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Vi vill börja med att tacka de respondenter vid Umeå kommun som har tagit sig tid att 

delta i vårt examensarbete vilket har varit till stor hjälp för oss och gjort denna studie 

möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare som har hjälpt oss med råd 

under denna vårtermin.  
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Sammanfattning 
Kommuner är en verksamhet som påverkar oss medborgare dagligen och finansieras av 

skatteintäkter som vi betalar in. Under de senaste åren har det rapporterats om skandaler 

inom kommunal verksamhet som har berott på bristfälliga kontroller inom 

verksamheten och att rutiner inte har följts vilket har fått konsekvenser. Det har även 

presenterats en rapport från Europakommissionen om att mutor är förekommande inom 

kommunal verksamhet även i Sverige vilket kan leda till att den makt kommunerna har 

används på ett felaktigt sätt. Dessa problem kan anses vara risker för den kommunala 

verksamheten att nå sina mål och det kan därför finnas ett behov förbättra ledningen av 

verksamheten för att åtgärda riskerna. Ett sätt att förbättra ledningen är att använda sig 

av riskhantering vilket är ett ledningsverktyg som har blivit allt mer förekommande för 

att hantera risker och effektivisera verksamheterna. Det har genom åren arbetats fram 

lagar och riktlinjer om hur en bättre kontroll av verksamheten ska ske som på senare år 

resulterat i ett ramverk för riskhantering, “Enterprise risk management” (ERM) vilket 

skapades för att hantera riskerna för verksamhetens samtliga mål.  

 

Tidigare studier har visat att ERM går att använda i kommunal verksamhet men att det 

saknas studier som undersöker hur det går till i en svensk miljö. Den forskning som vi 

har tagit del av visar att det finns behov av att anpassa riskhanteringsarbetet till den 

specifika verksamhet som ERM används inom och det är det den här studien ämnar 

förklara hur arbetet går till i en kommun. Det har även visats i forskning att det finns två 

delar som är viktiga för att riskhanteringen ska fungera på ett bra sätt, vilka är 

riskbedömningen och kommunikationen kring risker inom en verksamhet. Dessa 

områden kommer vi att beröra utförligare i vår studie samt att vi även kommer att 

beskriva om det fanns några problemområden i arbetsprocessen kring riskhantering. Vi 

har utifrån det formulerat följande problemformulering: Hur arbetar kommuner med 

riskhantering för att leda sin verksamhet? 

 

Studien genomfördes genom att intervjua nio tjänstemän som arbetar med riskhantering 

inom Umeå kommun. När vi analyserat den information vi samlat in genom 

intervjuerna kunde vi beskriva hur Umeå kommun arbetar med riskhantering och vilka 

problemområden som vi upplevde att de hade i sitt arbete. Umeå kommun arbetar med 

riskhantering genom att skapa bra förutsättningar för personalen genom att beskriva hur 

arbetet ska gå till i interna dokument samt att det har blivit ett större fokus på samtliga 

risker som påverkar målen för verksamheterna. De problemområden vi såg var att 

riskbedömningen ansågs vara problematisk eftersom det var svårt att avgöra hur de 

skulle bedömas utifrån de kriterier som fanns och att denna bedömning ofta påverkades 

av personliga åsikter. Ytterligare ett problemområde som vi identifierat var att det fanns 

behov av att förbättra kommunikationen inom kommunen vilket påverkar hur effektiv 

deras riskhantering är. Kommunikationen i nuläget mellan nämnderna brister vilket 

leder till att beslut fattas som motverkar varandra samt att det finns en risk att 

politikerna inte får den information de behöver för att fatta bra beslut för kommunen. Vi 

upplever att om dessa områden förbättras kommer Umeå kommuns riskhantering bli 

bättre vilket i slutändan leder till att de samhälleliga tjänster som erbjuds medborgarna 

kan hålla en högre kvalité. 
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1. Inledning 

I följande kapitel kommer vi att beskriva för läsaren bakgrunden till vår studie om 

kommuners arbete med riskhantering samt presentera tidigare forskning inom området. 

Problembakgrunden visar på ämnets relevans samt vad riskhantering är och hur det kan 

relateras till kommuners verksamhet. Vidare kommer vi att beskriva tidigare studier som 

genomförts inom området och vad vi vill bidra med i vår studie vilket sedan kommer att 

mynna ut i vår problemformulering och vårt syfte.  

1.1. Problembakgrund 
Kommuner har en verksamhet som precis som företag påverkas av risker att de inte ska nå 

sina mål eller leda verksamheten på ett bra sätt. Det har visat i rapporter och av ett flertal 

händelser som har publicerats i media. I början av februari 2014 publicerade Europa 

Kommissionen (2014) exempelvis en rapport om korruption i EU-länderna. I rapporten 

skriver de att korruption är något som skadar samhället och att det förekommer i Sverige 

(Europa Kommissionen, 2014, s. 2). De vill med rapporten upplysa om att korruption är något 

som går att motverka och kontrollera för att säkerställa att makten inte används för personlig 

vinning utan ur ett större perspektiv för att skapa ett bra samhälle för ländernas befolkning. 

Det handlar om att leda verksamheten på ett bra sätt. Utöver Europa Kommissionens rapport 

om korruption, har fall av förskingring, mutbrott och bristande kvalité i kommunal 

verksamhet uppdagas de senaste åren vilket delvis har uppstått på grund av bristande 

internkontroll och hantering av risker. Det kan tyda på att det finns behov av att utveckla 

arbetet inom kommunal verksamhet för att minska riskerna att det sker igen i framtiden.  

 

Brister i kvalitén inom kommunalverksamhet har visats i skolan i en artikel, publicerad 2013, 

där resultaten hos eleverna har försämrats ordentligt i jämförelse med andra länder. 

Styrningen av skolverksamheten ifrågasätts och det efterfrågas ett nytt fokus där kommunerna 

ska prioritera att kvalitén i skolorna förbättras genom att kunskapsnivån ska förbättras hos 

eleverna och att kommunerna ska leda verksamheten bättre (Englund, 2013). Under 2013 kom 

det även misstankar om bedrägerier inom Peab i samband med byggnationen av Arenastaden i 

Solna (Connheim, 2013). Anledningen bakom misstankarna var att en hög chef misstänktes 

för ekonomiska oegentligheter vilket upptäcktes via Peabs egna interna kontroller. Tidigare 

har Solnas stadsdirektör dömts för att ha mottagit mutor i samband med samma byggnation 

vilket visar att det fanns en brist i riskhanteringen för att motverka att den här händelsen 

skulle inträffa. Det blev även en fällande dom gällande bestickning och mutbrott i en av 

rättegångarna som pågår i den så kallade Göteborgshärvan (Littorin, 2013). Det framgår i 

artikeln att Göteborgshärvan handlar om att en byggherre och tre hantverkare dömdes för 

bestickning och en pensionerad tjänsteman vid Idrotts- och föreningsförvaltningen vid 

kommunen dömdes för mutbrott.  I slutet av 2012 rapporterades det om förskingring av 

miljonklassen i Gävle kommun och anklagelserna blev grov förskingring (Ronge, 2012). Efter 

att detta uppdagades gav Gävle kommun revisionsbyrån Ernst & Young i uppdrag att granska 

verksamheten och revisorerna upptäckte flera brister som bidragit till att förskingringen inte 

upptäckts tidigare (Brolin, 2013). De bristande rutiner, som presenteras i artikeln, var att en 

förenkling av kommunledningens riktlinjer angående ekonomihanteringen, bristande intern 

kontroll samt dålig uppföljning av rutiner för att hantera riskerna för verksamheten 

möjliggjort händelsen.  En av de senaste skandalerna inom kommunal verksamhet var där en 

8-årig ung flicka dog utan att skolan hade gjort en orosanmälan till socialstyrelsen vilket de är 

skyldiga till enligt de arbetsrutiner som kommunen har (DN, 2014). 
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Dessa brister inom kommunal verksamhet visar på att det finns ett behov av att effektivisera 

ledningen av kommuner vilket är något som är av intresse för hela Sveriges befolkning. Det 

har sedan tidigare skett förändringar i hur ledningen av kommunala verksamheter har gått till 

för att förbättra arbetet, men det kan finnas behov för ytterligare förbättringar. Det 

utvecklades ett ledningsverktyg som kallades New Public Management (NPM) under slutet av 

1970- och början av 1980-talet som liknade hur företag arbetar med att förbättra sin 

verksamhet och hanterar de problem de står inför (Box, 1999, s. 36). Det har beskrivits av 

Box (1999, s. 36) att anledningen till förändringen handlade om att det fanns ett behov av att 

effektivisera och förbättra kontrollen inom den kommunala verksamheten för att använda de 

ekonomiska resurserna på ett bra sätt, nå målen för verksamheten samt att erbjuda 

medborgarna bättre tjänster. I Sverige kom NPM att bli ett ledningsverktyg inom kommuner 

under 1980- och 1990-talet (Nilsson & Forsell, 2013, s. 314). Anledningen var att den 

kommunala verksamheten ansågs vara omodern och ineffektiv och att det fanns ett behov av 

att förbättra ledningen av verksamheten (Christensen & Laegreid, 2001, s. 26). Medborgarna 

förväntade sig mer av verksamheterna och det behövde genomföras förändringar för att 

anpassa verksamheten efter vad medborgarna efterfrågade (Forssell, 2001, s. 271).  

 

Ledningen av kommuner kan anses vara viktig ur ett samhällsperspektiv eftersom det kan 

påverka människors hälsa och kvalitén på de tjänster de får genom exempelvis skolan vilket 

vi delvis kan se i ovan nämnda artiklar. Kommunala verksamheter har därför en viktig roll i 

samhället eftersom de är skyldiga att erbjuda sina medborgare tjänster som de är i behov av 

som exempelvis utbildningsmöjligheter, kollektivtrafik, räddningstjänst och äldreomsorg 

(Westlund, 2013a). Det faktum att kommunernas verksamheter finansieras av skatteintäkter 

från medborgarna kan även göra att det finns incitament att se hur ledningen av verksamheten 

går till. Kommunala verksamheterna finansieras till stor del av skatteintäkter från 

medborgarna vilket uppgår till ca 70 procent av de intäkter kommunerna får in som sedan ska 

fördelas mellan de olika tjänster som kommunen ska erbjuda (SKL, 2013a). Med detta i 

åtanke är det av intresse för kommunerna så väl för medborgarna att skatteintäkterna används 

på ett ändamålsenligt vis och inte försvinner från verksamheten på grund av förskingringar 

eller på grund av brott, vilket visats varit problematiskt i media de senaste åren. Kommunerna 

har en viktig samhällsfunktion som tjänsteleverantör och bör sträva efter att skapa ett bra 

samhälle för sina medborgare där riskhantering kan vara ett användbart hjälpmedel att nå sina 

verksamhetsmål. Riskhantering beskrivs som ett verktyg för att hantera hot som kan leda till 

risker som skulle kunna påverka verksamheterna från att nå sina mål (Knechel, 2001, s. 27). 

1.2. Utvecklingen av riskhantering och intern kontroll 
Utvecklingen av riskhantering startade på 1930-talet då Fayol (1931 refererad i Verbano & 

Venturini, 2011, s. 519) beskrev riskhantering som en del i att leda ett företag. Sedan tog det 

fram till 1950-talet innan ytterligare utveckling skedde av riskhanteringen och den 

utvecklades som ett verktyg inom försäkringsbranschen för att minska kostnader (Verbano & 

Venturini, 2011, s. 519). Riskhantering har sedan dess utvecklats i flera riktningar för att bli 

mer specifik för olika branschområden (Verbano & Venturini, 2011, s. 523-524). En av dessa 

är Enterprise risk management (ERM) som är ett ledningsverktyg som växte fram under 1990-

talet och handlar om att leda organisationen på ett sätt som förbättrar verksamhetens 

prestationer genom att hantera de möjligheter och hot som organisationen står inför 

(Dickinson, 2001, s. 360). Det handlar om att identifiera de risker som verksamheten har och 

hantera det på ett sådant sätt att målen för verksamheterna nås. En risk har beskrivits av Beck 

(1992, s. 29) som något som kan leda till negativa konsekvenser i framtiden för en 

verksamhet, men genom att använda sig av riskhantering kan de negativa konsekvenserna och 

sannolikheten för att risken inträffar minska. 
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ERM utvecklades för att förbättra ledningen av verksamheter och ramverk arbetades fram 

genom att utveckla tidigare ramverk om internkontroll. Intern kontroll handlar enligt 

Vijayakumar & Nagaraja (2012, s. 2) om att en verksamhet ska drivas på ett sådant sätt att de 

ska uppfylla sina mål samt att det används för att kontrollera att organisationen styrs i rätt 

riktning och på ett ansvarsfullt sätt. Det har under åren blivit större krav på internkontroll 

genom att det kommit en rad olika regler och riktlinjer om hur detta ska gå till efter ett flertal 

företagsskandaler som visat på bristfällig ledning av verksamheten delvis på grund av dålig 

riskhantering. Som en del av detta publicerades The Cadbury Report i Storbritannien år 1992, 

med anledning av bristande kontroll i publika företag där de presenterat finansiella rapporter 

som uppfattades ha låg trovärdighet och att revisorerna inte kunde säkerställa kvalitén i 

rapporterna (The Corporate Governace Committe, 1992, s. 13). Syftet med rapporten var att 

presentera kriterier och förslag kring vad styrelsen skulle göra för att anses driva 

verksamheten på ett bra sätt samt att förbättra kvalitén och trovärdigheten i den finansiella 

rapporteringen vilket resulterade i Koden för god bolagsstyrning. Samma år skapades ett 

ramverk för att ge företag riktlinjer om hur arbetet med intern kontroll kunde arbetas med 

vilket publicerades av frivillighets organisationen The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO). Syftet med ramverket var att stödja 

företag och organisationer i arbetet med att göra sina internkontrollsystem bättre (COSO, 

2008, s. 1). COSO strävade även efter att med sitt ramverk förbättra organisationers prestation 

och ledning genom en effektiv internkontroll, motverka bedrägeri, korruption och skapa en 

bra riskhantering (COSO, 2013, s. 4).  

 

Det publicerades ytterligare en rapport år 1999, Turnbull rapporten, som skulle fungera som 

ett stöd för internkontrollen där det fanns riktlinjer för hur publika bolag skulle följa de 

kriterier som arbetats fram i The Cadbury Report om god bolagstyrning (The Institute of 

Chartered Accountants, 1999, s. 3). I rapporten beskrev de att internkontroll kan användas för 

att hantera risker och bör användas i det dagliga arbetet för att säkerställa att företagen når 

sina mål.  

 

Arbetet och forskning kring internkontroller påverkades ytterligare i början av 2000-talet när 

tre stora amerikanska företagsskandaler, Enron, WorldCom och Tyco, skakade om branschen. 

Enron och WorldCom gick i konkurs medan Tyco kunde fortsätta sin verksamhet efter den 

uppmärksamhet bolagen fått i media där bristande intern kontroller presenterats i form av 

exempelvis felaktig bokföring och förskingring (NBC News, 2005). Det påverkade lagstiftare 

till att införa nya lagar och regler. Lagar infördes och stramades åt för att säkerställa att intern 

kontrollen var av god kvalité. Sabanes-Oxley Act skapades som ett regelverk i USA med krav 

på att årsredovisningen skulle innehålla utförlig information om hur hanteringen av 

internkontroller gick till, hur ansvarsområden var fördelade och hur effektiv internkontrollen 

var i verksamheten för att upptäcka brister (U.S Securities and Exchange Commission, 2002). 

 I Sverige skapades ett liknande regelverk för bolag noterade på svenska börsen, Svensk kod 

för bolagsstyrning, år 2005 där de presenterade riktlinjer för god bolagsstyrning (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2013). 
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Det ställdes ett högre krav på internkontrollen i företag efter dessa skandaler och 

riskhanteringen internt i företaget blev en viktigare del av verksamheten. I samband med 

skandalerna startade COSO år 2001 ett nytt projekt i samarbete med Pwc där syftet var att ta 

fram riktlinjer för att utvärdera och förbättra en företagsövergripande riskhanteringen i bolag, 

delvis med innebörden att komplettera ramverket för internkontroll. Projektet mynnade ut i 

”Enterprise Risk Management – Integrated Framework” (ERM) (COSO, 2004, s. V). ERM 

ramverket kan anses vara ett hjälpmedel i riskhanteringen till att nå verksamhetsmålen utan att 

råka ut för oväntade problem och fallgropar (COSO, 2004, s. 1). Ramverket utvecklades från 

COSO:s tidigare ramverk om internkontroll men utvecklades från att tidigare ha handlat om 

internkontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation och 

uppföljning till att även inkludera målformulering, identifiering av möjligheter och hot samt 

prioritering av risker. I ERM-ramverket framgår det att riskhanteringsarbetet bör innehålla 

samtliga delar för att anses vara effektivt (COSO, 2004, s. 5).  

1.3. Riskhantering och intern kontroll i kommuner 
Hur arbetet med riskhantering sker i kommunen kan delvis beskrivas av att nämnderna arbetar 

med internkontroll vilket framgår i kommunallagen (1991:900) 6 kap 7§. Det saknas däremot 

regelverk som är obligatoriska för hela kommunens verksamhet och där det framgår vilka 

krav på vad som krävs av internkontrollen vilket skiljer sig från hur exempelvis företag 

påverkas av Koden för god bolagsstyrning där det framgår vilka krav de har på sin 

verksamhet (Toscha, 2012, s. 18).  

 

Ledningen av kommunernas arbete utgår från kommunfullmäktige. De ansvarar för det 

övergripande arbetet med att formulera mål och riktlinjer för kommunen, besluta om budget 

och vilken skatt som medborgarna ska betala enligt kommunallagen (1991:900) 3 kap 9§. De 

fördelar sedan arbetet med att leda verksamheten ner till kommunstyrelsen som har det 

övergripande ansvaret för hur att koordinera arbetet mellan de olika nämnderna vilket framgår 

i kommunallagen (1991:900) 6 kap 1§. Nämnderna i sin tur ansvarar, enligt kommunallagen 

(1991:900) 6 kap 7§, för att arbetet sker i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt att 

det finns tillräckliga internkontroller som säkerställer att verksamheten drivs ändamålsenligt. 

Det är i nämnderna som arbetet med riskhantering sker eftersom de har krav på sig att 

upprätta tillräckliga internkontroller för verksamheterna.   

 

Eftersom det inte finns mer direktiv än vad som finns presenterat i kommunallagen kan det 

finnas behov av att få hjälp i arbetet med internkontroll. Det finns en hjälporganisation för 

kommuner, Sveriges kommuner och landsting (SKL), som erbjuder råd och 

utbildningsmöjligheter inom områden där kommunerna saknar specifik eller tillräcklig 

kunskap (Westlund, 2013b). Problemet är däremot att det saknas gemensamma riktlinjer för 

hur arbetet med intern kontroll ska gå till i kommuner vilket kan göra det svårt att ge någon 

form av vägledning. Den information som går att hitta om internkontroll i kommuner är 

genom de rekommenderade material som finns på hemsidan i form av böcker och 

utbildningsmaterial (SKL, 2013 b). 

 

Arbetet med riskhantering och internkontroll i kommuner är ett aktuellt ämne eftersom det 

förekommer problem som uppdagas kontinuerligt i media där exempelvis korruptionsaffärer, 

förskingringar och kvalitétsbrister är nämnt. Det har även i vissa av fallen tydligt framgått att 

det berott på brister i internkontrollen och riskhanteringen. Det saknas även gemensamma 

direktiv i Sveriges kommuner om hur arbetet med internkontroll bör se ut för att anses vara 

tillräcklig enligt vad som krävs i kommunallagen. Vi vill därför undersöka hur en svensk 
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kommun arbetar med riskhantering och skapa förståelse om de problem de står inför och kan 

behöva hjälp med.  

1.4. Motivering av studien 
Riskhantering och hur ledningen av verksamheterna går till har blivit allt viktigare i samhället 

efter de stora internationella företagsskandalerna vilket har medfört en ökad forskning och 

publicering av vetenskapliga artiklar i området. Företagen och kommunernas verksamheter 

skiljer sig delvis från varandra och det är därför intressant att få en inblick i hur 

riskhanteringen fungerar i kommuner. Forskning inom området är däremot begränsad om hur 

arbetet med riskhantering i kommunalverksamhet i Sverige går till.  

 

Till att börja med har det visats i flertalet studier att offentlig verksamhet, i vårt fall 

kommuner, skiljer sig från vinstdrivande företag. Bozeman & Bretschneider (1994, s. 219) 

menar att det är en skillnad mellan offentlig verksamhet och vinstdrivande företag. En av 

faktorerna som skiljer sig är att verksamheten i offentlig sektor drivs utifrån ett mer kortsiktigt 

perspektiv eftersom det finns en risk att politikerna inte blir omvalda (Bozeman, 1987, s. 20). 

Ytterligare en faktor som har visats i forskning är att det kan saknas incitament att 

effektivisera offentlig verksamhet eftersom ledningen sällan blir belönade utifrån 

verksamhetens prestation (Boyne, 1998, s. 476). Det har däremot skett en förändring genom 

NPM där kommuner strävade efter att bli mer lika vinstdrivande företag vilket innebar att 

även offentliga verksamheten försökte förbättra kontrollen och effektivisera sin verksamhet 

(Hood, 1991, s. 3).  

 

Forskning har även berört om det skiljer något mellan företag och offentliga organisationer 

kring de skyldigheter och ansvar en styrelse har i respektive verksamhet gentemot sina 

aktieägare eller medborgare. Enligt Kluvers (2003) studie har det visats sig att det är viktigt 

både i privata och offentliga organisationer med ansvarighet mot styrelsen, detta eftersom 

varken aktieägarna eller invånarna kan påverka hur organisationen styrs. Styrelsen arbetar i 

organisationen på uppdrag av aktieägarna och invånarna och bör därför hållas ansvarig för 

deras handlingar och beslut. Utan ansvarighet kan beslutsfattare slösa med sina resurser, vara 

okunniga och i extrema fall vara korrupta vilket kan leda till att felaktiga beslut fattas och 

skapa en ineffektiv verksamhet (Kluvers, 2003, s. 57). Artikeln beskriver att effektiv styrning 

av verksamheten är viktig även i offentlig verksamhet, men hur det ska gå till förklaras inte. 

Det har även visats att det finns problemområden när det handlar om hur de ska leda 

verksamheterna inom offentligverksamhet eftersom det finns ett beroendeförhållande mellan 

politiker och tjänstemän som arbetar inom verksamheterna. Det har beskrivits att det finns två 

agent-principal förhållanden i offentliga verksamheter vilket diskuteras i en artikel skriven av 

Nyman et al. (2005, s. 125-126) där det ena beskriver att agenten är politikerna som styr 

exempelvis kommunerna och principalen är medborgarna. Medborgarna har i det här fallet 

liten möjlighet att påverka och ta del av politikernas arbete. Vidare beskriver Nyman et al. 

(2005) att ett agent- principal förhållande även finns mellan politikerna och de som utför 

arbetet i verksamheten i form av tjänstemännen. Agent-teorin innebär att det finns ett 

informationsgap mellan agenten, den som har informationsövertaget kring organisationens 

verksamhet, och principalen som är en extern intressent med begränsad kunskap om 

verksamheten som denne investerat i (Adams, 1994, s. 8). Problemet är att principalen kan 

sakna möjligheter att kontrollera agentens agerande för att kontrollera att denne agerar 

ansvarigt utifrån principalens intressen (Adams, 1994, s. 8). Detta informationsgap kring hur 

verksamheterna ska ledas grundar sig i att tjänstemännen är de som har tillgång till 

information om hur arbetet går till i nämnderna samt vilka risker som finns och att det är upp 

till dem att förmedla den vidare till politikerna. Politikerna blir därmed beroende av den 
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information som de får av tjänstemännen för att kunna fatta bra beslut i hur verksamheten ska 

ledas.    

 

Hur arbetet med riskhantering sedan kan gå till i offentliga verksamheter har diskuterats i en 

artikel av Paape & Speklé (2012). Paape & Speklé (2012, s. 541) har i sin studie om ERM 

resonerat kring att det kan uppstå svårigheter för offentliga verksamheter vid 

implementeringen i verksamheten på grund av deras komplexitet och den politiska miljön 

som de agerar i. De fann att ERM inte påverkas av den politiska miljön men de efterfrågar 

ytterligare forskning kring riskhantering för offentliga verksamheter för att identifiera 

problemområden och anpassa arbetssättet till den miljö som de arbetar inom eftersom det 

finns specifika behov och omständigheter inom verksamhetsområdet som kan skilja sig från 

företag (Paape & Speklé, 2012, s. 559). 

 

Det har även genomförts en jämförande studie om implementeringen av riskhantering på ett 

universitet och i en organisation inom offentlig sektor i Storbritannien av Huber & Rothstein 

(2013). De såg skillnader i hur de ansvariga för riskhanteringen arbetade med identifiering av 

risker och vilka typer av risker de valde att fokusera på i organisationen inom offentlig sektor 

(Huber & Rothstein, 2013, s. 660-661). De menar att antalet risker och negativa effekter på 

verksamheten har ökat från att tidigare ha handlat om finansiella risker, människors hälsa och 

säkerhet till att handla om operationella risker där det finns ett behov av att effektivisera 

verksamheten, säkerhetsrisker, risken att bryta lagar, risker i form av negativ ryktesspridning 

och etiska risker (Huber & Rothstein, 2013, s. 651).  

 

Ytterligare en studie om riskhantering i offentlig verksamhet har visat på vad som ansågs 

viktigt för att förbättra ledningen i verksamheten till att de ska nå sina mål på ett bättre sätt. I 

en studie genomförd av Woods (2009, s. 79) beskriver hon att kommuner anser att 

riskhantering är en viktig del för att säkerställa att verksamheten uppnår sina mål och fungerar 

som ett bra verktyg till effektivisering av verksamheten. Hon kom fram till att det var viktigt 

att arbeta fram en policy för hur riskhanteringsarbetet ska gå till och beskrev vikten av att 

information kommuniceras kring de risker som finns inom verksamheten genom exempelvis 

rapporteringssystem som samlar in information från personer på olika nivåer i verksamheten 

(Woods, 2009, s. 79). Hur arbetet med riskhantering går till har även beskrivits i en studie av 

Nilsen & Olsen (2005) där de jämförde två kommuner. Studien visade att kommunerna 

använde sig av två olika riskmodeller, men resultatet av studien visade att det praktiska 

arbetet med riskhantering i de två kommunerna sker på liknande sätt (Nilsen & Olsen, 2005, 

s. 38).  

 

Några faktorer som har beskrivits som viktiga i arbetet med riskhantering har presenterats av 

Nielson et al. (2005). De beskriver i artikeln hur riskhanteringen har utvecklas och att det har 

blivit allt viktigare med kommunikationen kring risker och riskbedömning för att leda ett 

företag (2005, s. 279). Vidare menar de att riskkommunikation i framtiden kommer att handla 

om att förbättra kommunikationen inom företaget i takt med att ERM blir mer utvecklat och 

samtidigt ta hänsyn till aktieägarnas krav på att expandera företaget. De anser även att 

riskbedömningen måste bli mer enhetlig för att samtidigt som den blir mer avancerad blir det 

allt svårare att kommunicera ut resultatet för riskbedömningen till andra parter (Nielson et al., 

2005, s. 288). 

 

Forskning efterfrågas kring hur arbetet med riskhantering går till i praktiken och i litteraturen 

i så väl offentlig som privat verksamhet (Paape & Speklé, 2012, s. 560). Det har genomförts 

studier i andra länder kring hur arbetet med riskhantering går till i offentlig sektor vilka har 
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visat att arbetet kan skilja sig mellan verksamheterna (Nielsen & Olsen, 2005, s. 38), att det är 

viktigt att arbeta med riskhantering (Woods, 2009, s. 79) och att det numera förekommer nya 

risker som behöver hanteras (Huber & Rothstein, 2012, s. 651), men det finns begränsad 

kunskap om hur riskhantering går till i Sverige. Vi vill därför med vår studie bidra med 

teoretisk kunskap om hur riskhantering går till i en svensk kommun. Vi vill även bidra med 

teoretisk kunskap om hur riskbedömningar går till och hur information om risker 

kommuniceras inom den kommunala verksamheten i samband med riskhanteringen, eftersom 

det enligt Nielson et al. (2005) har blivit allt viktigare att arbeta med dessa områden i 

riskhanteringsarbetet. Avslutningsvis vill vi visa på vilka problem som kommunen kan stå 

inför i det praktiska arbetet med riskhanteringen. Utgångspunkten i vår studie är att genom 

ERM-ramverkets delar för hur riskhanteringsarbetet kan gå till förklara hur kommuner arbetar 

med riskhantering. 

1.5. Problemformulering 
Den frågeställning som vi kommer att besvara i vår studie är följande:  

 

Hur arbetar kommuner med riskhantering för att leda sin verksamhet? 

1.6. Syfte 
Vår uppsats syftar till att undersöka hur arbetet med riskhantering går till i en svensk 

kommun. Vi vill genom vår studie ge en ökad förståelse om möjliga problemområden samt 

hur arbetet med de olika delarna i ERM-ramverket går till; internkontrollmiljö, 

målformulering, identifiering av möjligheter och hot, riskbedömning, prioritering av risker, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Utifrån vår 

problemformulering har vi även arbetat fram följande delsyften för studien: 

 

 Att skapa förståelse om hur arbetet med riskbedömning går till. 

 Att skapa förståelse om hur kommunikation kring risker går till i arbetet med 

riskhantering.  

 Att få insikt om områden som kan vara problematiska i den kommunala verksamheten 

vid arbetet med riskhantering. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I följande kapitel kommer vi att beskriva det ämnesval som vi har gjort, vilket perspektiv vi 

har i vår studie samt vilka vetenskapliga utgångspunkter vi använder oss av i studien. 

Avslutningsvis kommer vi även presentera hur vi har arbetat med sekundärkällor. I kapitel 5 

kommer vi sedan att beskriva vår praktiska metod och hur vi gått tillväga i 

informationsinsamlingen. 

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne grundade sig i att vi var intresserade av att se vad som gjorde att kommuner 

återkommande var med i media på grund av brister inom verksamheten. Vi ansåg därför att 

det kunde vara intressant att se hur de arbetade med dessa brister.  

 

Kommunens arbete är någonting som påverkar alla kommunens medborgare, dock är nog 

deras arbete något som medborgarna inte tänker på till vardags utan som kommer in i deras 

medvetande i samband med kommunval, vid skandaler eller uppmärksammade beslut. Det är i 

varje fall så vi kom i kontakt med ämnesområdet. Vi har vid ett flertal tillfällen blivit 

informerade om de brister som finns i kommuner utifrån vad som rapporterades i media där 

effektiviteten i verksamheten har ifrågasatts och hur de ska arbeta för att motverka att 

liknande skandaler händer igen. I vissa av skandalerna har det tydligt framgått att det funnits 

brister i intern kontrollen vilket har gjort att vi blivit intresserade av hur kommunerna faktiskt 

arbetar med riskhantering.  

