingångna avtal följs då 

myndigheter och offentliga verksamheter måste följa lagen om offentligupphandling. 

Växjö kommun har bland annat ett avtal med Arla som innebär att de inte får handla av 

andra företag i branschen under avtalsperioden, om inget annat avtalats. Bryter kommunen 

mot avtalet kan det leda till juridiska konsekvenser. De rutinorienterade kontrollerna är 

bland annat attester på betalningarna och momshantering, det vill säga att det är rätt 

procentandel som betalas ut. Den finansiella rapporteringen är tillförlitlig då betalningarna 

alltid kan härledas till fakturorna. Sundström berättar att, för att kommunen ska uppnå en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet jämför den sig med olika kommuners 

verksamheter. Jämförelserna som görs är ekonomiskt relaterade, där bland annat 

kvalitetsnyckeltal jämförs. Kommunen har bland annat gjort en medborgarundersökning 

för att få allmänhetens synpunkter på hur de uppfattar verksamheten så att de kan förbättra 

sin verksamhet.  För att säkerställa att rutiner och system fungerar på ett tillförlitligt sätt 

finns det uppsatta regler på hur återrapportering och uppföljning ska ske. Rapporteringen 

sker till nämnden, om det förekommer avvikelser så skall nämnden rapportera detta vidare 

till kommunstyrelsen. Sundström säger också att intern kontroll används som ett 

kontrollverktyg när det gäller verksamhetsrutiner för att säkerställa att allt fungerar 

tillförlitligt.  

 

De anställda som utför kontrollerna på skol- och barnomsorgsförvaltningen kan på egen 

hand lägga till kontrollrutiner i den interna kontrollplanen om behovet finns. Fel eller 

brister i den interna kontrollen rapporteras till närmsta chef som i sin tur rapporterar till 

nämnden. Vid åtgärdande vid fel eller brister i den interna kontrollen samtalas det med de 

anställda om deras tillvägagångssätt har varit felaktigt. Ibland får personalen utbildning 

beroende på ärendet i frågan, för att de ska få ökade kunskaper och för att kunna 

implementera dem i sitt arbete. Ett stöd som de anställda alltid kan använda sig av i sina 

arbetsutövanden är policydokument som är framtagna av kommunstyrelsen.  
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4.1.3.4 Information/Kommunikation 

Kommunikationen på förvaltningen sker alltid genom närmsta chef.  Ett sätt att få 

kännedom om personen i frågan har fått informationen är genom dennes handlingar.  

Kommunikationen sker skriftligt i form av brev eller mejl men även muntligt enligt de 

intervjuade. Muntlig information betraktas som riskfyllt då risken är stor för att 

missförstånd kan uppstå enligt Karahodic. Vidare säger hon att vid utlämnande av viktig 

information finns det mycket större angelägenhet hos informationsgivaren om att veta att 

informationen har anlänt till mottagaren än till exempel vid den vardagliga 

kommunikationen. Sundström påpekar att mycket av informationsspridningen sker på deras 

ekonomiträffar. Där kan de även kontrollera om informationen har uppfattats korrekt. 

4.1.3.5 Tillsyn 

Karahodic berättar att rutinerna på barn- och omsorgsförvaltningen kontrolleras två gånger 

per år. Kontrollrapporten skickas till närmsta chef som i sin tur skickar den till nämnden. 

Om det hittas brister i den interna kontrollen måste kommunen i framtiden kontrollera 

saken i fråga noggrannare och lämna förslag på förbättringar. I en skriftlig rapport ska det 

framgå vem som ansvarar för förbättringen samt när den ska vara utförd. Sundström 

förklarar att de årligen utvärderar kommunens hela interna kontroll. Det går till så att 

förvaltningarna lämnar rapport till respektive nämnd som sedan skickar den för 

sammanställning till kommunstyrelsen. Hon berättar även att ledningen ser över de olika 

nämnders interna kontroll och jämför dessa för att hitta effektivare metoder för hela 

kommunen.  

 

4.2 Halmstad kommun  

Vi har intervjuat Ulf Andersson som är ekonom och Gunnel Johansson som är 

ekonomisekreterare på barn och ungdomsförvaltningen. Vi har även intervjuat Åke 

Bengtsson som är finansansvarig på den centrala ekonomienheten och som år 2000 var med 

och utformade reglementet för den interna kontrollen på Halmstad kommun.  
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4.2.1 Definitioner av intern kontroll  

Andersson och Johansson på Halmstad kommun definierar intern kontroll som ett 

kontrollverktyg för att inga oegentligheter ska ske samt att resurserna används så optimalt 

som möjligt. Det är även ett medel för att förebygga misstag.  Bengtsson definierar intern 

kontroll som ett säkert sätt att hålla reda på verksamheten och kontrollera så att arbetet 

utförs på ett korrekt sätt.  

4.2.2 Intern kontroll 

Syftet med den interna kontrollen anser de ha mycket med definitionen att göra, kommunen 

vill upptäcka eventuella oegentligheter och konstigheter men även förebygga misstag som 

kan ske, som till exempel bluffakturor. De anser också att syftet är att få alla de anställda 

medvetna om vikten av att följa lagar och reglementen som tagits fram. De anställda ska 

vara väl medvetna om att kontroller utförs så att de är skärpta och utför sina arbetsuppgifter 

korrekt.  

 

Det finns enlig Andersson och Johansson en ledningsgrupp som har utformat riktlinjer för 

den interna kontrollen för hela kommunen. Det är utifrån dessa som barn och 

ungdomsförvaltningen har utarbetat en plan för hur deras interna kontroll mer specifikt ska 

se ut och vad den ska innehålla. Bengtsson som har varit med och utformat den berättar att 

en arbetsgrupp tillsattes för att ta fram reglementet för kommunens interna kontrollplan.  

 

Informationen om den interna kontrollen sprids via mejl men även genom deras intranät där 

de anställda när som helst kan gå in och läsa vad som gäller för den interna kontrollen.  På 

barn och ungdomsförvaltningen har de ekonomiträffar, där de anställda tar upp och 

diskuterar olika saker. En viktig punkt som brukar tas upp är arbetet med den interna 

kontrollen, det tas även upp eventuella oklarheter så att de kan förtydligas för de anställda. 

