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Sammanfattning 

Bakgrund/problem:  På senare år har förtroendet för styrningen i ett flertal statliga och 

privata organisationer ifrågasätts. Kontrollen och ansvaret inom 

organisationerna har varit otydlig. Förordningen om intern styr-

ning och kontroll är en åtgärd som tagits fram för att regeringen 

ska kunna säkerställa den interna styrningen och kontrollen inom 

myndigheter genom ett förtydligande av ansvaret. I förordningen 

stadgas att det inom myndigheten är ledningen som bär ansvaret 

för en betryggande intern styrning och kontroll. Fokus i denna 

studie läggs på att undersöka hur ledningen inom Sida efterlever 

förordningen.    

Syfte: Huvudsyftet med studien är att kartlägga hur förordningen om 

intern styrning och kontroll efterlevs i Sidas organisation. Ett del-

syfte är att belysa eventuella brister som förekommit i samband 

med tillämpningen av förordningen.  

Metod: För att uppnå syftet har en fallstudie genomförts. Fallstudien har 

genomförts med hjälp av kvalitativ data som består av dokumen-

tation i form av rapporter från Riksrevisionen, ESV och Sida samt 

en genomförd intervju med två revisorer från Riksrevisionen.   

Slutsats: Sida brister i efterlevnaden av förordningen och detta är främst en 

följd av ledningens bristande ansvar och kontroll, dålig förbere-

delse inför införandet av förordningen samt kulturen på myndig-

heten med den passiva inställningen till intern styrning och kon-

troll.  

Ledningen brister inom samtliga ansvarstyper och kontroller vil-

ket leder till negativa konsekvenser. Konsekvenserna har innebu-

rit brister i effektivitet kring användandet av de ekonomiska med-

len vilket delvis har uppstått till följd av bristande uppföljning av 

budgeten. Eftersom inte verksamhetens mål då kunnat uppnås 

fullt ut brister myndigheten i sitt ansvar gentemot regeringen samt 

samhället och dess medborgare.  
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Abstract 

Background/problem: In recent years has the trust for the management in several author-

ities decreased. The control and responsibility within the organi-

zations have been vague. The regulation of internal management 

and control (FISK) is an action created by the government to en-

sure the internal control within the authority. The management 

within the authority is the one responsible reassuring the internal 

control. The study is focusing on how the organization within Si-

da is observing the regulation.  

Purpose: The main purpose of the study is to identify how the management 

of Sida observes the regulation of internal management and con-

trol. Another purpose is to highlight if there is any deficiencies 

that have when applying the regulation. 

Method: To reach the purpose a case study has been done. The case study 

has been done using qualitative data consisting documents in 

form of reports from The Swedish National Audit Office 

(SNAO), ESV and Sida, and an interview with two auditors from 

the SNAO.   

Conclusion: Sida deficit in the observance of following the regulations of in-

ternal management and control and this mainly due to the man-

agement lack of responsibility and control, poor preparation be-

fore the introduction of the regulation, and the culture within the 

authority with its passive attitude to internal management and 

control. 

The management deficiencies within all types of responsibilities 

and controls leading to negative consequences. The consequences 

have resulted in reduced efficiency regarding the use of the finan-

cial resources due to lack of follow-up of the budget. Since the 

goal of the authority therefore has not been achieved the authority 

deficiencies in its responsible towards the government and the 

community and its citizens.  
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När det i denna studie skrivs förordningen syftas det på förordning (2007:603) om in-
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1  Inledning  

I inledningen presenteras bakgrunden till studiens ämne. Där presenteras även syftet 

och problemformulering som ligger till grund för det. I inledningen finns slutligen en 

redogörelse för avgränsningen som gjorts av studien. 

1.1 Bakgrund  

Intern styrning och kontroll inom staten innefattar den process som medför att myndig-

heten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att lagar, förordningar och andra regler följs 

samt att redovisningen och rapporteringen är rättvisande (Departementsserien, 2006:15). 

Enligt 3 § myndighetsförordningen (2007:515) ansvarar myndighetens ledning gent-

emot regeringen för att den interna styrningen och kontrollen inom myndigheten är 

betryggande. Ansvaret innefattar att myndigheten ska bedrivas effektivt, att lagar efter-

levs, att förpliktelser från EU följs, att redovisningen ger en rättvisande bild av verk-

samheten samt att myndigheten hanterar statens medel väl. 

Det är av särskilt vikt för den statliga verksamheten att skapa förtroende genom att leva 

upp till allmänhetens förväntningar. Detta uppnås genom att verksamheten efterlever 

politiskt fattade beslut samt hushåller väl med statens medel (Departementsserien, 

2006:15). De senaste åren har förtroendet för styrningen i ett antal privata och statliga 

organisationer kunnat ifrågasättas då ett flertal skandaler till följd av ledningens hand-

lande har uppmärksammats. En stor skandal var Santerkommissionen där ingen var be-

redd att ta på sig ansvaret efter att flera felaktigheter begåtts och kommissionen tvinga-

des avgå, vilket ledde till att en reform i syfte att klargöra ansvarsfördelningen inom or-

ganisationen utformades (Departementsserien, 2006:15). I Sverige har Systembolaget 

uppmärksammats där förtroendet rubbats på grund av för högt utbetalda ersättningar 

och mutor (Nachemson-Ekwall & Carlsson, 2004). Dessa skandaler har lett till att åt-

gärder har tvingats fram för att öka förtroendet, skapa rutiner och tydliggöra ansvarsför-

delningen inom organisationen (Departementsserien, 2006:15). 

Det är regeringens uppgift att se till att förvaltningen tar sitt förvaltningsansvar som föl-

jer av 3 § myndighetsförordningen och att den interna styrningen och kontrollen inom 

myndigheten är betryggande. För att regeringen ska kunna fullfölja uppgiften krävs det 

att de kan försäkra sig om att förvaltningen tar sitt ansvar, att begreppet intern styrning 

och kontroll i staten tydliggörs och även att ansvarsfördelning inom myndigheten klar-

görs (Departementsserien, 2006:15). Detta har resulterat i att den interna styrningen och 

kontrollen har reglerats i en särskild förordning, Förordning (2007:603) om intern styr-

ning och kontroll (FISK) som trädde i kraft 2008-01-01.  

FISK bygger på det internationella ramverket som the Committee of Sponsoring Orga-

nizations of the Treadway Commission (COSO) tog fram i början på 1990-talet. Detta 

ramverk användes av både interna och externa revisorer vid granskning av de statliga 

myndigheternas interna styrning och kontroll (Departementsserien, 2006:15). 

I FISK stadgas att myndigheterna under regeringen, vilka har skyldighet att följa intern-

revisionsförordningen (1 §), ska ha en process som medför att kraven i 3 § myndighets-

förordningen fullgörs med betryggande säkerhet (2 §). Förordningen innebär att tillvä-

gagångssättet för att uppfylla kraven klargörs. Ledningen inom de myndigheter som 

omfattas av förordningen ska i samband med årsredovisningen bedöma huruvida den in-
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terna styrningen och kontrollen är betryggande genom en underskrift (Förordning 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2 kap 8 §). De myndigheter som om-

fattas av FISK utgör tillsammans 90 procent av utgifterna på statsbudgeten (Departe-

mentsserien, 2006:15).  

Genom underskriften i årsredovisningen synliggörs det ansvar som myndighetens led-

ning har inför regeringen för att utforma och upprätthålla den interna styrningen och 

kontrollen inom myndigheten. Ledningen engagerar medarbetarna genom att besluta om 

föreskrifter som behövs inom organisationen och delegera rättigheter till enskilda med-

arbetare att handlägga ärenden. Det är dock viktigt att komma ihåg att ledningens ansvar 

för den interna styrningen och kontrollen inom myndigheten aldrig kan delegeras (ESV, 

2009). 

Det som skiljer myndigheter från den privata sektorn är ägandet. Privata organisationer 

ägs av aktieägare med ett ekonomiskt intresse medan offentliga organisationer ägs av 

staten och styrs av skattemedel, vilket gör dem beroende av politiska beslut. Denna 

skillnad i äganderätt medför lägre effektivitet i offentliga organisationer eftersom de 

inte i lika stor utsträckning som de privata organisationerna är marknadsstyrda. Inom 

den offentliga sektorn finns det inte intressenter med ekonomisk vinning i samma ut-

sträckning som i den privata sektorn, vilket inom den offentliga sektorn leder till ett 

minskat incitament att vilja kontrollera ledningen (Boyne, 2002). 

1.2  Problemdiskussion 

Riksrevisionens granskningar under 2008 visade att arbetet med processen för intern 

styrning och kontroll varierade mycket mellan myndigheterna. Totalt resulterade 

granskningarna i att 25 av de 61 berörda myndigheterna hade så stora brister gällande 

förordningen att de fick revisionsrapport (Riksrevisionen, 2010a).  

Ledningen inom myndigheten har ansvaret för att förordningen följs och intygar detta 

ansvar genom underskriften till bedömningen av den interna styrningen och kontrollen 

(myndighetsförordning, 2007:515) Om inte ledningen tar sitt ansvar för den interna 

styrningen och kontrollen kan de heller inte ge en korrekt bedömning av den. 

Eftersom ägarna i privata organisationer har ett ekonomiskt intresse, är de mer angeläg-

na av att kontrollera ledningen. Även ledningen i de privata organisationerna drivs av 

ekonomiska intressen, i form av aktieägare. Denna drivkraft saknas hos den offentliga 

ledningen och det finns heller inte den drivkraften från några aktieägare att kontrollera 

ledningen (Boyne, 2002). 
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1.3  Frågeställningar och syfte 

 Hur utövar ledningen ansvar för den interna styrningen och kontrollen i Sidas 

organisation? 

 

 Finns det brister i myndighetens efterlevnad av förordningen om intern styrning 

och kontroll? 

 

Huvudsyftet med studien är att kartlägga hur förordningen om intern styrning 

och kontroll efterlevs i Sidas organisation. Ett delsyfte är att belysa eventuella 

brister som förekommit i samband med tillämpningen av förordningen.  

1.4  Avgränsningar 

Avgränsningen i denna studie har gjorts genom en fallstudie på en myndighet, Styrelsen 

för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Vidare avgränsas studien till att omfatta 

åren 2008 och 2009 med fokus på rapporter och åsikter från Ekonomistyrningsverket 

(ESV) och Riksrevisionens samt Sidas rapportering genom årsredovisningen. Studien 

kommer inte att fokusera på utformningen av förordningen och hur den skulle kunna ut-

vecklas för att underlätta för myndigheterna.  

1.5  Om Sida  

Sida är en biståndsorganisation som lyder under Utrikesdepartementet och vars verk-

samhets styrs av regeringen genom diverse uppdrag inom den svenska utvecklingspoli-

tiken. Verksamheten regleras av olika förordningar och regeringsbeslut där det beskrivs 

hur myndigheten ska utföra arbetet. Regeringen ger årligen ut ett regleringsbrev där det 

stadgas vilka mål som ska uppnås samt hur mycket pengar som erhålls och hur de ska 

fördelas inom verksamheten. Sida ska årligen lämna en årsredovisning till regeringen 

vilken ligger till grund för regeringens uppföljning av verksamheten och kommande års 

statsbudget. Riksrevisionen och Sadev (Institutet för utvärdering av internationellt ut-

vecklingsarbete) granskar Sida för att förbättra dess verksamhet (Sida, 2010b).   

Sidas tre huvuduppgifter är:  

 ”att på regeringens uppdrag föreslå strategier och policyer för svenskt utveck-

lingssamarbete  

 att genomföra strategierna och hantera insatser 

 att delta i Sveriges påverkansarbete och dialog med andra länder och internatio-

nella organisationer” (Sida, 2010a) 

Organisationen på Sida består av tre delar vilka är policy, operations och management 

(se bilaga 1). Policy arbetar med bland annat den globala sammanhållningen och kun-

skapsutvecklingen. Operations har ansvaret för genomförandet av biståndet och mana-

gement ansvarar för styrning och planering inom myndigheten (Sida, 2010c). 
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1.6 Disposition 

I inledningen presenteras bakgrunden till 

studiens ämne. Där presenteras även syftet 

och problemformulering som ligger till 

grund för det.  I inledningen finns slutligen 

en redogörelse för avgränsningen som 

gjorts av studien. 