 

Riskhantering i företag är ett ämnesområde som är noga utforskat vilket skiljer sig från den 

kommunala verksamheten där det är begränsad forskning gjord. Vi ville därför studera om det 

fanns ett behov av att utveckla arbetet med riskhantering inom kommunen då det är en 

verksamhet som vi som medborgare är beroende av och riskhantering är en del i arbetet med 

att se till att verksamheten styrs på ett ändamålsenligt sätt.  Genom att skapa en förståelse om 

hur riskhanteringen går till och om de områden som kan vara problematiska kan en förbättring 

av detta ske i kommunens arbete vilket gör att de samhälleliga tjänster som erbjuds 

medborgarna kan förbättras. Vi menar att dålig riskhantering kan leda till exempelvis 

förskingringar vilket påverkar samhället och vi anser att vår studie ger en ökad kunskap om 

riskhantering vilket gör att de samhälleliga tjänster som kommunen erbjuder kan förbättras. 

Det är därför vi har valt att genomföra den här studien om hur kommunen arbetar med 

riskhantering för att leda verksamheten. 

2.2 Perspektiv  
En forskare kan använda sig av ett flertal olika perspektiv vid genomförandet av en studie och 

bör därför i ett inledande skede förklara vilket perspektiv denne syftar till att använda för att 

förtydliga för läsaren vilken utgångspunkten för studien är (Bjereld et al., 2009, s. 17). Vår 

studie syftar till att skapa förståelse om hur arbetet med riskhantering går till i en svensk 

kommun. Riskhantering används i verksamheter som ett verktyg för att leda arbetet till att 

uppnå deras mål (Power, 2007, s. 2), därför har vi valt att utgå från ett 

tjänstemannaperspektiv. Det är tjänstemännen i respektive nämnd som arbetar med 

riskhanteringen och genomför det praktiska arbetet med att leda verksamheten mot målen. 

Tjänstemännens arbete sker utifrån de mål som finns för verksamheten och vi vill därför se 

det ur deras perspektiv på hur de anser att arbetet fungerar och skapa förståelse om vilka 

problem de står inför i processen med att utforma bra arbetsverktyg för att säkerställa att 

målen för verksamheten nås. 



9 
 

2.3 Förförståelse 
Den kunskap vi har med oss in i den här studien är vår förförståelse som skapats bland annat 

genom erfarenheter från studietiden på Umeå Universitet samt genom arbetslivserfarenheter. 

Förförståelse är den kunskap som en forskare har med sig in i ett forskningsprojekt som kan 

vara både medvetna och omedvetna tankar i form av tolkningar, antaganden och förväntningar 

om den studie som ska genomföras (Bjereld et al., 2009, s. 14).  

 

Den förförståelse som vi har är att vi båda har teoretisk kunskap inom redovisning och 

revision på D-nivå. Revisionskursen handlade om att identifiera risker i redovisningen och 

delvis bedöma om internkontrollsystemen var utformade på ett lämpligt vis för att anses vara 

pålitlig. Det handlade om en teoretisk övergripande förståelse kring bedömningar av hur 

kontrollmiljön såg ut, hur riskbedömingsprocessen gick till, kontrollaktiviteter som användes, 

vilken dokumentation som gjordes samt vilka tester att genomföra för att se om det verkligen 

fungerade. Redovisningskurserna gav oss förståelse om att det finns risker i att bokföringen 

inte är korrekt om det exempelvis skulle saknas tillräcklig kunskap hos den som genomför 

detta.  

 

Genom våra arbetslivserfarenheter har vi kommit i kontakt med användningen av 

riskhantering praktiskt. Ninna har varit i kontakt med det när hon arbetade som 

ekonomiassistent på en redovisningsbyrå och på en bank där de arbetade med attestordningar 

för att säkerställa att förskingringar inte sker och rutiner kring säkerheten i verksamheten som 

kunde medföra risker. Viktorias erfarenheter kommer från när hon arbetade som 

ekonomiassistent på ett försäljningsföretag där det var viktigt med rutiner och attestordningar.  

 

Vi upplever båda två att riskhantering är ett effektivt sätt att säkerställa att företaget eller 

organisationen driver sin verksamhet på ett bra sätt samt ett verktyg för att nå målen. Denna 

kunskap kan göra att vi lägger in våra egna tolkningar i respondenternas svar, men det har vi 

varit medvetna om under arbetet med vår studie och strävat efter att endast beskriva vad 

respondenterna faktiskt har sagt. Under intervjutillfället anser vi att vår förförståelse, i form 

av kunskap om riskhantering, kan underlätta då vi delvis har förståelse om hur arbetet går till 

praktiskt. 

2.4 Ontologi 
Det finns två ontologiska ståndpunkter om hur världen uppfattas, objektivism och 

konstruktionism (Bryman, 2011, s. 35). Det sätt som vi i denna studie tolkar sociala 

företeelser, vad som finns, var utifrån en konstruktionistisk ståndpunkt. Konstruktionism 

innebär att individer i en organisation tillsammans skapar de regler som finns och att dessa 

revideras i samspel med varandra, vilket skiljer sig från objektivism (Bryman, 2011, s. 37). 

Objektivism handlar i sin tur om att individer ser på verkligheten som något de inte kan 

påverka eller förstå och att de är styrda av regler och krav som vid avsteg från dessa kan leda 

till bestraffningar (Bryman, 2011, s. 36). Det konstruktionistiska sättet att uppfatta 

verkligheten var det vi använde eftersom vi menar att arbetet med att utforma 

riskhanteringssystem i en verksamhet handlar om ett samspel mellan individer för att nå de 

mål som organisationen strävar efter. Tjänstemännen skapar tillsammans rutiner för hur 

arbetet ska gå till inom respektive arbetsområde, vad som ska inkluderas för att uppnå en 

effektiv verksamhet och reviderar dem om det skulle behövas. Det finns inom kommunal 

verksamhet endast övergripande direktiv om hur arbetet med riskhantering ska gå till genom 

det lagstöd som går att hitta i kommunallagen (1991:900) 6 kap 7§ om en tillräcklig 

internkontroll vilket vi anser gör att tjänstemännen själva eller tillsammans behöver arbeta 

fram riktlinjer att följa. 
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2.5 Epistemologi 
Epistemologi handlar om hur en forskare ser på vad kunskap är och hur kunskap skapas, 

vilket påverkar utformningen av studien (Saunders et al., 2012, s. 128). Det förhållningssätt 

som vi har påverkar de val vi gör i utformningen av vår studie och det är därför relevant att 

förklara hur vi resonerar kring hur vi ser på kunskap och vår uppfattning om verkligheten. 

 

Det finns i huvudsak två förhållningssätt som forskare utgår från när det gäller hur de ser på 

hur kunskap skapas, hermeneutiskt och positivistiskt. Ett hermeneutiskt förhållningssätt 

innebär att forskaren skapar kunskap genom att förstå och tolka de studerade individerna samt 

hur de upplever sin situation (Patel & Davidson, 2011, s. 28). Om förhållningssättet däremot 

är positivistiskt skapas och bekräftas kunskap genom att det kan verifieras exempelvis genom 

att bygga upp hypoteser utifrån teorier som sedan styrks eller motbevisas genom en empirisk 

insamling av data (Patel & Davidson, 2011, s. 27). Vår kunskapssyn är i enlighet med det 

hermeneutiska förhållningssättet då vi menar att kunskap skapas genom att bygga upp en 

helhetsförståelse om forskningsobjektet och den miljö den befinner sig i och utifrån det 

utveckla kunskap. I vår studie strävar vi efter skapa förståelse och kunskap om hur kommuner 

arbetar med riskhantering genom att studera individer i deras arbetsmiljö och hur de ser på sin 

roll i arbetsprocessen. Om vi som forskare däremot utgått från att kunskap skapas genom att 

bevisa ett generellt beteende av olika kommuner genom empiriska studier hade det varit 

lämpligt att använda sig av ett positivistiskt förhållningssätt. För att skapa den djupare 

förståelse som vi strävat efter menar vi att ett hermeneutiskt förhållningssätt är att föredra.  
 

Det hermeneutiska förhållningssättet ställer krav på att forskaren ska förstå och tolka 

forskningsobjektet vilket även påverkas av den förförståelse som forskaren har i ämnet (Patel 

& Davidson, 2011, s. 29). De beskriver även att förförståelsen i form av tidigare kunskap, 

känslor, funderingar och intryck i en studie med hermeneutiskt förhållningssätt ses som en 

fördel i processen att förstå och tolka individen. Vi som forskare har delvis med oss kunskap 

från våra tidigare erfarenheter om riskhantering men inte speciellt stor kunskap om hur arbetet 

inom kommunen går till. Den förförståelse som vi har upplever vi kan underlätta arbetet något 

vid insamlingen av data, men att vi samtidigt är medvetna om att det krävs mer av oss som 

forskare för att förstå hur arbetet med riskhantering går till inom kommunen. 

2.6 Forskningsstrategi  
Syftet med vår studie var att skapa en djupare förståelse om hur arbetet med riskhanteringen 

går till inom en kommun vilket gjorde att vi valde att använda oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi. Valet av forskningsstrategi sker genom att välja mellan kvalitativ och 

kvantitativ undersökningsmetod. Det påverkas av vilken metod forskaren vill använda sig av 

för att samla in, bearbeta och analysera information (Patel & Davidson, 2011, s. 13). 

Kvalitativ metod syftar till att undersöka information från kvalitativa intervjuer och analyser 

medan kvantitativ metod fokuserar på mätningar av data med statistiska analysmetoder (Patel 

& Davidson, 2011, s. 13-14). I vår studie menar vi att tjänstemännen skapar den arbetsmiljö 

som de arbetar inom och att det i vår strävan efter att förklara hur riskhanteringsarbetet går till 

bäst lämpar sig att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi.  

 

En kvalitativ forskningsstrategi gör det möjligt att på djupet studera ämnesområden, av 

varierande grad, vilket andra forskningsmetoder begränsas av exempelvis på grund av 

bristfälligt tillgång till data eller att det är problematiskt att få fram tillräckligt med 

respondenter (Yin, 2013, s. 18). Det faktum att vi strävar efter en djupare förståelse om 

arbetet med riskhantering gör att vi är i behov av att verkligen förstå respondenterna och hur 

de arbetar, vilket anses vara möjligt vid en kvalitativ forskningsstrategi. I vår studie kommer 
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vi att använda oss av intervjuer och interna dokument som berör hur arbetet med 

riskhanteringen går till, dessa kommer vi beskriva utförligare i kapitel 5 praktiskt metod.  

 

Genom vårt val att använda oss av intervjuer för att förklara hur riskhanteringsarbetet 

fungerar menar vi att det ger oss möjligheten att förstå hur respondenterna genomför sina 

arbetsuppgifter, de har möjlighet att ge exempel på hur de arbetar och vad de upplever är 

problematiskt samt att vi har möjlighet att ställa följdfrågor för att verkligen förstå hur deras 

arbete går till. I en kvalitativ studie studeras hur människor beter sig och metoden har 

förmågan att skildra respondenternas åsikter och synsätt utan att vara påverkade av forskarnas 

åsikter och förbestämda värderingar (Yin, 2013, s. 20).   

 

Yin (2013, s. 20) skriver vidare att enkätundersökningar, till skillnad från kvalitativa studier, 

är begränsade av graderingar för att sedan kunna analysera svaren och är även fast i ett visst 

antal frågor per ämnesområde. Hade vi valt en kvantitativ undersökningsmetod hade vi fått ett 

översiktligt resultat där respondenterna varit begränsade till våra enkätfrågor och de medfört 

att vi haft en liten möjlighet att på ett djupare plan förklara hur deras arbete går till. Denna typ 

av undersökning hade gjort det svårare för oss att uppnå studiens syfte eftersom vi då varit 

beroende av att verkligen förstå hur respondenterna förklarat sina arbetsuppgifter enbart från 

den information som vi samlat in genom enkäten. Vid en studie med syfte att jämföra och 

generalisera resultatet hade en kvantitativ undersökningsmetod passat bättre än vad det gör till 

en studie med vårt syfte. Intervjuer har sina för- och nackdelar, fördelen är att det går att ställa 

följdfrågor under intervjun för att förtydliga frågor och på så sätt få en djupare förståelse. 

Nackdelen är att vi behöver få access till personer med rätt kunskap och som dessutom har tid 

och vilja att ställa upp på en intervju. En intervju tar längre tid att genomföra vilket kan leda 

till att personer väljer att inte ställa upp.  

 

Genom att vi använde oss av interna dokument som ett komplement till intervjuerna fick vi en 

förståelse om hur arbetet ska gå till i teorin där vi sedan genom intervjuer fick se hur arbetet 

gick till i verkligheten.  

2.7 Angreppssätt 
De angreppssätt som en forskare kan använda sig av, när det handlar om hur denne ser på 

förhållandet mellan teori och empiri, är antingen deduktivt eller induktivt (Bryman & Bell, 

2005, s. 23). I vår studie utgår vi från teorier om riskhantering för att sedan skapa oss en 

förståelse om hur kommuner arbetar med dessa. Genom att vi utgår från teorier i vårt 

angreppssätt använder vi oss av en deduktiv teori vilket kan anses skilja sig från ursprungliga 

uppfattningar om vad som förväntas användas i forskning med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, konstruktionistisk syn på verkligheten och en kvalitativ forskningsstrategi. 

 

Det angreppssätt som vanligtvis används vid kvalitativa studier och ett hermeneutiskt 

förhållningssätt är induktion. Forskarens utgångspunkt vid induktiv teori är att samla in data i 

det inledande skedet och sedan värdera det mot befintliga teorier som kan leda fram till att 

nya begrepp eller teorier skapas (Saunders et al., 2012, s. 146). Forskningen har dock 

utvecklats vad det gäller användningen och tolkningen av deduktiva och induktiva 

angreppssätt vilket inneburit att det inte längre anses självklart vilken som ska användas 

tillsammans med kvalitativ och kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 29). Deduktivt 

angreppssätt kan anses vara en fördel att använda sig av om forskaren vill förklara ett redan 

befintligt begrepp, använda det i en ny kontext och utveckla förståelsen kring det (Yin, 2013, 

s. 98). Riskhantering är ett begrepp som det har genomförts forskning om framför allt i 

företag men även till viss del inom kommunal verksamhet. Det finns teorier och framarbetade 
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ramverk om hur riskhanteringsarbetet ska gå till inom organisationer vilket forskning visat 

vara applicerbara i kommunal verksamhet, men det finns behov av att utveckla dem 

ytterligare till att bli mer anpassad för den specifika verksamheten. Vi vill med vår studie 

beskriva hur arbetet i en svensk kommun går till genom att utgå från information om hur 

riskhanteringen går till enligt de teorier och ramverk som finns, vilket innebär att ett deduktivt 

angreppssätt är användbart. 

 

I det deduktiva angreppssättet använder sig forskaren vanligtvis av hypoteser skapade utifrån 

teorier och som sedan testas efter datainsamlingen (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Vi kommer 

att frångå vad som anses vara vanligt vid deduktion då vi inte kommer att använda oss av 

hypoteser. Anledningen till det grundar sig i att vi vill skapa förståelse om arbetet och vi 

behöver därför få en djupare förståelse än att se om hypoteserna kan bekräftas eller 

motbevisas. 

 

I vårt arbete kommer vi att utgå från de teorier som finns om riskhantering och utifrån dem 

basera de frågor som vi kommer att ställa i vår datainsamling. Vi vill utifrån de teorier som 

finns om riskhantering skapa en förståelse om hur det fungerar i en kommunal verksamhet. Vi 

syftar inte till att skapa nya teorier kring riskhanteringsarbetet utan snarare att få en förståelse 

om och förklara hur det kan gå till, därför passar det vår studie att ha ett deduktivt 

angreppsätt. 

2.8. Insamling av källor 
Det finns olika typer av källor att använda vid en studie och vi skiljer på primär- och 

sekundärkällor. Primärkällor är information som vi själva har samlat in (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 46). Det är utifrån den information vi samlar in i vår studie från våra primärkällor 

som vi kommer att bygga vårt empirikapitel. Våra primärkällor består av intervjuer samt 

information som vi uppfattat i arbetet med vår studie. Vi kommer redogöra för hur vi samlade 

in information från våra primärkällor i kapitel 5 praktisk metod.  I teorikapitlet och i analysen 

kommer vi att använda oss av våra sekundärkällor. Olsson & Sörensen (2011, s. 46) menar att 

sekundärkällor är information som samlats in av någon annan som sammanställt det samt 

information från bland annat register, finansiella rapporter och artiklar.  

 

De sekundärkällor som vi har använt består av vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar, 

facklitteratur, årsredovisningar och information från hemsidor. Några av artiklarna fick vi tips 

om från vår handledare då detta var artiklar som använts vid tidigare kurser. De nyhetsartiklar 

som vi använt syftar till att visa på relevanta händelser inom kommunalverksamhet som vi 

anser gör att vår studie berör ett aktuellt och relevant ämne.  Facklitteraturen vi har använt 

berörde främst metodavsnitten där böckerna hade en koppling till forskning och den användes 

även för att få kunskap och teoretisk grund om kommuner, riskhantering och kommunikation. 

Informationen om hur kommuner i Sverige arbetar var begränsad i vetenskapliga artiklar och 

därför valdes facklitteratur, lagar och trovärdiga internet källor från myndigheter och 

organisationer för att beskriva deras verksamhet.  

 

De vetenskapliga artiklar som vi använt har vi hittat genom olika databaser så som Business 

Source Premier (EBSCO), bibliotekets söktjänst på Umeå Universitetet samt Google Scholar. 

Vi har dessutom sökt direkt i fackgranskade tidsskrifter så som Journal of Risk Research, Risk 

Management, Risk Management and Insurance Review och Public Administration Review. 

 De sökord vi har använt är bland annat “New public management, COSO, risk management, 

riskhantering, risk communication, public sector, ERM, riskassesment och riskbedömning”. 

Utifrån de artiklar vi fick fram vid våra sökningar gjorde vi ett första urval baserat på rubrik 
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och tidskrift som artikeln varit publicerad i. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 73) innebär 

det att om en artikel är publicerad i en fackgranskad tidsskrift (peer review) har den blivit 

granskad av kunniga kollegor inom forskningsområdet och kan anses vara av god 

vetenskaplig kvalitet. När det var en fackgranskad tidskrift och rubriken passade det vi sökte 

efter gick vi vidare med att läsa artikelns sammanfattning och inledning för att se om artikeln 

var relevant. Vi studerade även vilket land som artikeln berörde i sin studie för att sedan 

diskutera kring om det var användbar information att ha med. Vissa artiklar sökte vi även 

specifikt efter då de använts i tidigare använda artiklar inom området eller om vi hittat en 

forskare som ansågs vara etablerad inom forskningsområdet. 

2.9 Källkritik  
Källkritik består av olika metodregler för att värdera vad, i den informationen som vi har, som 

är sant eller i alla fall sannolikt. Den används för att bedöma informationens tillförlitlighet 

(Thurén & Strachal, 2012, s. 7). Källkritik utgår från fyra olika kriterier vilka är; äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7-8). 

 

Med äkthet menas att innehållet i en källa är pålitligt och korrekt samt att den inte har blivit 

förfalskad (Thurén, 2013, s. 17). I vårt arbete har vi använt oss av artiklar från fackgranskade 

tidskrifter samt information direkt från myndigheter och organisationers hemsidor för att 

säkert veta var informationen kommer ifrån. De övriga artiklarna som är publicerade i 

dagstidningar har vi använt är för att påvisa att ämnet är aktuellt och vi är medvetna om att 

deras äkthet kan betraktas som lägre än resterande källor. Vid användning av Internetkällor 

har vi varit noga med att använda oss av hemsidor som tydligt visar vem som är ansvarig och 

att den myndigheten och organisationen har omfattande kunskap inom området. Thurén & 

Strachal (2012, s. 11) menar att tillförlitligheten anses vara högre om informationen om vem 

den ansvarige är beskrivs och om de anses vara en trovärdig källa exempelvis väletablerade 

organisationer.  

 

Tidssamband handlar om hur lång tid de har gått mellan när en händelse beskrivs och den 

inträffade händelsen, det vill säga hur aktuell källan är (Thurén, 2013, s. 7). Vi har i vårt 

arbete i möjligaste mån använt oss av så nya källor som möjligt för att visa vad den senaste 

forskningen har kommit fram till. Forskningen kring kommuner är relativt begränsad vilket 

innebär att dessa källor är något äldre. Det kan påverka trovärdigheten i källan eftersom 

utvecklingen i samhället kan ha förändrats. Vi har därför använt oss av källor som 

myndigheter och trovärdiga organisationer har presenterat för att stärka trovärdigheten om hur 

arbetet i kommunerna går till. Källor relaterade till specifika händelser är valda utifrån när det 

först rapporterades om händelsen vilket därför påverkar hur aktuell källan är. 

 

Oberoende innebär att källan inte har blivit påverkad av andra och att det inte är en kopia av 

en annan källa (Thurén, 2013, s. 8). Om två olika källor säger samma sak så ökar källornas 

tillförlitlighet (Thurén & Strachal, 2012, s. 15). Genomgående i vår studie har vi i huvudsak 

använt oss av ursprungskällan när vi använt oss av sekundärkällor för att inte påverkas av 

tolkningsfel från andra forskare.  Det har dock i vissa fall inte varit möjligt på grund av att 

grundkällan inte gått att finna. Sekundärkällor anses mindre trovärdiga till skillnad från 

primärkällor eftersom sekundärkällor kan ha påverkas under tidens gång och av forskarens 

tolkningar (Thurén, 2013, s. 45). 

 

Tendensfrihet handlar om att den som sprider informationen kan ha anledning att vinkla 

informationen efter sina egna intressen istället för att säga sanningen (Thurén, 2013, s. 63). 

Det handlar i många fall mer om att upptäcka en ensidighet mer än att hitta tydliga fel genom 
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att inte beskriva motsatta åsikter (Thurén & Strachal, 2012, s. 133). De beskrivningar av 

COSO modellerna som vi har använt kommer direkt ifrån COSO själva. Det kan därför antas 

att den informationen framställs på ett mer gynnsamt sätt. Vi har försökt undgå det genom att 

använda oss av andra källor, i form av böcker och vetenskapliga artiklar, som beskriver hur 

ERM fungerar samt att genom dessa hitta källor om modellerna som är kritiska mot huruvida 

de ska användas eller inte. Det har vi gjort för att återge modellerna på ett fullständigt och 

trovärdig sätt. 

 2. 10. Sammanfattning av metodval 
Vi vill sammanfattningsvis avsluta detta kapitel med att kort återupprepa de metodval som vi 

har gjort i denna studie och dessa kan ni se i figuren nedan. 

 

 
Figur 1 Sammanfattning av metodval 
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3. Kommunal verksamhet  
Vi kommer i följande kapitel beskriva vad en kommun gör, vad som kännetecknar offentliga 

verksamheter, visa på hur stor en kommun är i förhållande till två stora internationella 

företag samt att beskriva skillnader mellan kommuner och företag.  Avslutningsvis kommer vi 

även att förklara hur utvecklingen i kommuner har skett utifrån hur verksamheten styrs samt 

beskriva vilka krav som finns kring riskhantering i kommuner. 

3.1 Vad gör en kommun.  

Offentlig sektor har sedan länge haft en viktig funktion i samhället genom att erbjuda tjänster 

och andra nödvändiga funktioner till medborgarna. Arbetet inom offentlig sektor har 

genomgått förändringar kring hanteringen och driften av verksamhet. Det har utvecklats från 

att ha handlat om central styrning av regeringen genom beslutsfattande och finansiering  inom 

traditionell offentlig verksamhet till att bli mer lik företag och erbjuda offentliga tjänster 

utifrån vad som anses bra ur ett samhälls- och medborgarperspektiv där beslutsfattandet sker 

närmare medborgarna (Broadbent & Guthrie, 2007, s. 132). 

 

Offentlig sektor arbetar med att erbjuda tjänster, trygghet och skydd till landets medborgare. 

Det som räknas till offentlig sektor är statlig förvaltning, landsting/regioner och kommunal 

förvaltning. Den statliga förvaltningen ska arbeta med att genomföra riksdagens politiska mål 

där de ska sträva efter att skapa ett rättssäkert och effektivt Sverige vilket till stor del sker i 

myndigheter med olika ansvarsområden (Regeringskansliet, 2013a). Statens olika 

myndigheter består av bland annat landets samtliga länsstyrelser och universitet, 

Kriminalvården, Försvarsmakten, Skatteverket, Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen 

(SCB, u.å.). Inom landstingen/regionerna sker arbetet mer på en regional nivå med frågor som 

berör medborgarna. I Sverige finns det 20 landsting/regioner som har till uppgift att arbeta 

med kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård till de barn och ungdomar som inte har 

fyllt 20 år (Regeringskansliet, 2013b). Sedan har vi kommunerna som arbetar med frågor på 

en lokal nivå. Det finns 290 kommuner i Sverige som ska erbjuda exempelvis för-, grund- och 

gymnasieskola, räddningstjänst, social omsorg och bostäder till sina medborgare som är 

skrivna i kommunen, se även tabell 1 för fler områden som de arbetar med (Westlund, 2013a). 

Den offentliga sektorns arbete är något som till stor del påverkar Sveriges invånare dagligen 

eftersom de bygger upp samhället genom de olika verksamhetsområden som de agerar inom. 

 

 

 

Kommuners obligatoriska uppgifter Kommuners frivilliga uppgifter 

Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt 

individ och familjeomsorg) 

Fritid och kultur 

För-, grund- och gymnasieskola Energi 

Plan och byggfrågor Sysselsättning 

Miljö- och hälsoskydd Näringslivsutveckling 

Renhållning och avfallshantering  

Vatten och avlopp Gemensamma uppgifter för 

kommun och landsting 

Räddningstjänst Regional och lokal kollektivtrafik 

Civilt försvar  

Biblioteksverksamhet  

Bostäder  

Tabell 1 Kommunens uppgifter. Källa: Regeringskansliet, 2013b 
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3.1.1. Arbetsuppgifter i en kommun 

Arbetet med de åtagandena som kommunen ska erbjuda sker sedan av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, nämnderna och tjänstemännen som arbetar i de olika nämnderna. I 

kommunal verksamhet arbetar de med de olika tjänsterna som de erbjuder sina medborgare 

utifrån de mål och riktlinjer som formuleras av politikerna i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges uppgifter är, enligt kommunallagen (1991:900) 3 kap 9§, att arbeta 

fram mål och riktlinjer för kommunen, besluta om budget och skatt samt att de även påverkar 

vad nämnderna ska arbeta med och hur deras verksamhet sköts. Till sin hjälp har 

kommunfullmäktige nämnder som arbetar med de olika tjänsterna som de ska erbjuda till 

medborgarna. De beslut som fattas i kommunfullmäktige förmedlas ner till respektive nämnd 

som sedan ska se till att arbetet inom nämnden leder till att målen som arbetats fram kommer 

att nås.  

 

I en kommun finns det obligatoriska uppgifter som en kommun ska erbjuda sina medborgare, 

se tabell 1, och dessa är ofta fördelade i egna nämnder (Regeringskansliet, 2013b).  Nämnder 

som förekommer i en kommun är exempelvis kommunstyrelsen, byggnadsnämnd, 

socialnämnd, för- och grundskolenämnd. Kommunerna kan även använda sig av nämnder 

som ägnar sig åt verksamhet som inte enligt lag måste finnas i en kommun som exempelvis en 

fritidsnämnd. 

 

Arbetet i de olika nämnderna koordineras av kommunstyrelsen som har det övergripande 

ansvaret att kontrollera att nämnderna sköter sin verksamhet. Kommunstyrelsen ska även se 

över hur nämnderna sköter sin ekonomi, om de följer budget eller inte samt att de ska arbeta 

fram förslag på budgetfördelningen mellan de olika nämnderna (Regeringskansliet, 2010). De 

övriga nämnderna är själva ansvariga för att genomföra kommunfullmäktiges beslut om vad 

de förväntas erbjuda medborgarna och se till att målsättningarna för verksamheterna uppnås 

samt att de förväntas arbeta med internkontroller för att säkerställa det.  

 

Det finns dock inga tydliga riktlinjer för hur nämnderna ska arbeta med riskhantering och 

internkontroller. Det som finns är att nämnderna i kommunen är, enligt kommunallagen (SFS 

1991:900) 6 kap. 7§, skyldiga att agera enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 

har formulerat samt använda sig av tillräckliga interna kontroller för att säkerställa kvalitén i 

verksamheten. Lindqvist & Losman (2013, s. 181) säger att vad som innefattar en tillräcklig 

internkontroll beslutas i respektive nämnd vilket kan innebära variationer i omfattning och 

kvalité. Lindqvist & Losman (2013, s. 181) nämner även vanligt förekommande 

internkontroller i kommuner vilka kan bestå av attest- och utanordningsregler, direktiv om 

ansvarsfördelning och befogenheter i nämnden samt organiserade kontroller för att säkerställa 

god kvalité i verksamheten, bokföringen och de administrativa rutinerna. Christensen et al. 

(2005, s. 23) menar att det är viktigt att förstå att internkontroll inte enbart handlar om att titta 

på ekonomi och kostnadseffektivitet utan även att säkerställa att kvalitén i arbetet är bra för att 

tillgodose medborgarnas behov och anpassa sig till en mer långsiktig strategi för 

verksamheten. 

3.2. Kännetecken för offentliga verksamheter  
För att få en djupare förståelse om hur kommuner fungerar och vad som kan vara bra att tänka 

på när de arbetar med riskhantering presenteras här kännetecken för offentliga verksamheter, 

vilket även inkluderar statlig och landstingsverksamhet. Statlig, kommunal och landstings 

verksamhet kännetecknas av att de drivs och finansieras på liknande sätt genom att 

medborgarna betalar skatt. Adolfsson och Solli (2009, s. 17) menar att offentlig sektor, 

framför allt verksamheter i kommuner och landsting, kan beskrivas som komplexa med en 
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bred variation av verksamhetsområden och mål. De beskriver även att verksamheterna bör 

drivas på ett sådant sätt att god ordning och reda råder eftersom verksamheten finansieras av 

skatteintäkter från medborgarna. När det handlar om kommunal verksamhet så har de en 

betydande roll i samhället. Verksamheten går ut på att de bland annat ska ge medborgarna 

tillgång till barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, socialtjänst och äldrevård vilket är något 

som finansieras av skatteintäkterna (Westlund, 2013a). Kvalitén på dessa tjänster kan 

påverkas negativt av att kommuner inte driver sin verksamhet och använder sina resurser på 

ett effektivt sätt.  

 

Förutom att de offentliga verksamheterna finansieras på liknande sätt kännetecknas dessa 

verksamheter enligt Adolfsson och Solli (2009, s. 21) av sex olika områden; ”alltid stor, alltid 

hög grad av differentiering, alltid flera styrande funktioner, alltid mål-medel-dilemma, alltid 

budgetkopplad och alltid politisk”.  Nedan sker en förklaring kring vad respektive 

kännetecken handlar om. Dessa olika kännetecken kan vara bra att ha i åtanke när en kommun 

ska arbeta med riskhantering eftersom det kan påverka hur arbetet ska gå till. Enligt Paape & 

Speklé (2012, s. 559) bör riskhanteringsarbetet anpassas efter hur verksamheten ser ut och 

drivs för att fungera på ett bra sätt. 

 

Alltid stor  

Till att börja med menar Adolfsson och Solli (2009, s. 22) att ”alltid stor” innebär att 

offentliga verksamheter har ett flertal arbetsområden de ansvarar för på en ort och att de ofta 

är den arbetsgivaren som erbjuder flest arbetstillfällen för medborgarna på en ort. Av statistik 

från Sveriges kommuner och landsting (SKL) framgår det att av Sveriges befolkning, som var 

förvärvsarbetande år 2012, var ungefär 25 procent  anställda antingen inom kommunen, 689 

300 personer, eller inom landstingen, 247 000 personer (Westlund, 2014). För att förstå hur 

stora arbetsgivare kommunerna är kan vi göra en jämförelse med Volvokoncernen som agerar 

på en internationell marknad och hade omkring 115 000 personer anställda år 2012 (Volvo 

Group Sverige, 2014).  