Något som de är noga med att påpeka på barn och ungdomsförvaltningen är att arbetet med 

den interna kontrollen är viktigt.  
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4.2.3 COSO-modellen  

Andersson och Johansson på barn och ungdomsförvaltningen känner inte till något som 

heter COSO-modellen. De vet inte om de jobbar utifrån någon speciell modell men de 

skulle inte bli förvånade om de gjorde det. De menar att de tar över ett jobb och inte tänker 

om någon speciell modell följs. Bengtsson förklarar att arbetsguppen inspirerades av 

COSO-modellen vid utformningen av reglementet för den interna kontrollen. COSO-

modellen presenterades för arbetsgruppen av kommunens revisorer. Bengtsson menar att de 

arbetade mera självständigt än att de följde COSO-modellen.  

4.2.3.1 Kontrollmiljö 

Andersson och Johansson tycker att de inom kommunen försöker leva upp till etik, normer 

med mera. De anser även att organisationskulturen speglar deras arbete med den interna 

kontrollen inom barn och ungdomsförvaltningen bra. Genom deras aktiva arbete med att 

påpeka vikten av den interna kontrollen har organisationskulturen stärkts samt fått alla 

inom organisationen att dra åt samma håll. Bengtsson förklarar att organisationskulturen 

inom ekonomiavdelningarna främjar arbetet, då han anser att arbetet med den interna 

kontrollen tydligare framgår när det arbetas med ekonomi, än vid övrig verksamhet.  

 

Inom barn och ungdomsförvaltningen finns det enligt Andersson och Johansson klara 

regler och policyn som är framtagna för att arbetet med intern kontroll ska bli bra. 

Samtidigt ska personalen vara medvetna om vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra. 

Policyn och reglerna kan personalen som vi nämnt tidigare gå in och läsa på Halmstad 

kommuns intranät. I kontrollmetodiken finns det tydliga instruktioner på vad människorna 

inom organisationen skall göra vid olika processer. Då kommunen är en stor organisation 

med flera tusen anställda så anser Bengtsson att det är ett måste att ha tydliga regler och 

policyn. Han menar dock att det är svårt att få alla anställda att sträva mot en och samma 

mål då verksamheten är så pass stor och med många olika nivåer. Han menar även att 

kommuner arbetar för att verkställa folkvalda politikers mål, som kan vara många, 

motstridiga och kan ändras efter varje mandat period. 
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4.2.3.2 Riskanalys 

I förebyggande syfte har Halmstad kommun utarbetat ett antal regler för att minimera risker 

som kommunen ställs inför. Ett exempel på detta är att personalen inte får göra 

kontantutlägg, all inköp sker med personliga inköpskort. I förvaltningen finns det cirka 700 

stycken kort ute. Förvaltningen har dessutom tagit bort rekvisitionsblock och handkassor. 

Ingen kontanthantering är tillåten för att minska risken för misstag eller stöld. Det 

personliga inköpskortet som vissa anställda innehar har olika beloppsgränser beroende på 

vilken befattning de har. Inköpskvittona lämnas till assistenten på skolkontoret. Månadsvis 

skickar skolkontoret en faktura till ekonomiavdelningen med specifikation avseende inköp 

för varje inköpskort. Därefter kan ekonomiavdelningen kontrollera vilka inköp som har 

gjorts samt att beloppen stämmer överens med kvittona som lämnats in. Samma kontroll 

gäller vid representation, där personen även måste ange syftet. Det finns speciella 

blanketter som fylls i av representanten. Om personen inte har angett syfte eller om bifogat 

kvitto saknas, görs en notering som sedan redovisas för revisorerna och barn- och 

ungdomsförvaltningen.  

 

De externa risker som förvaltningen har upplevt är så kallade bluffakturor och bindande 

avtal med oseriösa leverantörer. Efter dessa händelser har kommunen vidtagit åtgärder och 

har nu en större kontroll på fakturor och leverantörer. Detta har även uppmärksammats av 

statskontoret som har börjat med att lämna ut listor på oseriösa företag. Nystartande av 

friskola och om många invånare helt plötsligt flyttar från Halmstad skulle leda till att 

kommunen får ett överflöde av till exempel lärare. Detta är externa risker enligt Bengtsson. 

En motsatt effekt fås om Halmstad kommun helt plötsligt får många invånare. Detta skulle 

leda till brist på personal och skolplatser. För att förebygga brist eller överflöde av personal 

har kommunen givit ett antal personer i uppgift att ta fram prognoser och analyser för 

nuvarande och framtida utveckling. En intern risk kan vara att obehörig personal får 

tillgång till datasystemet. För att minimera denna risk har förvaltningen olika grad av 

behörighet, det finns till exempel bara ett fåtal personer som kan ge behörighet till anställda 

för att kunna göra utbetalningar. Datorsystemet kräver dessutom lösenord och en 

automatisk utloggning sker efter 15 minuters inaktivitet. Risken för intrång är väldigt liten 
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enligt Andersson och Johansson. Varje månad utför ekonomicheferna budgetuppföljningar 

så att de har kontroll på om något skulle börja avvika. Risk för att redovisningen inte är 

korrekt har ökat då en ny metod har börjat tillämpas, det är inte längre ekonomiexperterna 

som bokför, ansvaret ligger numera hos rektorerna. Rektorernas uppfattning om detta 

skiljer sig, vissa tycker att det är intressant och andra är mindre nöjda då det medför extra 

arbete. För att öka säkerheten kring attestering på skolorna har ändringar gjorts till att 

rektorn alltid ska vara den som slutligen attesterar. Attesteringen går till så att fakturorna 

skannas in, sedan ska den attesteras av två olika personer innan den utbetalas.   

 

Andersson och Johansson tror att förtroendet för förvaltningen är stort, eller i alla fall inte 

sämre än i någon annan organisation. Hallandsposten, som är lokaltidningen, har ständigt 

ögonen på dem och skriver direkt om något skulle brista eller fel uppstå. Det finns bra 

bemötande från till exempel fristående skolor och självklart förekommer det dålig kritik 

ibland. Det kan vara så att lite av den gamla kommunala bilden lever kvar, men 

allmänhetens uppfattning blir bättre för varje år. På Halmstad kommun finns det en 

klagomålslåda där allmänheten får möjligheten att uttrycka sig. Där kan de till exempel ta 

upp ifall de har blivit dåligt bemötta eller något annat de vill anmärka. 

4.2.3.3 Kontrollaktiviteter 

De rutinorienterade kontroller som görs på barn- och ungdomsförvaltningen på Halmstad 

kommun omfattar bland annat inköpskort, representation, annons och momsredovisning. 