                 

Metodkapitlet består huvudsakligen av två 

delar. I första delen diskuteras vilket per-

spektiv som används för att analysera in-

samlad data och i den andra delen beskrivs 

hur data har samlats in. 

 

Teorikapitlet består av tre delar där de teo-

rier som har tillämpats för analys av insam-

lad data presenteras. I den första delen be-

lyses begreppen styrning och kontroll. I den 

andra delen belyses ansvaret för tillämp-

ningen av styrningen och kontrollen och i 

sista delen presenteras statens förordning 

vilken genomdriver en institutionell till-

lämpning av styrningen och kontrollen.   

 

Empirin består av två delar. I första delen 

presenteras efterlevnaden av FISK utifrån 

Sidas, Riksrevisionens och ESVs dokument. 

Andra delen består av den intervju som ge-

nomförts med två revisorer från Riksrevi-

sionen.   

  

 

I analysen har den empiriska informationen 

analyserats och bearbetats. Detta har ge-

nomförts utifrån den teoretiska referensra-

men. 

 

I slutsatsen presenteras frågeställningarna 

som legat till grund för syftet samt resulta-

tet av studien. Studien resulterar i att de tre 

komponenter som krävs för styrning av of-

fentliga organ är kontroll, ansvar samt re-

glering. Slutligen i kapitlet presenteras för-

slag till vidare forskning. 

 

  Inledning 

 

 
      Metod 

 

   Teoretisk 

Referensram 

 

    Analys 

 

    Empiri 

 

   Slutsats 
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2  Metod 

Metodkapitlet består huvudsakligen av två delar. I första delen diskuteras vilket per-

spektiv som används för att analysera insamlad data och i den andra delen beskrivs hur 

data har samlats in.   

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt 

Positivism och hermeneutiken är två aktuella vetenskapliga förhållningssätt som visar 

på både likheter och skillnader. Det är vanligt att olika förhållningssätt verkar parallellt 

och det är viktigt med medvetenhet om de olika sätten för att klara av att bedriva forsk-

ning. Det är även viktigt för att vetenskaplig forskning ska kunna kritiseras (Patel & 

Davidsson, 2003). 

2.1.1 Positivism 

Positivistiska filosofer har försökt skilja på det som är vetenskap och det som inte anses 

vara vetenskap. För att göra detta används den så kallade verifierbarhetsprincipen, vil-

ken innebär att allt som är i enlighet med teorin verifieras genom observationer. Inom 

vetenskapen ska kunskap grunda sig i olika lagar, vilket innebär att teorier och hypote-

ser ställs upp i form av matematiska formler (Patel & Davidsson, 2003).  

Det positivistiska förhållningssättet menar på att helheten kan utforskas genom att 

minska ner den till delar och sedan granska dem enskilt. Positivism är ett förhållnings-

sätt där forskaren är helt objektiv, vilket gör att forskning inte påverkas av forskarens 

personlighet. Skulle en annan forskare genomföra exakt samma undersökning skulle re-

sultatet bli detsamma på grund av objektiviteten (Patel & Davidsson, 2003). 

2.1.2 Hermeneutiken 

Motsatsen till positivismen är närmast hermeneutiken, vilket är ett förhållningssätt som 

innebär att studier och tolkning ska leda till ökad förståelse för grundläggande faktorer 

gällande människans existens (Patel & Davidsson, 2003). Det grundläggande ämnet se-

dan hermeneutikens början är att helheten består av olika delar och helheten kan genom 

de delarna bli först förstådd. Det gäller även omvänt, för att delen ska förstås behöver 

den ses i ett helhetsperspektiv. Detta synsätt bildar den så kallade hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson & Sköldberg, 1994).                                     

För att klara ut det motsägelsefulla med den hermeneutiska cirkeln omvandlades den till 

en spiral. Det menas att en punkt väljs för att studeras mer ingående genom att både se 

till delen och helheten. Alltså en del studeras genom att den tillfälligt sätts i sin helhet 

för att sedan återgå till själva delen. Genom att använda sig av spiralen, som är den ob-

jektiverande hermeneutiska cirkeln, som förhållningssätt ökar förståelsen för både delen 

och helheten (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Denna studie utgår från det hermeneutiska förhållningssättet genom att delar studerats 

för att skapa förståelse både för den enskilda delen och för helheten. Helheten i denna 

studie, intern styrning och kontroll, har studerats genom en fallstudie som utgör delen. 

Tolkning och förståelse kommer ligga till grund för slutsatserna. Ett objektivt synsätt 

har inte kunnat tillämpas fullt ut i denna studie eftersom regleringen inte är det enda 

som påverkar utan andra faktorer måste tas in för att förstå helheten. Därför har ett posi-
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tivt förhållningssätt inte kunnat följas. Det finns heller inte möjlighet att genom mate-

matiska formler besvara syftet. 

2.2 Perspektiv vid analys av data 

Den kunskap inom problemorådet som innehas innan en undersökning startar är avgö-

rande för vilken typ av undersökning som är lämpligast för studien. När det föreligger 

vissa brister inom kunskapsområdet kommer undersökningen att vara utforskande. Ut-

forskande studier kallas även explorativa undersökningar och har till syfte att inhämta så 

mycket information som möjligt inom problemområdet. Olika tekniker används vid 

kunskapsinsamlingen vid en explorativ undersökning (Patel & Davidson, 2003).  

Om ett problemområde ska undersökas som det redan finns en hel del information om 

samt utvecklade modeller kring, är en beskrivande undersökning lämplig. Sådana un-

dersökningar benämns deskriptiva. Beskrivningarna som åstadkoms i studien kan röra 

både dåtida och nutida förhållanden. Inom deskriptiva undersökningar är problemområ-

det ofta begränsat till ett fåtal aspekter. Studien kan ha till syfte att beskriva utvalda de-

lar eller sambandet mellan utvalda delar. Vid tillämpningen av en deskriptiv undersök-

ning används oftast endast en teknik för informationsinsamling (Patel & Davidson, 

2003).  

Denna studie är uppbyggd utifrån den deskriptiva ansatsen, eftersom det redan innan 

studien genomfördes fanns information om FISK. Detta i form av handledningar, för-

ordningar, revisionsrapporter och lagar. Syftet i studien har begränsats till att kartlägga 

en myndighet utifrån dess efterlevnad av förordningen om intern styrning och kontroll.  

2.3  Undersökningsmetod 

Den insamlade data kan genereras, bearbetas och analyseras genom två metoder, kvali-

tativt eller kvantitativt. Kvantitativ forskningsmetod används vid mätningar av datain-

samlingen och statistiska bearbetnings- och analysmodeller. Vid användandet av kvanti-

tativa forskningsmetoder ska forskningsresultatet vara så generellt som möjligt. Resulta-

tet ska kunna generaliseras till andra som kan betraktas som jämförbara med urvalet i 

undersökningen. Kvalitativ forskningsmetod används vid forskning som fokuserar på 

mjuka data. Användandet av intervjuer och tolkande analyser är ett exempel på kvalita-

tiv forskning (Patel & Davidson, 2003).  

Kvalitativ metod har passat studien bättre eftersom intern styrning och kontroll har att 

göra med mjuka aspekter och inte siffror. Problemen är komplexa och det finns många 

bakomliggande faktorer som påverkar resultatet. Eftersom resultatet från vår studie inte 

kan generaliseras skulle en kvantitativ studie inte lämpa sig för studien. Genom att till-

lämpa den kvalitativa metoden gavs även möjligheten att göra en djupare studie och få 

en större förståelse för problemet.  

2.4  Forskningsansats 

Induktiv och deduktiv ansats är två ansatser som kan användas för att få en bättre för-

ståelse om verkligheten. Den deduktiva ansatsen är en strategi som utgår från teori och 

resulterar i empiri. Teorier är förväntningar på verkligheten som testas genom att stude-

ra empiriskt insamlad data. Detta är ett sätt att undersöka om teori och verklighet ser li-

kadant ut. Det behöver inte endast vara tidigare teorier som testas utan det kan även vara 

tidigare empiriska resultat. De negativa aspekterna gällande denna ansats är att forska-
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ren endast försöker hitta relevant data, vilket resulterar i information som stämmer 

överens med teori. Riskerna med detta kan vara att data som hade kunnat vara viktig för 

forskningen inte upptäcks (Jacobsen, 2002). 

Motsatsen till deduktiv ansats kan sägas vara den induktiva ansatsen. Den induktiva an-

satsens strategi utgår från empiri som sedan leder till teori. Här finns inga förväntningar 

om verkligheten utan all data som är väsentligt tas om hand av forskaren. Utifrån den 

informationen som samlats in och sedan bearbetats skapas teorier. Denna ansats ska se 

till att data inte utesluts på grund av förutfattade meningar (Jacobsen, 2002).   

Denna studie har främst baserats på den deduktiva ansatsen. Först har ett antal intressan-

ta teorier relaterade till syftet tagits fram. Efter detta har empiriskt material samlats in 

genom intervjuer och dokument för att få en uppfattning om hur det kan se ut i verklig-

heten. Den informationen som erhållits från intervjun och dokumenten har sedan testats 

på det teoretiska materialet för att se hur det överensstämmer.   

2.5  Fallstudie som datainsamlingsmetod 

En fallstudie innebär att undersökningen är begränsad till en mindre grupp. En fallstudie 

kan bestå av ett eller flera fall. Ett fall är en enhet, såsom en individ, en organisation el-

ler en organisationsdel. Om fallstudien består av flera fall kan det vara en studie på ex-

empelvis två organisationer. Vid undersökning av olika förlopp och förändringar an-

vänds ofta en fallstudie. Om utkomsten av en fallstudie är möjlig att generalisera är be-

roende av urvalsprocessen. Har det slumpmässigt valts fall ur en viss population kan det 

vara möjligt att generalisera utkomsten för hela populationen. Fall som är varandras yt-

terligheter kan också väljas för att sedan sättas i förhållande till en viss population. När 

det gäller fallstudie används ofta olika sätt att samla in data på. Det kan göras genom 

antingen intervjuer, observationer eller enkäter. Det även är en vanligt att alla tre sätten 

används till en och samma undersökning (Patel & Davidsson, 2003).  

Eftersom syftet med studien var att kartlägga efterlevnaden av förordningen valdes en 

fallstudie för att det gav möjlighet att studera efterlevnaden mer ingående. Detta genom 

att i fallstudien belysa ämnet från olika källor på ett grundligt sätt. Under arbetets gång 

fanns löpande kontakt med två revisorer från Riksrevisionen. De tillhandahöll bland an-

nat information och agerade som bollplank. Eftersom en av revisorerna var ansvarig re-

visor för Sida föll det sig naturligt att myndigheten blev föremål för fallstudien. Syftet 

var dock inte att studera den specifika myndigheten, utan att använda den som ett red-

skap för att studera ämnet. Studiens resultat är dock inte generaliserbart eftersom en 

fallstudie baserat på ett unikt fall har valts för att undersöka problemet.  

2.6  Empiriinsamling 

Empirin till studien bygger på olika dokument som behandlar Sidas efterlevnad av för-

ordningen samt en intervju där två revisorer från Riksrevisionen deltog. Dokumenten 

har bearbetats för att skapa en uppfattning om hur Sida efterlever förordningen. Vidare 

har en intervju med två deltagande revisorer från Riksrevisionen genomförts för att stär-

ka bilden av hur förordningen efterlevs.  

2.6.1 Dokument 

Dokument definieras enligt Merriam (1994) som bland annat offentligt material. Doku-

ment är inte gjorda för studiens ändamål. Det är därför viktigt att forskaren formulerar 
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frågor som stämmer överens med både dokumenten och studiens syfte. Denna metod att 

arbeta efter lämpar sig bra på kvalitativa fallstudier som har ett öppet tillvägagångssätt. 

Dokument ger forskaren förståelse och innebörd relaterat till forskningsproblemet. Vi-

dare menar Merriam att det kan uppstå begreppsförvirring mellan de begrepp i doku-

menten och de som forskaren använder. Detta problem uppstår främst när dokumenten 

används i syfte att verifiera erhållet resultat från andra källor. Om dokumenten däremot 

används i kvalitativa fallstudier när man bygger upp teoretiska begrepp blir ovannämn-

da problem av mindre betydelse. En stor fördel med att använda dokument är dess stabi-

litet och objektivitet, detta eftersom forskaren inte genom sin närvaro kan påverka det 

som studeras.   