  

Alltid hög grad av differentiering  

Nästa kännetecken är ”alltid hög grad av differentiering” vilket innebär att de stora 

verksamheterna inom offentlig sektor har ett flertal arbetsområden som de ska erbjuda 

medborgarna och att de då väljer att dela in sig i mindre avdelningar för att fokusera på den 

enskilda arbetsuppgiften (Adolfsson & Solli, 2009, s. 23).  Det ställer större krav på att 

verksamheterna koordineras mellan de olika arbetsområdena för att målen ska säkerställas. 

Det kan exempelvis handla om att kommunen är skyldig att erbjuda barnomsorg och 

grundskola till sina medborgare, vilket vi nämnt tidigare, och genom att de olika 

arbetsområdena arbetar tillsammans kan barnen anpassa sig till den nya miljön på ett bra sätt 

när de börjar skolan.   

 

Alltid fler styrande funktioner  

Offentlig verksamhet påverkas även av att det finns olika faktorer som påverkar hur 

verksamheterna kommer att drivas. Adolfsson och Solli (2009, s. 26) menar att det finns tre 

tydliga styrande funktioner; politiska, administrativa och serviceområden som bör vägas in 

vid beslutsfattningen om hur verksamheterna ska drivas. Till att börja med strävar politikerna 

efter att få ett fortsatt förtroende från medborgarna att driva sin politik i framtiden (Adolfsson 

& Solli, 2009, s. 26). Det kan göra att politikerna inte bryr sig om hur målen för verksamheten 

kommer att nås utan bara att de kommer att göra det och att det långsiktiga perspektivet inte 

behöver vara särskilt prioriterat. Den administrativa delen handlar om att effektivisera 

verksamheterna genom att arbeta med kontrollaktiviteter och formella regler för att säkerställa 
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att skattemedlen används på ett ändamålsenligt sätt (Adolfsson & Solli, 2009, s. 26). 

Serviceområdet, menar Adolfsson och Solli (2009, s. 26), innebär att de produkter och tjänster 

som medborgarna får ska bedömas utifrån kvalité, där strävan är att uppnå hög kvalité. Det 

kan bli problematiskt att koordinera de olika styrande funktionerna eftersom de kan vara 

motverkande. Det administrativa målet om att effektivisera verksamheten kan göra att 

serviceområdet påverkas eftersom det ska sparas in på kostnader vilket kan göra att kvalitén 

på de tjänster som medborgarna får inte är lika hög. Det kan i sin tur påverka förtroendet för 

politikerna eftersom medborgarna upplever att de tjänster de får har försämrats under den 

tidsperiod som de styrande politikerna var vid makten. 

  

Alltid mål-medel-dilemman  

Inom offentlig verksamhet finns det ”alltid mål-medel-dilemman” vilket innebär att det 

handlar om att göra en avvägning om vilket mål en verksamhet ska nå utifrån de ekonomiska 

resurser de har. I offentlig verksamhet är målen inte formulerade för att ge ekonomisk vinst 

utan handlar om att använda de ekonomiska resurserna som varje verksamhet har tillgång till 

för att erbjuda medborgarna service (Adolfsson & Solli, 2009, s. 27). Den kommunala 

verksamheten finansieras delvis av skatteintäkter från medborgarna i respektive kommun 

vilket påverkar vilka resurser kommunerna har att använda sig av för att nå målen. 

Skatteintäkterna kommer in till kommunerna i form av kommunalskatt, intäkter från 

utjämningssystem och statliga bidrag (SCB, 2013, s. 8). Den kommunala skattesatsen varierar 

mellan kommunerna i Sverige, den lägsta skattesatsen hittas i Solna på 17,12 procent och den 

högsta i Dorotea på 23,9 procent (SCB, 2014). De varierande skattesatserna påverkar de 

skatteintäkter som respektive kommun kan använda sig av för att finansiera sin verksamhet.  

 

Alltid budgetkopplad  

Arbetet med budget är ytterligare ett av kännetecknen för en offentlig verksamhet. 

Verksamheterna styrs utifrån en budget. Det faktum att verksamheterna styrs utifrån en 

budget innebär att sker det förändringar i kostnader som inte finns med i budgeten behöver 

verksamheterna anpassa sin verksamhet efter de nya kostnaderna alternativt försöka få 

tillgång till mer ekonomiska resurser (Adolfsson & Solli, 2009, s. 28). Kommunerna får, som 

vi nämnde ovan, pengar i form av skatteintäkter som de fördelar genom budgetar till de olika 

nämnderna. Nämnderna har i sin tur möjlighet att få intäkter från den verksamhet som de 

driver men de får enligt kommunallagen endast ta ut avgifter för att täcka kostnaden för den 

service eller tjänst som de tillhanda har (1991:900) 8 kap 3b-c§. Ytterligare ekonomiska 

resurser, som kommunerna kan använda sig av kommer som statliga bidrag (SCB, 2013, s. 8). 

Under 2012 uppgick samtliga Sveriges kommuners skatteintäkter till 365,1 miljarder kronor 

(SCB, 2013, s. 8). Det framgår även i samma sammanställning att den kommunala 

verksamhetens intäkter uppgår till 121,9 miljarder kronor och att verksamhetens kostnader 

uppgår till -532,6 miljarder kronor samt ytterligare bidrag från staten på 73,8 miljarder 

kronor.   

 

Alltid politisk  

Det sista kännetecknet som Adolfsson & Solli (2009, s. 29) beskriver är att verksamheten 

alltid är politisk. Ledningen i kommunerna består av demokratiskt valda politiker som ska 

skapa mål och riktlinjer för hur verksamheten drivs. I nämnderna finns det politiker, till sin 

hjälp har de tjänstemän som arbetar med det praktiska arbetet att driva verksamheten. 

Tjänstemännen ska också rapportera tillbaka till politikerna om hur verksamheten utvecklas, i 

det ingår bland annat att beskriva hur riskhantering och internkontroll går till.   
 

För att sammanfatta de olika kännetecken som en kommun står inför handlar det om att driva 
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verksamheten utifrån dessa förutsättningar. Det är till att börja med en stor verksamhet som 

ska erbjuda ett flertal olika tjänster till sina medborgare. Den kommunala verksamheten ska 

sträva efter de mål som politikerna vill nå, det påverkas även av att de behöver använda de 

ekonomiska resurserna på ett effektivt och bra sätt samt att de ska erbjuda medborgarna den 

service som de vill ha. För att kunna göra det här behöver de göra en avvägning kring hur de 

ekonomiska resurserna ska användas och se till att följa den plan som de har tagit fram i deras 

budget. Det handlar om att leda verksamheten på ett sätt som tar hänsyn till dessa olika 

faktorer som påverkar. Riskhantering har ansetts vara ett sätt att leda verksamheten genom att 

ta hänsyn till faktorer som kan göra att målen för verksamheten inte kommer att nås (Power, 

2004, s. 59).   

3.3. Kommunal verksamhet i förhållande till internationella koncerner 
För att få förståelse om hur stor verksamhet kommuner bedriver presenterar vi här en 

jämförelse mellan alla Sveriges kommuner och två stora koncerner som bedriver sina 

verksamheter på en internationell marknad. 

  Sveriges 

kommuner 

Volvo koncernen, 

Internationellt 

Ericsson koncernen, 

Internationellt 

Verksamhetens intäkter 

(Omsättning) 

 258 974 304 243 236 744 

Verksamhetens kostnader  -623 264 -272 144 -217 798 

Avskrivningar  -39 794 -14 477 -8 488 

Verksamhetens 

nettokostnader 

(Rörelseresultat) 

 -404 084 17 622 10 458 

Kommunala skatteintäkter  365 100 - - 

Utjämningssystemen och 

generella statliga bidrag 

 73 871 - - 

Resultat efter finansiella 

kostnader 

 25 051 15 355 10 182 

Årets resultat  25 727 11 258 5 938 

Antal anställda (st)  689 300 115 000 112 758 
Tabell 2 Jämförelse mellan Sveriges kommuner, Volvo koncernen och Ericsson koncernen: år 2012, miljoner kr. 

Källa: Retriever för Volvo och Ericsson koncernerna, SCB, 2013. 

Kommunal- och landstingsverksamhet är så pass stor att den bidrar med 20 % av Sveriges 

BNP (Larsson & Janson Josephsson, 2013). Kommunerna är även en stor arbetsgivare (se 

tabell 2) med 689 300 anställda i Sverige vilket är att jämföra med totala antalet anställda i de 

två internationella koncernerna Volvo och Ericsson som tillsammans sysselsätter 227 758 

personer på en internationell marknad. 

 

Fortsättningsvis skiljer sig de totala intäkterna från varandra. Till att börja med består 

intäkterna i kommunal verksamhet av 697 945 miljoner kronor (verksamhetens intäkter, 

kommunalskatteintäkter och utjämningssystemen och generella statliga bidrag) vilket är 

betydligt högre, över dubbelt så mycket, som Volvokoncernen och Ericsson koncernen. 

Kostnaderna i kommunal verksamhet är även de betydligt högre än koncernernas.  

3.4. Skillnader mellan offentliga verksamheter och företag  
Ovan presenterade vi hur stor kommunal verksamhet är i förhållande till två stora 

internationella koncerner men vi förklarade inte vilka skillnader som de olika verksamheterna 

tidigare har behövt hantera eller fortfarande behöver hantera. Därför kommer vi att presentera 
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det här och anledningen till det här avsnittet är att det har skett en förändring i hur offentliga 

verksamheter driver sin verksamhet till att bli mer lik företag. 

 

Rainey et al., (1976, s. 239) menar att det som skiljer kommuner och företag från varandra är 

den som är ägare, vilket påverkar de effektivitetskrav som ställs. I kommunerna är det 

medborgarna som kan utöva sitt inflyttande genom att rösta vid kommunalvalen. I företagen 

är det aktieägarna som kan påverka hur verksamheten drivs. Hur kommuner och företag är 

finansierade är även något som skiljer dem åt. Medborgarna finansierar kommunala 

verksamheter genom att betala skatt medan företagens kunder är de som avgör om företaget 

kan fortsätta sin verksamhet (Niskanen, 1971, refererad i Andrews et al., 2011, s. 304). För 

företagen gäller det därför att driva och anpassa sin verksamhet till kunderna för att behålla 

dem medan kommuner inte har samma krav.   

 

I företag kan det finnas incitament att förbättra kvalitén i sina tjänster och att minska 

kostnaderna genom en effektiv ledning av verksamheten. Det förekommer att cheferna i ett 

företag blir belönade efter företagets prestation och att även aktieägarna kompenseras genom 

utdelning vilket kan leda till en bättre kontroll i verksamheten för att nå målen (Clarkson, 

1972, s. 364; Boyne, 2002, s. 99). Vad det gäller kommunerna har medborgarna inte samma 

möjlighet att påverka ledningen att effektivisera sin verksamhet och cheferna bedöms sällan 

utifrån kommunens prestation, vilket kan leda till att incitament saknas till att effektivisera 

verksamheten (Boyne, 1998, s. 476). Kommuner har å andra sidan krav på sig att använda 

sina ekonomiska resurser på ett ändamålsenligt vis enligt kommunallagen (1991:900) 8 kap 

1§, vilket kan innebära krav på effektivisering och kontroll av verksamheten.   

 

Organisationsstrukturen skiljer sig i kommuner till skillnad mot privata företag. En faktor som 

spelar in enligt Boyne (2002, s. 101) är att kommuner drivs av politiker som vill genomföra 

förändringar som snabbt ger resultat under korta tidsperioder eftersom de vill få fortsatt 

förtroende för kommande mandatperioder. Det kan påverka det långsiktiga perspektivet, att 

bygga upp bra förutsättningar för framtiden. De beslut som politikerna tar för att skapa snabba 

resultat kan också motverkas av den byråkratiska strukturen i en kommun. Kommuner är till 

skillnad från företag mer byråkratiska, vilket leder till en svårföränderlig verksamhet och att 

kommunerna är mindre benägna att ta risker (Bozeman & Kingsley, 1998, s. 115). I företagen 

kan besluten fattas i ledningen och privata företag kan stundtals behöva ta risker för att 

säkerställa att de kan fortsätta sin verksamhet och behålla konkurrensfördelar.   

 

Boyne (2002) har genomfört en studie som visar på att tydliga skillnaderna mellan offentlig 

verksamhet och företag är svåra att identifiera. Resultatet visar på att de skillnader som kan 

bevisas är att offentlig verksamhet är mer byråkratiska, har ett tydligare incitament att skapa 

ett bra samhälle för sina medborgare samt att personalen är mindre engagerad i verksamheten 

(Boyne, 2002, s. 119).  

3.5. Utvecklingen av ledningsverktyg inom offentlig sektor  
Arbetet kring hur offentlig verksamhet ska ledas har förändrats. Det som i tidigare forskning 

förklarats som den traditionella offentliga sektorn handlade om att verksamheten styrts och 

kontrollerats av regeringen som fattade de politiska besluten och finansierade verksamheten 

genom skatter. Syftet var att politikerna ville skapa ett rättvist samhälle som baserades på 

central kontroll. (Broadbent & Guthrie, 1992, s. 3) Synen på den traditionella offentliga 

sektorn påverkades dock av återkommande påtryckningar om att förbättra sin verksamhet till 

att bli mer effektiv och kunna spara kostnader i verksamheten.  
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Det finns dock olika åsikter om vilka faktorer som påverkade hur verksamheten skulle styras. 

Några forskare menar att det som påverkat den offentliga sektorn till att förändra sig kan 

delvis beskrivas utifrån ekonomiska faktorer så som nedskärningar i budgetar, förväntningar 

från omvärlden, en vilja att erbjuda mer tjänster för samma summa pengar och påtryckningar 

kring hur de ska driva sin verksamhet (Bogt, 2008, s. 49; Curristine et al., 2007, s. 4). Det har 

även beskrivits som att den offentliga verksamheten har påverkats av kriser och att de blivit så 

pass stora att de är svåra att kontrollera vilket skapat ett behov av ett nytt ledarskap och 

struktur i verksamheten (Hood, 1991, s. 6). I Storbritannien beskrev Russell & Skerer (1991a, 

refererad i Broadbent & Guthrie, 1992, s. 3) att en utveckling av styrningen i verksamheten 

påverkades av den politik som drevs av den dåvarande premiärministern Thatcher och att det 

var liknande påtryckningar utifrån den politik som drevs i USA och på Nya Zeeland. Politiken 

handlade om krav på att effektivisera verksamheten genom att avreglera och privatisera den 

offentliga verksamheten. För att hantera kraven på effektivisering behövdes en förändring av 

arbetet och styrningen i kommunerna (Hood, 1995, s. 107).  

Den förändrade inställningen ledde till ett nytt ledningsverktyg, New Public Management 

(NPM), som handlade om hur offentlig verksamhet kunde förbättras och bli mer effektiv. 

NPM växte fram genom att kombinera två skilda idéer om hur styrningen av verksamheten 

kunde se ut. En idé handlade om att skapa en ny institutionell ekonomi och beskrevs av 

Ostrom (1974, refererad i Hood, 1991, s. 5) som  att bygga upp ledningsverktyget genom att 

skapa valmöjligheter för medborgare, konkurrensutsättning av verksamheter, skapa insyn för 

medborgarna samt att skapa incitament att förbättra verksamheten. Vidare beskrevs det som 

en stor förändring från vad som tidigare ansågs vara god verksamhetsstyrning. I den 

traditionella byråkratiska verksamheten hade beslutsfattandet skett genom central styrning av 

politikerna. Enligt NPM borde beslutsfattandet och verksamheten vara mer decentraliserad 

och verksamheten skulle utsättas för konkurrens. Den andra idén kom från det industriella 

verksamhetsområdet och handlade om att effektivisera produktionen av samhällstjänster. Det 

beskrevs av  Merkle (1980, s. 4) som ett verktyg att skapa kontroll över verksamheten och på 

det sättet öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten. Det var utifrån dessa två tankesätt 

som det växte fram komponenter till hur det nya ledningsverktyget NPM skulle användas i 

offentlig sektor.  

3.5.1. New Public Management   

NPM växte fram som ett ledningsverktyg med syfte att hantera och kontrollera offentlig 

verksamhet under slutet av 1970-talet och början på 1980-talet (Hood, 1991, s. 3). 

Anledningen var att den offentliga verksamheten behövde bli mer effektiv. Genom att 

använda sig av ledningsprocesser som används i privata företag för en förbättrad kontroll och 

effektivisering kunde ledningen av kommunala verksamheter förbättras (Box, 1999, s. 36). 

Det har beskrivits ett flertal verktyg som använts för att effektivisera kommunerna.  

 

Hood (1995, s. 95-96) har presenterat de huvudsakliga komponenterna som är återkommande 

i majoriteten av forskningen som berör NPM och implementeringen av det nya 

ledningssystemet i offentlig verksamhet. Han beskriver även att det inte behöver innebära att 

samtliga delar är implementerade i  det nya ledningssystemet. De verktyg som nämnts i 

samband med NPM för att förbättra effektiviteten i kommunerna handlar om att skapa interna 

marknader, använda sig av mål- och resultatstyrningsmått för att bedöma verksamheten 

utifrån prestation, att maximera prestationen (output) utifrån de ekonomiska resurser som 

finns, decentralisering av beslutsfattandet i verksamheten, dela in verksamheten i mindre delar 

samt ett professionellt ledarskap (Hood, 1995; Lapsley, 2008).   
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De interna marknaderna innebär att förbättra effektiviteten genom att konkurrensutsätta 

verksamheten där syftet är att minska kostnaderna. Det kan även innebära att avyttra delar av 

ansvarsområden (Christensen et al., 2005, s. 160). Genom avyttringar av verksamheten kan 

privata företag ansvara för områden som den offentliga sektorn inte behöver ha ansvar för. 

Den interna marknaden handlade även om att arbeta med upphandlingar av tjänster som 

förmedlas till medborgare. Målet var att bestämma en standard på tjänsten för att sedan skapa 

ett kontrakt med ett privat företag som vill utföra det till så lågt pris som möjligt vilket skulle 

förenkla ledningen och kontrollen av verksamheten (Hood, 1995, s. 96).  

 

Arbetet med att maximera prestationen utifrån en given budget innebar att verksamheten utgår 

från vilket mål de ska nå. Målet kan bestå av en kvantitet av produkter eller tjänster som de 

ska erbjuda medborgarna. Det avgör sedan hur prioriteringarna av resurserna ska ske. 

Metoden skiljer sig från hur det tidigare har gått till där kommuner utgått från den produkt 

eller tjänst de ska erbjuda utan att ta hänsyn till kvantitet vilket ibland har gjort budgeten 

överskridits (Broadbent & Guthrie, 2008, s. 152; Groot & Budding, 2008, s. 5). Arbetssättet 

beskrivs vara hämtat från privata företag där det handlar om att minska kostnaderna och öka 

kvantiteten av produkter eller tjänster till kunderna.   

 

Bedömningen av effektiviteten sker utifrån prestationen för ett verksamhetsområde där det 

handlar om att använda pengarna på rätt sätt genom att kostnadseffektivisera för att nå målen 

och hålla sig inom budgeten (Hood, 1995, s. 97). Det skiljer sig från det traditionella 

arbetssättet som kommuner använt sig av när de utgått från huruvida de följer budget eller ej 

vilket inte styrs av en specifik kvantitet. Det här tankesättet har dock kritiserats av Watkins & 

Arrington (2007, s. 55) som menar att medborgarna glöms bort i processen om kommunen 

arbetar med målsättningarna endast utifrån perspektivet att kostnadseffektivisera tjänsterna. 

Problemet, menar Watkins & Arrington (2007, s. 55), är att verksamheten styrs utifrån 

mängden av produkter eller tjänster som erbjuds och inte huruvida de anpassas till 

medborgarens önskemål och behov. Arbetssättet med målen, enligt NPM, har inneburit att 

verksamheterna inom kommunen förväntas gå med vinst och att de behöver se över sin 

verksamhet om de inte gör det (Christensen et al., 2005, s. 115).   

 

Decentraliseringen av beslutsfattandet i verksamheterna inom kommunerna nämns som ett 

annat verktyg för att effektivisera verksamheten. Det innebär att ansvaret för besluten fördelas 

vidare nedåt i organisationen (Hood, 1995, s. 96). Decentraliseringen av ansvaret innebär att 

den offentliga verksamheten delas in så att avdelningarna får unika mål som de är ansvariga 

för och att de utifrån de ekonomiska resurserna ska se till att nå målen (Lapsley, 2008, s. 84). 

Genom att dela in verksamheten i mindre delar utifrån vad de erbjuder medborgarna ger det 

en bättre möjlighet att kontrollera verksamheten och ta ansvar för att de når målen (Hood, 

1995, s. 96).   

 

För att effektivisera verksamheten krävdes även en förändring av ledarskapet i offentlig 

sektor. Det nya ledarskapet handlade om att skapa förutsättningar för bättre kontroll i 

verksamheten genom att använda sig av tydliga ansvarsfördelningar till anställda och direktiv 

om vad de förväntas göra i verksamheten (Hood, 1995, s. 96). Det blev genom denna 

förändring möjligt för den ansvarige att påverka hur verksamheten ska hanteras så länge 

målen nåddes.  

3.5.2. New Public Management i Sverige  

New public management introducerades och fick mer och mer inflytande i den svenska 

offentliga sektorn under 1980- och 1990-talet (Nilsson & Forsell, 2013, s. 314). 

Uppslutningen bakom det nya ledningsverktyget grundade sig i att verksamheten ansågs 
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omodern och ineffektiv och att det därför fanns incitament att försöka förbättra verksamheten 

genom att använda sig av NPM (Christensen & Laegreid, 2001, s. 26).  

 

Socialdemokraterna påbörjade arbetet med att effektivisera verksamheten efter att ha vunnit 

tillbaka makten år 1982. Politikerna stod då inför problemet att hantera en verksamhet som av 

medborgarna uppfattades som för trög, för svårföränderlig, för centraliserad, för omfattande 

och en för byråkratisk verksamhet (Forssell, 2001, s. 269).  Två huvudsakliga problem 

identifierades. Det första var byråkratin som skapade problem att erbjuda den service som 

medborgarna förväntade sig av den offentliga verksamheten (Forssell, 2001, s. 270). 

Beslutsfattandet tog exempelvis för lång tid. Nästa problem, som beskrevs, var att 

medborgarna saknade möjlighet att välja bland de tjänster som erbjöds som exempelvis vilken 

skola som deras barn ska gå i (Forssell, 2001, s. 270).    

 

Lösningarna på dessa problem ansågs vara att utifrån NPM-verktyget arbeta med 

decentralisering av verksamheterna, avregleringar och delegering av ansvar för att anpassa 

verksamheten efter de behov och den hjälp som medborgarna efterfrågade (Forssell, 2001, s. 

271). Decentraliseringen påbörjades redan under 1970-talet och gick ut på att det skapades 

lokala verksamheter i form av nämnder inom kommunal verksamhet, som skulle effektivisera 

arbetet och ansvara för att specifika mål som rör deras verksamhet blev uppfyllda 

(Christensen et al., 2005, s. 163). Förändringen i kommunerna grundade sig till stor del i en 

lag som under slutet av 1970-talet gav kommunerna möjlighet att skapa nämnder som kunde 

arbeta med specifika områden inom verksamheten som exempelvis skolan eller barnomsorgen 

(Nilsson & Forsell, 2013, s. 63). Det skulle även ge de förtroendevalda politikerna en bättre 

möjlighet att kontrollera verksamheterna genom att arbeta med en mindre komplex och stor 

verksamhet. En del av kommunerna, de mindre i huvudsak, skapade inte nämnder utan 

fortsatte sin verksamhet på liknande sätt som tidigare vilket var att kommunen i stort 

ansvarade för all service till sina medborgare.  

 

Ytterligare reformer genomfördes när Moderaterna tog över makten i början av 1990-talet. De 

rörde bland annat konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten genom att 

upphandla driften av vissa verksamhetsområden (Forssell, 2001, s. 273).  

 

Förändringen genom decentraliseringen av verksamheten till mer lokal nivå påverkades även 

av mål- och resultatstyrning för att effektivisera arbetet. Inom exempelvis skolan ställdes det 

krav på att förbättra studieresultaten för eleverna och kostnadseffektivisera verksamheten 

(Westling Allodi, 2009, s. 199). Det beskrevs av Westling Allodi (2009, s. 200) som ett 

problem som skapade risker för att de elever som behövde extra resurser kanske inte fick den 

hjälp de behövde för att kommunerna skulle hålla sig inom budgeten.   

 

Utvecklingen fortsatte kring det administrativa arbetet i kommuner under 1990-talet på 

liknande sätt som tidigare genom att minska kostnader och effektivisera verksamheten 

(Forssell, 2001, s. 273). Kommunerna strävar fortfarande efter detta och skapar ökade 

valmöjligheter för medborgarna. Ett exempel är inom äldreomsorgen där det infördes en ny 

lag år 2009, Lagen om valfrihet, som gav företag som arbetar inom äldreomsorg möjlighet att 

driva sin verksamhet inom valfri kommun vilket tidigare inte varit möjligt annat än efter 

upphandling (Winblad & Blomqvist, 2013, s. 60). Medborgarna har i och med den nya lagen 

möjlighet att välja det alternativ som passar dem bäst och kommunerna betalar sedan för 

tjänsten.   

 

Sammanfattningsvis kan förändringen av hur ledningen har utvecklats förklaras av att ansvar 
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har delegerats nedåt i verksamheten till nämnder som arbetar med att erbjuda medborgarna 

tjänster. Respektive nämnd ska leda arbetet genom att försöka minska kostnaderna och 

effektivisera verksamheten för att nå målen som politikerna har arbetat fram, vilket handlar 

om att effektivisera verksamheterna.    

3.6. Riskhantering och internkontroll i kommuner  
Ett sätt att kontrollera att kommunerna leder sin verksamhet på ett bra sätt kan vara att det 

finns lagstöd som ser till att det sker. När det handlar om ledning av kommuner finns det inga 

obligatoriska regelverk för hela kommunens verksamhet som de behöver följa för att 

säkerställa att verksamheten drivs på ett bra sätt och har en bra intern kontroll och 

riskhantering (Toscha, 2012, s. 18). För andra verksamheter finns det däremot obligatoriska 

lagar för vad som gäller god intern kontroll som exempelvis för företag finns det “Svensk kod 

för bolagsstyrning” och statliga verksamheter finns “Förordningen för intern styrning och 

kontroll” (Toscha, 2012, s. 18). I dessa regelverk beskrivs hur arbetet ska gå till med intern 

kontroll, vilket har beskrivits vara en del av riskhanteringsarbetet inom en verksamhet.  

 

I statlig verksamhet finns det tydligare riktlinjer för myndigheterna att arbeta efter när det 

handlar om intern styrning och kontroll.  Dessa riktlinjer är reglerade i förordningar och ger 

information och direktiv om vad som ska ingå och hur en effektiv internkontroll ska fungera i 

dessa verksamheter. I Myndighetsförordningen (SFS 2007:515) 4§ p 4, står det att 

“Myndighetens ledning skall … säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning 

och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt”.  Det finns även information om hur detta 

ska gå till och det går att läsa om i förordningen  om intern styrning och kontroll (SFS 

2007:603). Det framgår av förordningen att myndigheterna ska utföra en riskanalys, ta fram 

kontrollåtgärder för att motverka och hantera risker samt att det ska ske uppföljning och 

dokumentation om hur internkontrollerna fungerar och används. Detta är att jämföra med de 

riktlinjer för intern kontroll som gäller för kommuner och landsting i kommunallagen (SFS 

1991:900) 6 kap 7§ som inte är lika utförlig. I paragrafen står det:  

 

“Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten.  

 

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 

ett i övrigt tillfredsställande sätt.”  

 

Som ett komplement till den här paragrafen har ett flertal kommuner arbetat fram egna 

regelverk och riktlinjer för att beskriva vad som kan anses vara en tillräcklig intern kontroll 

och hur arbetet ska gå till för att nå dit som att exempelvis genomföra riskanalyser (se 

exempelvis Karlskrona kommun, 2009; Södertälje kommun, 2006; Vellinge kommun, 2012; 

Umeå kommun, 2011). 

 

Det sker utvärderingar av internkontrollen i både statlig och kommunal verksamhet. I statlig 

verksamhet sker det en granskning av internrevisionen för att säkerställa att intern styrning 

och kontroll och är tillräcklig vilket är reglerat i Internrevisionsförordningen (SFS 

2006:1228). När det gäller kommuner ska det enligt kommunallagen (1991:900) 3 kap 8§ 

finnas revisorer som granskar att verksamheten i nämnderna och i fullmäktige sker på ett bra 

sätt. Revisorerna ska enligt kommunlagen (1991:900) 9 kap 9§ undersöka att den kommunala 

verksamhetens alla nämnder driver verksamheten ”på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
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kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig".  Det innebär indirekt att det sker en 

granskning delvis av det riskhanteringsarbete som sker inom nämnden eftersom 

internkontrollen är en del av riskhanteringen inom en verksamhet.  

 

Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2 kap 8§ ska 

kvalitén på den interna styrningen och kontrollen värderas om den är tillräcklig och benämnas 

i årsredovisningen för den statliga verksamheten. Det finns ingen liknande definition i 

kommunallagen, men revisorerna lämnar en revisionsberättelse som inkluderar hur 

internkontrollen uppfattas.  

 

Det finns däremot stödfunktioner som offentliga verksamheter kan ta hjälp av för att driva sin 

verksamhet på ett bra sätt när det gäller intern styrning och kontroll samt med riskhantering. 

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en stödfunktion för alla Sveriges 

kommuner och landsting som ger råd och bedriver utbildningar inom områden där 

kommunerna saknar specifik eller tillräcklig kunskap (Westlund, 2013b). Det finns 

information att hämta om hur kommuner och landsting kan arbeta med intern styrning och 

kontroll i form av böcker och utbildningsmaterial (SKL, 2013b). De statliga myndigheterna 

har Ekonomistyrningsverket (ESV) som ser till att de får hjälp med att genomföra ett bra 

arbete inom myndigheterna (ESV, 2011). De erbjuder sin expertis inom området för 

ekonomistyrning och ger råd för hur verksamheten kan drivas effektivare. 



26 
 

4. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer vi att beskriva den teoretiska referensram som vi har utgått ifrån i 

vår studie. Kapitlet inleds med att begreppet riskhantering beskrivs och sedan förklaras de 

delar som ingår i riskhantering. En djupare presentation om delarna riskbedömning och 

information och kommunikation i riskhanteringsarbetet kommer sedan beskrivas. 