En del av de rutinorienterade kontrollerna som inköpskort och annons kontrolleras 

månadsvis medan kontroller som momsredovisning görs det stickprover på. Vid de 

resultatorienterade kontrollerna kontrolleras oegentligheter för att den finansiella 

rapporteringen ska vara så korrekt som möjligt.  Bengtsson förklarar att det är viktigt att 

resurserna fördelas effektivt mellan olika verksamhetsområden för att de ska uppnå en så 

kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Jämförelser med andra kommuner och andra 

verksamheter inom kommunen görs kontinuerligt inom Halmstad kommun. Detta är viktigt 

för att uppnå kostnadseffektivitet och få lärdom. Inom varje verksamhetsområde finns det 

olika arbetsmetoder som säkerställer att rutiner och system fungerar tillförlitligt.  
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Barn- och ungdomsförvaltningen ser över den interna kontrollen årligen och får gensvar 

från kommunstyrelsen uppifrån. Beroende på vilket gensvar förvaltningen erhåller görs 

ändringar i den interna kontrollen. Ibland läggs nya kontrollrutiner till eller tas bort 

beroende på situationen. Förvaltningen upplever att de har ganska bra rutiner för 

närvarande och ser inte några problem med implementeringen av nya rutiner, om behovet 

skulle finnas. Enbart de kontrollrutiner som är beslutade av nämnden redovisas i 

årsredovisningen, utförs ytterligare kontroller ses de inte tillhöra den interna kontrollplanen 

utan antages som en vanlig rutinkontroll. 

4.2.3.4 Information/Kommunikation 

Kommunikation förekommer i alla former både muntligt och skriftligt. Kommunens 

intranät är en viktig informationskanal där de anställda kan hämta mycket information, 

något som samtliga intervjuade håller med om. På förvaltningen utförs inga kontroller för 

att se om informationen har kommit fram till personalen.  Personalen ska på eget initiativ ta 

upp saker som är oklara vid möten eller höra av sig via telefon. Andersson berättar även att 

han har ansvaret att återrapportera till nämnden. För att undvika att felaktig rapport lämnas 

till nämnden tar han kontakt med berörd personal om lämnade uppgifter är oklara eller 

luddiga. För att säkerställa att rätt information från centrala ekonomienheten kommer fram 

diskuteras detta i vecko- eller månadsvisa möten om behovet finns, enligt Bengtsson.  

4.2.3.5 Tillsyn 

Utvärdering av den interna kontrollen har varje nämnd ansvaret för, detta görs årligen 

enligt samtliga intervjuade. Nämnderna har i uppgift att se över de olika 

kontrollaktiviteterna på respektive förvaltning. Fel eller brister har de ansvaret för att 

åtgärda enligt Andersson och Johansson.  Den centrala ledningens ansvar är att säkerställa 

att respektive nämnd arbetar på ett strukturerat sätt samt att samtliga nämnder har en intern 

kontrollplan som de arbetar efter. De ska även se till att en årlig utvärdering utförs av 

nämnderna enligt Bengtsson. 
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5. Analys  
 

 detta kapitel ställer vi teorin och empirin mot varandra för att kunna se om empirin 

stödjer det teoretiska underlaget. Jämförelsen kommer att ske mellan kommunerna och 

teorin. Detta för att läsaren lättare ska få en överblick om hur det ligger till på respektive 

kommun.  

 
 

5.1 Definitioner av intern kontroll  

Intern kontroll definieras på olika sätt av COSO och FAR79. I COSO:s definition av intern 

kontroll betonas att modellen även passar till offentlig verksamhet genom att den politiska 

ledningen och övrig personal samverkar. Växjö kommun definierar intern kontroll i sitt 

reglemente exakt likadant som COSO. Halmstad kommun har ingen klar definition av 

intern kontroll, dock har personalen på båda kommunerna bra insikt i vad den interna 

kontrollen är och de verkar förstå den bra.  Det går inte att kräva att personalen skall kunna 

definitionen utantill, det viktiga är att de förstår innebörden och vikten av intern kontroll.  

 

5.2 Intern kontroll 

Under de senaste åren har den offentliga sektorn genomgått betydande förändringar där 

bland annat styrsystemet har övergått till angivande av mål och ekonomiska ramar vilka har 

lett till att nya krav ställs på myndigheternas kontroll av verksamheten80. Kommunerna 

tvingas att anpassa sin verksamhet efter de förändringar som sker i samhället bland annat 

genom att intern kontroll blev en dokumenterad process. Intern kontroll är en process som 

är utformad för att organisationer ska uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet samt 

efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer81. Växjö kommun har i sitt 

                                                 
79 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 19 
80 SOU 1998:71 sid. 134 
81 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 19 och FAR Förlag, (2006), sid.8 
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reglemente anpassat dessa mål efter sin verksamhet för att de sedan med rimlig grad av 

säkerhet skall kunna uppnås. Intern kontroll upprättar tre viktiga funktioner: förebyggande 

kontroller, upptäckande kontroller och korrigerande kontroller82. Förebyggande kontroller 

som finns på Växjö och Halmstad kommun är bland annat utbildning av personal samt att 

de anställda har olika behörigheter. Upptäckande kontroller görs på båda kommunerna. 

Intern kontrollplan är ett bra sätt att upptäcka fel eller brister i rutinerna. Korrigerande 

kontroller, exempel på detta är kommunernas årliga utvärdering av den interna kontrollen. 

Det är nämnderna som har ansvaret att fel eller brister rättas till. Enligt teorin ska intern 

kontroll vara en fråga i hög grad för ledningen83. Den empiriska undersökningen samt 

rådande lagstiftning visar att verkligheten skiljer sig delvis från teorin då det yttersta 

ansvaret ligger på nämnderna och förvaltningarna och inte hos ledningen, det vill säga 

kommunstyrelsen. I praktiken är kommunstyrelsens ansvar enbart att se till att nämnderna 

följer en intern kontrollplan. Anledningen till att teori skiljer sig från lagstiftningen kan 

bero på att inom kommuner decentraliseras ansvaret angående intern kontroll till 

nämnderna. Därmed blir verkligheten annorlunda. Alla organisationer och företag behöver 

en god intern kontroll för att göra hela verksamheten effektivare84. Detta märks på båda 

kommunerna som tydligt påpekar betydelsen av arbetet med intern kontroll för 

verksamheten, dock har Halmstad betonat detta extra under intervjun. Båda kommunerna 

jämför sina verksamheter med andra verksamheter inom kommunen samt med andra 

kommuner för att göra den interna kontrollen bättre och på så sätt göra verksamheten 

effektivare.  