Dokumenten som studien baseras på är revisionsrapporter från Riksrevisionen, ESV:s 

rapport samt årsredovisningar från Sida. De här dokumenten utgör offentliga handlingar 

men Sida har även gett sitt medgivande till användandet av dem i studien.  

Eftersom Riksrevisonen är riksdagens kontrollorgan och har som uppgift att granska 

statlig verksamhet (Regeringsformen, 1794:152) vari Sida ingår. Riksrevisionen grans-

kar bland annat Sidas årsredovisningar där ledningen lämnar intygande om den interna 

styrningen och kontrollen. Därmed anses dokument från Riksrevisionen relevanta för 

studiens syfte.  ESV fick i uppdrag av regeringen att utreda Sidas brister i FISK. Efter-

som FISK är till för att regeringen ska kunna se till att förvaltningen tar sitt förvalt-

ningsansvar var även ESV:s rapport av betydelse. Eftersom ansvaret för FISK framgår 

av årsredovisningen är denna en betydelsefull källa för studien. Eftersom studien är en 

kvalitativ fallstudie lämpar sig användning av dokument. Till skillnad från i en intervju 

kan forskarna inte påverka resultatet med sin närvaro vid användande av dokument ef-

tersom dokumenten i detta fall är skrivna innan studiens början. Detta genererar objek-

tivitet till studien. De problem som kan framkomma med begreppsförvirring när doku-

ment används uppstår inte i denna studie eftersom dokumenten inte används som se-

kundärkälla.  

2.6.2 Intervju 

Intervjun genomfördes med två revisorer på Riksrevisionen varav en av dem är ansvarig 

revisor för Sida. Syftet med intervjun var att få en uppfattning om hur myndigheter ef-

terlever FISK och då främst Sida. Intervjun användes som komplement till dokumenten 

för att erhålla en djupare förståelse. Anledningen till att intervjun genomfördes med re-

visorer från Riksrevisionen var för att Riksrevisionen är den oberoende part som av 

riksdagen har i uppgift att granska de statliga myndigheterna (Regeringsformen, 

1794:152).  

De frågor som användes i intervjun var riktade öppna frågor (se bilaga 2). Det innebär 

att ett vitt ämnesområde undersöks med hjälp av olika frågeområden. I dessa frågeom-

råden har respondenten möjlighet att fördjupa sig och tala fritt om. Denna typ av inter-

vjuer användes för att få sammanhangsbestämd data inom det ämnesområde som inter-

vjuaren intresserat sig för. Intervjufrågor som är öppna förekommer vanligtvis inom det 

hermeneutiska vetenskapliga synsättet (Lantz, 1993). 

I denna studie valdes öppna riktade frågor eftersom den utgår ifrån det hermeneutiska 

synsättet. Även djupare kunskap av ämnet ville uppnås en vad stängda frågor hade kun-

nat ge. Genom öppna riktade frågor kunde intervjun styras efter hand. Detta var nöd-



 

 
9 

vändigt eftersom frågorna inte kunde specificeras i förväg eftersom omfattningen av den 

information revisorerna behärskade var okänd. 

 

2.7  Litteraturinsamling 

Som litteratur till studien har ett flertal böcker och artiklar använts. De har använts i syf-

te att ge en teoretisk uppfattning vilket har bistått till analysen av det empiriska materia-

let samt till att förklara studiens metod. Artiklarna har hämtats med hjälp av databaserna 

Google scholar och FARSRS komplett. Sökorden som använts har huvudsakligen varit 

kontroll, ansvar, styrning, intern kontroll, samt intern styrning och kontroll. Böcker som 

använts har bestått av både studentlitteratur och övrig litteratur. Framtagandet av dem 

har skett genom Högskolebiblioteket i Jönköping. 

2.8  Källkritik 

Källorna som använts i studien har valts ut med försiktighet och eftertanke. Böckerna 

som använts har bestått av både kurslitteratur och annan till ämnet relevant litteratur. 

Böckers objektivitet kan variera och detta har tagits hänsyn till genom att använda olika 

författare som behandlat samma ämne. Artiklarna som använts har hämtats via Google 

scholar och FARSRS komplett. Innehållet i artiklarna har granskats och jämförts med 

andra texter i den utsträckning som det har varit möjligt.  

Studien bygger till stor del på rättskällor såsom förordningar. Eftersom dessa ges ut av 

Sveriges regering anses de vara opartiska och ha en hög tillförlitlighet. Handledningen 

som använts ges ut av ESV. Med anledning av att ESV är en myndighet med rätt att ge 

ut föreskrifter och allmänna råd, anses handledningen som en trovärdig källa. Som 

grund till studien har även Departementsserie 2006:15 använts. Den kan ses som tillför-

litlig eftersom den getts ut av fackmän på finansdepartementet. Dock bör alltid proposi-

tionen bakom en departementsserie användas men i detta fall finns det ingen sådan.  

2.9  Validitet 

Validitet innebär hur relevant den insamlade data är för att behandla syftet med forsk-

ningen. Validitet kan ses som ett kvalitetskrav på data. Data behöver inte vara valid eller 

inte utan kan möta kvalitetskraven till viss del (Johannessen & Tufte, 2003). Innehålls-

validitet kan kontrolleras genom att granska undersökningens instrument. Detta kan 

bland annat göras genom att granska om rätt begrepp har använts i litteraturstudien. Det 

kan även göras genom att analysera enskilda frågor i intervjun, i observationsformuläret 

eller i enkäten. Ett sätt att kontrollera den samtidiga validiteten är att testa instrumentet 

på annan grupp en det är utformat för och sedan jämföra resultatet med syftet för under-

sökningen (Patel & Davidsson, 2003). För att stärka validiteten ytterligare kan så kallad 

triangulering användas, vilket innebär att olika metoder används för att uppnå studiens 

resultat (Merriam, 1994).  

Validiteten i den data som använts för att uppnå syftet anses hög. Detta eftersom doku-

ment från olika källor har använts och granskats i förhållande till varandra. Intervjun har 

genomförts som komplement till dokumenten för att ge en bredare bild och även styrka 

det som uttrycks i dokumenten. Dessa olika metoder som använts i studien bidrar till att 

öka dess validitet. Dokumenten och intervjun baseras även på yrkeskunniga personer 

som har bred kunskap i det specifika fallet, vilket gör dem tillförlitliga.  
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2.10  Reliabilitet 

Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet hos data. Faktorer som påverkar reliabilite-

ten är vilken data som samlats in, på vilket sätt den samlats in och hur den använts (Jo-

hannessen & Tufte, 2003). Om undersökningen bygger på strukturerade intervjuer eller 

observationer påverkas reliabilitet av den som genomför dem. För att det ska anses som 

hög reliabilitet bör intervjuaren eller observatören vara rutinerade. Detta eftersom de då 

kan göra egna bedömningar och registrera olika uppträdande i samband med undersök-

ningen. För att öka tillförlitligheten kan flera personer vara med och genomföra inter-

vjun eller observationen. Vid användandet av enkät är det svårast att kontrollera reliabi-

liteten. Det enda som kan göras är att vara tydlig för att frågorna ska uppfattas på rätt 

sätt (Patel & Davidsson, 2003). Tillvägagångssätt för att kontrollera reliabiliteten är att 

upprepa exakt samma undersökning vid olika tidpunkter alternativt låta andra forskare 

undersöka samma ämne och se om resultatet blir desamma. Vid samma resultat anses 

det vara hög reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2003).   

Datan som samlades in genom intervjuer kan anses ha hög reliabilitet eftersom den ba-

serats på riktade öppna frågor. Denna intervjumetod ökar möjligheten att fånga upp data 

som lätt hade kunnat missas med stängda frågor genom att respondenten ges utrymme 

att fritt utveckla svaren. Eftersom intervjun genomfördes av två intervjuare ökar detta 

reliabiliteten genom att risken för misstolkningar reduceras. Respondenterna i studien 

har genom sitt yrke goda kunskaper om ämnet och är insatta i det specifika fallet som 

studien behandlar vilket ökar tillförlitligheten.  

2.11   Metodkritik  

Genom att använda en kvalitativ metod med en fallstudie som datainsamlingsmetod be-

gränsas studien till att endast behandla en myndighets efterlevnad av förordningen. Det-

ta kan leda till att utfallet inte kan appliceras på alla myndigheter och därmed inte går att 

generalisera. Genom en kvantitativ metod hade studien kunnat omfatta ett större antal 

myndigheter men det hade varit mer komplext att djupgående studera ämnet på varje 

myndighet på grund av begränsade resurser.  

En intervju med Sida hade kunnat tillföra studien ytterligare perspektiv på hur myndig-

heten efterlever förordningen. Under studiens gång ansåg underlaget i form av doku-

ment med bland annat Sidas beskrivning av den interna styrningen och kontrollen i års-

redovisning ge tillfredsställande information gällande Sidas syn på situationen. En in-

tervju med Sida ansågs inte nödvändig eftersom det redan fanns ett brett underlag. Hade 

mer tid funnits till studien hade det dock varit intressant att genom en intervju få Sidas 

syn på ämnet.  
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3  Teoretisk referensram 

Teorikapitlet består av tre delar där de teorier som har tillämpats för analys av insam-

lad data presenteras. I den första delen belyses begreppen styrning och kontroll. I den 

andra delen belyses ansvaret för tillämpningen av styrningen och kontrollen och i sista 

delen presenteras statens förordning vilken genomdriver en institutionell tillämpning av 

styrningen och kontrollen.   

3.1  Intern styrning och kontroll  

3.1.1 Begreppet intern styrning och kontroll 

Begreppet intern styrning och kontroll härstammar från det amerikanska begreppet in-

ternal control som i detta sammanhang främst syftar på styrning och inte det som på 

svenska menas med kontroll. Därför är intern styrning och kontroll en passande benäm-

ning på svenska även om många felaktigt använder begreppet intern kontroll. Detta kan 

skapa oklarheter i dialogen mellan styrelser och ledningar (Tunbjörk & Wikland, 2009). 

Syftet med begreppet god intern styrning och kontroll är att det ska fungera som ett 

hjälpmedel för organisationen att uppnå sina mål. Begreppet mål inkluderar här effekti-

vitet, styrning och regelefterlevnad. Om utgångspunkt tas i organisationens mål kan in-

tern styrning och kontroll definieras som en slags ordning och reda (Tunbjörk & Wik-

land, 2009). 

Intern styrning och kontroll och god riskhantering är nära sammankopplade begrepp. 

För att öka säkerheten i organisationen krävs god kunskap om organisationens risker 

samt handlingar för att reducera riskerna. Intern styrning och kontroll innefattar dessa 

handlingar för att reducera riskerna samt för att uppnå organisationens mål (Tunbjörk & 

Wikland, 2009). 

3.2  COSO 

COSO som består av revisorer, redovisningsekonomer samt representanter från olika fö-

retag, definierat intern kontroll enligt följande: (FAR, 2006)  

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som 

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

att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: (Haglund, Sturesson, Svens-

son, 2005) 

 ”Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

 Tillförlitlig och finansiell rapportering och information om verksamheten. 

 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.” (Haglund, Stures-

son, Svensson 2005, 28) 

Enligt COSO - definitionen består intern kontroll av olika processer (FAR, 2006), som 

är till för att säkra att målen uppfylls (Haglund et al, 2005). I COSO-ramverket delas in-

tern kontroll in i fem olika komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktivite-

ter, information/kommunikation samt övervakning och uppföljning (FAR, 2006). 
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Kontrollmiljön utgörs av människors samverkan i verksamheten (Haglund et al, 2005). 

Dit hör viktiga faktorer såsom etik, ansvarsfördelning, ledarskapsstil, organisations-

struktur samt företagsledningens och stylelsens styrning och engagemang i verksamhe-

ten. Kontrollmiljö utgör basen för de andra fyra delarna som den interna kontrollen be-

står utav (FAR, 2006). 