4.1 Riskhantering 
Inom privata företag och offentliga verksamheter kan det behövas verktyg för att leda 

verksamheten mot de mål som de strävar efter att nå och hantera de risker som kan påverka 

målen. Ett sådant verktyg som kan hjälpa organisationer att leda och kontrollera verksamheten 

har riskhanteringen beskrivits som. Power (2007, s. 2) menar att riskhantering handlar om att 

organisera, identifiera och hantera risker inom en verksamhet för att nå målen samt att det har 

blivit allt viktigare att kommunicera information om de risker som en verksamhet kan 

påverkas av. Riskhantering handlar delvis om att inom verksamheten förbättra arbetet med 

riskerna för att nå målen, men det sker även en bedömning av riskhanteringen och hur arbetet 

har skötts när verksamheten står inför en revision. Knechel (2001, s. 27) beskriver att 

revisorer ska granska verksamhetens arbete för att se till att det har bedrivits på ett sådant sätt 

att aktieägarnas intressen inte har påverkats negativt. Det handlar enligt Knechel (2001, s. 27) 

om att delvis se till att den finansiella information som intressenter får ta del av är korrekt och 

att riskerna för att felaktigheter ska inträffa arbetas med samt att beslut som fattas inom 

verksamheten sker på ett korrekt sätt utifrån aktieägarnas intressen. Power (2007, s. 153) har 

beskrivit att riskhantering har utvecklats från att handla om att genomföra riskanalyser för 

verksamheten och räkna på risker till att numera handla om ett aktivt arbete med att hantera 

risker samt att visa att verksamheten drivs på ett ansvarsfullt sätt.  

 

För att förstå hur riskhantering fungerar har Beck (1992, s. 29) beskrivit att det handlar om att 

hantera en risk som kan påverka verksamheten negativt i framtiden, vilket kan ske genom att 

minska sannolikheten att den inträffar och den konsekvens det kan få på verksamheten om 

den gör det. Det finns även en definition av vad en risk är som Knechel (2001, s. 26) använder 

sig av:  

 

“Risk: ett hot mot en organisation som minskar sannolikheten att organisationen kommer att 

uppnå ett eller flera av sina mål” (Egen översättning) 

 

Riskhantering som begrepp har utvecklats och 

anpassats till ett flertal olika branscher på grund av 

förändringar i omvärlden. Det har funnits ett 

behov för ledningen inom specifika branscher att 

lära sig hantera den komplexa miljö som de 

arbetar inom samt de risker som de står inför 

(Verbano & Venturini, 2011, s. 519). Verbano & 

Venturini (2011, s. 523-524) har presenterat nio 

olika inriktningar på riskhantering som har 

diskuterats i forskning och som är anpassade till 

olika verksamhetsområden, se tabell 3. Den 

riskhanteringsinriktning som kan anses vara 

relevant att använda i en kommun är Enterprise 

risk management (ERM). En studie genomförd av 

Olika typer av riskhantering 

Strategic risk management (SRM) 

Financial risk management (FRM) 

Enterprise risk management (ERM) 

Insurance risk management (IRM) 

Project risk management (PRM) 

Engineering risk management (EnRM) 

Supply chain risk management (ScRM) 

Disaster risk management (DRM) 

Clinical risk management (CRM) 

Tabell 3 Inriktningar på riskhantering.  

Källa: Verbano & Venturini, 2011, s. 523-524. 
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Paapé & Speklé (2012, s. 547) beskriver att det är möjligt att använda ERM i sitt arbete med 

att styra verksamheten inom offentlig sektor eftersom det handlar om att se på hela 

verksamhetens risker.  

4.1.1. Utvecklingen av Enterprise risk management 

Begreppet riskhantering förklarades redan i början av 1930-talet av Fayol (1931 refererad i 

Verbano & Venturini, 2011, s. 519) som menade att det var ett av sex ledningsverktyg inom 

en verksamhet som byggde på att hantera risker för att skapa en säker verksamhet. När 

verksamheter däremot började använda sig av riskhantering var först någon gång mellan år 

1955 och år 1960 när det handlade om att minska kostnaderna för försäkringar som 

verksamheten hade (Mehr & Hedges, 1963, refererad i Verbano & Venturini, 2011, s. 519). 

Försäkringarna blev med tiden allt dyrare och vissa risker gick inte att försäkra bort vilket 

gjorde att verksamheterna behövde genomföra mer planering och aktiviteter för att hantera 

riskerna. Under 1980-talet var det en kris inom försäkringsbranschen vilket gjorde att 

riskhanteringen utökades från att ha handlat om att försäkra risker till att se på risker utifrån 

ett finansiellt perspektiv, financial risk management (FRM) (Verbano & Venturini, 2011, s. 

520). Det handlade om att hitta sätt att dela riskerna med andra verksamheter för att inte 

påverkas till lika stor del av risker som kunde inträffa (Verbano & Venturini, 2011, s. 520). 

Utvecklingen fortsatte sedan till vad som skulle bli början på ERM.  

 

Det blev ett nytt fokus under 1990-talet på riskhantering och det faktum att verksamheterna 

inte styrdes på ett bra sätt vilket gjorde att det fanns möjlighet att förbättra verksamheternas 

prestation och kontroll. Från FRM utvecklades under denna period ERM som handlade om att 

maximera värdet för verksamheter som inte befann sig på den finansiella marknaden genom 

att se över samtliga risker som kunde påverka verksamheten (Verbano & Venturini, 2011, s. 

528). Anledningen till det var ett flertal skandaler som grundat sig i risker som inte hanterats 

och det fanns behov av att förbättra den interna kontrollen i verksamheterna.  

 

Risk och riskhantering kom till att bli ett omtalat område i vetenskapliga artiklar under 1990-

talet på grund av händelser i företag under perioden som berodde på bristfällig 

verksamhetsstyrning och internkontroll som handlade om otillräckliga riskbedömningar som 

fick stor påverkan på verksamheten. År 1995 gick Barings bank i konkurs, på grund av dåliga 

riskbedömningar vad det gällde investeringar och Shell påverkades negativt av en 

miljöförstöringsincident vilket delvis bidrog till det utökade utbudet av artiklar med fokus på 

risk och riskhantering för att undersöka och förbättra arbetet med risker (Power, 2004, s. 59). 

Det har sedan dess skapats ett flertal olika ramverk och införts lagar som har handlat om 

intern kontroll och riskhantering för att skapa en bättre verksamhetsstyrning.  

 

För att förbättra arbetet med riskhanteringen inom banksektorn utformades en regelförändring 

genom Basel 2 som krävde att styrelsen upprättade ett sätt att hantera de risker som 

verksamheten stod inför (Basel Committee, 2001, s. 106). Det genomfördes även liknande 

förslag på förbättrad riskhantering och internkontroll inom publika bolag för att se till att 

aktieägarna inte påverkades av dålig styrning av styrelsen i företaget. En sådan förbättring var 

Cadbury rapporten som publicerades år 1992 som var grunden till Koden för god 

bolagsstyrning (Code of Best Practise) i publika bolag i Storbritannien där styrelsen skulle 

arbeta med riskhantering och internkontroll för att minska risken för felaktiga finansiella 

rapporter och bedrägerier inom företagen (The Corporate Governace Committe, 1992). Det 

innebar bland annat att styrelsen skulle rapportera till sina aktieägare hur effektivt deras arbete 

med kontroller av verksamheten och riskhantering var. Power (2004, s. 59) beskriver även 

Turnbull rapporten som ett hjälpmedel i denna process som skulle göra att verksamheterna 

följde de kriterier som krävdes i Koden för god bolagsstyrning. I Turnbull rapporten beskrivs 
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riskhanteringen och intern kontrollen som ett verktyg för att nå de mål som verksamheten 

strävar efter, säkerställa pålitliga finansiella rapporter och att verksamheten drivs enligt de 

lagar och regler som gäller för samhället (The Institute of Chartered Accountants, 1999, s. 4).  

 

I USA utvecklade COSO ett ramverk år 1992 för internkontroll som några år senare användes 

för att formulera de nya kraven som lagstiftare utformade genom Sarbanes-Oxley Acts som 

består av lagar för att förbättra kvalitén i de finansiella rapporterna till intressenter (COSO, 

2004, s. V). Anledningen till varför det infördes lagstöd för att förbättra internkontrollen kan 

förklaras delvis av företagsskandaler som när Enron gick i konkurs. Lagen som infördes i 

Sarbanes-Oxley Acts handlade om att publika bolag behövde använda sig av revisorer som 

skulle se över hur internkontrollen i verksamheten var implementerad och beskriva hur 

effektiva de var i att säkerställa att de finansiella rapporterna var av god kvalitét (Power, 

2004, s. 59). I Sverige utvecklades även liknande riktlinjer för internkontroll genom den 

Svenska koden för god bolagsstyrning. Utgångspunkten var att det skulle hjälpa företag på 

den publika marknaden att förbättra sin bolagsstyrning, men den kunde även användas på 

andra företag och organisationer (Åsbrink, 2004, s. 8).  

 

År 2004 publicerades ett nytt ramverk av COSO som hade utvecklat ramverket för 

internkontroll till ett ERM-ramverk som handlade om att identifiera verksamheten samtliga 

risker (Power, 2007, s. 67). Ramverket har använts av företag och offentliga verksamheter 

men i olika stor utsträckning för att förbättra arbetet med riskhantering och en god 

verksamhetsstyrning (Paape & Speklé, 2012, s. 535; Woods, 2009, s. 69). ERM-ramverket 

används av organisationerna för att utveckla och förbättra riskhanteringen i hela företaget 

(COSO, 2004, s. V).  

 

Det har sedan de nya koderna för god bolagstyrning beskrivits vara ett större intresse och 

fokus på att implementera och arbeta med riskhantering för att leva upp till de nya kraven på 

internkontroll samt för att förbättra effektiviteten i företag och offentliga verksamheter (Paape 

& Speklé, 2012, s. 533; Ballou et al., 2011, s. 14; Toscha, 2012, s. 9). 

4.2 Enterprise risk management 
COSO är en organisation som utvecklade ramverket ”Enterprise risk management” (ERM) 

som ger direktiv om hur riskhantering kan gå till i en verksamhet för att effektivt nå de 

formulerade målen (COSO, 2004). The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) är en frivillighets organisation som arbetar med att förbättra 

styrning och ledning i organisationer och företag. COSO sponsras och samarbetar med 

American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants, 

Financial Executives International, Institute of Internal Auditors och Institute of Management 

Accountants för att gemensamt arbeta med att utveckla verktyg inom intern styrning och 

riskhantering (McNally, 2013, s. 2). Syftet med ERM-ramverket var att ta fram en modell 

som företag och organisationer kunde arbeta utifrån när det blev nya och högre krav på vad 

som ansågs vara en god internkontroll. Det skulle även vara ett hjälpmedel att skapa en 

gemensam syn i företaget eller organisationen kring risker och hur de ska hanteras (Toscha, 

2012, s. 11).  Definitionen av ERM är enligt COSO (2004, s. 2): 

”ERM är en process, påverkad av en verksamhets styrelse, ledningen, och annan personal, 

applicerad i en verksamhetsövergripande strategi, utformad för att identifiera möjliga 

händelser som kan påverka organisationen, och hantera risker som om de uppstår kommer 

påverka verksamheten negativt, för att skapa rimlig försäkran om att organisationen kommer 

att nå sina mål”. (Egen översättning). 
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Hur arbetet sedan går till med ERM kan beskrivas genom att organisationen arbetar med de 

åtta olika områden som är presenterade i ramverket, vilka vi kommer beskriva utförligare 

nedan. De områden som är nämnda är internkontrollmiljö, målformulering, identifiering av 

möjligheter och hot, riskbedömning, prioritering av risker, kontrollaktiviteter, information och 

kommunikation samt uppföljning (COSO, 2004, s. 3-5). Delarna är sammankopplade med 

varandra vilket går att se i figur 2 och de utgör tillsammans arbetet med riskhanteringen i 

verksamheten. För att en organisation ska ha en övergripande riskhantering ska samtliga delar 

som berörs i figuren vara med i arbetet i verksamheten (Toscha, 2012, s. 23). Om det finns ett 

flertal olika verksamhetsområden ska riskerna för varje avdelning vägas in i den totala risken 

för organisationen och sedan utifrån det värderas vilka risker som behöver åtgärdas.  

 

 
Figur 2 Sammanfattning av ERM-ramverket. Källa: COSO, 2012, s. 4. 

I figuren är de åtta olika delarna presenterade, de olika verksamhetsområdena som 

organisationen som använder ERM har och de mål som de strävar efter att nå (COSO, 2004, s. 

5). Utgångspunkten i arbetet med riskhantering är att organisationen skapar mål för vad de 

strävar efter och vill uppnå som det sedan ska arbeta med utifrån de olika delarna i ramverket 

(COSO, 2004, s. 2). För att få bättre förståelse kring figuren om ERM förklaras de olika 

delarna nedan:   

4.2.1. Internkontrollmiljö 

Enligt COSO (2004, s. 3) är internkontrollmiljön grunden för hur organisationen ser på risk 

och hur riskerna ska hanteras. Vilket även har beskrivits av Power (2007, s. 77) att det handlar 

om att ledningen i organisationen förmedlar till de anställda hur arbetet ska gå till och vad de 

förväntas få ut av riskhanteringsarbetet. Ledningen är de som är ansvariga för att en god 

internkontrollmiljö finns och bör därför se till att kommunicera och tydligt visa varför det är 

viktigt för alla nivåer inom organisationen att arbeta med risker (Toscha, 2012, s. 24). 

Bowling & Rieger (2005, s. 31) har beskrivit att det är viktigt att ledningen bestämmer hur de 

ser på risk och riskhantering vilket även visar hur deras riskaptit ser ut. Riskaptit innebär hur 

organisationen ser på att ta risker, om de är benägna att utsätta verksamheten risk eller inte 

(Bowling & Rieger, 2005, s. 31). Det är sedan den informationen som förmedlas till 

personalen inom organisationen.  

 

För att ERM ska fungera fullt ut bör hela verksamheten ha en enhetlig syn på risk och om det 

saknas eller att de anställa inte ser fördelarna med riskhanteringsarbetet finns det en risk att 

ERM inte fungera så som det var avsett att göra (Toscha, 2012, s. 24). Det handlar även om 

att skapa en god internkontrollmiljö genom att använda sig av mål för verksamheten och 
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riktlinjer att följa samt att ansvar och befogenheter är definierade (Bowling & Rieger, 2005, s. 

31).  

 

När det gäller ansvar och befogenheter handlar det om att medarbetare får ta ansvar för att 

exempelvis risker som ska hanteras genom att kontrollaktiviteter faktiskt blir genomförda 

(Toscha, 2012, s. 42). Det handlar även om att de ska ansvara för att följa den budget som de 

har blivit tilldelade och om de inte gör det får de förklara sig. Om det finns tydliga 

ansvarsområden och befogenheter formulerade för verksamheten samt om det sker 

utvärderingar av hur personalen lever upp till de ansvarsområden som de har blivit tilldelade 

kan det tyda på att det finns en god internkontrollmiljö (Knechel, 2001, s. 151). Det finns 

även ett behov av att ha kunnig personal inom verksamheten för att arbetet med att identifiera 

och hantera risker ska gå bra (Knechel, 2001, s. 151). Det kan därför vara bra om personalen 

erbjuds möjligheter att utbilda sig. 

 

Internkontrollmiljön visar även vilka etiska värderingar och syn på integritet som genomsyrar 

organisationen vilket påverkar vad cheferna har för ledarsyn och hur de kommunicerar ut sina 

direktiv. Arbetsmiljön påverkas mycket av de signaler som ledningen sänder ut och hur de 

agerar utifrån de uppsatta riktlinjerna. Det innefattar vilken syn organisationen har på risk och 

hur medarbetarna ska agera och relatera till risk genom alla nivåer inom organisationen 

(COSO, 2004, s. 3) I organisationens syn på risk ingår till vilken nivå som risk tolereras, 

etiska värderingar kring risk samt i vilka sammanhang som risk uppstår (COSO, 2004, s. 3). 

Innan organisationen kan gå vidare till de andra delarna i riskhanteringen är det viktigt att en 

god internkontrollmiljö finns och att det är fastställt hur organisationen ställer sig till risker 

(Bowling & Rieger, 2005, s. 31).  

 

Sammanfattningsvis har vi presenterat de 

olika delarna som ingår i internkontrollmiljön 

i tabell 4.  

 
T 

Tabell 4 Sammanfattning internkontrollmiljö.  

Källa: COSO, 2004, s. 3. 

4.2.2. Målformulering 

För att arbetet med riskhantering ska kunna genomföras krävs formulerade mål för 

verksamheten eftersom det är dessa som de strävar efter att nå och som riskerna påverkar. 

Ledningen bör se till att formulera mål som ska gälla för hela verksamheten och som är både 

kortsiktiga och långsiktiga (Toscha, 2012, s. 24). Målen för verksamheten ska vara i linje med 

vad organisationen strävar efter att nå och fördelas in i fyra olika kategorier (COSO, 2004, s. 

3). De olika kategorierna består av strategiska mål, operationella mål, finansiella mål och 

efterlevnadsmål. De strategiska målen handlar om att formulera övergripande mål för hur 

verksamheten ska drivas och vad de strävar efter att uppnå på lite längre sikt, som exempelvis 

mål som är kopplade till visioner för verksamheten (COSO, 2004, s. 3). Operationella mål 

innebär att effektivisera verksamheten och användningen av resurser och sedan finansiella 

målen som handlar om att skapa pålitliga finansiella rapporter (COSO, 2004, s. 3). 

Efterlevnadsmålen är de mål som har att göra med om organisationen följer de lagar och 

regler som finns inom deras verksamhetsområde (COSO, 2004, s. 3). För att underlätta arbetet 

med att nå målen och identifiera risker kan de övergripande mål för hela verksamheten brytas 

ned till mindre mål för specifika arbetsområden (Toscha, 2012, s. 24). Det handlar om att göra 

målen mer konkreta för personalen i verksamheten. För att arbetet med ERM ska fungerar på 

Internkontrollmiljö 

·     Kommunicera varför riskhantering är viktigt. 

·     Skapa en enhetlig syn på risker. 

·     Skapa mål och riktlinjer att följa. 

·     Delegera ansvar och befogenheter. 

·     Ge personalen kunskap i riskhanteringsarbetet. 
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ett bra sätt handlar det om att dessa mål formuleras på ett tydligt sätt och att de går att koppla 

till den verksamhet som bedrivs inom organisationen (Power, 2007, s. 77).  

 

Det som kan vara bra att ha i åtanke är att målen kan påverkas av olika faktorer som 

verksamheten kan ha mer eller mindre lätt att hantera. De finansiella målen och 

efterlevnadsmålen är något som kan kontrolleras internt i företaget genom internkontroller, 

medan de operationella och strategiska målen 

kan påverkas av externa faktorer som inte kan 

hanteras på samma sätt (COSO, 2004, s. 3).  

 

I tabell 5 finns en sammanfattning av vad som 

bör tänkas på vid formuleringen av målen. 
T

a

b

ell 5 Sammanfattning av målformulering.  Källa: 

COSO, 2004, s. 3-4. 

4.2.3. Identifiering av möjligheter och hot 

Nästa del i arbetet med riskhantering är att utifrån målen identifiera möjligheter och hot. Det 

handlar om att hitta interna och externa faktorer som kan påverka att målen inte nås (Bowling 

& Rieger, 2005, s. 31). Organisationen bör hitta en strategi för hur de ska identifiera och 

urskilja vad som är hot och möjligheter i verksamheten för att nå målen (COSO, 2004, s. 4). 

Det kan exempelvis handlar om att samla in information från personalen i verksamheten om 

vilka risker de ser för att målen inte kommer att nås eller att hålla sig uppdaterad om 

förändringar som sker utan för den egna verksamheten som kan påverka målen så som 

lagförändringar eller liknande. Det är viktigt att de risker som finns för verksamheten blir 

identifierade för att de sedan ska kunna bli hanterade. Om risker som kan påverka 

verksamheten inte blir identifierade kan det i värsta fall leda till stora konsekvenser för 

verksamheten (Knechel, 2001, s. 27). 

 

Arbetet med att identifiera risker bör ske regelbundet inom hela verksamheten och framförallt 

när viktiga beslut ska fattas (Toscha, 2012, s. 24). Riskerna som identifieras ska beröra de 

målkategorier som tidigare använts; de strategiska-, operationella-, finansiella- och 

efterlevnadsmålen (COSO, 2012, s. 2). När riskerna och möjligheterna är identifierade arbetar 

ledningen vidare med att bedöma och prioritera riskerna. Även de möjligheter som upptäckts 

under processens gång dokumenteras för att kunna användas i arbetet med att sätta upp nya 

mål och genomföra förändringar i verksamheten. (COSO, 2004, s. 4) 

 

Sammanfattningsvis bör de delar som 

presenteras i tabell 6 beskriva hur arbetet ska 

gå till och vad de bör ha i åtanke när 

verksamheten arbetar med att identifiera 

möjligheter och hot. 
Tabell 6 Sammanfattning identifiering av möjligheter 

och hot. Källa: COSO, 2012, s. 2. 

4.2.4. Riskbedömning 

När riskerna identifierats fortsätter arbetet med riskbedömningen där det första steget i 

riskbedömningen är att arbeta fram kriterier att värdera riskerna efter. Kriterier som vanligtvis 

används vid riskbedömningen är sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvensen 

händelsen kan få på verksamheten om den gör det (Toscha, 2012, s. 25). Det är även vanligt 

Målformulering 

·     Formulera kortsiktiga mål och långsiktiga mål. 

 Strategiska mål. 

 Operationella mål. 

 Finansiella mål. 

 Efterlevnadsmål. 

·     Bryta ner målen till avdelningsnivå. 

Identifiering av möjligheter och hot 

·     Sker utifrån målen. 

·     Identifiera utifrån intern och externa faktorer. 

·     Bör ske regelbundet. 
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att använda sig av hur sårbar verksamheten är om en händelse skulle inträffa och hur fort en 

händelse påverkar verksamheten, en händelse som inte händer ofta kan ändå skada 

organisationen ordentligt (COSO, 2012, s. 6-7). Valet av vilka kriterier som ska användas i 

riskbedömningen bör anpassas efter den verksamhet som drivs eftersom det kan förekomma 

skillnader kring vad som är viktigt för verksamheten (COSO, 2012, s. 3). Om verksamheten 

exempelvis drivs inom en bransch där snabba förändringar sker men inte speciellt ofta vilket 

kan ha stor påverkan på verksamheten kan det vara relevant att använda sig av kriterierna hur 

fort en risk sker samt vilket konsekvens som risken har på verksamheten. Det är vanligt att 

verksamheterna använder sig av två kriterier samt att de använder sig av en skala utifrån hur 

stora ekonomiska kostnader en händelse skulle få på resultatet (Toscha, 2012, s. 36). Skalor 

som kan användas för att förklara kriterierna kan exempelvis vara hög, medel eller låg 

alternativ osannolikt, möjlig eller nästan säker (Toscha, 2012, s. 36).  

 

Efter arbetet med att ta fram kriterier sker en bedömning av riskerna utifrån kvalitativa eller 

kvantitativa bedömningsverktyg, vilket innebär att de ska med hjälp av verktygen försöka 

avgöra på vilken nivå på skalan som risken kan kopplas till (COSO, 2012, s. 8). 

Organisationer börjar ofta med att använda sig av något av de kvalitativa verktygen i form av 

intervjuer, undersökningar, fokusgrupper, enkäter, jämförelser med andra verksamheter och 

scenarioanalyser med syftet att skapa sig en djupare förståelse om riskerna och deras påverkan 

på verksamheten (COSO, 2012, s. 8). Intervjuer och undersökningar av dokument handlar om 

att samla in information från antingen en person eller genom att arbeta med interna och 

externa dokument som exempelvis revisionsrapporter för att förstå varför riskerna existerar 

och vad det kan få för påverkan på verksamheten om de inträffar (COSO, 2012, s. 9). 

Focusgrupper handlar om att personer från samma eller olika avdelningar är med och 

diskuterar för att få en djupare förståelse om hur risker kan påverka de olika målen och 

verksamheterna, men ur ett flertal olika perspektiv (Power, 2007, s. 77). Personer som arbetar 

med andra frågor inom verksamheten kan värdera risker annorlunda vilket kan bero på att de 

har annan kunskap som ligger till grund för hur de upplever riskerna.  

 

Enkäter handlar om att samla in en stor mängd information från organisationer och 

sammanställa den i ett verktyg för att sedan kunna göra analyser kring risker och möjligheter 

och hur de ska bedömas kring vilken påverkan de kan få på verksamheten (COSO, 2012, s. 9). 

Organisationerna kan även genomföra bedömningar av risker genom att jämföra sig med 

andra liknande verksamheter (COSO, 2012, s. 9). Det kan till exempel finnas mått som 

beskriver hur sannolikt det är att en händelse inträffar inom en industri.  

 

Ett verktyg som både kan användas som ett kvalitativt och kvantitativt verktyg är 

scenarioanalysen. Den går ut på att koppla ihop riskerna med olika scenarion som kan uppstå, 

försöka bedöma vilken påverkan risken kan få och hur det i sin tur påverkar målet för 

verksamheten (COSO, 2012, s. 10). I arbetet med scenarioanalysen kan utgångspunkten vara 

målen för verksamheten som sedan kopplas ihop med riskerna att målen inte nås. För att 

sedan förstå vilken påverkan riskerna har, kan kriterierna för riskbedömningen användas 

genom att multiplicera dessa med varandra och få fram ett riskvärde. För att få förståelse om 

hur scenarioanalysen fungerar se figur 3. 
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Figur 3 Scenarioanalys. Källa: COSO, 2012, s. 12. 

Riskbedömningen handlar även om att få en övergripande bild av hur riskerna inom 

verksamheten påverkar varandra och 

andra verksamhetsområden. Det har 

därför utvecklats verktyg för att få en 

överblick på riskerna och hur dess 

påverkan som exempelvis en 

riskinteraktionskarta (COSO, 2012, s. 

12). Genom att få en förståelse om hur 

riskerna påverkar andra risker kan 

prioriteringen av riskerna underlättas. 

 

I följande tabell 7 beskrivs en 

sammanfattning av vad som ingår i 

riskbedömningsarbetet. 

4. 2.5. Prioritering av risker 

De olika bedömningsverktygen och värderingen av riskerna kan sedan användas som ett 

underlag att prioritera riskerna som verksamheten påverkas av. Prioriteringen av riskerna sker 

vanligen i två steg, där det första går ut på att räkna fram riskvärdet på risken genom att 

multiplicera de olika kriteriernas, sannolikhet, konsekvens, sårbarhet och hur fort risken 

uppkommer, värde från bedömningsprocessen (COSO, 2012, s. 14). Utifrån riskvärdet kan 

riskerna sedan bedömas hur allvarliga de är för verksamheten, de med högt riskvärde är de 

som anses prioriteras högst. När riskerna har prioriterats sker en värdering av hur dessa kan 

hanteras vilket innebär att de antingen undviks, accepteras, minskas eller delas (COSO, 2004, 

s. 4). Undvikas innebär att åtgärder skapas för att undvika att risken inträffar genom att 

exempelvis sluta tillverka en produkt medan när den accepteras hanteras den genom att 

organisationen använder sig av någon form av skydd som en försäkring för att inte påverkas 

Riskbedömning 

·     Arbeta fram anpassade kriterier för verksamheten. 

 Sannolikhet. 

 Konsekvens. 

 Sårbarhet. 

 Hur fort en händelse inträffar. 

·     Ta fram en skala att värdera riskerna efter. 

·     Val av bedömningsverktyg. 

 Intervjuer, undersökningar, workshops, enkäter, 

branschmått och scenarioanalyser. 

Tabell 7 Sammanfattning riskbedömning. Källa: COSO, 2012, s. 3-10. 
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av en stor skada på verksamheten (Toscha, 2012, s. 25). Vidare skriver Toscha (2012, s. 25) 

att för att minska chansen för att risken ska inträffa kan återgärder skapas till exempel genom 

att installera ett larm för att minska risken för inbrott. När en risk delas innebär det att risken 

delas inom organisationen eller med arbetspartners för att tillsammans dela på bördan och 

kostnaden av risken (Toscha, 2012, s. 25).  

 

Oavsett på vilket sätt organisationen väljer att hantera risken ska dessa åtgärder vara i linje 

med organisationens risktålighet och riskaptit (Power, 

2007, s. 77). Det handlar även om att försöka avgöra vad 

som är nyttan med att hantera en risk, om det kan anses 

vara nödvändigt för att minska risken påverkan på 

verksamheten (Knechel, 2001, s. 152).   

 

I tabell 8 sammanfattas arbetet med prioritering av 

riskerna. 

4.2.6. Kontrollaktiviteter/åtgärder 

När prioriteringen av riskerna har 

skett arbetas det fram kontrollaktiviteter för att hantera de risker som ansågs nödvändiga att 

hantera. Kontrollaktiviteter är de åtgärder som sker för att uppnå organisationens mål samt 

sättet att hantera risker och förbygga för att riskerna inte ska inträffa (COSO, 2013, s. 4). Det 

sker genom att upprätta riktlinjer, processer och aktiviteter som implementeras i 

verksamheten för att förebygga och säkerställa att riskerna hanteras. Dessa kontrollåtgärder 

ska kontinuerligt ses över och uppdateras för att se till att de åtgärder som utförs är effektiva 

(Toscha, 2012, s. 25). Kontrollåtgärderna kan exempelvis bestå av ansvarsfördelning av 

arbetsuppgifter (Power, 2007, s. 78), attestordningar och uppföljning av resultat för 

verksamheten (COSO, 2013, s. 4).  

 

Det bör enligt Toscha (2012, s. 25) ske uppföljning och förbättringar av de kontrollaktiviteter 

som används inom verksamheten för att säkerställa att de fungerar och används på det sätt 

som de var tänkta för. Åtgärderna bör även ske på alla olika nivåerna inom organisationen och 

bör vara av både förhindrande och avslöjande art (COSO, 2013, s. 4). Det innebär att de kan 

vara åtgärder som ser till att dessa risker inte inträffar alls alternativt att det är åtgärder som 

visar när det finns en risk att exempelvis målet inte kommer att nås genom att göra 

uppföljningar av budgetar. För att riktlinjer, processerna och aktiviteterna ska fungera är det 

även viktigt att skapa åtgärder som ser till att riktlinjerna följs i den dagliga verksamheten och 

inte glöms bort (Toscha, 2012, s. 25). 

 

Sammanfattningsvis är det utifrån följande 

information i tabell 9 som 

kontrollaktiviteter/åtgärder skapas.  
 

 

Tabell 9 Sammanfattning av kontrollaktiviteter.  

Källa: COSO, 2013, s. 4, Toscha, 2012, s. 25. 

Prioritering av risker 

Sammanställ risker. 

Prioritera riskerna. 

Bestäm hur riskerna ska hanteras. 

 Undvikas. 

 Accepteras. 

 Minskas. 

 Delas. 

Tabell 8 Sammanfattning prioritering av risker.  

Källa: COSO, 2012, s. 14. 

Kontrollaktiviteter/åtgärder 

Skapa aktiviteter som ska förhindra och avslöja risker. 

 Ex. skapa attestordningar, granska 

verifikationer i bokföringen och om 

verksamheten följer budget. 

·     Se över aktiviteter kontinuerligt för att vara effektiva 

och se till att de används. 
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4.2.7. Information och kommunikation 

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

kommunikation finnas mellan organisationens olika avdelningar och de personer som kan 

vara i behov av information för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt 

(COSO, 2013, s. 5). Det handlar om att samla in information om risker som verksamheten 

påverkas av och kommunicera ut det till de avdelningar och personer som kan påverkas av 

risken (Toscha, 2012, s. 25). Om information som kan vara nödvändig för andra avdelningar 

inom verksamheten inte når fram kan det fattas beslut på felaktiga grunder för att det saknas 

information eller att den är bristfällig (Knechel, 2001, s. 27). 