 

5.3 COSO-modellen  

Vid utformningen av intern kontroll har båda kommunerna tillsatt en grupp som hade 

ansvaret för arbetet. Tillvägagångssättet vid utformningen skiljer sig mellan kommunerna. 

Växjö kommun valde att utbilda utformningsgruppen inom ämnet intern kontroll, för att 

sedan göra arbetet på egen hand. Halmstad valde däremot att ta hjälp av kommunens 

                                                 
82 Romney & Steinbart, (2006) sid. 192 
83 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 15-17maria_joseb@hotmail.com 
84 FAR Förlag, (2006), sid.7  
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revisorer. Vid utformningen har kommunerna kommit i kontakt med COSO-modellen på 

olika sätt. Växjö kommun kom i kontakt med modellen via utbildningen och på Halmstad 

kommun via revisorerna. Båda kommunerna har använt COSO-modellen som grund för sin 

interna kontroll, dock skiljer sig den interna kontrollen åt mellan kommunerna.  COSO-

modellen är en generell modell inom arbetet med intern kontroll och används av både 

privat och offentlig verksamhet85. Vilket innebär att den är allmän och därmed kan 

resultatet skilja sig åt beroende på hur mycket tyngdpunkt som läggs på de fem olika 

komponenter samt vilket tillvägagångssätt som använts vid utformningen. Som vi tidigare 

nämnt har revisorerna på Halmstad kommun deltagit i utformningen. Det innebär att de 

direkt har tillfört kunskapen om COSO-modellen till arbetet medan i Växjö kommun har 

utformningsgruppen tillfört sina personliga kunskaper baserade på utbildningen. I COSO-

modellen presenteras inte vilka hot, risker med mera som organisationer ställs inför. I 

modellen framgår det inte heller hur stor tyngdpunkt som skall läggas på de olika 

komponenterna. Hela utformningsarbetet bygger på personens subjektiva uppfattning om 

vad som är viktigt för dess verksamhet. I och med detta kan kommunernas form på den 

interna kontrollen bli olika trots att båda grundar arbetet på COSO-modellen. Varje nämnd 

har sedan ansvaret att utarbeta en intern kontrollplan utifrån det reglemente och riktlinjer 

som utformningsgruppen har tagit fram. Företagen måste koppla sin interna kontroll till de 

risker som kan påverka att målen inte uppnås86. I den interna kontrollplanen ska det tydligt 

framgå vad som ska granskas, vilka regler och anvisningar som berörs, vem som är 

granskningsansvarig samt rapportering av granskningen till nämnden87. Den interna 

kontrollplanen på båda kommunerna är väldetaljerad, där det tydligt framgår vilka rutiner 

som ska kontrolleras och hur det ska göras, kontrollens frekvens, risk- och 

väsentlighetsbedömning, vem som är kontrollansvarig samt vem rapporteringen skall ske 

till. Halmstad kommun har dessutom viken metod som skall tillämpas medan Växjö tar upp 

vilka regler och anvisningar som berör rutinen i frågan. 

 

                                                 
85 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 27 
86 FAR Förlag, (2006) sid. 7 
87 Reglemente för intern kontroll på Växjö och Halmstad kommun   
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Det är bara de som har varit med och utformat reglementet för den interna kontrollen som 

känner till modellen, de anställda på lägre nivåer som dagligen arbetar med intern kontroll 

har inga kunskaper om det är någon modell de arbetar utifrån. Detta är inte så konstigt, då 

de har fått ett reglemente att arbeta utifrån och lägger då inte någon vikt på om det är någon 

modell eller inte. Det är viktigt att de förstår innebörden av intern kontroll och tillämpar 

korrekta arbetsmetoder. Personalens personliga uppfattning om intern kontroll är identisk 

med några av de 5 punkterna som kännetecknar god kontroll88. Detta visar att de inte vet att 

någon modell följs men att de ändå förstår syftet och vikten av god intern kontroll.   

5.3.1 Kontrollmiljö 

Det är viktigt att ledningen skapar en kultur där personalen är medveten om vilka 

spelregler, attityder och värderingar som gäller. Det är även viktigt att personalen är 

kompetent och att hela organisationen har samma etiska värderingar för att det ska skapas 

en god kontrollmiljö.89 Andersson och Johansson på Halmstad kommun upplever att 

organisationskulturen speglar deras arbete med intern kontroll. Detta har kommunen 

uppnått genom att påpeka vikten av arbetet med den interna kontrollen. Bengtsson anser att 

det speglas mer på ekonomiavdelningarna än i den övriga verksamheten. Bengtsson 

påpekar att intern kontroll är ett ämne som faller främst inom ekonomi. Det är vanligare att 

personalen som inte är ekonomer inte förstår vikten av att de olika rutinerna följs, då vissa 

rutiner kan upplevas som onödiga och tidskrävande. Skulle de vara medvetna om risken 

bakom rutinen skulle de ha lättare att ta till sig den. Halmstad kommun upplever att de har 

lyckats skapa en god kontrollmiljö och därmed en bra grund för arbetet med intern kontroll. 

Växjö kommun hade inget svar på hur organisationskulturen påverkar arbetet med intern 

kontroll. Det innebär att kommunens ledningsnivå inte har full förståelse för hur, och om, 

kulturen påverkar arbetet med intern kontroll inom organisationen.  

 

Regler, policydokument, mål och tekniska hjälpmedel är några andra saker som påverkar 

och utvecklar hur människor i en organisation samverkar90. Båda kommunerna har 

                                                 
88 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 15-17 
89 FAR Förlag, (2006) sid. 11 
90 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 32-33 
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välutformade regler, mål och policyn. Dessa är lättillgängliga för personalen genom att de 

finns på kommunernas intranät. Det är viktigt att de är tydliga och att alla känner till och 

jobbar utifrån dem enligt samtliga intervjuade. Det är speciellt viktigt för stora 

organisationer så som Växjö och Halmstad kommun är. Känner inte alla till vad som gäller 

i arbetet kan det lätt uppstå missförstånd och dubbelarbete, detta leder till ineffektivitet. 

Sundström menar dock att många av målen är av visionär karaktär. Det är svårt att jobba 

mot visionära mål, då de är kontinuerliga och omöjliga att uppnå fullt ut. Ett sådant mål är 

att alla barn inom kommunen skall ha tillgång till en bra skola. En annan svårighet med 

kommuners målsättningar som Bengtsson påpekar är att kommuner arbetar för att 

verkställa folkvalda politikers mål som kan vara många, motstridiga och kan ändras efter 

varje mandatperiod.   