En väl utformad riskbedömning är vital för att väsentliga risker gällande den finansiel-

la rapporteringen ska kunna identifieras. Vid riskbedömning undersöks risken för för-

skingring och vårdslöst handlande med tillgångar samt risken för att övriga oegentlighe-

ter kan uppstå. Riskbedömning ska medföra kontrollmål vilka ser till att de finansiella 

rapporterna följer de grundläggande kraven (FAR, 2006).  

Kontrollaktiviteter är upprättade efter att riskerna identifierats och är till för att led-

ningens riktlinjer och implementerade mål inte ska riskeras. Kontrollaktiviteter omfattar 

exempelvis arbets- och ansvarsfördelning, avstämningar, uppföljning samt vård av till-

gångar.  Det är viktigt inom verksamheten med styrning och kontroll över bland annat 

systemutveckling, underhåll av programvara samt behörighetskontroller (FAR, 2006).   

För att kunna upprätthålla en effektiv intern kontroll är det nödvändigt att informatio-

nen och kommunikationen inom organisationen fungerar. Ett väl fungerande informa-

tionsflöde som kan garanteras nå ut till de olika organisatoriska nivåerna är väsentligt 

för att ledningen ska kunna styra och övervaka verksamheten (Haglund et al, 2005). 

Detta underlättas bland annat genom informationssystem och utbildning (FAR, 2006).  

Kontroller som upprättas inom organisationen behöver övervakas och följas upp för att 

kunna avgöra om de fungerar som de ska och minimerar de risker som identifieras. 

Uppföljning bör ske löpande i det dagliga arbetet och eftersom det anses nödvändigt 

bör även mer djupgående utvärdering göras. Löpande uppföljning genomförs på olika 

organisatoriska nivåer med hjälp av olika uppföljningsmekanismer såsom självutvärde-

ring och övervakande av styrelsen och chefer (FAR, 2006). 

3.3  Kontroll 

För att företagen ska kunna hantera kontrollproblem använder de sig av olika sätt att 

kontrollera. Kontroller kan delas in i tre olika kategorier: handlingskontroller, personal 

och kulturella kontroller samt resultatskontroller (Drury, 2004).      

Kategorin handlingskontroller går hand i hand med begreppet beteendekontroller. Gäl-

lande beteende kontroller iakttas individernas handlande i deras arbete. Detta sätt att 

kontrollera kan uppnås genom övervakning från högre nivå samt genom en handbok för 

de underordnade. Handlingskontroller fokuserar mer på kontroller av själva handlingar-

na än på individernas beteende och verkar endast effektivt när det är klart för chefer vil-

ka handlingar som eftersträvas. Denna kategori handlar om att individer ska hindras från 

att utföra oönskade handlingar och därför bör handlingsplaner granskas väl innan de an-

vänds. Genom handlings ansvar ska rätt handlingar väljas och definieras och felaktiga 

handlingar ska tas bort (Drury, 2004).       

Personalkontroller innebär att säkerställa att personalen har kapaciteten att göra ett bra 

jobb och detta genom att kontrollera sig själva. Införandet av personalkontroller kan hu-

vudsakligen genomföras på tre olika sätt. Det första är genom att hitta rätt personer för 

rätt arbetsuppgift. Genom träning är det andra sättet och innebär att säkerställa att per-

sonalen vet hur de ska utföra sitt arbete och informera om vad som förväntas av dem, 
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exempelvis hur de ska handla. Kulturella kontroller är företagets individers sociala nor-

mer och övertygelser som påverkar deras handlingar. Kulturella kontroller kan utföras 

genom grupper som kontrollerar att de andra i organisationen håller sig på linjen. Hu-

vudsakligen utförs de kulturella kontrollerna över varandra av individerna i företaget 

(Drury, 2004).      

Resultatskontroller innebär att utkomsten av arbete kontrolleras genom att rapportera 

och samla in information. Det här sättet innebär att cheferna inte behöver sätta sig in i 

vilka handlingar som använts utan endast vad som företaget åstadkommer. Cheferna 

förlitar sig endast på den information de får gällande utkomsten av handlingarna för att 

säkerställa om det eftersträvade resultatet har uppnåtts eller inte (Drury, 2004).    

3.3.1   Budgetansvar 

Budgetering har flera syften som är värdefulla för organisationen. En budget används av 

ledningen för att skapa en översyn över kommande period samt för att kunna avgöra om 

organisationen utvecklas i rätt riktning. En viktig aspekt med budgeten är att den möj-

liggör en decentralisering av arbetet genom att budgeten motiverar och sätter mål för re-

sultatenheterna. Ledningen behöver då inte vara direkt involverad i de olika resultaten-

heternas arbete. Budgeten används som ett redskap för delegering och fördelning av an-

svar. Genom att tydliggöra ansvarsområdena blir det enkelt att se vem som ska stå till 

svars för avvikelse gentemot budgeten. På så sätt ökar incitamenten att ta ansvar och 

hålla verksamheten inom budgeterade ramar (Bergstrand, 2003). 

Budgeteringen har genom tiderna varit ett styrmedel för olika organisationer. Hur bud-

getarbetet går till och på vilka grunder skiljer sig åt mellan privat och offentlig sektor. I 

den privata, marknadskopplade organisationen, genereras intäkterna från marknaden 

och budgeten ställs upp efter faktiska kostnader och intäkter från året innan. I den of-

fentliga sektorn styrs intäkterna av skattemedel och politiska beslut utan samband med 

organisationens prestation (Bergstrand, 2003).  

3.3.2   Ansvarsredovisning  

Ansvarsredovisning innebär att kostnader och intäkter samlas för varje enskilt ansvars-

centrum i syfte att visa på avvikelserna från de mål som förväntas uppfyllas och på så 

sätt tillskriva den ansvarige detta. För att ansvarsredovisning ska kunna tillämpas måste 

varje ansvarscentrum sätta ett mål, mäta prestationen, jämföra prestationen gentemot 

målet, analysera skillnaderna och utifrån detta vidta åtgärder. Ansvarsredovisning till-

lämpas genom att ta fram prestationsrapporter vilket informerar den ansvarige om hur 

centrat presterat. Ansvarsredovisning innefattar en kontrollprincip som innebär att den 

ansvarige endast kan utkrävas ansvar över de områden som denne kan kontrollera och 

påverka. Denna princip tillämpas genom att antingen ta bort ansvarsområden som den 

ansvarige inte har möjlighet att kontrollera eller ta hänsyn till de okontrollerbara effek-

terna i prestationsrapporterna (Drury, 2007). 
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3.4  Ansvar 

Definitionerna på ansvar är många och varierande men de flesta av definitionerna har 

som utgångspunkt idén att ansvar är ett förhållande mellan två parter. Den ena av par-

terna (the accountor) känner en skyldighet att förklara och rättfärdiga sitt handlande för 

den andra parten (the accountee). Handlandet som parten känner skyldighet att förklara 

är det handlande som faller innanför ramen av det som har definierats som deras an-

svarsförhållande. Begreppet ansvar innefattar ofta något slags förhållande mellan över- 

och underordnad samt sanktioner (Pollitt, 2003). 

Ansvar grundar sig på förväntningar och på vad den som utkräver ansvaret förväntar sig 

av den ansvarige. För att undvika att det uppstår oönskade omständigheter bör det inte 

föreligga meningsskiljaktigheter eller oklarheter om förväntningarna (Pollitt, 2003). Of-

fentlig ansvarsskyldighet syftar till att ansvaret sker i det offentliga, är tillgängligt för 

medborgarna och sker inom den offentliga sektorn. Offentligt ansvarstagande är en för-

utsättning för ett demokratiskt styre. Medborgare överlåter sin självständighet till politi-

ker som delegerar sina befogenheter till tjänstemän, vilka i sin tur överför många av be-

fogenheterna till oberoende organisationer och myndigheter. Dessa organ och de an-

ställda använder i slutändan skattebetalarnas pengar för att utföra allt det arbete som 

medborgarna förväntar sig (Bovens, 2005).  

På grund av ovannämnda anses offentligt ansvarstagande för det första som en demo-

kratisk kontroll. I delegationskedjan kontrolleras utövandet av de överförda befogenhe-

terna genom att representanter hålls ansvariga. I slutändan är det medborgarna som be-

dömer regeringens utförande och visar sina åsikter genom att rösta. För det andra ökar 

offentligt ansvarstagande säkerheten i den offentliga styrningen genom att det ger skydd 

mot korruption, nepotism, maktmissbruk och andra olämpliga beteenden. Den tredje 

funktionen för offentligt ansvarstagande är att förbättra prestandan. Ansvar handlar inte 

bara om kontroll utan även om förebyggande åtgärder. Ledaren som är ansvarig vet om 

vilka standarder som måste hållas för att undvika att bli ställd till svars. Utomstående 

som är i liknande situationer positioner kan, genom att se andra, anpassa sina handlingar 

därefter. Dessa tre funktioner utgör tillsammans en fjärde, att bibehålla och öka legitimi-

teten för offentlig styrning. Offentligt ansvarstagande är till för att säkerställa allmänhe-

tens förtroende för regeringen och att minska klyftan mellan medborgare och represen-

tanterna (Bovens, 2005). 

Om det vore så att de som är vid makten inte kunde hållas ansvariga för sitt handlande 

och sina beslut, hade en fungerande demokrati inte kunnat existera. Ansvar, på engelska 

accountability, härstammar från bokföring. Definitionen har dock utvecklats och är idag 

ett kännetecken för god samhällsstyrning både inom privat som i offentlig sektor. Även 

ansvarsförhållandet har numera blivit nästan det omvända än vad det ursprungligen var. 

Ansvar kännetecknas inte av att härskare håller sina undersåtar till svars, utan av att 

myndigheterna själva hålls ansvariga av sina medborgare (Bovens, 2005). 

För att förhållandet mellan de båda parterna ska fungera måste den underordnade känna 

skyldighet att informera den överordnade och stå till svars för sina handlingar. Detta 

sker oftast genom att resultatet av dennes arbete rapporteras till den överordnade. Skyl-

digheten att informera om sina handlingar kan vara formell eller informell. Offentliga 

ledare har ofta en formell skyldighet att regelbundet informera och stå till svars till olika 

instanser, exempelvis sina överordnade, övervakande organ och revisorer. Den under-

ordnades handlingar bedöms genom exempelvis godkännande av räkenskaper. Om be-
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dömningen är negativ kan den ansvarige utsättas för diverse sanktioner. Även dessa kan 

vara formella som exempelvis och straffrättsliga påföljder eller informella som att redo-

göra för sina handlingar för media eller att karriären skadas (Bovens, 2005).   

3.4.1 Ansvarstyper 

Ur ett sociologiskt perspektiv ställs ledningen inför flera olika sorters ansvarsskyldighet. 

De är skyldiga att redogöra för olika delar av sitt handlande till olika forum. Vid klassi-

ficeringen av ansvar kan två frågor ställas: inför vem och för vad ansvaras? Offentliga 

ledare ställs inför problemet att de bedöms från olika håll; vilka är de till svars för och 

på grundval av vilka kriterier kommer de att bedömas? (Bovens, 2005) 

Det viktigaste ansvaret för offentliga ledare är det organisatoriska. Ledarna står regel-

bundet till svars inför sina överordnade genom både formella krav och genom informel-

la möten. Vanligtvis innebär detta en stark hierarkisk uppbyggnad och ansvaret baseras 

på strikta direktiv och rutiner. Även högt uppsatta professionella med en hög grad av 

självständighet i sitt arbete känner av det organisatoriska ansvaret. Det organisatoriska 

ansvaret ses som en intern ansvarsskyldighet som inte är tillgänglig för allmänheten och 

därför inte ses som en offentlig ansvarsskyldighet (Bovens, 2005). 

För offentliga ledare är ansvar inför det politiska forumet en viktig faktor. Det politiska 

ansvaret kan vara svårhanterligt för ledarna eftersom kriterierna för politisk bedömning 

ofta beror på media, politiska möjligheter och konkurrens (Bovens, 2005).  

Ledare inom det offentliga kan behöva stå till svars inför domstol för sina egna hand-

lingar men även för organisationens. Det juridiska ansvaret blir alltmer viktigt för myn-

digheter, särskild för de inom Europeiska Unionen, i och med EG direktivet som ställer 

ytterligare krav på myndigheterna. Det juridiska ansvaret baseras på särskilt formellt el-

ler juridiskt knutet ansvar och är därför den mest klara typen av ansvar, eftersom den 

baseras på rättsliga normer (Bovens, 2005).  