 

Informationen framställs och samlas in från både externa och interna källor för att ge 

fullständig information att basera riskhanteringen på (COSO, 2013, s. 5). Det handlar om att 

kontinuerligt samla in, dela och använda sig av informationen i sitt arbete med riskhantering 

(COSO, 2004, s. 4). Genom att relevant information samlas in och kommuniceras ut i 

organisationen kan nödvändiga åtgärder tas för att förhindra att risker inträffar eller för att ta 

till vara på möjligheter att förändra verksamheten (Toscha, 2012, s. 25). Vidare skriver 

Toscha (2012) att organisationen genom att ha en effektiv kommunikation snabbt kan 

kommunicera ut information om risker och på så sätt skapa sig konkurrensfördelar gentemot 

sina konkurrenter. Enligt COSO (2004, s. 4) kännetecknas en effektiv kommunikation av att 

den finns i hela organisationen, där 

information förmedlas både mellan olika 

nivåer och både avdelningar inom 

verksamheten men även mellan medarbetare 

på samma nivå. 

 

Det som sammanfattar arbetet kring 

information och kommunikation finns 

presenterat i tabell 10.  
 

Tabell 10 Sammanfattning information och 

kommunikation. Källa: COSO, 2004, s. 4-5, Toscha, 

2012, s. 25. 

4.2.8. Uppföljning 

Uppföljning är den sista delen i ERM-ramverket och innebär att utvärdering av de andra 

delarna i ramverket sker för att undersöka om de fungerar korrekt (COSO, 2004, s. 4). Om 

problem identifieras i någon av delarna innebär det att mer arbete behövs för att hitta 

bakgrunden till problemet eller göra förändringar för att exempelvis hitta risker som tidigare 

inte identifierats. Uppföljningen bör ske regelbundet för att kunna anpassa 

riskhanteringsprocessen efter förändringar i verksamheten (Toscha, 2012, s. 26). För att den 

kontinuerliga utvärderingen ska vara effektiv ska den 

vävas in i organisationens verksamhet på alla nivåer för att 

hela tiden ge en löpande värdering av hur riskhanteringens 

olika delar fungerar (COSO, 2013, s. 5). 

 

I tabell 11 nedan presenteras de delar som behövs för en 

god uppföljning av verksamheten.  

. 

Information och kommunikation 

Kommunikation mellan olika avdelningar. 

 Sprida information som påverkar andra 

avdelningar. 

 Samla in och sprid information om risker. 

Samla in information från interna och externa 

källor. 

Uppföljning 

·     Utvärdera riskhanteringsarbetet. 

·     Förbättra och förändra vid brister. 

·     Bör ske regelbundet. 

Tabell 11 Sammanfattning uppföljning. Källa: 

COSO, 2013, s. 5, Toscha, 2012, s. 26 
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4.3. Tidigare forskning kring ERM 
Forsking har visat att det finns vissa fördelar av att använda sig av ERM (Cumming & Hirtle, 

2001, s. 3, 10; Liebenberg & Hoyt, 2003, s. 51). Dessa fördelar kan vara följande: 

 Större sannolikhet att målen för verksamheten nås. 

 Beslut som fattas kan grundas på bättre information eftersom det handlar om att ha en 

övergripande riskhantering för organisationen och ledningen förväntas vara medveten 

om vilka risker ett beslut kan få.  

 Det kan bli lättare för verksamheterna att följa lagar och regler eftersom de förväntas 

ha koll på risker som kan göra att inte lagar följs. 

 Bättre förståelse om vilka risker som påverkar verksamheten vilket kan leda till att 

färre risker sker. 

 Lägre kostnader för att hantera riskerna eftersom de kan förebygga arbetet istället för 

att behöva betala för att rätta till den påverkan som en risk har fått om den inträffat.  

 

Det finns även forskare som menar att ERM-ramverket är för generellt vilket Paape och 

Speklé (2012) menar att sin studie visar att det är en stor andel som inte använder sig av alla 

delarna i ERM ramverket vilket enligt dem tyder på att ytterligare forskning behövs för att 

utveckla ramverket. En sammanställning av tidigare forskning går att läsa i bilaga 1.  

 

Forskning i offentlig verksamhet: 
Paape och Speklé (2012, s. 533) skriver att de med sin studie vill undersöka vilka faktorer 

som påverkar vid implementeringen av ERM, om det finns skillnader i hur långt de har 

kommit och vilka designval av systemet som påverkar dess uppfattade effektivitet. Studien 

bygger på en enkätundersökning av 825 respondenter som arbetade på privata företag, non-

profit eller semiägda offentliga organisationer som hade sitt huvudkontor i Nederländerna 

(Paape och Speklé, 2012, s. 534, 537). Undersökningen visade att det varierade bland 

respondenterna om de hade ett fungerande ERM system (Paape och Speklé, 2012, s. 544, 

560). Resultatet visade även att den komplexa verksamhet som offentlig sektor verkar i inte 

var ett hinder för att använda ERM (Paape och Speklé, 2012, s. 547).  

 

Forskarna menar att COSO:s ERM ramverk kan ifrågasättas om det verkligen kan hjälpa till 

att öka riskhanteringens kvalité (Paape & Speklé, 2012, s. 557).  Genomsnittligt ansåg 

offentliga organisationer att deras system var mindre effektiva än vad privata företag ansåg 

och att offentliga organisationer implementerade ERM system för att svara upp för de 

förväntningar som fanns på dem. Vidare ansåg forskarna att det i detta fall var av stor 

betydelse att skräddarsy ERM systemet för det unika behov som finns i den offentliga sektorn 

(Paape & Speklé, 2012, s. 559). Mindre än hälften av respondenterna i studien använde sig av 

ERM ramverket vilket, forskarna menar, ytterligare kunde visa att ERM inte bidrog till 

riskhanteringens effektivitet. En stor del av organisationerna, 66 procent, använde sig inte av 

risk tolerans och risk aptit vilka är delar som COSO ramverket anser är viktiga för att få till en 

effektiv riskhantering. Detta bidrog ytterligare till att forskarna ansåg att ERM fortfarande är 

under utveckling och att viktiga kunskapsluckor existerar som måste fyllas, både inom 

litteraturen och hur det fungerar i praktiken (Paape & Speklé, 2012, s. 560). 

  

Woods (2009, s. 69) undersöker i sin studie hur riskhanteringssystem används och fungerar i 

Birminghams kommunfullmäktige i Storbritannien, med syftet att utveckla teorier för den 

offentliga sektorn. Undersökningen bestod av fem intervjuer med medarbetare och till viss del 

observationer genomförda vid olika möten och utbildningar (Woods, 2009, s. 72). 

Kommunens kommunikationsteknik visade sig vara betydelsefull i deras riskhanteringsarbete 

samtidigt som det påverkade kvalitén i den service som de gav sina invånare (Woods, 2009, s. 
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77). Det visade sig att riskhanteringsarbetet var direkt beroende av information och 

kommunikationsteknik, eftersom det är en del av arbetet med riskhantering och systemet var 

till för att ge alla i organisationens på samtliga nivåer samma budskap om risk. Resultatet av 

studien visade även att staten påverkade kommunen i dess riskhanteringsarbete på grund av 

att det påverkar hur kommunen sätter sina mål vilket är viktigt vid arbetet med riskhantering 

och att staten bestämde vilka resurser kommunen har att förhålla sig till vilket kan påverka 

hur de väljer att investera i riskhanteringssystem (Woods, 2009, s. 79). Organisationens 

storlek visade sig även ha en viss inverkan då större organisationer allt oftare tar hjälp av 

specialister vid utformning av sina riskhanteringssystem (Woods, 2009, s. 78).  
 

Rothstein & Downer (2012) ville i sin studie undersöka hur implementeringen av ERM i en 

myndighet i Storbritannien kan går till. Myndigheten som studerades var i ett inledande skede 

av att implementera ett riskhanteringssystem där beslutsfattandet i verksamheten sker baserat 

på riskerna. Insamlingen av informationen skedde genom observationer, samtal, intervjuer 

och analyserade dokument där syftet var att se vilka faktorer som påverkade 

implementeringen och varför de uppstod (Rothstein & Downer, 2012, s. 784). Inledningsvis 

handlade det om att skapa riktlinjer för hur arbetet med risker skulle gå till för att ge alla 

inblandade ett stöd i arbetet. Rothstein & Downer (2012, s. 795) menar att riskbedömningen 

kunde vara problematisk då det fanns otydligheter i hur den skulle gå till och att den 

baserades på osäker information som även påverkade andra delar av riskhanteringen. Det 

resulterade i att kriterierna i riskbedömningen tolkades olika av olika personer i 

verksamheten. Studien visade även att när nya arbetssätt skapades kunde det leda till motstånd 

och en ovilja till att använda de nya verktygen (Rothstein & Downer, 2012, s. 795). Här 

menar forskarna att det är viktigt att kommunicera ut anledningen till varför de nya verktygen 

finns samt skapa en förståelse om att dessa är relevanta att använda. 

 

Forskning i företag 
Beasley et al, (2005, s. 522) syftar till att med sin studie undersöka vilka faktorer som hör 

ihop med hur långt en organisation har kommit med sitt ERM-system. Undersökningen 

skedde genom en enkät med 123 svarande organisationer som var medlemmar i IIAs globala 

nätverk för revisorer (Beasley et al, 2005, s. 526). Resultatet visade att 50 procent av 

företagen hade ett ERM system eller var i processen att implementera ett ERM system medan 

35 procent inte visste eller inte hade planer på att implementera ett ERM system. Det visade 

även att större företag samt dem som använde sig av de 4 stora revisionsföretagen oftare hade 

ett ERM system än dem som använde sig av andra revisionsföretag. Företag inom 

försäkringsbranschen, skola och bank hade kommit långt med sina system vilket enligt 

forskarna kunde bero på att det fanns högre krav på dem från lagstiftare. (Beasley et al, 2005, 

s. 529). Forskarnas analys av resultatet visade att ledarskapet i ett företag hade betydelse för 

ERM och att om de var skeptiska till det påverkade det hur långt företaget kommit med 

implementeringen av ERM. Studien visade även att faktorer som storlek och industri 

påverkade (Beasley et al, 2005, s. 530). 

 

Arena et al (2010, s. 663) ville med sin studie undersöka organisationers sammansättning av 

ERM. Undersökningen gjordes genom 43 intervjuer med tre privata företag i Italien under en 

sju års period. Det visade att ERM påverkas av hur organisationen sett ut tidigare men att det 

även påverkas av hur organisationen ser på risk, experter och teknik. Resultatet visade att 

ERM uppfattades olika av de tre företagen. Skillnaderna kunde förklaras av hur ledningen ser 

på risk och hur de hanterar denna osäkerhet som risk innebär (Arena et al., 2010, s. 673). 

Genom att ändra synsättet när beslut tas och i vilket sammanhang det görs, kan risker 

framställas som synliga problem för beslutsfattarna. Det går enligt Arena et al. (2010, s. 673) 
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att göra genom att använda sig av nya tankesätt och kommunikationssätt för att visa vilka 

konsekvenser som en risk kan få om den inträffar till följd av deras beslut. Resultatet visade 

även att användandet av risk kartor uppfattades vara av liten nytta och att dessa kartor inte 

använts när beslut togs. Vilket bidrog till att synen på ERM var att det är ett ledningsverktyg 

men att det inte fanns med i tankesättet när beslut fattas (Arena et al, 2010, s. 673). 

 

Kleffner et al. (2003, s. 55) ville i sin studie undersöka hur mycket företag använder sig av 

ERM, vilka som använder ERM, möjliga hinder vid implementation samt om statliga 

riktlinjer har en påverkan för valet att skaffa ERM. För att undersöka detta så skickade 

forskarna ut 118 enkäter och de genomförde även 19 intervjuer per telefon med företag och 

organisationer som var medlemmar i organisationen Risk and Insurance Management Society 

(RIMS) i Kanada (Kleffner et al., 2003, s. 57). Resultatet av undersökningen visade att 31 

procent hade ett ERM system, 29 procent funderade på att använda systemet och 40 procent 

ville inte använda systemet (Kleffner et al., 2003, s. 59-60). På frågan om hur riskhanteringen 

ändrats under åren visade resultatet att ett större samarbete mellan olika avdelningar hade 

skett och att de i större utsträckning nu även tog hänsyn och ansvar för risker som inte hade 

med verksamheten att göra. Forskarna menar att dessa förändringar kan bero på olika saker 

men att användandet av ERM kan skapa dessa förändringar. 

 

Anledningarna till att företagen började använda ERM varierade och det fanns olika hinder 

som respondenterna upplevt vid implementeringen av ERM. Dessa var organisationens kultur 

och värderingar, en motvilja till förändring och en brist på kompetent personal som kunde 

utveckla systemet (Kleffner et al., 2003, s. 61). Det var även svårt att se alla risker som 

organisationen hade vilket behövdes göras vid implementering av ERM (Kleffner et al., 2003, 

s. 65). Forskarna menar att för att ERM ska fungera är det viktigt att alla inser värdet av 

systemet och hur det hjälper till att uppnå organisationens mål, detta genom att arbeta in 

tankesättet i organisationens kultur. Genom att använda ERM sade sig respondenterna att 

personalen var mer medveten om organisationens olika risker vilket, enligt forskarna, kan 

tyda på att företagen börjar se helheten i riskhanteringen. Ett annat tecken på detta var att 

samarbetet mellan olika avdelningar i riskhantering blev bättre och att det hjälpte till när 

beslut skulle fattas (Kleffner et al., 2003, s. 61). Resultatet visade att ERM bidrog till att 

samarbetet med riskhantering ökade då hela organisationen fick samma inställning till risk 

vilket ledde till att kommunikationen mellan de olika avdelningarna blev bättre samt att 

kostnader kunde hållas nere.   

 

Nielsen et al. (2005, s. 279) skriver i sin artikel om hur riskhanteringen utvecklas under flera 

generationer där det har blivit allt viktigare med riskkommunikation.  Vidare skriver Nielsen 

et al. att kommunikation internt i företaget kommer att bli allt viktigare för att kunna hantera 

de fördelar som riskhantering ger organisationen. De menar även att i takt med att 

riskhanteringssystemen bli mer avancerade så blir det allt svårare att förklara dess resultat för 

utomstående personer (Nielsen et al., 2005, s. 288). Det gör att det är viktigt att kommunicera 

med personer inom organisationen men även med externa personer som påverkas av 

organisationens arbete (Nielsen et al., 2005, s. 289). Vidare menar de att riskkommunikation 

kommer att öka i betydelse och att det är viktigt att alla i organisationen är medvetna om den 

vikt som riskhanteringsarbetet har.  

4.4. Sammanfattning av ERM 
Detta teoriavsnitt har beskrivit hur riskhantering har utvecklas och hur den hjälper 

organisationer att styra verksamheten. Vidare har COSO:s ramverk för riskhantering 

beskrivits för att ge läsaren en förståelse av vad varje del av riskhanteringen innebär och vad 



39 
 

som är viktigt att ha med för att riskhanteringen ska fungera fullt ut. I detta ramverk är det 

viktigt att veta att de olika delarna bygger på varandra och att en del måste fungera för att 

nästa ska fungera. Tidigare forskning har visat på att riskhantering ger företag ett verktyg att 

styra sin verksamhet men att implementering av riskhantering påverkas av olika faktorer. 

Ovanstående forskning har undersökt hur riskhantering fungerar i olika typer av 

organisationer och företag och resultatet har varit varierande.  

 

Tydligt är det att dessa studier är av större skala än den vi har gjort samt att miljön som 

undersökts är olika. Studierna är även genomförda i andra länder och i företag vilket gjorde 

att vi ville undersöka hur riskhantering fungerar i Sverige och i offentlig miljö då vi menar att 

forskning i den miljön saknas. Vi vill med vår studie öka förståelsen för hur arbetet med 

riskhantering kan gå till i en kommun vilket gör att resultatet av studien kommer att skilja sig 

från tidigare studier där målet har varit att bland annat undersöka vad som påverkar 

implementeringen av riskhantering. Forskning har visat att riskbedömning och 

kommunikation är viktigt att arbetet med i riskhanteringsarbetet där kommunikationen anses 

bli ännu viktigare i framtiden (Nielsen et al., 2005; Woods, 2009). Med bakgrund av detta har 

vi valt att beskriva dessa delar, ur COSO:s ERM ramverk, djupare vilket vi kommer att göra i 

nästkommande avsnitt i detta teorikapitel. 

4.5 Riskbedömning 
Riskbedömning är något som ingår i ERM ramverket och enligt COSO ska riskbedömningen 

gå till på följande sätt. När de risker som finns i verksamheten har blivit identifierade är nästa 

steg att göra en riskbedömning. Syftet är att göra en bedömning, både av individuella risker 

och tillsammans med andra risker, av hur stor risken är och efter det kunna bestämma hur 

risken ska hanteras (COSO, 2012, s. 2). Riskbedömningen kan ske utifrån kriterierna 

sannolikhet och konsekvens, vilket innebär att en utvärdering sker om hur sannolikt det är att 

risken inträffar och hur allvarlig konsekvensen bedöms bli (COSO, 2004, s. 4). Med 

konsekvens menas hur risken kan påverka organisationen och i vilken utsträckning den gör 

det (COSO, 2012, s. 3). Sannolikhet beskrivs av COSO som möjligheten att en händelse 

kommer att inträffa. Ibland används även kriteriet sårbarhet i riskbedömningen vilket 

beskriver hur känslig organisationen är för risker utifrån dess förmåga att förbereda och 

anpassa sig samt tid för att se hur fort en risk kan påverka organisationen (COSO, 2012, s. 6-

7). Dessa kriterier är något som ska utformas efter varje organisation och de ska anpassas 

utifrån exempelvis organisationens storlek och bransch (COSO, 2012, s. 3). Värderingen av 

riskerna sker sedan enligt en skala som verksamheten har arbetat fram (Toscha, 2012, s. 36)  

 

I forskning förekommer inte riskbedömning som någon ny företeelse utan det är något som vi 

som individer gör i det dagliga livet där bedömning och värdering av risker sker kontinuerligt 

när val ska göras (Eduljee, 2000, s. 13).  Det har även beskrivits av Hansson (1989, s. 107) att 

ordet risk har olika betydelser och att den tekniska beskrivningen av risk ofta är något som 

kan beskrivas genom en siffra. Vidare menar Hansson att risk kan ses som den uppskattade 

sannolikheten att en oönskad händelse inträffar men att det även mer allmänt kan beskriva ett 

avvägande mellan sannolikheten för att det inträffar och hur allvarlig händelsen kommer att 

bli. Hansson (1989, s. 107) menar att detta riskvärde är det som kan kallas risk men att det 

även används för att beskriva hur allvarlig risken är. Även Bondi (1985, refererad i Hansson, 

1989, s. 107)) beskriver riskbedömningen som att multiplicera sannolikheten för risken med 

hur allvarlig den anses vara för att få fram ett värde som kan jämföras med andra riskvärden.  

Tidigare forskning har även visat att det finns olika sätt att genomföra en riskbedömning på 

där det går att använda sig av numeriska linjära skalor, skalor som använder procent, 

logaritmiska skalor och skalor som beskriver hur ofta risken inträffar (Lermer et al., 2013, s. 
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906). Dock finns det ingen tydlig bild av vilken metod som anses vara mest användbar men 

att linjära verbala skalor fungerar bra ur användarsynpunkt (Diefenbach et al, 1993, refererad i 

Lermer et al., 2013, s. 906) och i att uppskatta framtida beteenden (Weinstein et al. 2007, 

refererad i Lermer et al., 2013, s. 906). Studier visar även att vid en jämförelse mellan 

frekvensskalor och procentskalor att frekvens skalor värderas risker lägre än procent skalor 

(Slovic et al., 2000, Yamagishi 1997).  I en procentskala används procent exempelvis 80 % 

sannolikhet att något inträffar och med frekvensskalor används exempelvis beskrivningar som 

sällan för att beskriva hur sannolikt det är att något inträffar. Lermer et al. (2013, s. 906) 

menar att det inte finns ett enhetligt svar på vilket bedömningsalternativ som passar vilka 

situationer. 

 

Hur riskbedömningen sedan går till beror på vilka bedömningsverktyg som används. Det går 

att använda kvalitativa och kvantitativa bedömningsverktyg. COSO (2012, s. 8) beskriver att 

riskbedömningen ofta sker i två steg, först sker en kvalitativ bedömning och sedan genomförs 

en kvantitativ bedömning av de risker som anses vara viktigast. Ett kvalitativt 

bedömningsverktyg är att använda sig av kriterierna sannolikhet och konsekvens för att se 

vilket riskvärde risken kommer att få (COSO, 2012, s. 8). För att ha en så stor kunskap som 

möjligt för att kunna göra bedömning av riskernas sannolikhet och konsekvens används andra 

kvalitativa bedömningsverktyg som intervjuer, dokument, fokusgrupper, enkäter och 

benchmarking för att samla in information om verksamheten (COSO, 2012, s. 9). Dessa har vi 

beskrivit i det tidigare avsnittet 4.2.4. riskbedömning. Genom att gå igenom organisationens 

interna och externa dokument kan det ge en förståelse om risker utifrån exempelvis 

organisationens revisions rapporter, försäkringar och årsredovisningar där även intervjuer 

med enskilda personer eller under möten kan ge ytterligare förståelse (COSO, 2012, s. 9). 

Detta anser även Marchetti (2011, s. 41) som skriver att bedömningen av sannolikhet och 

konsekvens till stor del bygger på information om vad som hänt i organisationen under 

tidigare år.  

 

Kvantitativa bedömningsverktyg bygger mer på siffror till skillnad från de kvalitativa 

bedömningsverktygen och då används siffror från olika källor som grund för att göra en 

riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens (COSO, 2012, s. 8). Marchetti (2011, s. 

41) anser att de kvantitativa bedömningsverktygen är en mer exakt metod än de kvalitativa 

metoderna. Samtidigt skriver COSO (2012, s. 8) att det finns både för- och nackdelar med 

kvalitativa och kvantitativa metoder och att de rekommenderar att vid första anblick av 

riskerna sker med en kvalitativ metod för att sedan gå över till en kvantitativ metod. Genom 

att samla de risker som anses vara viktigast i ett dokument ger det hela organisationen en 

möjlighet att följa processen samtidigt som det hjälper till när riskerna ska utvärderas och 

följas upp (Marchetti, 2011, s. 41). Marchetti (2011, s. 40) menar även att de som utför 

riskbedömningen ska vara personer med en stor kunskap om företagets verksamhet och 

bransch. 

 

Forskning av Hsee et al. (2013, s. 182) har beskrivit det samma att riskbedömningen blir 

lättare att utföra för personer som har kunskap inom området. Något som även har visat sig 

vara viktigt att tänka på vid en riskbedömning är ur vilket perspektiv som riskbedömningen 

görs och forskning har visat att riskbedömningen påverkas av om risken påverkar en själv 

eller om det påverkar någon annan (Lermer et al., 2013, s. 904). Vidare visade Lermer et al. 

(2013, s. 915) studie att respondenterna starkt påverkades av vilket perspektiv de hade och att 

riskbedömningen, av risker som fanns för en obekant person, blev högre än om personen som 

riskerna gällde var mer specifik. Lermer et al. (2013, s. 904) menar att för att förstå när 

riskbedömning ska ske så behöver det komma ytterligare forskning om vilka faktorer som 
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påverkar riskbedömningen. Det har även beskrivits i forskning av Hansson (1989, s. 108) att 

hur allvarlig en risk bedöms vara beror på en rad olika faktorer och genom att göra en 

riskanalys kan en överblick och förståelse fås för dessa faktorer. Några av dessa faktorer kan 

vara dess karaktär, omfattning, när det inträffar och om det är gamla eller nya risker 

(Hansson, 1989, s. 108).  

 

Windschitl & Wells (1996, s. 344) skriver i sin forskningsstudie om numeriska och 

ickenumeriska bedömningar, det vill säga verbala bedömningar. De menar att även om 

numeriska bedömningar är bra så finns det situationer där ickenumeriska bedömningar passar 

bättre. Vidare menar de att i det vardagliga livet så sker en riskbedömning inte i siffror utan 

att exempelvis sannolikheten att något inträffar bedöms som exempelvis ganska sällan. De 

skriver att en anledning till att numeriska bedömningar används för att bedöma osäkerheter är 

att det är enkelt att analysera siffrorna samtidigt som en jämförelse kan ske med andra mer 

objektiva bedömningar av sannolikheten (Windschitl & Wells, 1996, s. 345). Detta är 

egenskaper som verbala bedömningar inte har och det anser Windschitl & Wells (1996, s. 

345) bidrar till att numeriska bedömningar har föredragits av forskare samtidigt som verbala 

bedömningar kunnat bidra med mer information. Vidare menar de att verbala bedömningar 

tolkas olika av olika personer och att skillnader i bedömningen kan bero på i vilket 

sammanhang som bedömningen görs. Windschitl & Wells (1996, s. 346-347) menar även att 

en numerisk bedömning anses vara mer baserad på uppsatta regler medan en verbal 

bedömning är en personlig tolkning om hur sannolikt det är att risken inträffar. Deras studie 

visade dock att verbala bedömningar i större utsträckning påverkades av förändringar i riskens 

miljö och sammanhang än vad numeriska bedömningar gjorde (Windschitl & Wells, 1996, s. 

357). 

 

Det finns även andra sätt att genomföra riskbedömningar på. Inom den finansiella marknaden 

används mer matematiska verktyg för att bedöma risk där bland annat bedömningsverktyget 

Value at risk (VaR) används för att värdera finansiella risker och räknar ut sannolikheten att 

förlora pengar på vissa investeringar inom en viss tidsram (Artzner, 1999, s. 215).  
 

Risker är något som kan påverka organisationen på olika sätt bland annat kan det skada 

organisationens rykte påverkas, säkerheten och miljön (COSO, 2012, s. 3). Anledningen till 

att organisationer använder sig av riskbedömning varierar men kan ske i samband med 

implementation av ERM, uppköp av andra företag, vid beslutsfattande eller inför nya projekt 

(COSO, 2012, s. 2). Toscha (2012, s. 25) menar att riskbedömningen syftar till att ge 

organisationen en djupare förståelse för vilka konsekvenser riskerna kan ge om de inte 

hanteras, vilka aktiviteter som existerar i nuläget samt vilka aktiviteter som behöver skapas 

för att riskerna ska hanteras i framtiden. Marchetti (2011, s. 41) skriver att de risker som ska 

bedömas ska vara både externa och interna risker samt att hänsyn ska tas till förväntade och 

oväntade händelser som kan leda till att organisationens mål inte uppfylls.   

 

Forskning genomförd av Hsee et al. (2013, s. 183) visar att riskbedömning vid beslutsfattande 

kan ske av risker/möjligheter separat eller tillsammans med andra risker/möjligheter. Deras 

studie visade att personer är mer motvillig till att ta risker i verkliga livet än när de tillfrågas 

om hypotetiska risker. Vidare skriver Hsee et al. att en persons riskbedömning påverkas av 

hur riskerna framställs. När bedömningen sker tillsammans med andra risker är det enklare att 

jämföra dem med varandra och på så sätt göra en bedömning dem emellan medan detta är 

svårare vid bedömning av risker eller val separat. 
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4.6. Information och kommunikation 
Det har blivit mer viktigt att kommunicera och informera styrelsen om vilka risker som finns 

för en organisation. Kommunikationen med styrelsen anses enligt Nielson et al. (2005, s. 288) 

vara av stor betydelse för att kunna leda arbetet, genomföra bra beslut och motverka att 

verksamheten påverkas av negativ ryktesspridning och risker som är svåra att hantera. De 

beskriver att det krävs ett aktivt arbete att kommunicera hur riskhanteringen i en verksamhet 

ska gå till för att kunna hantera globaliseringen som sker och de nya risker som en verksamhet 

står inför i och med det. Det har även beskrivits av Power (2007, s. 78) att information och 

kommunikation är en grundläggande del i arbetet med ERM men att det ofta är en utmaning 

att få medarbetarna att förstå varför det är viktigt att arbeta med det. Vidare beskriver han att 

det handlar om att anpassa budskapet till personalen som ska arbeta med riskhanteringen.  

 

Det har även i ERM-ramverket som COSO arbetat fram beskrivs att information och 

kommunikation är nödvändiga och viktiga delar för ett bra riskhanteringsarbete. Där förklaras 

vikten av att ta del av och arbeta med relevant information som behövs för att nå målen för 

verksamheten och att det för att vara effektivt ska genomföras på ett sådant sätt att hela 

verksamheten inkluderas (COSO, 2004, s. 4). Vikten av att kommunicera med personer 

internt i verksamheten om de risker som finns men även att ta till sig information från 

personer utanför den egna verksamheten är något som poängteras i ramverket. Genom att hitta 

sätt att kommunicera i verksamheten om vilka risker som är väsentliga att arbeta med och nya 

risker som verksamheten står inför kan riskhanteringsarbetet förbättras. 

 

För att förstå vad som beskriver en effektiv kommunikation inom en organisation behövs först 

en förklaring av begreppet kommunikation. Begreppet kommunikation består enligt Jansson 

(2009, s. 15) av tre olika delar; det är en process, det sker tillsammans med andra individer 

och skapar ett band dem emellan samt att det handlar om att förmedla någon form av budskap 

eller information till andra. 

4.6.1 Utvecklingen av kommunikationen kring risk 

Kommunikation är en naturlig del i en organisation och har sedan länge beskrivits som ett 

verktyg att föra samman individer mot ett gemensamt mål. Redan år 1938 beskrev Barnard 

(1938, s. 17) att i en organisation är kommunikation en grundläggande del mellan 

medarbetare för att en organisation ska finnas och kunna drivas. Han beskriver det som att 

medarbetarna är i behov av att kommunicera med varandra, vara beredda att arbeta 

tillsammans och att de ska sträva mot gemensamma mål för att organisationen ska fungera.  

 

I arbetet med riskhantering har kommunikationen kring risker förekommit sedan slutet av 

1950-talet och har utveckats till att inkludera hela verksamhetens personal i arbetet med risker 

(Nielson et al., 2005, s. 286). Nielson et al. (2005, s. 280) har beskrivit att hur risker har 

hanterats och kommunicerats i en organisation har genomgått tre olika faser med början under 

slutet av 1950-talet. Den inledande fasen handlade om att delegera ansvar från den högsta 

chefen till mellanchefer och förmedla vilka risker som de skulle fokusera på (Nielson et al. 