5.3.2 Riskanalys 

Det kommer alltid att finnas risk för att oönskade situationer inträffar, därför är det viktigt 

att kartlägga och analysera befintliga risker samt vidta åtgärder för att förebygga dessa91. 

Båda kommunerna har vidtagit åtgärder för att minimera riskerna som de kan utsättas för. 

Kommunerna arbetar med att kartlägga och analyser befintliga risker utifrån en risk- och 

väsentlighetsanalys. Detta kan utläsas i deras interna kontrollplan. I den interna 

kontrollplanen bedömer kommunerna risken för de olika rutinerna. På Halmstad kommun 

uppfattas rutinerna; attester och kontroll av barnomsorgsuppgifter, som sannolika risker 

som ger mycket allvariga konsekvenser. På Växjö kommun prioriteras däremot 

leverantörsfakturor och registerkontroll då dessa uppfattas som mest riskfyllda med 

allvarlig konsekvens. Kontroll av barnomsorgsuppgifter som Halmstad ser som en sannolik 

risk med allvarliga konsekvenser ser Växjö inte som en lika stor risk eller stor sannolikhet 

att det inträffar.    

 

Kommunerna arbetar aktivt med att förebygga risker, exempel på detta är att de använder 

sig av benchmarking. Benchmarking används av organisationer för att jämföra sig med och 

lära sig av de bästa92. Detta är ett sätt att kartlägga, analysera och förebygga risker då 

                                                 
91 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 33-34 
92 Berggren, (1992) sid. 7-11 
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liknande verksamheter oftast är utsatta för samma risker. Risker kan delas upp i två 

kategorier, externa och interna93. Som vi kan se i empirin har båda kommunerna externa 

och interna risker. Kommunerna fokuserar mycket på ekonomiska risker när det gäller 

interna risker. Brister i den interna kontrollen kan medföra ekonomiska konsekvenser för 

organisationen94. Det är därmed inte så konstigt att de fokuserar på just dessa då de 

förvaltar allmänhetens skattepengar. Vi som skattebetalare förväntar oss att våra pengar 

används på ett korrekt sätt som är effektivt och ändamålsenligt, det vill säga att man får 

valuta för sina pengar. Skandaler inom kommuner berör samtliga invånare, inte enbart en 

grupp människor i samhället. Om det skulle saknas fungerande rutiner kan detta leda till att 

förtroendet för kommunerna minskar95. Därmed är det viktigt för kommunerna att se till att 

det inte uppstår några oegentligheter då konsekvenserna är stora. Detta betonar även 

Sundström som menar att kommunen uppfattas som slarvig av allmänheten om rutinerna är 

dåliga. Något som hade fått oss invånare att tappa förtroendet för kommunen, därför är det 

viktigt att kommunerna jobbar för att ha tillförlitliga rutiner. Bengtsson påpekar vikten av 

att det inte får uppstå brist på skolplatser och lärare, en situation som skulle vara 

oacceptabel från medborgarnas håll. IT risker som både är externa och interna är 

kommunerna medvetna om att de kan förekomma. De anställda lägger inte så stor vikt på 

det då det ligger utanför deras kompetensområde. Detta beror på att kommunerna har en 

speciell IT-avdelning som sköter sådana uppgifter, de anställda får instruktioner om hur de 

ska arbeta vid datorerna och tänker inte så mycket mer på det.  

 

Båda kommunerna tror att förtroendet från allmänheten är bra, men de anser att det är svårt 

att veta vad medborgarna exakt tycker då de oftast bara får höra de negativa åsikterna. Det 

är inte ofta de får höra de positiva. Så fort något negativt sker får allmänheten direkt läsa 

och höra detta, då medierna har ett öga på kommunerna och mer än gärna tar upp om något 

är fel. Invånarna har rätt att veta vad som händer i deras kommun. På både Växjö och 

Halmstad kommun finns det klagomålslåda där allmänheten har möjlighet att lämna åsikter 

om kommunen. Det görs dessutom kvalitetsredovisningar i båda förvaltningarna för att få 

                                                 
93 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 46 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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föräldrarnas och barnens åsikter om skolan. Dessa metoder tillämpar förvaltningarna för att 

få kunskap om allmänhetens uppfattning om verksamheten. Med hjälp av 

kvalitetsredovisning kan de se över sina brister och arbeta för att förbättra dem och på så 

sätt behålla allmänhetens förtroende.  

5.3.3 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de åtgärder som kommunen har för att förebygga, upptäcka och 

korrigera fel. De används som hjälpmedel så att ledningens direktiv följs.96 I studien 

framgår det att kommunerna tydligt arbetar med detta. De har tydliga regler, riktlinjer med 

mera som kommunstyrelsen utformat och som skall följas av de anställda. 

Kontrollaktiviteter kan delas upp i resultatorienterade och rutinorienterade vars syfte är att 

ge ytterligare kunskap om verksamheten. Resultatorienterade kontroller skall säkerställa en 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.97 För att Växjö och Halmstad kommun 

skall kunna uppnå detta använder de sig av benchmarking, som vi tidigare talat om, är detta 

ett sätt att lära sig av andra och på så sätt uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 

verksamhet. Bengtsson förklarar även att det är viktigt att resurserna fördelas effektivt 

mellan verksamheterna för att göra dem effektiva. Det går inte att fördela pengarna 

likvärdigt då olika verksamheter är i behov av olika mycket resurser. I den rutinorienterade 

kontrollen ska det säkerställas att olika system, rutiner och finansiell rapportering fungerar 

tillförlitligt98. När det gäller de rutinorienterade kontrollerna är båda kommunerna noga 

med att kontrollera att rätt momsbelopp utbetalas. För att förebygga, upptäcka och 

korrigera fel kontrollerar båda kommunerna emellanåt de rutinorienterade kontrollerna.  

Kommunerna påpekar att det finns arbetsmetoder och regler för att säkerställa att rutiner 

och system fungerar tillförlitligt och samtidigt göra att den finansiella rapporteringen blir 

korrekt. När det finns klara regler och rutiner för hur arbetet ska utföras uppstår det ingen 

osäkerhet. Arbetsuppgifterna är även väldefinierade så att varje anställd vet vad som krävs 

av denne och hur denne skall redovisa de finansiella siffrorna som arbetsuppgiften kräver.  

 

                                                 
96 FAR Förlag, (2006) sid. 13 och Romney & Steinbart, (2006) sid. 192 
97 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 48 
98 Ibid. sid. 55 
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Den interna kontrollen kan delas upp i redovisningskontroller och administrativa kontroller.  