Ansvar inför revisorer, inspektörer och kontrollanter är inte bara till för att säkerställa 

myndigheternas redlighet och laglighet i de offentliga utgifterna utan även dess effekti-

vitet och ändamålsenlighet. Dessa administrativa forum utövar ekonomisk och admi-

nistrativ kontroll på grundval av särskilda stadgar och föreskrivna normer. Denna an-

svarstyp är av stor vikt för ledningen i myndigheter (Bovens, 2005). 

Många offentliga ledare är även fackmän i en annan mening. Detta kan medföra an-

svarsskyldighet i relation till diverse branschorganisationer och disciplinära domstolar.  

Branschförbund fastställer koder med standarder för godtagbar praxis vilket medlem-

marna är skyldiga att rätta sig efter. Dessa normer övervakas och upprätthålls av yrkes-

organisationer (Bovens, 2005).   

Alla dessa typer av ansvarsförhållanden kan vara gällande inom en organisation. Varje 

individ kan komma att hållas ansvarig för sina handlingar inför samtliga ansvarsförhål-

landen samtidigt (Romzek, 2000). 

3.4.2 Ansvarsstrategi  

Ytterligare ett problem som kan uppstå är vem som ska hållas ansvarig. Särskilt för ut-

omstående kan det vara svårt att avgöra vem inom en offentlig organisation som har bi-

dragit till vad och vem som därmed ska hållas ansvarig. Olika förslag och avgöranden 

genomförs ofta i grupp och passerar flera steg innan beslut fattas. För stora offentliga 
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organisationer finns det fyra ansvarsstrategier för att avgöra vem den ansvarige är (Bo-

vens, 1998).   

I strategin avseende företagsansvar/gemensamt ansvar står myndigheten som ansvarig. 

Med denna strategi kan man undkomma problemen kring vem inom myndigheten som 

kan hållas ansvarig för vad, utan allmänheten kan direkt vända sig till myndigheten och 

hålla den till svars för konsekvenserna. Denna strategi förutsätter att myndigheten an-

passar sina handlingar därefter, vilket inte alltid är fallet i verkligheten. Sanktioner rik-

tade mot myndigheten kan komma för sent eller drabba oskyldiga, betalas av statskas-

san eller inte vara effektiva på grund av att de kan medföra att myndigheten avvecklas 

(Bovens, 1998). 

Hierarkiska system är tilltalande på grund av sin enkelhet och tydlighet. När myndighe-

tens handlande ska ställas inför rätta är det alltid tydligt vem som är den ansvarige, den 

politiska eller organisatoriska toppen. Det behöver inte göras någon utredning av den 

komplexa organisationen och de olika inblandade. Begränsningarna med denna strategi 

är att vägen till toppen är lång med många inblandade och viktig information kan kom-

ma bort på vägen vilket skulle medföra att de ansvariga inte har tillgång till fullständig 

information om situationen. Ledarna har inte en fullständig möjlighet att kontrollera or-

ganisationen. Även om ledarna får kännedom om att medarbetarna åsidosätter regler in-

nebär det inte att de med säkerhet kan rätta till problemet, även här på grund av den 

långa vägen längs vilken information kan komma att förändras och missförstås. Det kan 

även vara så att medarbetarna vägrar att acceptera order från ledarna. Bovens (1998) 

menar att medarbetarna har stor inverkan på utformningen av policyer. I turbulenta situ-

ationer behöva snabbt beslutsfattande av de som är inblandade, vilket oftast är medarbe-

tarna och inte ledningen. Därför har medarbetarna ofta befogenheter att fatta vissa be-

slut. Ledaren kan i sin tur hålla medarbetarna ansvariga för dessa delar. Men ledarna 

kan bara i viss mån kontrollera dessa befogenheter. Vid sidan av de formella riktlinjerna 

förekommer de informella nätverken där kunskap och sociala förhållanden spelar större 

roll än befogenheterna. Ledare är därmed ofta outsiders i sina egna organisationer (Bo-

vens, 1998).  

Myndigheter är samlingar av enskilda tjänstemän och skulle på så sätt kunna välja ut 

vilken medlem som helst som personligen hålls ansvarig för myndighetens handlande. 

Den största svårigheten med denna strategi är dens moraliska lämplighet. Denna strategi 

är inte passande i stora myndigheter eftersom den inte tar hänsyn till de många skillna-

derna mellan individer och dessas inflytande på handlingarna. I små kollegiala organ 

kan dock denna strategi vara effektiv (Bovens, 2005).  

Strategin om individuellt ansvar är den mest specifika för tilldelning av ansvarstagande. 

Strategin försöker utifrån omständigheterna skapa rättvisa. Varje enskild är ansvarig i 

den mån och i den omfattning som denne personligen bidragit till handlingen. Ansvars-

fördelningen skiljer sig från individ till individ och baseras på ens personliga uppträ-

dande. Strategin är typisk för det professionella ansvaret och förutsätter att ledningen 

har tillräckliga möjligheter inom myndigheten att agera efter sin egen vilja. Den hierar-

kiska uppbyggnaden inom komplexa myndigheter och grupptänkandet skapar svårighe-

ter för enskilda att handla utifrån sina egna avsikter (Bovens, 2005). 
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3.5  Agentteorin  

Jensen & Meckling (1976) definierar agentrelationen som ett kontrakt där uppdragsgi-

varen (principal), bestående av en eller flera personer, får uppdragstagaren (agenten) till 

att utföra tjänster åt dennes räkning. Detta innebär att uppdragsgivaren alltså måste de-

legera en viss grad av beslutsfattandet till agenten.  

Agentteorin används för att förklara diverse företeelser inom redovisningsområdet så-

som redovisningslösningar och reglering av redovisning. Fokus ligger på relationerna 

mellan aktörerna vilka är agent (redovisningsskyldig) och principal eller uppdragsgivare 

(redovisningsmottagare). Även revisorer och controllers kan anses vara aktörer. Ut-

gångspunkten för agentteorin är att aktörerna är rationella och nyttomaximerande och 

teorin utgår ifrån den ekonomiska teorin. Aktörerna agerar utifrån sitt eget intresse på 

bekostnad av den andra parten och det handlar om direkta ekonomiska konsekvenser 

(Artsberg, 2005).  

Berles och Means uppmärksammade på 1930-talet att klyftan mellan ägandet i bolagen 

och förvaltningen av bolagen växte alltmer. Stora företag kännetecknades av att de äg-

des av passiva aktieägare medan de förvaltades av kunniga och starka ledare. Detta led-

de till en separation mellan ägande och kontroll. Detta fenomen för med sig kostnader 

och svårigheter för ägarna att styra och kontrollera ledningen och företaget (Sevenius, 

2007).  

Agentteorin framställer företaget som en knutpunkt där en mängd avtal mellan aktörer 

samlats. Ledningen är i centrum och ingår relationer med andra aktörer. Hur företaget 

styrs påverkas av de relationer som företaget består utav. Teorin förmodar att om aktö-

rernas beteenden inte är begränsade av lag, kontrakt eller andra normer kommer dessa 

att försöka agera utifrån sitt egenintresse (Sevenius, 2007).  

3.6  Den legitimerade teorin  

Den legitimerade teorin påstår att företaget ständigt försöker visa att de agerar inom 

samhällets lagar och normer. Teorin bygger på att det finns ett outtalat avtal där led-

ningen gentemot samhället ska möta dess förväntningar och handla legitimerat genom 

att följa de lagar och normer som finns stadgade. Så länge en organisation lever upp till 

de förväntningar samhället har kan den fortsätta bedriva sin verksamhet. Det är inte en-

bart investerarnas förväntningar som ska ta hänsyns till utan även allmänhetens intres-

sen. När ett företag inte klarar av att ta hänsyn till allmänhetens förväntningar kommer 

samhället reagera i form av olika sanktioner. Exempelvis kan efterfrågan minska och 

tillgången till resurser kan reduceras. Samhällets förväntningar ändras med tiden och 

organisationen behöver då anpassa sig till de nya kraven. Är detta inte möjligt för orga-

nisationen måste de förmodligen kunna stå till svars inför samhället och förklara varför. 

För att företaget ska lyckas med att anpassningen till samhällets dynamiska värderingar 

måste det kunna kommunicera sin verksamhet och dess värderingar så att det associeras 

med legitimitet (Deegan & Unerman, 2005).   

3.7  Förvaltarteorin 

Det finns forskare som pekar på agentteorins antaganden om individuell motivation till 

nyttomaximering, vilken resulterar i ett agent/principal förhållande, som en brist efter-

som antagandet inte är applicerbart på alla ledare. En teori som förklarar agentrelationen 

med icke-ekonomiska antaganden och som bygger på situationer där ledare inte motive-
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ras av individuella mål utan vars mål är integrerade med principaler har därför vuxit 

fram i form av förvaltarteorin (Davis, Shoorman & Donaldson, 1997).  

Förvaltarteorin grundar sig på psykologi och sociologi och utvecklades i syfte att under-

söka situationer där ledare är motiverade att agera för principalernas intresse och vars 

styrmodell skiljer sig från agentteorins. Förvaltarteorin menar att ledaren som är förval-

tare strävar efter att uppnå organisationens mål. Förvaltaren skyddar och maximerar ak-

tieägarvärdet genom organisationens prestationer, vilket i sin tur även maximerar för-

valtarens intressen. Vidare medför förvaltarteorin ett samband mellan organisationens 

framgångar och principalernas tillfredsställelse. Förvaltaren inser värdet av att organisa-

tionens mål uppfylls eftersom även hans personliga intressen tillvaratas. Förvaltaren 

drivs naturligtvis också av ekonomiska mål men förvaltarteorin menar att förvaltaren in-

ser att de personliga målen med större säkerhet uppfylls genom att arbeta mot organisa-

tionens mål (Davis et al, 1997). I statlig verksamhet är syftet att serva samhället och 

dess medborgare. Pengar är en viktig del men är inte myndighetens mål utan endast ett 

hjälpmedel för att uppnå målet, som är verksamhet (se figur 1) (Davidsson & Jansson, 

2007).   

 

 STATLIG PRIVAT 

MÅL Verksamhet Pengar 

MEDEL Pengar Verksamhet 

    

    

 

Figur 1Resultatbegrepp omarbetad från Davidsson & Jansson, 2007 

 

De grundläggande antaganden är att ledarnas beteenden är förenade med principalernas 

intressen. Fokus i teorin läggs på styrmodeller som förenklar och ger befogenheter åt de 

anställda istället för att kontrollera och övervaka (Davis et al, 1997). Forskare har tidi-

gare ställt förvaltarteorin i kontrast till agentteorin och utgått ifrån att om den ena är bra 

är inte den andra det. Davis et al (1997) menar dock att beroende på situation kan den 

ena teorin vara mer passande än den andra och inte att den ena är sämre än den andra.  

Ledaren av ett företag ska inte agera som ombud för aktieägarna utan som förvaltare av 

tillgångarna. Ledaren svarar i denna roll som förvaltare för att höja värdet av tillgångar-

na i vilka företagets rykte och de anställdas samt leverantörernas kompetens inkluderas. 

Förvaltarens uppgift är inte att maximera aktieägarvärde, utan det bör vara att agera i fö-

retagets intresse (Kay & Silberstone, 1995). 

 

Kapitalförändring Resultat 
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3.8  Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll  

Förordningen om intern styrning och kontroll är till för att öka kvaliteten på upprättan-

det av den interna styrningen och kontrollen som krävs för att uppfylla verksamhetskra-

ven, inte för att ändra innebörden av intern styrning och kontroll. Tanken med förord-

ningen är att verksamheten ska kontrolleras med avseende på fyra olika moment: risk-

analys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation. Först när alla momenten i pro-

cessen är genomförda anses den interna styrningen och kontrollen som implementerad i 

verksamheten och kan då användas som ett hjälpmedel för verksamhetens ledning 

(ESV, 2009).  