(2005, s. 280). Under denna period var det ett fokus på risker som påverkade personalens 

säkerhet och risker som kunde påverka organisationens tillgångar där verksamheterna valde 

att skaffa sig försäkringar för att kunna hantera riskerna. Mellancheferna fick instruktioner om 

hur riskhanteringen skulle gå till och de fick sedan till uppgift att implementera 

instruktionerna i verksamheten som de var ansvariga för. Under den här fasen var det 

begränsad kontakt mellan cheferna högst upp i verksamheten och personalen längst ned i 

verksamheten eftersom kommunikationen till stor del bestod av att förmedla vad som skulle 

göras. (Nielson et al., 2005, s. 281)  
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Nästa fas växte fram under 1960- och 1970-talet och handlade om att försöka hantera 

skadeståndskrav som blev allt vanligare under perioden. Det gjorde att organisationerna 

behövde ta in information från externa intressenter om risker som deras verksamhet 

påverkades av samt att de behövde få förståelse om hur samhället i stort påverkades av deras 

verksamhet för att se till att de inte gjorde något som de kunde bli stämda för (Nielson et al., 

2005, s. 283). Under den här perioden blev information mer tillgänglig för intressenter genom 

teknologiska utvecklingar framför allt när internet utvecklades och användes mer frekvent av 

kunder och andra intressenter. Organisationerna påverkades av att det fanns mer tillgänglig 

information om deras verksamhet vilket kunde göra att risken för att bli stämd på grund av 

felaktig information ökade (Nielson et al., 2005, s. 283). Utvecklingen av teknologin var inte 

bara till nackdel utan det gjorde det även lättare för organisationerna att internt skapa sätt att 

kommunicera med de anställda inom verksamheten och på det sättet ta del av de risker som 

kunde påverka deras verksamhet (Nielson et al., 2005, s. 283). Under mitten på 1980-talet 

växte funderingar fram om det verkligen var nödvändigt att försäkra sig mot risker som 

påverkade verksamheten och att de istället skulle försöka hantera riskerna. De som var 

ansvariga för riskhanteringsarbetet skulle med hjälp av ett nära samarbete med ledningen i 

verksamheten och tekniker för att minska risker så som att dela risker genom riskavtal kunna 

hantera riskerna bättre (Nielson et al., 2005, s. 285).  

 

Den sista fasen utvecklades till att arbeta med en verksamhets samtliga risker där bland annat 

försäkringsrisker och risker för att bli stämda var inkluderade (Nielson et al., 2005, s. 285). 

Det var under den här perioden som ERM växte fram och kom att handla om att 

verksamhetens samtliga anställda från olika verksamhetsområden och nivåer skulle arbeta 

tillsammans med att förmedla information till varandra om risker som kunde påverka 

verksamheten (Nielson et al., 2005, s. 286). Fortsättningsvis handlade det om att skapa ett sätt 

att kommunicera om de risker som finns och hur de skulle hanteras. Personal som tidigare 

hade arbetat med riskhantering var medvetna om hur de skulle arbeta men för de som inte 

tidigare hade arbetat med det behövde få förståelse om hur arbetet skulle gå till (Nielson et al., 

2005, s. 287). Det krävdes att den interna kommunikationen förbättrades inom verksamheten 

för att få en bättre förståelse om vad de förväntades göra. 

4.6.2. Kommunikation - Intern kommunikation 

Det finns två olika typer av kommunikation i en verksamhet, den externa och den interna. Den 

traditionella synen på kommunikation inom en organisation är att använda sig av intern 

kommunikation, men på senare år har den externa kommunikationen blivit allt mer viktig 

(Falkheimer & Heide, 2014, s. 92). Den externa kommunikationen är den som sker med 

intressenter utanför den egna verksamheten som exempelvis marknadsföringskampanjer som 

riktar sig till potentiella kunder eller att organisationen tar del av feedback från kunderna som 

berör deras verksamhet (Kreps, 1990, s. 21). Intern kommunikation är kommunikationen som 

sker mellan chefer och medarbetare men även medarbetare emellan. Den interna 

kommunikationen består av att samla in information om verksamheten som exempelvis om 

det finns några problem, risker eller annan information som kan vara nödvändig för att kunna 

leda och förbättra verksamheten. (Kreps, 1990, s. 214) I riskhantering handlar 

kommunikationen om både extern och intern kommunikation för att identifiera möjligheter 

och hot men vi har valt att fokusera på den interna kommunikationen som sker inom 

verksamheten.  

 

I ERM-ramverket beskrivs det att det är nödvändigt att ha en effektiv kommunikation inom 

verksamheten för att riskhanteringen ska fungera på ett bra sätt. Innebörden av en effektiv 

kommunikation är enligt COSO (2004, s. 4) att hela verksamheten ska kommunicera med 
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varandra, vilket innebär att det ska finnas dialoger mellan avdelningarna och även från 

ledning till medarbetaren längst ned i organisationen om vilka risker som finns för att inte nå 

målen.  

 

Erikson (2011, s. 71-75) har beskrivit några av fördelarna som en effektiv intern 

kommunikation kan bidra med: 

 Ge medarbetarna en övergripande förståelse om deras dagliga arbete och hur det 

påverkar organisationen i stort. 

 Få medarbetarna inom organisationen att sträva mot samma mål genom att förklara 

vad det är som organisationen vill nå. 

 Skapar bättre förutsättningar att fatta beslut på eftersom kommunikation leder till mer 

information och kunskap genom att ta tillvara på medarbetarnas kunskap om de 

problem som finns i verksamheten.  

 Motivationen hos medarbetarna kan öka när de får förståelse om vilken deras roll är i 

organisationen för att nå målen.  

 Intern kommunikation kan även effektivisera verksamheten och skapa ett bättre 

resultat. (Erikson, 2011, s. 71-75) 

 

I en organisation handlar det även om att ledningen ska skapa förståelse om vad som ska 

göras och varför det är relevant där kommunikationen om de gemensamma målen och vad 

medarbetarna förväntas göra är något som ska ske löpande. Rogers & Agarwala (1976, s. 17) 

menar att kommunikation inte är något som har en början och ett slut utan det är något som 

organisationer konstant behöver arbeta med och förbättra för att hantera sin verksamhet på ett 

bra sätt. Det handlar om att använda sig av olika sätt inom den interna kommunikationen för 

att förmedla sitt budskap. Falkheimer & Heide (2014, s. 126) förklarar att det finns tre olika 

delar som information inom en verksamhet kan spridas genom; den hierarkiska/formella 

kommunikationen, informella kommunikationen och massmediekommunikationen.  

 

Formell kommunikation 

Den formella kommunikationen är det sätt ledningen i en organisation använder sig av för att 

informera medarbetarna om var verksamheten är på väg och vem som förväntas göra vad. 

Informationen som förmedlas genom formella kommunikationskanaler är exempelvis mål, 

policys, regler, ansvarsområden, arbetsbeskrivningar, riktlinjer och information som 

presenteras i exempelvis styrdokument eller på inbokade möte och ger medarbetarna 

förståelse om hur arbetet ska gå till i verksamheten. (Larsson, 2008, s. 80; Kreps, 1990, s. 

201) Den formella kommunikationen kan ske antingen genom vertikal kommunikation, som 

sker mellan ledare och medarbetare, eller horisontell kommunikation som sker medarbetare 

emellan (Kreps, 1990, s. 203). Det har även beskrivits ytterligare en, den tvärgående 

kommunikationen, som sker mellan medarbetare på olika nivåer inom verksamheten och 

andra avdelningar (Larsson, 2008, s. 86).  

 

Den vertikala kommunikationen består av information från två perspektiv i verksamheten, 

nedåtriktad och uppåtriktad kommunikation. Den nedåtriktade handlar om att ledningen 

förmedlar nödvändig information till sina underordnade om hur de ska genomföra sitt arbete 

och vilka mål som organisationen förväntas nå (Kreps, 1990, s. 203). Uppåtgående 

kommunikationen beskrivs som medarbetare som kommunicerar med sina ledare om 

problem, risker och annan relevant information om det dagliga arbetet (Kreps, 1990, s. 203).  

 

Horisontell kommunikation sker mellan medarbetare och handlar om att skapa goda relationer 

och förmedla information som kan vara nödvändig för andra på samma nivå inom 
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verksamheten (Kreps, 1990, s. 204). Det kan även vara ett sätt att kommunicera om problem 

och hitta lösningar tillsammans eller att medarbetarna fungerar som stöd för varandra. 

Kommunikationen kan även ske mellan avdelningar inom en verksamhet om medarbetarna 

har samma eller liknande arbetsuppgifter (Larsson, 2008, s. 86). 

 

Den tvärgående kommunikationen innebär att medarbetare inom verksamheten kommunicerar 

med medarbetare på andra nivåer i verksamheten och även inom andra verksamhetsområden 

för att sprida nödvändig information (Larsson, 2008, s. 86). 

 

Informell kommunikation 

Informell kommunikation sker mellan medarbetare genom samtal, diskussion, spontana 

gruppmöten i lunchrummet eller korridoren, eller som berättelser och rykten som sker utöver 

den formella kommunikationen (Larsson, 2008, s. 80). Den här typen av kommunikation sker 

i samtliga organisationer och det är ett bra sätt för medarbetarna att diskutera om den egna 

verksamhetens problem hur de ser på konkurrerande verksamheter och liknande. Det har även 

visats att den interna kommunikationen leder till att medarbetarna får en bättre förståelse om 

den egna verksamheten när de diskuterar med andra och det kan anses vara viktigt att 

ledningen förstår att verksamheten kan gynnas av den här kommunikationen (Falkheimer & 

Heide, 2014, s. 131). Ledningen i verksamheten kan för att ta tillvara på informationen som 

sker genom informell kommunikation boka in möten med informella ledarna för att ta reda på 

vilka problem som de har identifierat och därefter se till att förbättra verksamheten utifrån den 

informationen. (Falkheimer & Heide, 2014, s. 131)  

 

Massmediekommunikation 

Massmediekommunikation handlar om att organisationer har börjat använda massmedia för 

att förmedla sina budskap. Intern massmediekommunikation inom en verksamhet består av 

information som sprids till medarbetare genom exempelvis e-postmeddelanden, internetsidor, 

personaltidningar, interna datasystem och databaser som verksamheten använder sig av 

(Falkheimer & Heide, 2014, s. 129). E-post anses även vara ett av de främsta sätten att 

använda sig av om informationen ska spridas snabbt men det har dock bidragit till problemet 

med att det är för mycket information som medarbetare får ta del av vilket kan göra det 

problematiskt att välja ut den information som är viktigast (Falkheimer & Heide, 2014, s. 

130). Den stora mängd information som finns tillgänglig i och med 

massmediekommunikationen har gjort att personalen får ägna mer tid till att försöka hitta rätt 

information genom att försöka sortera bort det som inte berör dem. 

4.6.3. Kommunikation inom kommuner 

Det finns svårigheter som har visats i forskning kring hur kommunikationen inom en kommun 

kan påverka verksamheten. För det första kan det uppstå problem med kommunikationen i 

kommunen eftersom politikerna är beroende av att tjänstemännens presenterar den 

information som de är i behov av för att kunna fatta rätt beslut och kunna leda arbetet på ett 

bra sätt. Nyman et al. (2005, s. 124) har genomfört en studie som visar på att det finns ett 

agent-principalförhållande som innebär att tjänstemännen är de som har tillgång till all 

information och de kan påverka vilken information som de delar med sig av till politikerna. 

Politikerna, menar Nyman et al. (2005), blir väldigt beroende av att den information som de 

får av tjänstemännen är korrekt och tillräcklig för att de ska känna sig bekväma med hur 

arbetet i verksamheterna går till. 

 

För det andra handlar arbetet inom kommunerna som politikerna och tjänstemännen gör om 

att visa för medborgarna att de driver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar enligt 

Kluvers (2003, s. 57) om att i stora och svåröverskådliga organisationer kan det vara svårt att 
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visa för exempelvis sina medborgare att verksamheten drivs på ett bra sätt. Kluvers (2003, s. 

67) genomförde en studie som visade att det var viktigt i en kommunal verksamhet att den 

drivs på ett ansvarsfullt sätt och att verksamheterna blir ansvariga för att nå de mål som de var 

avsedda att göra. Faktorer som kunde påverka att verksamheten inte drevs på ett ansvarsfullt 

sätt beskrevs som bristfällig kommunikation eftersom personerna inom verksamheten hade 

olika information om hur de skulle arbeta och att det fanns otydliga 

ansvarsfördelningar (Kluvers, 2003, s. 67). Kluvers (2003, s. 67) menar att för att förbättra 

arbetet inom kommunen behövs en god kommunikation där information förmedlas till de som 

behöver den och förtydliga vem som ansvarar för vad inom verksamheten.  

 

Det tredje problemet som kommunal verksamhet kan påverkas av handlar om målen för 

verksamheten som anses vara otydliga och motsägelsefulla. Bozeman & Kingsley (1998, s. 

112) beskrev att offentlig verksamhet anses vara komplexa och att målen är otydliga vilket 

kan bidra till att ledningen av verksamheten inte blir bra. Meyers et al. (2001, s. 197) har även 

identifierat att mål inom offentligverksamhet ibland kan vara motsägelsefulla vilket gör det 

svårt för tjänstemännen som ska arbeta mot dem att avgöra hur de ska hantera dessa mål. 

Vidare menar de att det finns ett behov av att formulera målen på ett sådant sätt att de inte 

motverkar varandra och att kommunicera hur de ska tolkas på ett tydligt sätt. 

4.6.3. Faktorer som kan påverka kommunikationen  

Det finns faktorer som kan göra att information som kommuniceras i en verksamhet inte får 

den tänkta effekt som var planerad.  

 

I organisationer som är stora och där kommunikationen från ledningen till medarbetaren 

längst ned i verksamheten tar tid och sker genom flera steg kan det leda till att informationen 

när eller om den når fram till rätt person har förändrats (Falkheimer & Heide, 2014, s. 127). 

Informationen kan ha påverkats av felaktiga tolkningar längs vägen och den kan även vara 

inaktuell när den väl når ut till medarbetaren längst ner i organisationen. Det gäller även att 

anpassa informationen till de personer som ska ta del av den vilket Simonsson (2006, s. 32) 

menar inte är speciellt utvecklat inom den interna kommunikationen. Enligt henne finns det 

en syn från ledningen i verksamheter att samtliga bör vara medvetna om vad verksamheten 

har för mål, värderingar och att det från början bör finnas en motivation att arbeta mot det. 

Vidare beskriver Simonsson (2006, s. 42) att det handlar om att förmedla budskapet genom att 

ge konkreta exempel och försöka berätta hur arbetet ska gå till och på det sättet få personalen 

motiverad till att bidra i verksamheten. Det handlar även om att ledarna behöver hjälpa 

medarbetarna att tolka informationen och försöka applicera det på den verksamhet som de 

arbetar inom (Falkheimer & Heide, 2014, s. 127).  

 

Det har även visats i forskning de olika faktorer som kan påverka kommunikationen och hur 

bra den kommer att vara. I styckena nedan presenteras forskning som visar på vilka dessa 

faktorer kan vara. 

 

Förutom att intern kommunikation har beskrivit som en viktig del i ERM-ramverket har 

information och kommunikation även visats vara viktiga faktorer i studier när det gäller hur 

effektivt arbetet är med riskhantering inom olika verksamheter. Woods (2009, s. 79) beskriver 

i sin studie om riskhantering i offentlig sektor att en gemensam policy för verksamheten och 

arbetet kring hur deras mål kommuniceras är något som påverkar riskhanteringen. Om policyn 

tydligt visar att riskhantering är viktigt och kommuniceras ut på ett effektivt sätt får det en 

större inverkan på arbetet inom verksamheten. Hon beskriver även att genom att använda 

interna kommunikation- och informationssystem som samlar in information från medarbetare 

kan ledaren förbättra riskhanteringsarbetet eftersom denne enkelt kan ta del av vilka risker 
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verksamheten står inför och huruvida de kommer nå sina mål eller ej. I ytterligare en studie 

har det beskrivits att den interna kommunikationen förbättrades efter implementeringen av 

ERM-ramverket. Den interna kommunikationen förbättrades eftersom det blev tydligare för 

samtliga i organisationen vad de strävade efter och de olika avdelningarna kommunicerade 

mer med varandra (Kleffner et al., 2003, s. 65). Varey (2000, s. 337) resonerar i liknande 

tankebanor kring vad som kan uppfattas som effektiv intern kommunikation. Det handlar om 

att skapa en dialog internt i organisationen och arbeta tillsammans för att nå verksamhetens 

mål. Det har även beskrivits i en studie genomförd av Kitchen & Daly (2002, s. 52) att en bra 

intern kommunikation är grundläggande för det dagliga arbetet och påverkar hur 

organisationen presterar samt om de uppfyller sina mål. En ytterligare studie har visat att 

genom att inkludera samtliga anställa i arbetet inom organisationen med hjälp av intern 

kommunikation och en strävan efter att nå målen kan det leda till ett större engagemang och 

förbättrade prestationer från medarbetarna (Welch & Jackson, 2007, s. 193).  

 

En verksamhet som använder sig av formell kommunikation där information förmedlas 

genom både uppåtgående och nedåtgående kommunikation kan anses ha en effektiv 

kommunikation då informationen kommer från olika delar av verksamheten vilket skapar en 

god förståelse om hur arbetet ska gå till och faktiskt går till (Wright, 1995, s. 196). Det har 

även beskrivits av Varey (2000, s. 337) att god kommunikation inom en verksamhet handlar 

om att kommunicera med varandra. Vidare skriver hon att det inte är tillräckligt med endast 

nedåtriktad kommunikation utan det behövs feedback från personer längre ned i 

organisationen om problem och funderingar som de kan ha på hur verksamheten drivs för att 

förbättra den.  

 

Det som är viktigt att ha i åtanke när ledningen använder sig av formella 

kommunikationskanaler är att information som kan vara användbart för ledningen vid 

beslutsfattandet filtreras bort i denna process (Tourish, 2005, s. 486). För att hantera att all 

relevant information når fram till ledningen förspråkar Tourish (2005, s. 496) att ledarna ska 

ta sig tid att skapa en god relation med sina medarbetare på olika nivåer inom verksamheten. 

Det kan ske genom att även använda sig av informella kommunikationskanaler. En 

kombination av formella och informella kommunikationskanaler kan leda till ett mer 

genomgående arbete för att nå de uppsatta målen för verksamheten (Kalla, 2005, s. 316). 

 

I en studie har det visats att kvalitén och mängden information som förmedlas har påverkat de 

anställda i deras arbete när det gäller om de har förtroende för ledningen och motivation till 

att bidra till verksamheten. Information som kommer från den högsta ledningen anses ofta 

inte vara tillräcklig i kvantitet utan det efterfrågas mer relevant information för att 

medarbetarna ska känna förtroende för ledningen och få en högre motivation att arbeta mot de 

mål som verksamheten strävar efter (Thomas et al., 2009, s. 307).  Det kan saknas information 

om var verksamheten strävar eller viktiga beslut som kan påverka medarbetarnas 

arbetssituation och som kan vara nödvändig för att de ska kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det har även visats att informationen som kommuniceras 

mellan medarbetare och närmaste chef bör istället vara av bra kvalité, alltså att medarbetarna 

får användbar information vid rätt tidpunkt och att den ska vara korrekt (Thomas et al., 2009, 

s. 335). Denna information kan exempelvis handla om att delge sina medarbetare om 

förändringar eller beslut som kan påverka andra områden inom verksamheten. Det har visats i 

forskning att kommunikation kan bidra till att skapa engagerade medarbetare om de känner att 

de får den information som de behöver för att kunna genomföra sitt jobb och förstå var 

verksamheten är på väg (Mishra et al., 2014, s. 183). Det har däremot visats att för mycket 

information som kommuniceras till de anställda kan bidra till att motivationen minskar för att 
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det blir svårt för dem att ta in den information som är nödvändig för att genomföra sitt arbete. 

Varey (2000, s. 337) menar att ledningen behöver göra en avvägning om vilken information 

som är nödvändig för de anställda att ta del av och fokusera på att förmedla den istället för en 

stor mängd information som den anställde inte kan hantera.  

 

Det kan även handla om att ledningen behöver fundera på hur informationen ska förmedlas 

till medarbetare. Sättet som informationen kommuniceras på bör anpassas efter vad det är för 

budskap som ska spridas till medarbetarna. Information som presenterats för medarbetare 

genom att personerna träffas ansikte mot ansikte för att diskutera innehållet innebär en hög 

kvalité eftersom det finns möjlighet att direkt diskutera innehållet och ställa frågor om det är 

något som är otydligt i informationen (Daft & Lengel, 1986, s. 560). Det finns även möjlighet 

att tolka röstläget, kroppsspråket och sättet som personen förmedlar budskapet på vilket kan 

göra det enklare att förstå. Vidare menar Daft & Lengel att information där det finns liten 

möjlighet till att ställa frågor och tolka andra intryck kan vara bra att använda om 

informationen är tydlig. Det kan även enligt Daft & Lengel (1986, s. 569) anses vara mer 

tidseffektivt eftersom det kräver en mindre ansträngning om informationen kan skrivas ned i 

ett dokument istället för att presenteras på ett möte. Det har även visats i en studie av Mishra 

et al. (2014, s. 197) att personalen ibland kan uppskatta att få en del av informationen på annat 

sätt än att träffas på ett möte som exempelvis genom e-mail, i ett dokument eller på 

organisationens intranät. Det kan bero på att det kan finnas begränsat med tid för att träffas 

och att det är lika enkelt att ta del av informationen på ett annat sätt. Information som 

personalen vill kunna spara eller ta med sig hem bör enligt Mishra et al (2014, s. 197) 

förmedlas på ett sådant sätt att det är möjligt, i ett utskrivet dokument eller kanske i en fil på 

datorn som lätt går att hitta igen.  

 

Woods (2009, s. 79) beskriver i sin studie att riskhanteringsarbetet i en offentlig verksamhet 

handlar om att samla in information från medarbetare vid riskhanteringsarbetet där det har 

visat sig att kommunikations- och informationssystem inom verksamheten kan vara 

användbara. Det var för att det snabbt gick att ta del av information från personer inom 

verksamheten, framför allt om det var en stor verksamhet. 

4.7 Sammanfattning och viktigt att ha med sig vidare 
I detta teorikapitel har en beskrivning gjorts av vad riskhantering innebär och hur det kan 

användas för att styra en organisation. Riskhantering ger organisationer ett verktyg att 

använda i sitt arbete med att uppnå de mål som finns i organisationen. Tidigare forskning 

visar att det i riskhanteringen finns två delar som är betydelsefulla vilka är riskbedömning 

samt information och kommunikation. Ovan har en djupare beskrivning gjorts som visat att 

riskbedömning och kommunikation kan ske på olika sätt och att de anpassas beroende på 

vilken situation det gäller.  

 

Det som är viktigt att som läsare att ha med sig från teorikapitel är att riskhantering är ett sätt 

att styra en organisation och att uppnå sina mål. Det finns även ett ramverk för riskhantering 

som vi i denna studie utgår från som innehåller åtta olika delar som bygger på och påverkar 

varandra. Hur en del fungerar påverkar hur nästa del fungerar. Dessa delar kan sammanfattas 

på följande sätt. Internkontrollmiljön anses vara grunden för ramverket och det är här 

riktlinjer för riskhanteringen skapas. Här ska det skapas en enhetlig syn på risk samt göra alla 

medarbetarna medvetna om de risker som finns i verksamheten. Nästa del är målformulering 

där de mål som finns verksamheten ska formuleras. Utifrån dessa mål ska sedan de hot och 

möjligheter som finns för att inte uppfylla verksamhetens mål identifieras. När dessa är 

identifierade ska de risker som hittats bedömas utifrån den sannolikhet att de inträffar och 
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vilken konsekvensen i så fall skulle bli. När riskerna fått ett riskvärde så sker en prioritering 

där de risker som anses vara mest väsentliga blir högst prioriterade. Utifrån de riskerna skapas 

kontrollaktiviteter för att på olika sätt arbeta för att riskerna inte ska inträffa. För att dessa 

delar ska fungera är det viktigt att kommunikationen i organisationen fungerar så att övriga 

delar baseras på relevant information. Den sista delen i ramverket är att det ska ske en 

uppföljning av övriga delar för att kontrollera att de fungerar och för att upptäcka om det är 

någon del som behöver ändras eller förbättras.  

 

De tabeller som använts i detta kapitel kommer även att användas i analyskapitlet för att 

tydligt visa hur de olika delarna i ERM-ramverket kan kopplas ihop med det 

riskhanteringsarbete som sker i Umeå kommun. 

 

Internkontrollmiljö Målformulering Identifiering av 

möjligheter och risker  

 Kommunicera varför 

riskhantering är viktigt 

 Skapa en enhetlig syn på risker 

 Skapa mål och riktlinjer att följa  

 Delegera ansvar och 

befogenheter 

 Ge personalen kunskap i 

riskhanteringsarbetet 

 Formulera kortsiktiga mål och 

långsiktiga mål 

o Strategiska mål 

o Operationella mål 

o Finansiella mål 

o Efterlevnadsmål 

 Bryta ner målen till 

avdelningsnivå 

 Sker utifrån målen 

 Identifiera utifrån intern 

och externa faktorer 

 Bör ske regelbundet 

Riskbedömning Prioritering av risker Kontrollaktiviteter/ 

Åtgärder 

 Arbeta fram anpassade kriterier 

för verksamheten 

o Sannolikhet 

o Konsekvens 

o Sårbarhet 

o Hur fort en händelse 

inträffar 

 Ta fram en skala att värdera 

riskerna efter 

 Val av bedömningsverktyg 

o Intervjuer, 

undersökningar, 

workshops, enkäter, 

branschmått och 

scenarioanalyser 

 Sammanställrisker 

 Räkna fram riskvärdet 

(multiplicera kriteriernas 

värde med varandra) 

 Bestäm hur riskerna ska 

hanteras 

o Undvikas 

o Accepteras 

o Minskas 

o Delas 

 Skapa aktiviteter som 

ska förhindra och 

avslöja risker  

o Ex. skapa 

attestordningar, 

granska 

verifikationer i 

bokföringen 

      och om 

verksamheten 

följer budget 

 Se över aktiviteter 

kontinuerligt för att vara 

effektiva och se till att 

de används 

Information och kommunikation Uppföljning 

 Kommunikation mellan olika 

avdelningar 

o Sprida information 

som påverkar andra 

avdelningar 

o Samla in och sprid 

information om risker 

 Samla in information från intern 

och externa källor 

 Utvärdera 

riskhanteringsarbetet 

 Förbättra och förändra vid 

brister 

 Bör ske regelbundet 

Tabell 12 Sammanfattning av ERM-ramverket 
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5. Praktisk metod 

I tidigare kapitel om vilket vetenskapligt förhållningssätt vi har använt beskrev vi vårt val av 

undersökningsmetod, kvalitativ forskningsstrategi genom intervjuer och interna dokument, för 

vår studie men inte hur det praktiskt gick till. I det här kapitlet kommer vi därför att beskriva 

hur arbetet gick till rent praktiskt och motivera det val vi gjort i vår praktiska metod. 

5.1. Forskningsdesign  
I vår studie har vi utgått från en kvalitativ forskningsstrategi eftersom vi vill förklara hur 

arbetet med riskhantering går till i en svensk kommun. För att kunna förklara hur arbetet med 

riskhantering går till behöver vi använda oss av en relevant forskningsdesign/metod vid 

insamling av informationen. Det finns enligt Bryman (2011, s. 84) ett flertal alternativ att 

använda sig av vid kvalitativ forskningsstrategi; experimentell-, tvärsnitt-, longitudinell-, 

fallstudie- och komparativdesign. Valet av forskningsdesign påverkas av vilket syfte studien 

har, vilken insamlingsstrategi som anses relevant att använda för att nå dit och även på vilket 

sätt forskningsfrågan är formulerad (Saunders et al., 2012, s. 170). 

 

Vi har valt att genomföra en förklarande studie där vi använder oss av en forskningsfråga som 

börjar med “hur” och vi strävar efter att skapa förståelse om hur arbetsprocessen kring 

riskhantering går till. Valet av forskningsdesign kan påverkas av hur en forskningsfråga inleds 

om det är med “vem”, “vad”, “var”, “hur” eller “varför” (Yin, 2007, s. 22), men även vilket 

syfte studien har. Vilken typ av studie som genomförs kopplas sedan ihop med valet av 

forskningsdesign. I vår studie strävade vi efter att samla in data genom att studera en aktuell 

situation och ha möjlighet att prata med personer för att skapa oss en djupare förståelse för att 

kunna förklara hur riskhanteringen går till. Vi ansåg därför att det var lämpligt att använda oss 

av en fallstudie. Det är enligt Yin (2007, s. 24) lämpligt att använda sig av en fallstudie om 

problemformulering utgår från ”hur”, är förklarande och där studien ska handla om aktuella 

händelser där intervjupersonerna är tillgängliga. 

 

Det finns ett flertal metoder att använda sig av vid insamling av data i en fallstudie vilka är 

intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer, personliga anteckningar, formella 

skriftliga källor och fysiska artefakter för att förklara situationen eller problemet (Yin, 2007, 

s. 111). I vår studie använde vi oss av intervjuer och formella skriftliga källor i form av 

interna dokument som vi fick ta del av för att skapa förståelse om arbetsprocessen kring 

riskhanteringen. Det är utifrån den information som vi har fått genom våra intervjuer och de 

interna dokumenten som vi har sammanställt i vår resultatredovisning som presenteras i 

kapitel 7. 

5.1.1. Intervjuer 

Intervjuer, som används i en fallstudie, anses vara en av de mest betydelsefulla datakällorna 

eftersom det ger forskaren möjlighet att sätta sig in i en situation, organisation och 

individernas agerande och genom den informationen besvara problemformuleringen (Yin, 

2007, s. 117). Valet att använda intervjuer grundade sig i att vi vill ha möjlighet att sätta oss in 

i tjänstemännens arbete med riskhantering för att få en god förståelse om hur arbetsprocessen 

fungerar och ha möjlighet att ställa följdfrågor för att säkerställa att vi verkligen förstod hur 

det gick till i arbetet med riskhantering. Det gav oss även möjlighet att få exempel förklarade 

för oss om hur de arbetade med riskhantering inom kommunen vilket kunde göra det enklare 

och tydligare för oss att förstå hur arbetet gick till. Vår strävan var att få intervjupersonerna att 

förklara och ge exempel på hur deras arbete gick till, vad de tyckte var enkelt eller svårt med 

riskhanteringen och om det var något som kunde förbättras eller förenklas för att göra den 
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bättre. Vi ansåg att det skulle ge oss det material som vi behövde för att kunna besvara vår 

problemformulering om hur riskhantering går till i en kommun.  

 

Vi var däremot medvetna om att det material som samlas in vid en intervju kan påverkas av 

hur van forskaren är att genomföra intervjuer och att det var något som vi hade i åtanke vid 

valet av insamlingsmetod. Yin (2011, s. 26) menar att den som intervjuar behöver vara bra på 

att lyssna på vad respondenten säger, ställa bra frågor och vara påläst inom området för att få 

ut den information som behövs i studien och se till att få frågorna besvarade på ett sådant sätt 

att analyser och slutsatser kan genomföras. Vi hade båda begränsad kunskap om hur 

intervjuer skulle gå till för att få ut bra svar, men vi var nog med att förbereda oss för att vara 

säkra på att få ut det material som vi behövde. Hur vi förberedde oss kommer vi att resonera 

mer kring under avsnitt 5.5 där vi beskriver intervjuprocessen. 

5.1.2. Formella skriftliga källor 

Som ett komplement till intervjuerna använde vi oss av ett regelverk “Riktlinjer för intern 

styrning och kontroll” som beskrev vad som ska ingå i en riskanalys samt några interna 

dokumenten om hur arbetet med risker inom Umeå kommun skulle gå till. Ett av de interna 

dokumenten bestod av en skriftlig handledning, ”Handledning för riskanalys inom intern 

styrning och kontroll”, kring hur riskanalysen av verksamheterna inom Umeå kommun skulle 

gå till. I det dokumentet fick personalen information om hur de skulle göra för att identifiera, 

värdera, hantera och dokumentera riskerna i deras dagliga arbete. Syftet att använda oss av det 

dokumentet var för att se hur det var tänkt att de olika verksamheterna inom Umeå kommun 

skulle arbeta med riskhantering och det gav oss en bra grund med information om arbetet att 

ta med oss till våra intervjuer för att kunna ställa bra och relevanta frågor.  