Redovisningskontroller skall trygga tillgångar och förhindra förluster på grund av 

avsiktliga eller oavsiktliga fel. Detta kan åstadkommas genom att inga transaktioner 

handläggs av en och samma person från början till slut.99 Båda kommunerna hanterar 

fakturor genom att de skannas in och sedan attesteras av minst två personer. Genom att 

arbeta på detta sätt ser kommunerna till att risken för eventuella misstag minskas avsevärt. 

De administrativa kontrollerna skall säkerställa att lagar, bestämmelser och 

överenskommelser efterlevs100. Kommunerna är noggranna med sina val av leverantörer 

genom att kontrollera att dessa är seriösa, annars finns det risk att avtal ingås med oseriösa 

företag, något som Halmstad kommun tidigare stött på. De kontrollerar även att anställda 

följer lagen om offentligupphandling. Anställda skall följa lagen om offentligupphandling 

annars kan det leda till juridiska konsekvenser.  

 

De kontrollaktiviteter som kommuner har finns samlade i deras interna kontrollplan. Det 

förekommer både likheter och skillnader mellan kommunernas interna kontrollplan. 

Kontrollrutiner så som representation, fakturor, förskoleavgifter med flera är vanliga 

rutiner som båda kommunerna har. Både Växjö och Halmstad kommun tar upp vikten av 

att kontrollera att rätt momsbelopp betalas ut. Löner utgör en stor kostnadspost på 

kommuner. Växjö lägger därför stor vikt på att minimera risker vid utbetalning och de är 

noga med att kontrollera detta. Halmstad kommun har däremot inte tagit upp 

löneutbetalning som en risk för verksamheten. Den finns inte heller med i deras interna 

kontrollplan som en kontrollaktivitet. Detta visar att Halmstad kommun inte uppfattar 

hantering av löneutbetalning som någon större risk. Halmstad kommun till skillnad från 

Växjö upplever kontanthantering som en stor risk och har därmed infört inköpskort för att 

eliminera all kontanthantering. De har även infört en kontrollrutin för att säkerställa att 

angivna regler följs. Övriga avvikelser som förekommer i kommunernas interna 

kontrollplan är verksamhetsanpassade. För att kontrollplanen ska fungera tillfredställande 

krävs det att personalen på nämnderna och förvaltningarna har kunskap om intern 

                                                 
99 SOU 1998:71 sid. 134-135 
100 Ibid. 
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kontroll101. Studien visar att de intervjuade har kunskap om intern kontroll dock har de på 

Halmstad kommun arbetat med intern kontroll längre än de på Växjö kommun och har 

därmed större underlag och erfarenhet. Det är viktigt att den interna kontrollen uppfattas 

som en integrerad del av verksamhets- och ekonomiprocesserna, dock kan det ibland vara 

nödvändigt med en komplettering av specifika och fristående internkontrollaktiviteter102. 

Något vi kan se på båda kommunerna då de kompletterar riktlinjerna genom att anpassa 

dem till respektive verksamhetsområde inom förvaltningen. På Växjö kommun kan de 

ansvariga själva lägga till kontrollrutiner i den interna kontrollplanen om behovet finns. 

Attester är ett exempel på detta. På Halmstad kommun erhålls en färdigställd intern 

kontrollplan med samtliga kontrollrutiner som de ansvariga ska följa. Utförs ytterligare 

kontroller ses det inte tillhöra den interna kontrollplanen utan ses som en vanlig 

rutinkontroll. Här skiljer sig kommunerna åt genom att olika tillvägagångssätt tillämpas.  

5.3.4 Information/Kommunikation 

För att den interna kontrollen ska vara effektiv är en fungerande information och 

kommunikation mellan de olika organisatoriska nivåerna ett måste103. Kommunikation på 

kommunerna förekommer i skriftlig och muntlig form. Det finns även olika träffar och 

möten på kommunerna där möjlighet ges att sprida och kontrollera informationen, detta 

gäller främst på ledningsnivån. På Växjö kommuns skol- och barnomsorgsförvaltning görs 

inga kontroller på att den dagliga kommunikationen har kommit fram men är det 

information av större betydelse finns det större angelägenhet hos sändaren att veta att 

informationen har kommit fram.  På Halmstad kommuns barn och ungdomsförvaltning 

görs inte några kontroller att informationen kommit fram till mottagaren, de förlitar sig på 

att informationen mottagits korrekt. Kommunerna är stora organisationer och risken för att 

viktig information kommer bort finns. I båda kommunernas interna kontrollplan saknas en 

rutinkontroll för utvärdering av information och kommunikation på förvaltningsnivå, för att 

säkerställa att dessa fungerar.     

 

                                                 
101 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 15-17 
102 Ibid. 
103 Ibid. sid. 62-63 
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Det är viktigt att personalen inom organisationen enkelt kan komma åt, känna till och förstå 

riktlinjer och policydokument. Kommunerna lyckas med detta bland annat genom ett bra 

informationssystem och ett bra intranät.104 På båda kommunerna finns ett intranät där de 

anställda enkelt kan komma åt olika policyn, regler med mera som har utformats av 

kommunstyrelsen. På intranätet är all information samlad på ett och samma ställe och är 

lättillgänglig för personalen.  

5.3.5 Tillsyn 

Det är viktigt att de olika kontroller som finns följs upp och övervakas. För att säkerställa 

att kontrollerna är rätt utformade är det viktigt att utvärdera dem och kontrollera att de 

fungerar som det är planerat.105 Båda kommunerna utvärderar den interna kontrollen en 

gång per år. De flesta rutinkontroller på Halmstad kommun sker löpande eller månadsvis 

medan på Växjö kommun sker de flesta rutinkontroller två gånger per år. Halmstad 

kommuns barn- och ungdomsförvaltnings kontroll av rutinerna är mer frekvent än Växjös 

vilket innebär att de har större underlag vid den årliga utvärderingen av den interna 

kontrollen.    

 

Arbetet med tillsyn är ledningens ansvar. Genom ett aktivt arbete av tillsyn över 

processerna för intern kontroll kommer det att bli en kontinuerlig kvalitetssäkring av 

verksamhetens väsentliga rutiner och processer.106 Ledningen på båda kommunerna får 

årligen en sammanställning av nämnderna. De har det övergripande ansvaret och ska 

sammanställa en utvärdering av den interna kontrollen på hela kommunen. Genom att 

ledningen ser över hela den interna kontrollen kan de lättare upptäcka fel eller brister då de 

inte dagligen arbetar med den. Ledningen kan se hur de olika nämnderna har arbetat med 

den interna kontrollen och på så sätt kan de jämföra och hitta effektivare metoder som gör 

hela kommunen bättre i arbetet med den interna kontrollen, något som även Sundström 

påpekar.  