Förordningen avser endast de förvaltningsmyndigheter som under regeringen är förplik-

tade att följa internrevisionsförordningen (2006:1228) (1 § FISK). Intern styrning och 

kontroll är processen som gör att myndigheten kan följa de krav som finns stadgade i 3 

§ myndighetsförordningen. Själva processen är uppbyggd på fyra olika moment (2 § 

FISK). Nedan följer momenten: 

 Riskanalysen innebär att de risker som finns för att kraven i myndighetsförord-

ningen ska gå att uppfylla påvisas (3 § FISK). 

 

 Efter riskanalysen ska kontrollåtgärder genomföras för att se till att myndig-

hetsförordningen efterlevs med möjligaste säkerhet (4 § FISK). 

 

 Det tredje momentet innebär att det ska ske regelbundna uppföljningar för att 

sedan kunna bedöma den interna styrningen och kontrollen (5 § FISK). 

 

 Sista momentet ska bestå av en dokumentation av hela processen, där de 

genomförda momenten är beskrivs (6 § FISK).  

3.9  Myndighetsförordningen (2007:515) 

Myndighetsförordningen kopplar samman verksamhetsansvaret med intern styrning och 

kontroll (ESV, 2009). Myndighetsförordningen gäller enligt 1 § för förvaltningsmyn-

digheter under regeringen. I 3 § stadgas myndighetens lednings ansvar inför regeringen 

för verksamheten. I 2 § definieras myndighetens ledning, där det framgår att en enrå-

dighetsmyndighet leds av en myndighetschef, en styrelsemyndighet leds av en styrelse 

och en nämndmyndighet leds av en nämnd. 

Av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) framgår: 

”Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att 

den bedrivs effektivt och med gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande 

sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.”  

Vidare följer av 4 § att myndighetens ledning skall besluta en verksamhetsplan och en 

arbetsordning. Av arbetsordningen ska bland annat närmare föreskrifter som behövs om 

myndighetens organisation beslutas, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndig-

hetschef, delegering av beslutanderätt samt handläggning av ärenden. I 4 § punkt 4 

stadgas att myndighetens ledning har i uppgift att säkerställa att den interna styrningen 

och kontrollen vid myndigheten fungerar på ett betryggande sätt.  
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ESV skriver i sin handledning till förordningen att det är viktigt att engagera samtliga 

medarbetare för att ett helhetsintryck av intern styrning av kontroll, i hela myndigheten, 

ska skapas. Detta görs genom att ledningen tar fram föreskrifter som medarbetarna är i 

behov utav i arbetet med intern styrning och kontroll. Härigenom ser ledningen till att 

samtliga medarbetare är införstådda med verksamhetens mål samt skapar goda arbets-

förhållanden. Förutsättningar skapas även för enskilda medarbetare att ta sitt ansvar för 

att den interna styrningen och kontrollen ska fungera som avsett. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att ledningens ansvar för den interna styrningen och kontrollen inte kan de-

legeras (ESV 2009).  

3.10  Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag 

Av 2 kap 8 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag framgår att årsredo-

visningen ska skrivas under av ledningen i myndigheten. I och med underskriften inty-

gar ledningen att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, 

kostnader, intäkter samt myndighetens ekonomiska ställning. Vidare följer av samma 

paragraf att ledningen för de myndigheter som lyder under FISK ska, i samband med 

underskriften, lämna en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen vid 

myndigheten är betryggande eller inte.  

Anser ledningen att den interna styrningen och kontrollen inte är betryggande ska bris-

terna förtecknas och lämnas in samband med underskriftsmeningen. Bedömningen ska 

grunda sig på den dokumentation som ska upprättas enligt förordningen om intern styr-

ning och kontroll. Myndighetens ledning kan även ta hjälp av internrevisionen som kan 

lämna råd och stöd. Internrevisionen granskar även den process som omfattas av FISK 

och ska lämna förbättringsförslag (ESV, 2009). 
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4  Empiri 

Empirin består av två delar. I första delen presenteras efterlevnaden av FISK utifrån 

Sidas, Riksrevisionens och ESVs dokument. Andra delen består av den intervju som ge-

nomförts med två revisorer från Riksrevisionen.   

4.1   Sidas redovisning av bristerna i den interna styrningen och 
kontrollen  

Generaldirektören (GD) för SIDA har i årsredovisningen för 2009 bedömt att det före-

ligger brister avseende den interna styrningen och kontrollen på myndigheten. GD:n 

sammanfattar bristerna i fyra punkter inom områdena revision, den interna kontrollmil-

jön, budgetering och uppföljning av förvaltningsanslaget samt uppföljning av resursåt-

gång (Sida, 2009). 

Revision  

Sida brister i hanteringen av revisionsinstrument, genom att inte ha tillräckliga analyser 

och uppföljningar av material från genomförda revisioner. Sida konstaterar otillräcklig 

kunskap av revisionsområdet inom teamen vilket leder till att revisionsrapporteringen 

inte hanteras och bedöms korrekt. Tillräckliga resurser och stickprovskontroller har inte 

avsatts för revisionsområdet. Som en konsekvens av de bristande uppföljningarna näm-

ner Sida en ökad risk för korrupta handlingar (Sida, 2009).  

 

Den interna kontrollmiljön 

Processerna av verksamheten och arbetet är inte beskrivna och analyserade i tillräcklig 

omfattning. Detta medför svårigheter med att säkerställa den interna kontrollmiljön vil-

ket vidare leder till möjligheten för uppföljning av vidtagna kontrollåtgärder hämmas 

(Sida, 2009).  

 

Budgetering och uppföljning av förvaltningsanslaget 

Brister förekommer i Sidas rutiner för budgetering och uppföljning av förvaltningsan-

slaget. Kontrollen över personalkostnaderna och kostnaderna för verksamheten brister, 

vilket har medfört för höga förvaltningskostnader. Ett sparprogram fick införas vilket 

ledde till anställningsstopp och resestopp som i sin tur hämmade utvecklingen i organi-

sationen (Sida, 2009).  

 

Uppföljning av resursåtgång 

Den tid som lagts ned för olika arbetsmoment har inte redovisats systematiskt vilket in-

nebär att det inte går att kostnadsmäta de olika prestationer som redovisas i resultatre-

dovisningen. Den kostnad som Sida redovisar för de olika prestationerna blir då endast 

en ungefärlig uppskattning av resursåtgången. Det blir även svårare för Sida att bedöma 

kostnadseffektiviteten (Sida, 2009). 
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4.2  Riksrevisionens rapport angående Sidas brister i den inter-
na styrningen och kontrollen  

I revisionsrapport för Sidas årsredovisning 2009 har Riksrevisonen sammanställt iaktta-

gelser från granskningar som genomförts under året. I rapporten lyfter Riksrevisionen 

främst fram de väsentliga bristerna av intern styrning och kontroll, vilka är revision som 

kontrollmetod, budgetering och uppföljning av förvaltningsstöd samt styrning och upp-

följning av budgetstöd. De två förstnämnda bristerna anser Riksrevisionen att Sida tyd-

ligt har beskrivit i sin årsredovisning men inte genomgripande för uppföljning av bud-

getstöd (Riksrevisionen, 2010b). 

Revision som kontrollmetod 

Sida tillämpar inte revision som kontrollmetod gällande biståndsgivning på ett betryg-

gande sätt. Detta eftersom de inte använder revisioner och granskningar i tillräcklig om-

fattning för att kontrollera biståndsgivningen. Sidas ledning har under 2009 vidtagit åt-

gärder för att reducera bristen men Riksrevisionens granskning visar på att åtgärderna 

inte har varit tillräckliga. Granskningarna visar på brister i framtagandet av riskbedöm-

ningar och de kontrollåtgärder som tas fram. Sida brister även när det gäller att följa de 

interna riktlinjerna för hantering av revisionsinstrument samt att handla utifrån revi-

sionsrapporteringen. Eftersom revision inte utförs utifrån vad som är avtalat brister Sida 

i sitt agerande av att åtgärda det vilket kan verka som att Sida inte gör uppföljningar av 

de avtalade villkoren. Syftet med kontrollerna att verka förebyggande uppfylls då inte. 

Sida ställer inte tillräckliga krav på en obruten kedja av underlag vid bidragsgivning 

(Riksrevisionen, 2010b).  

 

Budgetering och uppföljning av förvaltningsanslaget 

Sida brister i rutinerna avseende budgetering och uppföljning av förvaltningsanslaget 

vilket medförde att Sida blev tvungen att ansöka om utökad anslagskredit på förvalt-

ningsanslaget. Det ekonomiska läget är något som Riksrevisionen anser att Sida borde 

varit medvetna om redan vid upprättandet av budgeten för 2009. Brister förekommer 

även i uppföljning av ekonomin och prognostisering av förvaltningsanslaget. Sida be-

skriver i årsredovisningen att bristerna beror på otydlig arbets- och ansvarsfördelning, 

vilket Riksrevisionen håller med om (Riksrevisionen, 2010b). 

 

Styrning och uppföljning av budgetstöd 

Sidas ledning brister enligt Riksrevisionen i styrningen och uppföljningen av hur bud-

getstödet hanteras. De riktlinjer och styrdokument som är tillgängliga är inte tillräckligt 

tydliga för de som ansvarar för budgetstöd. Det som inte finns med i riktlinjerna och 

styrdokumenten är hur arbetet med kontroll, uppföljning och beredning av budgetstöd 

ska utföras. Detta gör det svårt för ledningen att följa upp hur budgetstödet behandlas. 

Ledningen brister i framtagandet av instruktioner och anvisningar inom hanteringen av 

budgetstöd. Granskningen visar att till följd av svag och otydlig styrning från ledningen 

förkommer brister i dokumentation av den löpande hanteringen av budgetstöd (Riksre-

visionen, 2010b). 

4.2.1 Brister i efterlevnad av förordning om intern styrning och kon-
troll 

Riksrevisionen menar att bristerna på Sida angående den interna styrningen och kontrol-

len beror på att processen för intern styrning och kontroll inte har tagits fram i tid. Un-
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der 2009 har Sida arbetat med att åtgärda de tidigare iakttagelser som Riksrevisionen 

presenterat angående den interna styrningen och kontrollen. Detta är något som Riksre-

visionen ser positivt på men anser att det fortfarande behövs en fastställd process för hur 

arbetet med FISK ska fortskrida. Nedan presenteras Sidas brister i processen beskriven i 

FISK (Riksrevisionen, 2010b). 

Riskanalys: Den riskanalys som har tagits fram är endast på övergripande nivå. Risker 

som identifierats omfattar inte överskridande av förvaltningsanlaget samt budgetering 

och uppföljning av ekonomin. En heltäckande riskanalys med de väsentligaste riskerna 

för kommande år har inte tagits fram (Riksrevisionen, 2010b). 

Kontrollåtgärder: Kontrollåtgärderna ska vara framtagna för att undvika de risker som 

tagits fram i riskanalysen. Sidas kontrollåtgärder är otydliga vilket försvårar en uppfölj-

ning utav dem. Ansvarsfördelningen för verkställandet av kontrollåtgärderna är inte tyd-

ligt (Riksrevisionen, 2010b).  

Uppföljning: Riksrevisionen anser att det är svårt att konstatera vilken uppföljning som 

Sida gjort samt resultatet av den. Det anses beror på instruktionerna för hur arbetet med 

FISK ska gå tillväga inte är tydliga samt att det saknas en metod för hur uppföljning ska 

genomföras (Riksrevisionen, 2010b). 

Dokumentation: Dokumentationen ligger till grund för GD:s bedömning av den interna 

styrningen och kontrollen. Den dokumentation som legat till grund för GD:s bedömning 

av den interna styrningen på Sida stödjer de brister som redogörs i årsredovisningen. 

Dock anser Riksrevisionen att Sidas dokumentation kring förordningen kan bli bättre så 

att arbetet med den interna styrningen och kontrollen går att följa (Riksrevisionen, 

2010b). 

4.3  ESV:s rapport angående Sidas arbete med intern styrning 
och kontroll  

Regeringen har lämnat ett uppdrag åt ESV att med utgångspunkt från Riksrevisionens 

revisionsrapport (Dnr 32-2008-0638) samt Sidas begäran om utökad anslagskredit, på-

visa brister och ge förslag på åtgärder så att Sida uppfyller kraven i 3 § myndighetsför-

ordningen (2007:515) (Regeringen, 2009). 