 

Vi tog även del av de interna dokument som riskhanteringsarbetet dokumenterades i, 

internkontrollplaner, vilket skapas en gång per år för respektive nämnd. 

Internkontrollplanerna gav oss en inblick i hur de olika nämnderna resonerade kring vilka 

risker de hade inom verksamheten, hur värderingen av riskerna gick till och även hur de tänkt 

hantera riskerna.  

 

De skriftliga källorna som vi använt oss av ger oss en inblick i hur arbetet praktiskt ska gå till 

utifrån rutiner och anvisningar som ska hjälpa personalen i arbetet samt internkontrollplaner 

som beskriver hur arbetet med riskhantering går till och dokumenteras. Det vi hade i åtanke 

när vi studerade dessa dokument var att de beskriver hur arbetet ska gå till och inte hur det 

fungerar i verkligheten. Vi kan med hjälp av dessa dokument styrka och jämföra med hur 

arbetsprocessen skiljer sig från vad som är nedskrivet och ha dem som stöd för att skapa 

ytterligare förståelse kring arbetet. 

5.2. Urval   
Vid genomförande av en studie behöver forskaren göra ett urval för att bestämma vilka som 

ska ingå i studien, förklara varför urvalsgruppen är relevant att studera samt bestämma hur 

många respondenter som ska inkluderas (Yin, 2013, s. 92). En forskare utgår från en 

population för att sedan genomföra ett urval om vilka intervjuobjekt som ska inkluderas i 

studien (Saunders et al., 2012, s. 258).  

 

När det var dags för oss att bestämma vilken kommun vi skulle studera för att beskriva hur de 

arbetar med riskhantering genomförde vi ett urval av kommunerna i Sverige. Den population 

som vi utgick från är antalet kommuner i Sverige, vilka är 290 stycken (Westlund, 2013a). 

Hur urvalet sedan praktiskt genomförs påverkas av vad studiens resultat ska förmedla, om den 

ska ge information om hur ett flertal verksamheter arbetar på ett liknande sätt eller om 
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forskaren vill förklara mer djupgående hur det praktiska arbetet fungerar (Saunders et al., 

2012, s. 260). Syftet med vår studie var att förmedla en djupare kunskap och förståelse om hur 

arbetet med riskhantering går till inom en kommun och inte att studera hur olika kommuner 

arbetar. 

 

När vi genomförde vårt urval utgick vi från de 290 kommuner som finns i Sverige och valde 

en kommun som fanns i vår närhet eftersom vi ville ha möjlighet att genomföra intervjuerna 

på plats, men det grundade sig även på andra faktorer som vi ansågs intressanta ur ett 

riskhanteringsperspektiv. De faktorer som vi grundade vårt urval på var för det första att det 

skulle vara en stor kommun, för det andra att vi ville ha en tillväxtkommun och för det tredje 

om skatteintäkterna påverkas av några faktorer specifikt för kommunen som kan vara 

intressant ur ett riskhanteringsperspektiv. Valet föll på Umeå kommun.  

 

Umeå kommun är den 11:e största kommunen i Sverige och är en kommun där befolkningen 

ökar (SCB, 2014b). Vi ville studera en stor kommun eftersom det innebär att de har fler 

medborgare som de behöver erbjuda samhälleliga tjänster till vilket kan göra att de behöver 

ha en bättre koll på deras verksamhet samt att det även har visats i forskning att större 

organisationer är mer benägna att använda sig av riskhantering. Colquitt et al. (1999, s. 54) 

har beskrivit att verksamheter som är större använder sig till större utsträckning av 

riskhantering än mindre verksamheter, vilket gör att det kan finnas mer information att ta del 

av kring hur de arbetar med riskhantering. Det faktum att befolkningen växer menar vi även 

kan vara intressant att studera ur ett riskhanteringsperspektiv eftersom det innebär att 

kommunen behöver försöka förutse de risker som kan komma i framtiden på grund av att fler 

personer flyttar till Umeå.  

 

Det finns även en intressant ekonomisk aspekt när riskhantering studeras utifrån om de 

ekonomiska resurserna kommer att kunna finansiera de verksamheter som en kommun 

behöver erbjuda sina medborgare. Till att börja med är Umeå kommun kulturhuvudstad år 

2014 och det gjorde att år 2013 påverkades av ett fokus inom kommunen på att bidra till det 

kulturhuvudstadsåret med ekonomiska resurser, men även tid från den övriga verksamheten 

vilket även fortsätter under år 2014 (Umeå kommun, 2013, s. 11). Det finns ytterligare en 

faktor som är intressant att ha i åtanke och det är att Umeå är en universitetsstad vilket innebär 

att delar av befolkningen inte arbetar till lika stor grad som i andra kommuner. I Umeå 

kommun består befolkningen av 118 348 invånare (SCB, 2014b). På Umeå universitet finns 

det 31 251 studenter registrerade varav 16 915 är registrerade på helårsstudier. Av dem är 13 

023 studenter studerande vid program på campus. (Umeå Universitet, 2013, s. 12, 17) Det kan 

tyda på att den befolkning som arbetar i kommunen får finansiera delar av de tjänster som 

erbjuds till studenterna som inte arbetar vilket kan göra att det finns behov av en bättre 

kontroll kring hur skatteintäkterna används.  

 

Fortsättningsvis ansåg vi att det var intressant att se på skattesatsen om den kunde anses vara 

hög eller låg i förhållande till andra kommuner. Umeå kommun ligger på 34:e plats om 

skattesatsen rangordnas efter den högsta skattesats i jämförelse med Sveriges övriga 

kommuner (SCB, 2014a). Det gör att befolkningen i Umeå kommun betalar en större andel 

skatt än 88,3 procent (256/290) av Sveriges befolkning vilket gör att det kan finnas större 

påtryckningar från medborgarna hur dessa pengar används. Det som även är intressant när det 

handlar om skatten är att Umeå kommun har en lägre genomsnittlig skatt/invånare, vilken är 

97 för Umeå kommun jämfört med indexet 100 som är genomsnittet för Sveriges samtliga 

kommuner (SCB, 2012). Det gör att de har mindre skatteintäkter per invånare än vad 

genomsnittet har vilket vi menar kan bero på att de har en stor andel studenter som inte betalar 
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lika mycket i skatt som övriga medborgares skatteintäkter måste täcka upp för. Det menar vi 

kan leda till att de måste hushålla med resurserna mer och lägga pengarna på rätt ställen och 

lära sig hantera risker som kan kosta mycket pengar om de inträffar.  

5.2.1. Val av intervjupersoner 

När vi sedan skulle välja ut personer att intervjua i Umeå kommun använde vi oss av ett icke-

sannolikhetsurval. Det kan innebära att urvalet görs utifrån vad studiens mål är och vilka 

personer som har relevant kunskap för att studiens mål ska uppfyllas (Saunders et al., 2012, s. 

281). Målet med vår studie var att få en god förståelse kring riskhanteringsarbetet i en 

kommun och vi kände därför att det var relevant att intervjua personer som faktiskt arbetade 

med riskhantering inom kommunen.  

 

För att komma i kontakt med möjliga personer att intervjua i Umeå kommun kontaktade vi en 

person som enligt deras hemsida hade ansvar för ekonomiska frågor i kommunen. Vi ansåg att 

den personen skulle kunna hjälpa oss att komma i kontakt med relevanta personer att intervjua 

med kunskap inom området riskhantering. I e-mailet presenterade vi oss själva, vår studie och 

vad vi syftade till att undersöka för att underlätta valet av möjliga intervjupersoner. Vid valet 

av personer att intervju kan det vara relevant att basera det på vilken kunskap som personen 

har som kan leda till att tillgodose forskaren med relevant information för sin studie (Saunders 

et al., 2012, s. 287). Vi fick genom personen som var ansvarig för ekonomiska frågor inom 

kommunen kontakt med den person som hade det övergripande ansvaret för intern styrning 

och kontroll. Det var den personen som ska se till att riskhanteringen även fungerar eftersom 

intern styrning och kontroll är en del av riskhanteringen i kommunen. Efter en inledande 

mailkontakt fick vi via telefon tydligare beskriva vår studie och vi fick även under samtalet 

kontaktuppgifter till andra medarbetare som hade relevant kunskap för studien inom olika 

nämnder. De personer som vi fick som förslag var tre mellanchefer som var ansvariga för att 

se till att arbetet med riskhanteringen genomfördes i respektive nämnds verksamhet.  

 

Vi kontaktade sedan mellancheferna för att säkerställa att de var relevanta intervjupersoner att 

ha med i vår studie. Vi kontaktade dem antingen genom telefon eller via e-mail beroende på 

om de var tillgängliga när vi tog vår första kontakt. Om de inte hade möjlighet att svara bad vi 

dem höra av sig till oss för att se om de var intresserade av att delta i vår studie. Några av 

personerna ville att vi förutom att berätta över telefon även skulle skicka en kort beskrivning 

på e-mail för att de ville veta vad vår studie skulle handla om. I samband med när vi 

kontaktade respondenterna informerade vi oss om vilket ansvarsområde de hade och 

diskuterade möjliga relevanta kollegor att kontakta för att få ytterligare förståelse om 

riskhanteringsarbetet inom nämnden. Vi fick förslag på ytterligare personer i form av tre 

personer som arbetade med kvalitetsfrågor inom olika nämnder samt två personer som arbetar 

som avdelningschefer och som varit med i arbetet med riskhantering inom deras nämnder.  

 

I vår studie strävade vi efter att samla in information från personer med olika ansvarsområden 

och på olika nivåer i arbetsprocessen med riskhantering för att få en övergripande bild om hur 

det går till samt att få utförlig information för att skapa förståelse om arbetet i kommunerna. 

Mellancheferna var de som skulle se till att arbetet med riskhanteringen blev genomförd och 

de var även med i processen att arbeta fram hur de skulle hantera riskerna, men vi strävade 

efter att få ännu mer djupgående kunskap om hur det praktiska arbetet gick till. Vi ville därför 

prata med fler personer som arbetade med det praktiska riskhanteringsarbetet vilket blev 

personerna som arbetade med kvalitetsfrågor och som var avdelningschefer. 
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5.2.2. Kritik kring urval 

Vi var medvetna om att det finns både för- och nackdelar med att bli rekommenderade 

personer att prata med. En av fördelarna är att vi vet att personen i fråga är relevanta att prata 

med utifrån området för studien då de anses ha kunskap om riskhantering. Nackdelen är 

däremot att personen som ger rekommendationerna om vilka vi ska prata med delvis påverkar 

resultatet vi kommer få ut av undersökningen.  

 

De konsekvenser som kan uppkomma av att bli rekommenderade personer att intervjua kan 

vara att vi får en vinklad bild av hur arbetet med riskhantering går till i Umeå kommun 

eftersom vi endast får en bild av de nämnder där personerna arbetar som vi har blivit 

rekommenderade att höra av oss till. Det skulle kunna innebära att de övriga nämnder som vi 

inte varit i kontakt med inte har påbörjat arbetet med riskhantering eller att de arbetar på ett 

annorlunda sätt. Vi kan däremot konstatera att arbetet med riskhantering inom Umeå kommun 

ska ske enligt de regelverk som de har arbetat fram samt enligt den handledning som vi har 

tagit del av, vilket gör att vi vet hur de förväntas arbeta. Det som vi däremot inte får 

information om när vi inte studerar samtliga nämnder inom Umeå kommun är att de kan 

resonera annorlunda kring hur de ska arbeta än de nämnder som är med i vår studie. Syftet för 

vår studie var att skapa förståelse om hur arbetet går till inom en kommun och vi anser att det 

är något som vi uppnår även fast vi inte studerar alla nämnder i kommunen. Vi anser att vi har 

fått en bild av hur resonemangen kring riskerna och riskhanteringen sker inom de nämnder vi 

har studerat och vi menar att det ger en övergripande bild av hur de arbetar. För att få en total 

bild av hur arbetet går till krävs det mer resurser och längre tid för att få fram den djupgående 

informationen kring deras arbete i samtliga nämnder vilket vi inte har haft möjlighet att göra 

under de förutsättningar som vi har haft för vår studie.  

 

Det finns även en risk att vi inte blivit informerade om personer som vi skulle kunnat 

intervjua för att de kan vara kritiska till hur riskhanteringsarbetet går till i Umeå kommun 

eftersom det kanske inte är den bild som de vill förmedla till personer utanför den egna 

verksamheten. Vi upplevde däremot att respondenterna som vi var i kontakt med var ärliga 

med sina åsikter och förklarade att det fanns problemområden kring riskhanteringen inom 

kommunen och att det var något som de behövde utveckla i sitt arbete.   

 

Vi upplever att vi har varit i kontakt med relevanta personer som har beskrivit arbetet med 

riskhantering men om vi hade genomfört denna studie vid ytterligare ett tillfälle hade vi 

strävat efter att påverka valet av intervjupersoner till en större grad. Det hade gett oss 

möjligheten att själva välja ut de nämnder och personer som vi skulle vilja studera och få en 

bild av om de har kommit lika långt som de nämnder som vi nu studerat i sitt 

riskhanteringsarbete. 

5.3. Access 
För att vara säkra på att vi skulle få tillgång till den information som vi behövde i vår studie 

tog vi i ett tidigt skede kontakt med Umeå kommun för att se om det fanns ett intresse av att 

ställa upp på intervjuer. Vi ville även veta om det var möjligt för oss att få ta del av interna 

dokument som de arbetade med som berörde riskhantering. Det här är viktiga frågor som en 

forskare bör tänka igenom i sin studie för att vara säker på att få tillgång till den information 

som behövs för att kunna besvara sin forskningsfråga (Saunders et al., 2009, s. 170). Vidare 

skriver Saunders et al. (2009, s. 170) att det kan vara svårt att få organisationer och personer 

att ställa upp eftersom det tar tid från deras vanliga arbetsuppgifter, de kan ha svårt att se 

nyttan med att ställa upp eller att informationen kan vara konfidentiell vilket kan göra att 

studien inte går att genomföra. Vi upplevde att det varken var problem med att hitta personer 
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som ville ställa upp på intervjuer eller att få ta del av material som kunde hjälpa oss i vårt 

arbete med studien. När vi första gången tog kontakt med Umeå kommun var de 

tillmötesgående och tyckte att det var roligt att vi ville genomföra en studie kring hur deras 

riskhanteringsarbete går till. Respondenterna som sedan deltog i studien anser vi även såg 

nyttan i att hjälpa oss och att avsätta tid för att delta i intervjuerna. 

5.4. Utformning av intervjumaterial   
När vi hade bestämt oss för att genomföra intervjuer började vi arbeta fram det 

intervjumaterial som vi behövde vilket innebar att vi skulle bestämma oss för vilken typ av 

intervjuteknik att använda. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 

baseras på teman. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har gjort en lista över de 

teman som kommer att behandlas och frågorna är av öppen karaktär för att uppmuntra 

respondenterna till att resonera kring sina svar (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Frågorna som 

ställs vid en semistrukturerad intervju behöver inte ställas i en förbestämd ordning och det 

finns även möjlighet att ställa ytterligare frågor under intervjuns gång för att få en bättre 

förståelse av eller återkoppla till respondentens tidigare svar (Bryman & Bell, 2005, s. 363).  

 

Vårt val av intervjuteknik grundade sig i att vi delvis under intervjuerna ville kunna påverka i 

vilken ordning frågorna ställs och ha möjlighet att anpassa ordningen efter vad respondenten 

berättade om. Tanken var att vi ville beröra alla delar som presenterats i ERM-ramverket utan 

att vara helt styrd av en förutbestämd ordningsföljd på frågorna. Det gjorde att vi valde bort 

alternativet att använda oss av en ostrukturerad intervju, vilket enligt Bryman & Bell (2005 s. 

363) är att beskriva som ett vanligt samtal där endast anteckningar kring temaområden som 

ska diskuteras kan göras. Den semistrukturerade intervjuguiden ansåg vi skulle ge oss en 

större möjlighet att besvara vår forskningsfråga om hur riskhantering fungerar eftersom vi 

kunde vara säkra på att samtliga områden berördes under intervjutillfället. Det fanns även en 

möjlighet att vid en semistrukturerad intervju ställa följdfrågor vilket inte hade varit möjligt i 

en helt strukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär enligt Yin (2013, s. 136) att 

intervjun baseras på en intervjuguide med samtliga frågor nedskrivna och i vilken ordning 

som dessa ska ställas. Det ansåg vi skulle kunna bli problematiskt i vår studie eftersom vi ville 

att respondenterna skulle förklara hur deras arbete med riskhantering gick till och att vi då 

behövde ha möjlighet att ställa följdfrågor. Under intervjun kunde vi även behöva ändra 

ordningsföljden på frågorna för att det skulle bli ett bättre flyt i intervjuerna och få en 

tydligare bild av hur de olika delarna i riskhanteringen hänger ihop i arbetet inom kommunen.  

5.4.1. Intervjuguide  

När vi bestämt oss för att genomföra semistrukturerade intervjuer gick vi vidare med att 

utforma en intervjuguide. En intervjuguide är en mer eller mindre strukturerad 

sammanställning av de frågor och områden som ska beröras beroende på vilket typ av intervju 

som ska genomföras (Bryman, 2011, s. 419). När vi utformade vår intervjuguide utgick vi 

från våra valda teorier vilket även gjorde att vi kopplade ihop det med vår 

problemformulering om hur riskhanteringsarbetet går till. Syftet var att formulera frågor som 

kunde hjälpa oss att uppnå och kunna besvara vår studies problemformulering och syfte. 

Vidare skriver Bryman (2011, s. 419) att det är viktigt att frågorna utformas så att de kan 

kopplas till studiens problemformulering utan att vara för specifik och ledande.  

 

Vid formuleringarna av frågorna strävade vi efter att ha öppna frågor där respondenterna 

skulle ges möjlighet att förklara hur de arbetade med riskhanteringen för att undvika att få 

korta svar. Vi valde att använda oss av i huvudsak frågor som började med “hur” för att 

uppmuntra till att beskriva deras arbete. Syftet med studien var även att se hur arbetet med 

riskhantering går till vilket gjorde att vi utgick från COSO:s ramverk för ERM när vi 
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formulerade våra frågeställningar. Vi baserade med andra ord våra frågeställningar på 

teorierna som vi använt i studien. Den intervjuguide som vi skapade hade ett stort antal frågor 

och syftet med dessa frågor var att de skulle vara ett hjälpmedel under intervjun för att vi på 

förhand hade reflekterat över frågor som kunde tänkas vara relevanta att ställa. 

5.4.2. Testintervju 

Innan vi genomförde våra intervjuer var vi intresserade av att se hur våra frågor skulle bli 

besvarade vilket vi gjorde genom att göra en testintervju. För att se om 

undersökningsverktyget fungerar i verkligheten går det att på förhand göra undersökningen i 

en mindre skala (Yin, 2007, s. 42). Vi ville med vår testintervju se hur våra frågor skulle 

kunna besvaras av våra tilltänkta respondenter samt undersöka om det fanns vissa oklarheter 

angående våra frågor. I vår testintervju genomförde vi en intervju med en person från en 

annan kommun över telefon för att ge oss en möjlighet att förbättra våra frågor till 

intervjuerna i vår studie. Vi ville genomföra intervjun med en person som hade kunskap inom 

riskhantering, men som inte var en möjlig person att ha med i vår studie och därför blev valet 

att kontakta en annan kommun. Genom att använda sig av en testintervju får forskaren inte 

enbart möjlighet att testa sina frågor utan även att helheten i studien blir som forskaren vill 

(Bryman & Bell, 2005, s. 191). Det kan även ge forskaren en känsla för hur lång tid intervjun 

kommer att ta och om en specifik ordning på frågorna är att föredra (Yin, 2013, s. 47).  

 

När vi genomförde testintervjun insåg vi att tiden för intervjun tog längre tid än beräknat och 

vi upplevde att vi fick liknande svar vid några av frågorna, vilket gjorde att vi fick arbeta om 

och prioritera vissa frågor. Det framgick även att för att få ut så mycket information som 

möjligt av varje intervju skulle vi vara tydliga med att respondenterna skulle exemplifiera sina 

upplevelser och ställa följdfrågor för att få utökad kunskap. Det fanns ytterligare en anledning 

till varför vi genomförde testintervjun och det var för att vi inte var vana vid att genomföra 

intervjuer och vi ville därför förbereda oss själva för hur vi skulle genomföra intervjuerna på 

plats. 

5.5. Intervjuprocessen 
Vid intervjuer som datainsamlingsmetod ställs bland annat krav på forskaren att uttrycka 

relevanta frågeställningar och vara insatt i det studerade ämnet samt vara noga med att 

dokumentera nödvändig data och lyssna på intervjupersonen för att få fram användbar 

information till studien (Yin, 2013, s. 37). Vi beskrev ovan hur vi arbetade fram de 

frågeställningar som vi använde oss av under intervjutillfället och här förklarar vi hur vi 

genomförde intervjuerna utifrån våra förberedelser inför intervjutillfället, arbetet under och 

efter intervjun.  

 

Förberedelser inför intervjutillfället 

Vi var noga med att inför intervjuerna förberedda oss ordentligt för att vara insatta i hur 

kommuners verksamhet går till eftersom dessa skiljer sig från företag vilket vi hade lättare att 

relatera till. Vi genomförde en ordentlig litteraturgenomgång kring områdena hur kommunala 

verksamheter fungerar och hur arbetet med riskhantering går till för att ge oss en god kunskap 

för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Saunders et al. (2012, s. 384) menar att förberedelser 

i form av att skapa sig kunskap om forskningsområdet och den organisation som intervjun ska 

beröra är nödvändigt för att kunna ställa rätt frågor där forskaren får de svar som denne vill 

ha. Utöver detta kan även utförlig kunskap inom området underlätta möjligheten för forskaren 

att ställa följdfrågor och skapa en bättre förståelse kring beskrivningar som intervjupersonen 

använder sig av (Saunders et al., 2012, s. 384). Eftersom syftet med vår studie var att skapa en 

förståelse om hur riskhanteringen går till menar vi att vi var i behov av att kunna ställa 

följdfrågor för att verkligen förstå hur de arbetade. 
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Vi resonerade även lite kring om vi skulle skicka ut frågorna till våra respondenter innan 

intervjutillfället men vi valde att inte göra det eftersom vi ville att de skulle svara spontant och 

inte med inövade svar. Anledningen var att vi ville veta vad de gör och inte vad de bör göra.  

 

Under intervjutillfället 

Själva intervjuerna genomförde vi tillsammans på en plats som respondenterna själva fick 

välja för vi ville vara säkra på att de skulle känna sig bekväm och inte skulle vara nervösa 

eller oroliga kring miljön de befann sig i. Genom att använda sig av en plats där respondenten 

känner sig bekväma kan datainsamlingen ske utan orosmoment vilket kan skapa bättre kvalité 

(Saunders et al., 2012, s. 386). Vi ville skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få ut 

bra information ur våra intervjuer och därför ansåg vi att det var bra att vi anpassade oss efter 

respondenterna.  De fick själva bestämma tidpunkter för intervjuerna då vårt syfte var att de 

inte skulle behöva känna sig stressade utan hade möjlighet att planera sin dag utifrån vilken 

tid som passade för dem.  

 

Vi var även måna om att respondenterna skulle känna sig bekväma att besvara våra frågor 

under intervjutillfället. Genom att respondenten känner att de har förtroende för forskaren kan 

det leda till att personen är mer benägen att lämna information som kan vara känslig i 

samband med intervjun (Saunders et al., 2012, s. 378). För att skapa detta förtroende frågade 

vi innan intervjun började om respondenten ville vara anonym. Syftet med att respondenten 

får vara anonym är för att kunna få personlig information hur de upplever att arbetet går till 

praktiskt och att det inte ska påverka arbetssituationen för den anställde vid ett senare tillfälle. 

Vi kommer att presentera ett djupare resonemang kring anonymitet under avsnittet 5.6. etiska 

aspekter av studien. 

 

Intervjuerna spelades även in med hjälp av en diktafon för att säkerställa att vi inte missade 

någon information som hade varit möjligt om vi gjort egna anteckningar. Innan vi påbörjade 

intervjuerna och inspelning frågade vi om de accepterade att vi spelade in intervjun för att de 

skulle ha möjlighet att säga till om de inte kände sig bekväma med att vi spelade in samtalet. 

 

Under intervjutillfället utgick vi från de frågeställningar som vi hade arbetat fram och var 

noga med att förklara för våra respondenter att de gärna fick beskriva sitt arbete genom 

exempel och ge tydliga förklaringar kring hur de arbetade. Inledningsvis fick respondenten 

beskriva vilken deras roll var inom verksamheten och hur de arbetade med riskhantering. 

Därefter fortsatte vi med frågeställningarna som är bifogade i bilaga 2 och ställde dessa när vi 

ansåg att respondenten berörde det respektive temaområdet. Under intervjuer var vi därför 

noga med att vara lyhörda och ställa följdfrågor till respondenter där de fick ge exempel för 

att få veta att vi verkligen förstod dem. Vi bad dem även att ta med dokumentation i form av 

rutiner, ansvarsområden och övrigt material kring riskhantering som vi kunde vara i behov av 

för att förstå processen de arbetade med. Vid vissa tillfällen fick de konkret förklara hur de 

arbetar utifrån dessa dokument vilket gav oss en tydligare bild om deras arbete än vad som 

var möjligt vid generella frågor om arbetssättet.   

 

Efter intervjutillfället 

När varje enskild intervju var genomförd dokumenterade vi våra tankar kring intervjutillfället 

och började transkribera ljudfilen. Yin (2013, s. 40) beskriver att en av de viktiga delar som 

en forskare ska göra är att vara noga att dokumentera intervjuerna och bevara dokumenten på 

ett säkert ställe. Den information vi dokumenterade om hur vi upplevde intervjun 

genomfördes direkt efter varje intervju då vi diskuterade hur respondenten agerade, vad vi 
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ansåg att vi fått för data och hur vi kunde förbättra upplägget inför nästa intervju. Vi skrev 

ned våra tankar och började transkribera intervjun inom en till två dagar efter genomförd 

intervju för att vara säkra på att vi skulle förstå vad respondenterna menade om det var något 

som kändes otydligt när vi lyssnade igenom ljudfilerna. 

5.6. Etiska aspekter av studien 
I en kvalitativ studie där intervjuer används bör forskaren informera respondenterna om att det 

finns möjlighet att vara anonym och att information som kan vara konfidentiell inte kommer 

att användas i annat sammanhang än under arbete med studien (Saunders et al., 2009, s. 331). 

Vi har vid varje intervjutillfälle frågat om respondenterna vill vara anonyma för att ge dem en 

trygghet i att lämna sina åsikter kring hur riskhanteringsarbetet går till.  Respondenterna fick 

även ta ställning till om Umeå kommun fick benämnas vilket samtliga ansåg var godkänt. Vi 

har däremot valt att inte benämna vilka nämnder som vi har studerat för att säkerställa att 

respondenterna inte ska påverkas i deras arbete på grund av den information som vi har 

använt oss av i studien. De exempel som vi beskriver i resultatframställningen är hämtade från 

intervjuerna för att förtydliga hur arbetet med riskhantering går till, vilket har även har gjort 

att vi behövt be om samtycke att använda oss av dessa exempel. Vi har fått tillåtelse från 

respondenterna att använda oss av de exempel som de har beskrivit under intervjuerna. Några 

av de exempel som har beskrivit är hämtade från internkontrollplanerna för respektive 

nämnder vilket även det är information som vi har fått tillåtelse av respondenterna att använda 

i vår studie.  

 

I arbetet med denna studie valde vi att benämna Umeå kommun för att ge läsaren en bättre 

förståelse om hur studien har genomförts genom att sätta in den i ett sammanhang där vi har 

möjlighet att beskriva hur organisationen i Umeå kommun är uppbyggd. Vi ansåg däremot att 

de nämnder som undersöktes inte behövde benämnas då det handlar om att få en övergripande 

förståelse om hur arbetet med riskhantering fungerade och inte arbetet i en specifik nämnd. 

För att ytterligare öka förståelsen ansåg vi att exempel skulle användas för tydligt och konkret 

beskriva de mål och situationer som respondenterna står inför. För att detta skulle vara möjligt 

var vi medvetna om att respondenterna behövde lämna sitt samtycke vilket de har gjort. 

 

Det som även är viktigt att poängtera i vår studie är att den inte är genomförd på uppdrag av 

Umeå kommun utan att de endast har varit hjälpsamma i vårt arbete att genomföra denna 

studie. 

5.7. Insamling av resultat   
Vi genomförde nio intervjuer med personer som arbetade med riskhantering på olika nivåer 

och inom några nämnder i Umeå kommun. Arbetet med riskhantering inom Umeå kommun 

handlade till stor del om intern styrning och kontroll av verksamheterna där de ska se vilka 

risker som påverkar målen för respektive nämnd. De personer vi intervjuade arbetade med 

intern styrning och kontroll inom deras respektive nämnder och var även med i utformningen 

av internkontrollplanen, vilket är där riskhanteringsarbetet dokumenteras.  

 

Nedan presenterar vi de intervjuer som vi genomfört i tabell 13. I tabellen har vi sammanställt 

information om de personer vi har träffat utifrån vilken befattning och vilket ansvarsområde 

som personen hade, vilket datum, vilken tid och var intervjun genomfördes. Vi har även 

beskrivit hur vi upplevde respondenten under intervjutillfället och om vi har fått tillgång till 

information som har förtydligat deras arbete med riskhantering inom nämnden.  

 

Anledningen till varför vi inte har benämnt respondenterna vid namn är för att de har velat 
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vara anonyma. Vi valde därför att beskriva deras roll utifrån vilka arbetsuppgifter de har 

vilket vi har fått bekräftat att de var bekväma med. 

 

Befattning, 

ansvarsområde 

Datum/ 

Tid 

Plats för intervjun Längd Kommentarer om 

intervjutillfället 

Övergripande ansvarig 

för intern styrning och 

kontroll i kommunen 

5 mars  

kl 13:00 

Avskilt rum i 

anslutning till 

respondentens 

arbetsplats 

65 min Respondenten var avslappnad, 

hjälpsam, kunnig inom sitt 

ansvarsområde och väl förberedd. 

Respondenten hade med sig en 

Powerpoint för att ytterligare 

förklara arbetet och var noga med 

att förklara om det var något vi 

inte förstod. Vi fick tillgång till 

Powerpointen.   

Mellanchef som var 

ansvarig för planeringen, 

utformningen och 

uppföljningen av intern 

kontrollen vad gäller 

ekonomin i en nämnd 

6 mars 

kl 13:00 

Avskilt rum i 

anslutning till 

respondentens 

arbetsplats 

67 min Respondenten kändes något 

stressad och vid ett par tillfällen 

uppfattades personen som otydlig 

när vi försökte förstå 

förklaringarna om riskhanteringen. 

Respondenten hade med sig en 

Powerpoint för att förtydliga sitt 

arbete inom nämnden, vilken vi 

har tillgång till. 

Kvalitetssamordnare som 

arbetar med intern 

kontrollplanen och 

kvalitetsarbete i form av 

upprättande av rutiner 

och dess tillgänglighet 

6 mars 

kl 14:20 

Avskilt rum i 

anslutning till 

respondentens 

arbetsplats 

66 min Respondenten var avslappnad, 

positiv och nyfiken på vår studie, 

ville bidra med sin kunskap och 

förklarade väl sina uppgifter i 

kommunen. 