 

                                                 
104 FAR Förlag, (2006) sid. 13 
105 Ibid.  
106 Haglund & Sturesson & Svensson, (2005) sid. 63-64 
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6. Slutsats  
 

 detta kapitel redogör vi för det resultat som vi har kommit fram till i vår studie. Här 

besvaras problemformulering och syftet med studien.  

 
 
 
• Båda kommunerna har använt COSO-modellen som grund vid utformningen av 

kommunens reglemente för intern kontroll. Personalen på förvaltningarna är dock 

inte medvetna om att någon modell följs, men de förstår innebörden av intern 

kontroll.  

 

• Studien visar att kommuner som bedriver likartad verksamhet använder COSO-

modellen som grund för sin interna kontroll. Dock kan den skilja sig åt då modellen 

är så pass generell och kommunerna lägger olika mycket tyngdpunk på de fem olika 

komponenterna.  

 

• Både Halmstad och Växjö kommun arbetar med förebyggande kontroller i form av 

bland annat utbildning av personal, upptäckande kontroller som är den interna 

kontrollplanens syfte och korrigerande kontroller ansvarar nämnderna för efter att 

fel och brister upptäckts i den årliga utvärderingen av intern kontroll.  

 

• Enligt teorin ska intern kontroll vara en fråga i hög grad för ledningen. Den 

empiriska undersökningen samt rådande lagstiftning visar att verkligheten skiljer 

sig delvis från teorin då det yttersta ansvaret ligger på nämnderna och 

förvaltningarna och inte hos ledningen. I praktiken är ledningens ansvar enbart att 

se till att nämnderna följer en intern kontrollplan.  

 

• Kommunerna använder sig av benchmarking dels för att lära sig av varandra, dels 

för att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.  

 

I 
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• Vid förmedling av regler, mål och policyn använder sig kommunerna främst av sitt 

intranät som är en stor kommunikationskanal på kommunerna. 

 

• Båda kommunerna arbetar med att kartlägga och analysera befintliga risker samt 

vidta åtgärder för att förebygga dessa. Exempel på detta är den interna 

kontrollplanen och de olika kontrollaktiviteter som kommunerna har.  

 

• Den interna kontrollplanen på båda kommunerna är väldetaljerad, där det tydligt 

framgår vilka rutiner som ska kontrolleras och hur det ska göras, kontrollens 

frekvens, risk- och väsentlighetsbedömning, vem som är kontrollansvarig samt vem 

rapporteringen skall ske till. Halmstad kommun har dessutom med vilken metod 

som skall tillämpas medan Växjö tar upp vilka regler och anvisningar som berör 

rutinen i frågan. 

 

• Studien visar att kommunernas interna kontrollplan skiljer sig delvis åt, dels 

beroende på vilka rutiner som kommunen uppfattar som riskfyllda, dels 

sannolikheten att riskerna inträffar. Vilka konsekvenser som bristande rutiner leder 

till kan uppfattas olika av kommunerna. Kommunernas skiljda uppfattning syns 

framförallt i att löneutbetalningar endast uppfattas som en risk av Växjö kommun, 

men även att kontroll av barnomsorgsavgiften uppfattas olika riskfylld. 

 

• Kommuner lägger stor fokus på de ekonomiska riskerna eftersom de förvaltar 

allmänhetens skattepengar. Kommunerna säkerställer att rutinerna vid hantering av 

pengar fungerar tillförlitligt. Saknas det fungerande rutiner kan det leda till att 

förtroendet för kommunen minskar. 

 

• De flesta rutinkontroller på Halmstad kommun sker löpande eller månadsvis medan 

på Växjö kommun sker de flesta rutinkontroller två gånger per år. Halmstad 

kommuns barn- och ungdomsförvaltnings kontroll av rutinerna är mer frekvent än 
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Växjös vilket innebär att de har större underlag vid den årliga utvärderingen av den 

interna kontrollen.    

 

• I dagsläget kan vi säga att båda kommunerna följer COSO-modellen till stor del. I 

frågan om kontrollmiljön har kommunerna regler, policydokument och 

målsättningar som påverkar hur personalen samverkar. Hur kulturen speglar arbetet 

med intern kontroll är dock lite svårare att uttala sig om. Intern kontroll är relativt 

nytt på Växjö Kommun vilket innebär att den inte har hunnit sätta sina spår i 

organisationskulturen än. Halmstad kommun som har arbetat med intern kontroll en 

längre tid menar att organisationskulturen speglar deras arbete med den interna 

kontrollen. Riskanalys är en komponent som kommunerna lägger stor tyngdpunkt 

vid för att minimera riskerna för att oegentligheter och olämpligheter uppstår. 

Kommunernas risker bedöms utifrån en risk- och väsentlighets analys. 

Kontrollaktiviteter är den komponenten som kommunerna arbetar mest aktivt med i 

nuläget, både när det gäller resultat och rutinorienterade kontroller. Årligen erhåller 

förvaltningarna interna kontrollplaner över vilka rutinkontroller som ska utvärderas. 

Information/kommunikation är den komponenten som kommunerna lägger minst 

vikt vid arbetet med intern kontroll. I dagsläget utvärderar ingen av kommunerna 

om det finns en fungerande information och kommunikation. Tillsyn är den femte 

komponenten i COSO-modellen, en komponent som båda kommunerna följer. I 

kommunallagen framgår det att kommunerna ska utvärdera den interna kontrollen. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning  

Intern kontroll som dokumenterad process är relativt nytt i kommunerna, det har inte 

forskats mycket om detta innan. I vår studie har vi kartlagt hur två medelstora kommuner 

arbetar med intern kontroll. Vårt förslag till fortsatt forskning är att kartlägga hur stora 

kommuner som Stockholm och Göteborg arbetar med intern kontroll eller små kommuner 

som Alvesta och Lessebo. Vi föreslår också att det i fortsatt forskning jämförs mellan stor 

och liten kommun.  

6.2 Kritik till eget arbete 
Den kritik som vi har mot vår studie är att en djupare empirisk undersökning kunde ha 

gjorts. För att få en helhetsbild på hur den interna kontrollen fungerar på nämnden måste 

alla nivåer, från kommunstyrelsen till anställda lärare på skolorna intervjuas.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  
1. Hur definierar ni intern kontroll?  