I sin rapport har ESV kommit fram till fyra huvudpunkter vilka är en sammanhållen 

strategi och en stödjande stab, koppling mellan intern styrning och kontroll och verk-

samhet, en förändring av kulturen – ledningens roll samt den ekonomiska planeringen 

och uppföljningen (ESV, 2010). 

Sida saknar en strategi för integreringen av intern styrning och kontroll i verksamheten. 

Dessutom saknas det en beskrivning av hur integreringen ska genomföras rent praktiskt. 

Sidas arbete utförs ad hoc eftersom de inte ser till orsakerna till problemen utan anpas-

sar arbetet efter specifika situationer. En mängd beslut finns att tillgå men en uppfölj-

ning av att besluten genomförs och efterlevs utförs inte i tillräcklig omfattning (ESV, 

2010). 

ESV rekommenderar att Sida omorganiserar managementdelen och upprättar en stab 

under GD:n. Staben bör ansvara för att utveckla och säkerställa kvalitén i ledningspro-

cesser samt för den interna styrningen och kontrollen. Stabschefen bör vara en del av 
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den operativa ledningsgruppen. Sida bör också ta fram en enhetlig strategi för den inter-

na styrningen och kontrollen samt följa upp detta arbete (ESV, 2010). 

Intern styrning och kontroll är en förutsättning för att uppfylla verksamhetsansvaret. 

Ledningen i Sida brister i att identifiera kopplingen mellan intern styrning och kontroll 

och verksamheten. Utifrån ESV:s granskning kan det konstateras att intern styrning och 

kontroll och de som arbetar med den inte ses som lika viktiga som de som arbetar med-

bistånd. Anledningen till att intresset för intern styrning och kontroll inom Sida är lågt 

beror på att medarbetarna uppfattar sig själva som biståndsarbetare och inte som stats-

riktlinjer utan problemet ligger i att riktlinjerna inte är samlade, förmedlade inom orga-

nisationen samt att de inte följs upp. Management, som är den del i organisationen som 

arbetar med intern styrning och kontroll, upplevs av medarbetarna som avskild från res-

ten av verksamheten (ESV, 2010). 

ESV rekommenderar att management som idag är en blandning mellan stöd och stab de-

las upp i en stabsfunktion och en administrativ servicefunktion. Sida är i behov av en 

centraliserad stödfunktion med spetskompetens. Detta för att sammankoppla verksam-

heten med intern styrning och kontroll (ESV, 2010). 

Arbete med att se till att cheferna och medarbetarna efterlever ledningens regler och 

riktlinjer är otillräckligt. Dessutom upplevs ansvarsfördelningen inom organisationen 

som otydlig. Ledningen brister i förståelse och ansvar för den interna styrningen och 

kontrollen (ESV, 2010). 

ESV rekommenderar att ansvaret på de olika chefsnivåerna klargörs och dokumenteras. 

Cheferna bör också utveckla sin kompetens inom ekonomistyrning. Sida brister i sitt 

förhållningssätt till budgeten eftersom de har budgeterat med ett utökat anslag som de 

ännu inte fått beviljat. Detta skapar en obalans mellan kostnader och tilldelade medel 

(ESV, 2010). 

ESV rekommenderar att Sida budgeterar utefter det anslaget som faktiskt är tilldelat. De 

bör även dokumentera det som de ekonomiska besluten baseras på och införa tidredo-

visning för att kunna följa upp verksamheten på ett bättre sätt (ESV, 2010). 

4.4  Intervju angående ledningens roll i arbetet med förordning-
en om intern styrning och kontroll 

Myndighetsledningens medvetenhet om FISK varierar i olika verksamheter. Även bland 

medarbetarna varierar medvetenheten. Detta kan förklaras med att förordningen endast 

har varit ikraft sedan 1 januari 2008 och det är fortfarande en lärandeprocess för de in-

volverade. För att medvetenheten skulle varit högre hade myndigheterna behövt få tid 

för att utveckla genomförandeprocessen innan förordningen trädde ikraft. Det har nu 

byggts upp olika nätverk mellan myndigheter och mellan revisorer och myndigheter 

vilket bidrar till ökad medvetenhet och kunskap om förordningen (Personlig kommuni-

kation 2010-05-12). 

Ledningen har alltid haft ett ansvar för den interna styrningen och kontrollen i myndig-

heten men ansvaret har varit otydligt. Införandet av FISK har klargjort detta ansvar ge-

nom obligatoriska moment som ska genomföras och dokumenteras på myndigheten. 

Trots klargörandet av ansvaret upplever revisorerna att engagemanget och insikten för 

FISK från ledningens sida varierar mellan myndigheterna. I vissa myndigheter är för-

ordningen till stor del en ledningsfråga medan i andra har den delegerats långt ner i 
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verksamheten till exempelvis ekonomihandläggare eller controllers. På vilket sätt led-

ningen har insyn i det dagliga arbetet med processen i FISK skiljer sig mellan myndig-

heterna och är väldigt personberoende. Enligt FISK ska den formella strukturen följas 

och uppdateras. Trots detta finns det fall där myndigheterna inte följer sina delegations-

ordningar utan där informella strukturer styr arbetet. Detta kan bland annat uppstå då det 

inom myndigheten förekommer nära relationer mellan ledningen och medarbetare (Per-

sonlig kommunikation 2010-05-12). 

För att ledningen på ett bättre sätt skulle kunna utöva kontroll över förordningen hade 

en projektgrupp behövt tillsättas på myndigheten. Projektgruppen bör bestå utav kvalifi-

cerad personal samt GD. Gruppen ska utformas utifrån organisationens komplexitet 

men GD bör alltid vara aktiv (Personlig kommunikation 2010-05-12). 

Inom statsförvaltningen varierar management kulturen i stor utsträckning. Chefernas 

ledningsstruktur och bakgrundskompetens är varierande vilket medför olika syn på ma-

nagement. Inställningen till ansvarsförhållandet skiljer sig mellan de ansvariga. Somliga 

tycker att de har fullt ansvar medan andra främst ser sin post som representativ (Person-

lig kommunikation 2010-05-12). 

Sidas ledning var till en början inte medveten om innebörden av förordningen. De un-

derskattade komplexiteten gällande arbetet kring förordningen och lade under år 2008 ut 

arbetet på en ekonomihandläggare inom myndigheten. Detta medförde att arbetet inte 

genomfördes på tillräckligt hög nivå i organisationen och därmed inte fick den genom-

slagskraft den skulle behövt. Då ledningen utsåg ekonomihandläggaren som ansvarig 

för genomförandet av förordningen förstod de inte hur stort arbete och ansvar det hand-

lade om. Det var ett feltänk redan i början som gjorde att Sida tappade fart i arbetet 

kring införandet av processen. En hel del utredningar sattes igång som sedan fick avbry-

tas på grund av att de visade sig vara olämpliga. Nya utredningar fick påbörjas istället. 

Under 2009 började ledningen förstå den omfattning som FISK arbetet innebar och 

konstaterade att det troligen kommer dröja till år 2012 innan processen är helt färdig-

ställd (Personlig kommunikation 2010-05-12). 

På Sida har kontrollmiljön varit en orsak till problemen med FISK. Ledningen har inte 

haft det tankesätt som krävs för att processen i FISK ska uppnås. Den process som har 

införts bedömer revisorn som otydlig, med bland annat oklara ansvarsförhållanden och 

riktlinjer kring hur uppföljning ska genomföras, vilket skapar svårigheter för medarbe-

tarna (Personlig kommunikation 2010-05-12).  
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5  Analys 

I analysen har den empiriska informationen analyserats och bearbetats. Detta har ge-

nomförts utifrån den teoretiska referensramen 

5.1  Sidas efterlevnad av förordningen  

Sidas efterlevnad av förordningen är bristande och en av orsakerna till bristerna i intern 

styrning och kontroll beror på att processen togs fram för sent. Anledningen till att pro-

cessen inte togs fram i tid är att ledningen till en början inte hade tillräcklig kunskap om 

vad förordningen innebar och lade ut ansvaret på en handläggare. Den otillräckliga kun-

skapen och medvetenheten kan vara en följd av att ledningen inte förstår kopplingen 

mellan intern styrning och kontroll och verksamheten. Konsekvenserna av det har lett 

till att arbete med intern styrning och kontroll har haft låg prioritet och inte varit en del 

av verksamheten.  

Den process som slutligen togs fram brister på samtliga moment, riskanalys, kontrollåt-

gärder, uppföljning samt dokumentation. Riskanalysen är endast övergripande och be-

höver bli mer omfattande. De framtagna kontrollåtgärder saknar en tydlig ansvarsför-

delning vilket försvårar ansvarsutkrävandet på lägre nivåer och uppföljningen. Generellt 

saknas det även metoder för hur uppföljning ska gå till. Dokumentation som ska ligga 

till grund för GD:s bedömning av den interna styrningen och kontrollen finns att tillgå 

men behöver bli mer strukturerad.  

5.2  Förordningens utifrån ett teoretiskt perspektiv 

Förordningen om intern styrning och kontroll är till för att regeringen ska kunna försäk-

ra sig om att förvaltningen tar sitt ansvar. För att detta ska vara möjligt ska ledningen 

inom de myndigheter som omfattas av förordningen i årsredovisningen bedöma huruvi-

da den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Regeringen kan i enlighet med 

agentteorin ses som principal och ledningen i respektive myndighet som agent. Reger-

ingen har ansvaret för statsförvaltningen och har genom förordningen delegerat vissa 

delar till myndighetsledningen. Eftersom agentteorin förmodar att aktörerna är nytto-

maximerande och utgår ifrån sitt egenintresse vad gäller ekonomisk vinning är förval-

tarteorin även intressant att utgå från när det gäller myndigheter eftersom myndighetens 

mål inte är pengar utan verksamhet. Pengar för myndigheten är ett medel för att uppnå 

målen till skillnad för privata företag eftersom förhållandena är omvända. Enligt förval-

tarteorin utgör ledningen förvaltare och allmänheten principal. När ledningen lyckas 

driva myndigheten med framgångar blir även allmänheten tillfredställd. I Sidas fall har 

ledningen inte lyckats driva myndigheten framgångsrikt eftersom de brister i sin interna 

styrning och kontroll vilket även försvårar att myndigheten uppnår dess mål. Detta i sin 

tur kan skapa missnöje hos allmänheten. I förvaltarteorin kan även regeringen ses som 

principal eftersom ledningen ska agera efter deras intresse. I fallstudien har Sida inte 

lyckats leva upp till regeringens krav genom dess brister i efterlevnaden av förordning-

en, vilket har resulterat i att regeringen gett ESV till uppdrag att hjälpa Sida komma till-

rätta med bristerna. Ledningen bör se intern styrning och kontroll som ett hjälpmedel 

för att uppnå myndighetens mål.  

Även den legitimerade teorin framhäver att ledningen ska agera i enlighet med allmän-

hetens förväntningar genom att visa att de följer lagar och normer. Sida har inte följt 

förordningen fullt ut och därmed lyckas de inte leva upp till allmänhetens förväntningar. 
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Eftersom ledningen har ansvaret för intern styrning och kontroll måste de kunna stå till 

svars inför allmänheten, vilket Sidas ledning har gjort genom att redovisa bristerna i års-

redovisningen. Trots att ledningen tar sitt ansvar i årsredovisningen krävs en förbättring 

i den interna styrningen och kontrollen för att få ökat förtroende från allmänheten.  

5.3  Ledningens kontroll över den interna styrningen och kon-
trollen  

Sida använder sig av handlingskontroller då ledningen kontrollerar medarbetarnas arbe-

te med intern styrning och kontroll. Detta genom de riktlinjer som ledningen enligt 

myndighetsförordningen ansvarar för att ta fram för att skapa ett helhetsintryck av intern 

styrning och kontroll i myndigheten. Dock följs riktlinjerna inte upp i tillräcklig ut-

sträckning vilket gör det svårare att kontrollera verksamheten. Personalkontroller an-

vänds när personalen tilldelas vissa befogenheter men denna kontroll brister eftersom 

riktlinjerna kring hur arbetet med intern styrning och kontroll ska utföras är otydliga. 