2. Vad är ert syfte med den interna kontrollen?  

3. Vem har utformat den interna kontrollen? 

4. Hur vidarebefordras informationen om den interna kontrollen till personalen?  

5. Vid utformningen av den interna kontrollen följer ni COSO-modellen eller 

använder ni någon annan modell?  

6. På vilket sätt speglar organisationskulturen arbetet med den interna kontrollen? 

7. Finns den några tydliga mål, policyn och regler inom organisationen för att påverka 

och utveckla hur människor samverkar med varandra?  

8. Vilka hot/risker upplever ni med er interna kontroll och vad gör ni för att förebygga 

dessa?  

9. Vilka är de externa respektive interna riskerna hos er?  

10. Vilket förtroende tror ni att allmänheten har för er verksamhet?   

11. Vilka åtgärder vidtas för att förebygga, upptäcka och korrigera fel?   
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12. Hur gör ni för att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet?  

13. Hur gör ni för att säkerställa att olika system och rutiner fungerar tillförlitligt och 

planenligt.  

14. Hur ser kommunikationsvägarna ut på kommunen? 

15. Hur gör ni för att kontrollera att rätt information kommer fram till personalen?  

16. Hur utvärderas den interna kontrollen och hur ofta gör ni det? 
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Bilaga 2   Intern kontrollplan Halmstad kommun  
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Bilaga 3   Intern kontrollplan Växjö kommun  
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Bilaga 4  Rapportering intern kontroll Växjö kommun  
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Bilaga 5  
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Bilaga 6  

 

Internkontrollreglemente Halmstad kommun 
 
Datum 2000-08-29 

antaget av kommunfullmäktige den 21 juni 2000, § 120. 
 
Målsättning för den interna kontrollen 
 
Målsättning 
 
1 §  
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d v s de skall med rimlig grad av säkerhet fastställa rutiner 
för verksamhetsstyrning inom områdena: 
* Kvalitet 
* Finansiell säkerhet 
* Miljö 
* Efterlevnad av lagar och föreskrifter 
Reglementet skall i tillämpliga delar också avse kommunägda företag. 
 
Organisation av intern kontroll 
 
Kommunstyrelsen 
 
2 § 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll med regler och 
anvisningar har upprättats inom kommunen. 
 
Nämnderna 
 
3 § 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
* En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
* Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 
 
Förvaltningschefen 
 
4 §  
Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att 
konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa 
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regler skall antagas av respektive nämnd. 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna 
kontrollen fungerar. 
 
Verksamhetsansvariga 
 
5 § 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa 
antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om 
reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder 
som används bidrar till en god intern kontroll. 
Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller 
till den som nämnden har utsett 
 
Övriga anställda 
 
6 § 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. 
Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller 
till den som nämnden har utsett. 
 
Uppföljning av intern kontroll 
 
Styrning och uppföljning av intern kontroll 
 
7 § 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde. 
Nämnden skall som grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 
 
Intern kontrollplan 
 
8 § 
Nämnd skall varje år antaga en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
 
Uppföljning av intern kontrollplan 
 
9 § 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen 
plan, löpande rapporteras till nämnden. 
 
Nämndens rapportskyldighet 
 
10 § 
Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. 
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Rapporteringen skall samtidigt också ske till kommunens revisorer.  
 
Kommunstyrelsens skyldigheter 
 
11 § 
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs, föranstalta om sådana. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. 
 
Tillämpningsanvisningar för internkontrollreglemente 
 
§ 1 
Begreppet med rimlig grad av säkerhet innebär att nämnderna vid utformningen av rutiner 
skall göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av 
kontrollnytta, skall inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att 
upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 
I begreppet verksamhetsstyrning ingår bl.a. områdena kvalitet, finansiell säkerhet, miljö 
och efterlevnad av lagar och föreskrifter. 
En tillförlitlig rapportering innebär att kommunstyrelsen och nämnderna samt de 
verksamhetsansvariga skall ha tillgång till ett rättvisande underlag, som är aktuellt med den 
periodicitet som verksamheten kräver. 
Efterlevnad av lagar och föreskrifter innefattar även kommunens interna regelverk samt 
ingångna avtal med olika parter. 
 
§ 2 
För tolkningen av dessa anvisningar ansvarar stadskontoret. 
För utarbetande av ytterligare tillämpningsföreskrifter och av ett årligt kontrollprogram 
skall finnas en särskild internkontrollgrupp. I gruppen skall finnas representanter från 
kommunens större förvaltningar. Stadskontoret utser representanter, är sammankallande 
och svarar för sekreterarskapet. 
 
§ 3 
Varje nämnd skall utse minst en internkontrollsamordnare, som ansvarar för samordningen 
av internkontrollarbetet inom nämndens verksamhetsområde. 
Varje nämnd skall minst ha en fastställd rutin för: 
* Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet skall gå till. 
* Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 
 
§ 4 
Förvaltningschefen svarar för att minst årligen till nämnden skriftligt rapportera en samlad 
bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare brott mot den interna 
kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden. 
 
§§ 5 och 6 
Om det inte är lämpligt att rapportera brister i den interna kontrollen till närmaste chef kan 
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rapport i stället lämnas till förvaltningschefen eller till kommunchefen. Rapporterade risker 
skall dokumenteras. 
 
§ 7 
Nämnden skall inom sin organisation tydliggöra olika befattningshavares ansvar för den 
interna kontrollen och innebörden av detta. Nämnden skall också planera och prioritera 
arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. 
Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet skall en 
riskanalys göras. I riskanalysen ingår bl a omvärldsanalys, analys av förändringar i den 
egna organisationen och verksamheten och en bedömning av status på befintlig 
kontrollmiljö. Minst en sammanfattning av riskanalysen skall dokumenteras. 
 
§ 8 
Internkontrollplan för innevarande år skall antagas senast under februari månad. 
Internkontrollplan skall minst innehålla: 
* Vilka rutiner som skall följas upp. 
* Omfattningen på uppföljningen. 
* Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
* Till vem uppföljningen skall rapporteras. 
* När rapportering skall ske. 
 
§ 9 
Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister 
lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 
§ 10 
Kommunstyrelsen, eller den kommunstyrelsen utser, fastställer senast vid utfärdande av 
bokslutsanvisningarna när rapport senast skall lämnas. Rapporten skall innehålla 
omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten 
skall också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av kommungemensamma 
rutiner. 
Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
 
§ 11 
Kommunstyrelsen infordrar årligen rapport från de kommunägda företagen över hur den 
interna kontrollen fungerar. 
 
 