Detta eftersom medarbetarna då inte vet vad som förväntas av dem. Resultatskontroller 

används genom den dokumentation av processen som ledningen har till grund för sin 

bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Dokumentationen på Sida är dock 

inte tillräcklig för att arbetet med intern styrning och kontroll ska kunna följas fullt ut. 

Därmed brister Sida även i utövandet av resultatskontroller. 

Det har framgått att Sida brister i sitt förhållningssätt till budgeten genom bristande upp-

följning och rutiner kring budgeteringen. Bristande rutiner kring uppföljning av budget 

gör att budget som medel för ansvarsutkrävande inte fungerar. Eftersom det inte finns 

någon uppföljning finns inte samma ansvarsskyldighet för medarbetarna att följa budge-

ten fullt ut. Eftersom budgeten inte fungerar som kontrollmetod i Sidas fall uppstår bris-

ter på de olika enheterna och därmed skulle ledningen behöva kontrollera enheterna mer 

och inte delegera ut ansvar och styrning.   

5.4Ledningens ansvar för den interna styrningen och kontrollen 

5.4.1 Ansvarstyper 

Ansvaret för den interna styrningen och kontrollen framgår tydligt av 3 § myndighets-

förordningen där det är stadgat att ledningen ansvarar inför regeringen för att se till att 

den interna styrningen och kontrollen inom myndigheten är betryggande. I Sidas fall 

brister ledningen i sitt ansvarstagande genom att de inte kunnat säkerställa den interna 

styrningen och kontrollen i enlighet med förordningens krav. Ledningens ansvar för den 

interna styrningen och kontrollen faller in under flera olika ansvarstyper. Ansvaret kan 

ses som organisatoriskt ansvar genom att ledningen i bemärkelse av offentliga ledare 

ständigt måste stå till svars inför den överordnade regeringen därför att ansvaret bygger 

på förordningarna från regeringen. Ansvaret kan vidare ses som juridiskt ansvar efter-

som ansvaret är styrt av en förordning vilken måste följas. En ansvarstyp som klart 

framgår i fallstudien är det administrativa ansvaret eftersom lagen kräver att Riksrevi-

sionen utövar kontroll över att ledningen tar sitt ansvar och uppnår effektivitet och än-

damålsenlighet. Det politiska ansvaret framgår av att Sida ska följa politisk fattade be-

slut för att leva upp till allmänhetens förväntningar. Dock faller ledningens ansvar inte i 

någon större utsträckning in under professionellt ansvar eftersom Sida är den enda stat-

liga biståndsorganisationen och därmed inte omfattas av någon branschpraxis.  
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Sida brister till viss del i sitt organisatoriska ansvar genom att de inte lever upp till de 

riktlinjer som regeringen ger ut, dock tar de sitt ansvar när det gäller att stå till svars för 

brister i efterlevnaden i förordningen. Genom att Sida inte efterlever förordningen fullt 

ut brister de därmed även i det juridiska ansvaret. Det administrativa ansvaret brister ef-

tersom Sida genom brister i efterlevnaden av förordningen bidrar till ineffektivt använ-

dande av offentliga medel. Det politiska ansvaret brister genom att Sida inte klarar av 

att följa de politiska beslut som regeringen fattat om intern styrning och kontroll.  

5.4.2 Ansvarsstrategi  

Ansvarsstrategin är hierarkisk eftersom ledningen, den organisatoriska toppen, har an-

svaret för att se till att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Eftersom 

ledningen inte har möjlighet att vara engagerade i samtliga delar av myndigheten måste 

de överlåta delar av ansvaret till medarbetarna. Detta gör det svårt för ledningen att kon-

trollera att medarbetarna tar sitt ansvar eftersom de är långt ifrån arbetsprocessen. Upp-

följning är enligt COSO- modellen en viktig del för att kontroller ska fungera som av-

sett och för att risker ska kunna identifieras. Uppföljningen på Sida av huruvida regler 

och riktlinjer följs är otillräckligt och dessutom upplever medarbetarna att ansvarsför-

delningen inom organisationen är otydlig. Den bristande uppföljningen gör även att 

Sida riskerar att inte upptäcka risker i den interna styrningen och kontrollen. På grund 

av dålig uppföljning och otydlig ansvarsfördelning blir ansvarsutkrävandet svårt. Detta 

kan leda till att efterlevnaden av reglerna och riktlinjerna försvagas vilket i sin tur kan 

leda till att den interna styrningen och kontrollen brister.  

Även om visst arbete delegeras från ledningen till medarbetarna kan ledningens ansvar 

aldrig delegeras, vilket är reglerat i myndighetsförordningen. Trots att ledningen inte 

alltid är lika involverade i det arbete som medarbetarna utför bär de alltid huvudansvaret 

för arbetet med intern styrning och kontroll. Detta kan innebära svårigheter i och med 

det hierarkiska systemet som skapar långa avstånd mellan ledningen och medarbetarna. 

Dessutom är den del i organisationen, management, som arbetar med intern styrning 

och kontroll avskild från resterande verksamhet och någon strategi för hur denna ska in-

tegreras finns inte framtagen. Detta är ett problem i Sida och myndigheten bör arbeta 

med att integrera arbetet med intern styrning och kontroll inom hela organisationen. För 

att ledningen ska kunna ta del av all väsentlig information som de behöver för sitt utta-

lande om den interna styrningen och kontrollen är det viktigt med en fungerande kom-

munikation och tydliga riktlinjer kring vad som önskas. I Sidas fall finns det framtagna 

ritlinjer men dessa är inte förmedlade inom organisationen vilket skapar oklarhet hos 

medarbetarna. Eftersom medarbetarna oftast har mer information än ledningen om det 

dagliga arbetet och ledningen inte alltid är medvetna om vad som pågår på grund av in-

formella kontakter bland medarbetarna kan detta leda till att ledningen blir åsidosatt i 

sin egen organisation. Med anledning därav är det viktigt att ledningen upprättar en tyd-

lig kommunikation för att komma närmare det arbete som utförs av medarbetarna. En-

ligt COSO är en fungerande kommunikation grunden för en effektiv intern kontroll. För 

att ledningen ska ha möjlighet att styra och ha kontroll över verksamheten är ett funge-

rande informationsflöde nödvändigt och det är tydligt att detta inte finns hos Sida då 

bland annat kommunikation i form att riktlinjer är otydliga.  
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6  Slutsats 

I slutsatsen presenteras frågeställningarna som legat till grund för syftet samt resultatet 

av studien. Studien resulterar i att de tre komponenter som krävs för styrning av offent-

liga organ är kontroll, ansvar samt reglering. Slutligen i kapitlet presenteras förslag till 

vidare forskning. 

Hur utövar ledningen ansvar för den interna styrningen och kontrollen i Sidas or-

ganisation? 

Studien visar att trots att det finns en reglering av ansvaret för den interna styrningen 

och kontrollen i myndigheter efterlevs denna inte fullt ut. Revisorer har i denna fallstu-

die bekräftat att ett gap förekommer mellan förordningen och hur den efterlevs i prakti-

ken.  

Ledningen har stora brister i sitt ansvarsutövande och sina kontroller och lyckas därmed 

inte leva upp till regeringens krav på myndigheter. Detta genom att inte lyckas följa för-

ordningen. Ledningen brister på samtliga ansvarstyper eftersom de inte lyckats säker-

ställa den interna styrningen och kontrollen i enlighet med förordningens krav. Detta har 

varit till följd av att ledningen bland annat inte tagit ansvar för de ekonomiska medlen 

och använt dem effektivt.  

Sidas ledning använder kontroller i form av riktlinjer, befogenheter åt medarbetarna och 

dokumentation av processen. Eftersom dessa riktlinjer har varit alltför otydliga för med-

arbetarna och att befogenheterna inte följts upp samt att dokumentationen har varit otill-

räcklig har medfört att kontrollerna inte har kunnat utföras tillfredsställande.  

Eftersom ansvaret för den interna styrningen och kontrollen har en hierarkisk strategi 

krävs det stort engagemang av ledningen för att kunna leva upp till sitt ansvar och att 

kunna genomföra kontroller. På grund av ansvarets hierarkiska strategi blir uppföljning 

desto viktigare. Sidas uppföljnings rutiner är inte tillräckliga vilket försvårar ansvarsut-

krävandet. Budgeten är ett exempel där Sida brister i uppföljning vilket leder till bris-

tande ansvarsutkrävande och kräver mer kontroll från ledningen av organisationens oli-

ka enheter.  

Konsekvenserna av att inte lyckas följa förordningen fullt ut har för Sida inneburit att de 

inte kunnat använda de ekonomiska medlen effektivt, vilket enligt myndighetsförord-

ningen är myndighetens ansvar gentemot regeringen. Genom bristerna i efterlevnaden 

av förordningen kan myndigheten inte uppnå tillräcklig kvalité gällande den interna 

styrningen och kontrollen som krävs för att uppnå verksamhetsmålen. Eftersom Sida 

inte lyckats uppnå målen fullt ut brister de inte enbart i sitt ansvar gentemot regeringen 

utan även gentemot samhället och dess medborgare. Följderna av detta är att förtroendet 

för ledningen och dess myndighet minskar från allmänheten och regeringen.  

Finns det brister i myndighetens efterlevnad av förordningen om intern styrning 

och kontroll? 

Sida brister på samtliga moment i processen i förordningen. De främsta orsakerna till att 

det brister är ledningens bristande ansvar och kontroll, dålig förberedelse inför införan-

det av förordningen samt kulturen på myndigheten med den passiva inställningen till in-

tern styrning och kontroll. Ledningen på Sida har inte förstått innebörden av förord-

ningen och dess fördelar för hela organisationen. Intern styrning och kontroll ses som en 
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avskild del som måste finnas med i verksamheten istället för ett hjälpmedel för att nå 

målen med verksamheten. Om Sida inte lyckas med att följa förordningen är det omöj-

ligt för myndigheten att uppnå dess mål fullt ut.  

6.1  Förslag till vidare forskning  

Under studiens gång har nya infallsvinklar om ämnet upptäckts vilka skulle vara intres-

santa att undersöka. Eftersom denna studie endast har behandlat ämnet inom den offent-

liga sektorn skulle det vara intressant att sätta det i relation till den privata sektorn. Det-

ta för att undersöka skillnader och i så fall i vilken utsträckning och vad de beror på.  

Något som även skulle vara intressant att studera är flera myndigheter för att kunna göra 

en jämförelse och se om det finns några samband. För att få mer ingående förståelse för 

myndigheterna skulle intervjuer kunna genomföras även med berörda myndigheter.  
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Bilaga 1 Sidas organisation  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Huvudsyftet med studien är att kartlägga hur förordningen om intern styrning och kon-

troll efterlevs i Sidas organisation. Ett delsyfte är att belysa eventuella brister som före-

kommit i samband med tillämpningen av förordningen.  

Upplever Ni att det förekommer några brister med FISK? 

 Vilka är dessa? 

 Vilka är konsekvenserna? 

 Anser Ni att det är möjligt för ledningen att ansvara för processen i FISK? 

 På vilket sätt upplever Ni att ledningen har insyn i det dagliga arbetet med pro-

cessen? Sker det genom att de tar del av resultatet eller är ledningen med under 

arbetets gång?  

 På vilken sätt utövar ledningen kontroll över processen?  

 Upplever Ni att ledningen har svårigheter med att utöva kontroll över FISK? 

 I vilken utsträckning anser Ni att ledningen är engagerade i processen? 

 Anser Ni att ledningen ger tillräckligt med stöd från ledningen gällande arbetet 

med processen i form av exempelvis riktlinjer och handböcker? 

 Avspeglar myndigheternas delegationsordning arbetssättet i praktiken? 

 Upplever Ni att de som arbetar med processen är väl införstådda vad den inne-

bär? 

 Har Ni övriga synpunkter på hur ledningen utövar sitt ansvar och sin kontroll 

över den interna styrningen och kontrollen?  

 Vad var det som gick fel? Olika organisationsnivåer? 

 Avspeglar Sidas delegationsordning arbetssättet i praktiken?  

 Hur såg ledningens roll/engagemang ut? Hur har den förändrats? 

 Ges tillräckligt med stöd till medarbetarna gällande arbetet med Fisk? 

 Vad hade sida kunnat göra annorlunda? 

 

 

 

 