Mellanchef som var 

ansvarig för planeringen, 

utformningen och 

uppföljningen av intern 

kontrollen i en 

verksamhetsdel 

7 mars 

kl 10:00 

Avskilt rum i 

anslutning till 

respondentens 

arbetsplats 

55 min Respondenten var avslappnad, 

intresserad av vår studie och 

hjälpsam. Förklaringarna var 

utförliga och använde sig av 

material som stöd. Materialet har 

vi fått tillgång till.  

Avdelningschef inom en 

nämnd som var med vid 

utformningen av 

internkontrollplanen 

28 mars 

kl 10:00 

På respondentens 

kontor 

58 min Respondenten upplevdes som lugn, 

tillmötesgående, ärlig och var noga 

med att ge oss utförliga 

beskrivningar. Vi använde oss 

delvis av internkontrollplanen för 

deras verksamhet vid 

intervjutillfället för att få tydliga 

exempel. 

Avdelningschef inom en 

nämnd som var med vid 

utformningen av 

internkontrollplanen 

28 mars 

kl 11:15 

Avskilt rum i 

anslutning till 

respondentens 

arbetsplats 

47 min Respondenten upplevdes som 

avslappnad, kunnig och engagerad 

under intervjun. Till en början var 

det korta svar på våra frågor men 

svaren blev utförligare längre in i 

intervjun. 

Kvalitetssamordnare som 

varit med i arbetet med 

internkontrollplanen och 

har som arbetsuppgift att 

identifiera brister i 

1 april 

kl 13:00 

På respondentens 

kontor 

56 min Respondenten upplevdes 

avslappnad, intresserad, kunnig, 

tillmötesgående och gav utförliga 

svar på våra frågor. Vid 

intervjutillfället visades en 
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verksamheten och ge 

förslag på förbättringar  

Powerpoint som vi har fått tillgång 

till. 

Kvalitetssamordnare som 

varit delaktig i arbetet 

med internkontrollplanen 

och att utveckla den till 

mer anpassad till 

nämndens verksamhet  

2 april 

kl 09:00 

Avskilt rum i 

anslutning till 

respondentens 

arbetsplats 

63 min Respondenten upplevdes som 

kunnig, avslappnad, intresserad 

och var utförlig i sina förklaringar 

om riskhanteringsarbetet inom 

nämnden.  

Mellanchef som var 

ansvarig för planeringen, 

utformningen och 

uppföljningen av intern 

kontrollen i en 

verksamhetsdel 

3 april kl 

10:00 

På respondentens 

kontor 

51 min Respondenten var avslappnad, 

lugn, kunnig och var eftertänksam 

innan frågorna besvarades. Svaren 

upplevdes vid ett par tillfällen som 

något generella.  

Tabell 13 Översiktstabell av intervjuer 

Vi upplevde att samtliga respondenter bidrog med användbar information till vår studie om 

hur riskhanteringsarbetet går till i Umeå kommun. De hade egna funderingar kring vad som 

kunde förbättras med riskhanteringsarbetet och var öppna med hur arbetet gick till inom deras 

respektive nämnd. Under några av intervjuerna upplevde vi att det var svårt att få 

respondenterna att ge oss utförliga och tydliga svar till en början, men att det blev lättare 

längre in i intervjun när det kändes som att de börjat slappna av lite mer. Det faktum att vi 

spelade in intervjuerna anser vi inte påverkade respondenterna speciellt mycket eftersom de 

upplevdes som avslappnade och ärliga när de svarade på frågorna. Det kan även ha berott på 

att de hade möjlighet att vara anonyma och därför kunde berätta hur de verkligen kände. Vi 

fick även en känsla av att de kände sig lugna inför att bli intervjuade och att det var något som 

de var vana vid. 

5.8. Bearbetning av data  
När vi genomfört intervjuerna började vi transkribera intervjuerna så fort som möjligt inom de 

två närmast följande dagarna för att vara säkra på att komma ihåg hur respondenterna agerade 

och uttryckte sig vid tillfället. Vi ansåg att det var viktigt att göra det i nära anslutning till när 

intervjuerna hade genomförts eftersom det vid några av intervjuerna användes hjälpmedel i 

form av Powerpoint eller andra dokument och det framgick inte alltid i ljudinspelningen att 

respondenten hänvisade till det. Innan vi började transkribera intervjuerna diskuterade vi 

igenom hur vi skulle skriva vid olika händelser och uttryck för att transkriberingarna inte 

skulle påverkas av vem som gjorde dem. När transkriberingarna var genomförda och vi skulle 

börja sammanställa informationen från intervjuerna gick vi igenom transkriberingarna ett 

flertal gånger var för sig och sedan diskuterade vi tillsammans igenom vad vi skulle ta upp 

som vi ansåg var intressant i det insamlade materialet.  

 

Vi diskuterade sedan hur vi skulle presentera det insamlade materialet. Det vi kom fram till 

var att eftersom vi genomfört en studie som grundar sig i ett deduktivt angreppssätt och våra 

frågeställningar var baserade på teorierna ansåg vi att det var relevant att presentera resultatet 

av vår studie utifrån de teman som vi kunde hämta från teorierna. ERM består av åtta delar 

som utgör hur organisationen kan arbeta med riskhantering och därför valde vi att presentera 

resultatet utifrån de åtta delarna: 

 Internkontrollmiljö 

 Målformulering 

 Identifiering av risker och möjligheter 

 Riskbedömning 

 Prioritering av risker 
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 Kontrollaktiviteter 

 Information och kommunikation 

 Uppföljning 

När vi läste igenom transkriberingarna kodade vi informationen löpande utifrån hur vi 

uppfattade informationen, om det kunde vara intressant att ta med när vi presenterade 

informationen från intervjuerna och till vilken av de ovan nämnda områden som den kunde 

relateras till. Yin (2011, s. 187) beskriver att det kan underlätta att koda materialet som har 

samlats in från intervjuerna för att få en bättre överblick om vad som kan kopplas till vilket 

område. Kodningen gjorde det även lättare för oss att sammanställa informationen från de 

olika intervjuerna och få en övergripande bild kring hur arbetet med riskhanteringen går till.  

 

I kapitel 7 när vi presenterar den insamlade informationen från vår studie kommer vi att ha en 

inledande del som beskriver hur riskhanteringen i stort fungerar inom Umeå kommun för att 

sedan gå in på riskhanteringen ur de olika delarna som vi nämnt ovan. 
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6. Umeå kommun 
Nedan kommer vi att presentera information om Umeå kommun för att ge läsaren förståelse 

om hur verksamheten är uppbyggd.  

6.1. Beskrivning av Umeå kommuns verksamhet  
Umeå kommun är till invånarantalet den största kommunen i Västerbottens län, den 11:e 

största kommunen i Sverige och hade i slutet av 2013 ett invånarantal som låg på 118 348 

invånare (SCB, 2014). Umeå kommun har övergripande mål som är fastslagna av 

kommunfullmäktige och dessa mål bryts sedan ner och blir mer konkreta i varje verksamhet 

(Göransson, 2013a). Dessa mål är att skapa fler arbetstillfällen i samarbete med näringslivet 

och universitetet, uppnå 200 000 invånare år 2050, fortsätta vara en internationell kulturstad, 

att genom utbildning utveckla Umeå som kunskapsstad, arbeta för ett jämställt samhälle, att 

ha Sveriges bästa hälsa år 2020 samt att få antalet fattiga barn att minska (Göransson, 2013a). 

Umeå kommun styrs av Socialdemokraterna som i valet 2010 fick 25 mandat av 65 möjliga i 

kommunfullmäktige och näst största partiet är Moderaterna som fick 13 mandat. Tillsammans 

med Vänsterpartiet bildade Socialdemokraterna efter valet 2010 ett samarbete vilket innebär 

att de i kommunfullmäktige har 32 mandat av 65 möjliga (Göransson, 2013b). 

 

Umeå kommun är uppdelat i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där 

politikerna sitter. Politikerna kan både vara heltidsanställda som politiker eller sitta i 

fullmäktige och nämnder som fritidspolitiker vid sidan av sina ordinarie arbeten. 

Kommunfullmäktige har ansvar det yttersta ansvaret och beslutar om frågor som kommunens 

organisation, budget, skattesats och mål (Björn, 2013a). Umeå kommuns skatt till kommunen 

är på 22,8 % och skatten till landstinget är 10,8 %, det ger tillsammans en kommunal 

skattesats på 33,6 % (SCB, 2014).  Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som 

arbetar med övergripande ledning och samordning av de kommunala verksamheterna samt att 

ta fram underlag till de beslut som fattas i kommunfullmäktige. I sitt arbete har 

kommunstyrelsen hjälp av fyra utskott vilka är; arbetsutskottet, näringslivs- och 

planeringsutskottet, personalutskottet och kulturhuvudstadsutskottet. Som ett hjälpmedel till 

kommunstyrelsen är verksamheten uppdelad i nämnder, vilka har var sitt ansvarsområde 

(Björn, 2013b).  

 

Umeå kommun har totalt 12 nämnder bland annat socialnämnd, fritidsnämnd och  

byggnadsnämnd, se nedan vilka ytterligare nämnder som finns. Tre av dessa nämnder är 

kommundelsnämnder, vilka är Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors. Dessa fungerar som 

lokala kommunstyrelser för att få beslutsfattandet så nära medborgarna som möjligt vilket 

innebär att de arbetar med samtliga frågor som de övriga nio nämnder arbetar med var för sig 

(Björn, 2013a). Det finns, som vi tidigare nämnt, vissa verksamhetsområden som kommuner 

enligt lag måste arbeta med och sedan finns det frivilliga verksamhetsområden som de själva 

har valt att arbeta med. I Umeå kommun är de olika verksamhetsområdena som är 

obligatoriska indelade i nämnder och det finns även nämnder som arbetar med de frivilliga 

verksamhetsområden som kommunen valt att arbeta med (Björn, 2013b). De olika nämnderna 

i Umeå kommun är presenterade i tabell 14 utifrån om de arbetar med obligatoriska 

verksamhetsområden enligt lag eller om det är en frivillig nämnd som kommunen valt att ha 

för att arbeta med frivilliga verksamhetsområden. Kommundelsnämnderna är inte inkluderade 

eftersom dessa kan arbeta med både obligatoriska och frivilliga verksamhetsområden.  
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Under varje nämnd arbetar tjänstemän som utför de beslut som tagits i nämnderna och de 

arbetar med den verksamhet som nämnden har ansvar för. Stadsdirektören är den tjänsteman 

som är högst inom kommunen och kan ses som länken mellan politikerna och kommunens 

verksamhet (Göransson, 2014). På tjänstemannanivå är det verksamhetscheferna som är 

ansvariga för att nämndernas beslut verkställs (Björn, 2013b). I kommunen ingår även de 

bolag som kommunen äger, valnämnd, jämställdhetsutskott och kommunrevisionen, vilka har 

som uppdrag att granska kommunens verksamhet (Björn, 2013b). Bland de bolag som 

kommunen helt eller delvis äger ingår Bostaden AB, Umeå Energi AB, Umeå Arena AB och 

Västerbottens Museum AB (Umeå kommun, 2013, s. 42). Kommunen hade under 2013 9 297 

anställda vilket var ungefär 150 stycken fler än året innan (Umeå kommun, 2013, s. 58). 

 

Nämnder som arbetar med 

verksamhetsområden som är:  

 

Obligatoriska: Friviliga: 

Kommunstyrelsen Fritidsnämnd 

Byggnadsnämnd Kulturnämnd 

För- och grundskolenämnd  

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnd 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Socialnämnd  

Teknisk nämnd  
Överförmyndarnämnd  

Tabell 14 Obligatoriska och frivilliga nämnder i Umeå kommun. Källa: Nilsson, 2014 
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Figur 4 Umeå kommuns organisation. Källa: Nilsson, 2014 
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Umeå kommun hade under 2013 skatteintäkter och 

statsbidrag på sammanlagt 5 615,7 miljoner kronor och 

gjorde ett resultat på 0,1 miljoner kronor (Umeå kommun, 

2013, s. 58). Större delen av kommunens pengar 

användes till pedagogisk verksamhet men även till 

infrastruktur, kultur och vård och omsorg (Umeå 

kommun, 2013, s. 58).  

 

Under 2012 genomförde Umeå kommun en 

omorganisation vilket innebar att verksamheten delades 

upp i tre olika verksamhetsområden vilka är; Tillväxt och 

välfärd Samhällsbyggnad, Tillväxt och välfärd Unga och 

Tillväxt och välfärd Vuxna. Med fem stödfunktioner 

bildades en gemensam förvaltning och syftet var att på ett 

effektivare sätt ge service till medborgarna (Umeå 

kommun, 2012, s. 5). 

 

 

Umeå kommun arbetar löpande med kvalitet och vissa av verksamheterna är certifierade 

enligt ISO. Bland annat är Miljö- och hälsoskydd miljöcertifierade enligt ISO 14001 (Umeå 

kommun, 2013, s. 20), Umeå fritid är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, fastighet är 

kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och 

energicertifierade enligt ISO 50001 (Robertsson, 2014). 

 

Under 2014 är Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 och på programmet för 

kulturhuvudstadsåret står över 1500 olika aktiviteter (Umeå kommun, 2013, s. 11). Under 

2013 har ett stort arbete skett för att få kulturhuvudstadsåret att handla om tillgänglighet, 

jämställdhet, miljö/hållbarhet och medskapande. Det har lett till att det skrivits mer om Umeå 

under 2013 samtidigt som en marknadsföringsturné om Umeå genomfördes i sju Europeiska 

storstäder där ett fokus låg på natur och kultur (Umeå kommun, 2013, s.11).  

Figur 5 Till dessa ändamål används 

pengarna i Umeå kommun. Källa: Umeå 

kommun, 2013. 
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7. Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer vi att redovisa den information som vi samlade in under våra 

intervjuer. I resultatframställningen kommer alla delar av riskhanteringen att presenteras för 

att ge en förståelse av hur delarna bygger på varandra.  

7.1 Presentation av resultatredovisningen 
I vår resultatframställning kommer vi att presentera den information som framkommit under 

våra intervjuer om hur de arbetar med riskhantering samt använda oss av interna dokument 

som vi fick tillgång till genom våra respondenter. De interna dokumenten består av 

regelverket “Riktlinjer för intern styrning och kontroll inom Umeå kommun”, “Handledning 

för riskanalys inom intern styrning och kontroll” och internkontrollplaner som vi har fått från 

de undersökta nämnderna. Regelverket består av regler om hur intern styrning ska gå till inom 

samtliga verksamhetsområden inom Umeå kommun. I detta regelverk beskrivs vad den 

interna styrningen syftar till att göra samt vilka delar som ska ingå i intern styrning och 

kontroll. I Handledning för riskanalys beskrivs närmare hur alla delar av riskanalysen ska gå 

till och ska ses som en hjälp att använda under riskanalysen. I de nämnder som vi har 

undersökt har vi fått tillgång till deras internkontrollplaner som på ett tydligt sätt visar vilka 

mål, risker, kontrollaktiviteter och vem som är ansvarig för varje aktivitet finns nedskrivet.   

 

Vi har valt att av Umeå kommuns 12 nämnder undersöka hur arbetet med riskhantering går 

till i några av dessa nämnder. Våra intervjuer har vi genomfört med medarbetare på 

tjänstemannanivå då det är dem som i praktiken utför mycket av riskhanteringsarbetet som 

politikerna i nämnden sedan tar beslut om. Även tjänstemännen arbetar på olika nivåer och 

med skilda arbetsuppgifter. Vi valde därför att intervjua medarbetare på tre olika nivåer för att 

få en övergripande bild av hur arbetet går till. En intervju genomfördes med den som är 

övergripande ansvarig för riskhantering och internkontroll, tre stycken mellanchefer och fem 

medarbetare som arbetar med riskhantering i det vardagliga arbetet. De fem medarbetarna 

arbetar antingen som kvalitetssamordnare eller som avdelningschefer inom de olika 

nämnderna. Anledningen till att vi endast intervjuade tjänstemän var för att vi ansåg att det är 

dem som i praktiken utför arbetet med riskhanteringen och vi ville därför fokusera på deras 

arbete utan att blanda in hur politikerna arbetar i nämnden.  

 

Vi har valt att benämna våra intervjupersoner som respondenter utan att särskilja vem som har 

sagt vad. Det beror till första hand på att våra intervjupersoner velat vara anonyma vilket vi 

måste respektera. En annan orsak är att syftet med studien är att ge en ökad kunskap om hur 

kommuner arbetar med riskhantering och vi anser därför att fokus inte bör vara på vem som 

har sagt vad utan på den samlade uppfattningen om hur deras arbete går till. Ytterligare en 

orsak är att vi i denna studie inte syftar till att göra några jämförelser mellan de olika 

nämnderna vilket bidrar till att vi anser att en särskiljning av de olika respondenterna inte är 

nödvändig. Även om vi ser att de olika nämnderna arbetar på liknande sätt är inte en 

jämförelse mellan nämnderna ett av studiens syften. 

 

Vi har valt att strukturera detta kapitel med att först kort beskriva hur riskhanteringen går till i 

Umeå kommun och sedan beskriva Umeå kommuns arbete utifrån de delar som ingår i 

COSO:s ramverk för riskhantering. Kapitlet är strukturerat på detta sätt för att ge läsaren en 

förståelse om hur arbetet går till i respektive del och att de olika delarna bygger på och 

påverkar varandra. I varje del har vi valt att börja med att kort återge hur arbetet med 

riskhantering ska gå till enligt handledning för riskanalysen för att sedan presentera den 
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information som vi samlat in om deras arbete genom våra intervjuer. På det sättet får läsaren 

först veta hur det ska gå till enligt interna riktlinjer och sedan en koppling till hur det går till 

ute i verkligheten. 

7.2. Riskhantering 
Det finns lagstadgade regler i kommunallagen (1991:900) 6 kap 7§ som beskriver att 

nämnderna ska följa de riktlinjer som kommunfullmäktige har formulerat samt att de ska se 

till att verksamheten har tillräckliga interna kontroller och drivs på ett bra sätt. För att se till 

att arbetet sker på ett bra sätt arbetar nämnderna i Umeå kommun med internkontroll och 

riskhantering.  

 

Riskhanteringen är en del av den kommunala verksamheten i Umeå och handlar om att 

identifiera risker som gör att målen som politikerna har formulerat inte kommer att nås. 

Arbetet med riskhantering sker främst inom den egna nämnden utifrån de specifika mål som 

respektive nämnd får från kommunfullmäktige för det verksamhetsområde de arbetar inom, 

men även mål som de själva har formulerat inom nämnden för att förtydliga arbetet 

ytterligare. Riskhanteringsarbetet i nämnderna går ut på att utifrån målen identifiera risker 

som kan göra att målen inte uppnås.  

 

För att arbetet med att nå målen ska ske på ett bra och liknande sätt inom kommunen har det 

arbetats fram ett regelverk med riktlinjer som ska underlätta för tjänstemännen inom 

nämnderna att driva verksamheten. I regelverket finns det förklarat vad varje nämnd ska göra 

för att uppnå en god internkontroll. Arbetet med riskhanteringen för att uppnå en god 

internkontroll dokumenteras i en internkontrollplan (se exempel i bilaga 3) för respektive 

nämnd. I internkontrollplanen framgår det vilka mål verksamheten har, de risker som kan göra 

att målen inte uppnås, vilken sannolikhet och konsekvens risken skulle värderas till utifrån 

verksamheten, riskvärdet på risken och på vilket sätt som risken ska kontrolleras genom en 

aktivitet/åtgärd. Varje aktivitet ska sedan genomföras inom ett visst datum och det ansvarar en 

eller flera tjänstemän för att den blir genomförd vilket även det finns presenterat i 

internkontrollplanen.  

 

Nedan beskrivs hur riskhanteringen går till i Umeå kommun och för att få en övergripande 

förståelse beskrivs det utifrån följande delar; internkontrollmiljö, målformulering, 

identifiering av möjligheter och risker, riskbedömning, prioritering av risker, 

kontrollaktiviteter/åtgärder, information och kommunikation samt uppföljning.  

7.2.1. Internkontrollmiljö 

För att skapa bra förutsättningar för riskhantering i Umeå kommun finns det ett gemensamt 

regelverk med riktlinjer för intern styrning och kontroll vilket är en del av med riskhantering 

(Umeå kommun, 2011). Regelverket om intern styrning och kontroll är tänkt att fungera som 

ett ledningsverktyg vilket innebär att de olika verksamheterna ska använda sig av det i arbetet 

med att hitta risker som kan leda till att målen inte nås. Dessa riktlinjer är framarbetade i 

kommunfullmäktige och ska användas av alla verksamheter inom kommunen, i det här fallet 

nämnderna, för att säkerställa att de når sina mål. Det handlar även om att se till att de 

ekonomiska resurserna används på ett korrekt och effektivt sätt, att redovisningen av 

verksamheten blir rätt samt att lagar och regler följs.  

 

För att verksamheterna ska följa detta regelverk har följande delar presenterats som är 

obligatoriska delar av intern styrning och kontroll över verksamheten:  

 Riskanalys ska genomföras för att identifiera risker som kan göra att verksamheterna 

inte når sina mål.  
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 Kontrollåtgärder ska upprättas för de risker som identifierats i riskanalysen som anses 

vara nödvändiga för att nå målen. 

 Uppföljning ska ske regelbundet av verksamhetens intern styrning och kontroll. Den 

ska även bedömas och avrapporteras till kommunfullmäktige baserat på hur väl 

riskerna hanteras.  

 Dokumentation av ovan nämnda delar ska genomföras. 

 Rapporteringen ska ske i samband med bokslut till kommunfullmäktige och ska bestå 

av en rapport som beskriver hur arbetet med intern styrning och kontroll har fungerat 

och om den kan anses vara tillräcklig. (Umeå kommun, 2011) 

 

Regelverket med riktlinjerna har kompletterats med ett internt styrdokument som benämns 

som “Handledning för riskanalys inom intern styrning och kontroll” och berör de nämnda 

delarna; riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning, dokumentation och rapportering mer 

utförligt och detta dokument har arbetats fram på tjänstemannanivå. Informationen till 

handledningen har hämtats från Ekonomistyrningsverkets information till de statliga 

myndigheterna om hur intern styrning och kontroll ska gå till och följer de direktiv som är 

reglerade i lagen för statlig verksamhet. Dokumentet ska fungera som ett hjälpmedel kring hur 

det praktiska arbetet ska gå till med att nå de krav som ställs på verksamheten när det gäller 

intern styrning och kontroll.  

 

Enligt en av respondenterna var syftet med styrdokumenten i form av regelverket och 

handledningen för riskanalysen att hjälpa tjänstemännen i deras arbete för att nå målen från 

kommunfullmäktige. Det kommer ske utförligare förklaringar kring delarna som presenterats i 

regelverket och handledningen för riskanalys senare i resultatredovisningen. Delen som 

handlar om riskanalysen består av identifiera risker, värdera risker, fatta beslut om hantering 

av riskerna och uppdatera riskanalysen, vilka kommer att delas upp under respektive del som 

de berör utifrån de rubriker som vi använder oss av.  

 

Förutom att det har utvecklats ett nytt regelverk och arbetats fram en handledning för 

riskanalysen har arbetet med risker och intern kontroll förändrats inom Umeå kommun. Det 

har blivit ett större fokus på att utgå från de risker som verksamheten står inför. Tidigare 

handlade arbetet om att de ansvariga för internkontrollen skulle bedöma sitt eget arbete på en 

skala från ett till fyra om hur bra de var på att leva upp till de krav som nämnderna ställde på 

dem till att nu värdera riskerna utifrån hur de påverkar målen för verksamheten. En av 

respondenterna beskriver det tidigare arbetssättet som:  

 

“vi såg tendenser på att det blev någon slags konkurrens emellan (de ansvariga) vilka betyg 

man hade så man såg inte bara på sin egen arbetsuppgift”. 

 

Värderingen ansågs inte längre vara speciellt pålitlig eftersom en stor del av de ansvariga 

värderade sina insatser som fyror, alltså att de arbetade väldigt bra med att leva upp till kraven 

från nämnderna. Det var en anledning till förändringen mot mer fokus på risker för att 

förbättra arbetet inom verksamheten och få en mer trovärdig och relevant bedömning kring 

hur de ansvariga arbetade för att leva upp till kraven från nämnden. Förändringen 

genomfördes för två år sedan och innebar att det blev ett större fokus på risker som påverkar 

målen. Tjänstemännen inom nämnderna skulle istället arbeta med att värdera riskerna och 

hitta sätt att ta bort eller minska riskerna samt att de även skulle ansvara för att 

verksamheterna når sina mål.  

 



69 
 

Ansvarsområdena som respektive tjänsteman i ledningsgruppen har finns presenterade i 

internkontrollplanen och i beslutstödet.  Beslutstödet är ett internt rapporteringssystem där 

tjänstemännen beskriver hur de har arbetat med ansvarsområden som de har fått och förväntas 

göra en avrapportering i hur långt de har kommit i arbetet för att nå målen. Det nya 

arbetssättet med ansvarsområdena förklarades av en av respondenterna att: 

 

“nu bygger det mer på ansvar… att jag ser var skulle jag kunna göra saker bättre, vad skulle 

jag kunna göra effektivare och hur skulle jag kunna uppnå mer kvalitét och få ut mer 

pengar”.  

 

Förändringen har gjort att det blivit enklare att fokusera på vad som behöver göras eftersom 

arbetet är mer sammankopplat med målen för verksamheten och hanteringen av dem istället 

för att bedöma sin egen arbetsinsats vilket har beskrivits av respondenterna. De menar även 

att det har blivit tydligare vilka ansvarsområden de har och hur deras arbete påverkar målen 

för verksamheten.  

 

Genom att nämnderna numera använder sig av internkontrollplanen för att sammanställa 

riskerna har även det enligt respondenterna gjort att det blivit tydligare vilka risker som de ska 

fokusera på. I internkontrollplanen finns de risker som anses vara väsentliga för verksamheten 

presenterade som de behöver arbeta med för att nå sina mål. Internkontrollplanen är även 

anpassad till den verksamhet som nämnden driver och framarbetade av tjänstemännen med 

kunskap inom verksamheten. 

 

Arbetet med att ta fram internkontrollplanen sker inom respektive nämnd och sker vanligtvis 

av tjänstemän inom ledningsgruppen. Ledningsgruppen kan bestå av den högst ansvarige 

chef/direktör, avdelningschefer, personalchef, ekonomichef, kvalitétsutvecklare/samordnare 

och controller som tillsammans arbetar med de risker som nämnden står inför. 

 

Internkontrollplanen för respektive nämnd ska fungera som ett hjälpmedel där riskerna är 

samlade och skapa en övergripande förståelse hos samtliga inom nämnden om vilka problem 

de behöver hantera och vilka risker de ska fokusera på. De risker som är högt värderade är 

dem som de ska fokusera lite extra på. Den ska ge en bild av vad som nämnden anser är 

viktiga delar att fokusera på och hantera i arbetet till att nå målen. 

7.2.2. Målformulering 

I arbetet med riskhanteringen i nämnderna är målen den del som tjänstemännen utgår ifrån när 

de ska identifiera riskerna. Målen är stommen i internkontrollplanen eftersom det är utifrån 

dessa som nämnderna sedan arbetar vidare med riskerna kring deras verksamhet. 

 

I Umeå kommun formuleras de övergripande politiska målen för hela verksamheten av 

kommunfullmäktige. Ett av de övergripande målen som de arbetar med inom kommunen är 

att de ska vara Sveriges hälsosammaste kommun år 2020 och att alla nämnderna ska arbeta 

tillsammans för att nå dit. De formulerar även specifika mål för respektive nämnd att arbeta 

vidare med, som exempelvis att förskoleklasserna endast ska bestå av 15 barn. De olika målen 

presenteras i en uppdragsplan som kommunfullmäktige sammanställt till respektive nämnd. 

Nämnderna arbetar sedan med målen i uppdragsplanen och anpassar dessa ytterligare till 

verksamheten för att göra det tydligare för tjänstemännen inom nämnden. 

 

Det finns olika mål som kommunfullmäktige formulerar till nämnderna. De olika målen berör 

yttre kvalité, inre kvalité, produktivitet, ekonomi och verksamhetsspecifika mål för respektive 

nämnd. Målen som handlar om yttre kvalité är de övergripande målen för verksamheten som 
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vi presenterade i kapitel 6 som Umeå kommun strävar efter att nå. Inre kvalitésmål handlar 

om att skapa bra förutsättningar för kommunens personal genom att erbjuda exempelvis 

“attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser” eller att skapa “engagerade medarbetare med 

rätt kompetens”. Produktivitetsmålen kan exempelvis handla om att “ny teknik ska användas 

för att öka produktiviteten” eller ett “effektivt lokalutnyttjande där alla verksamheter ska se 

över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna”. Kommunfullmäktige ger även 

ekonomiska mål till nämnderna genom det budgetbeslut som förmedlas i juni. Nämnderna får 

sedan utifrån den budgeten fördela pengarna inom sin verksamhet. De har även som mål att 

“investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel”. Det finns även verksamhetsmål 

som innebär att kommunfullmäktige ger direktiv till nämnderna om vilken typ av verksamhet 

de ska bedriva och vad de ska erbjuda medborgarna. Dessa mål anpassas efter respektive 

nämnd.  

 

Kommunal verksamhet påverkas även av lagar som kräver att verksamheten ska drivas på ett 

visst sätt eller att det finns obligatoriska delar inom verksamheten som de måste ge sina 

medborgare. Det finns därför mål som är kopplade till dessa lagar i de verksamhetsspecifika 

målen för nämnder som driver lagstadgade verksamheter som exempelvis skolan och 

äldreomsorgen. 

 

Verksamhetsmålen i nämnderna kan baseras på information som de har fått från 

tjänstemännen i verksamheten som har sett att det exempelvis finns saker att förbättra efter att 

ha skickat ut enkäter om exempelvis hur verksamheten drivs. En av respondenterna förklarar 

att “det är ju oftast så att de nya målen och formuleringarna från nämnden kommer i form av 

en återkoppling från verksamheten (från tjänstemännen)”. Det kan vara så att återkopplingen 

skapar diskussioner kring varför arbetet inom nämnden inte har givit det resultat som var 

tänkt och hur de kan förändra arbetet till att bli bättre. Ett exempel som kom fram under en av 

intervjuerna var att en enkät visar att stress är ett problemområde som nämnden behöver 

arbeta mer med och hitta ett sätt att hantera det problemet. Det kan då formuleras ett mål att 

stressnivån ska minska inom verksamhetsområdet.  

 

För att målen ska vara mer konkreta, lättare att hantera och arbeta med bryts 

kommunfullmäktiges mål ned till mindre mål som är anpassade för den nämnd som ska arbeta 

med dem och ta in det i internkontrollplanen. Kommunfullmäktiges mål om en hälsosammare 

kommun har till exempel brutits ned till mål för nämnderna att “skapa attraktiva och 

hälsofrämjande arbetsplatser” för att få sin personal att må bra. Det finns även mål som 

innebär att det ska “skapas förutsättningar för medborgarna att det ska finnas ett utbud och 

en möjlighet att ägna sig åt fysiska aktiviteter” för att förbättra hälsan. Det har beskrivits av 

två av respondenterna att målen för verksamheten fortfarande kan uppfattas som svåra att 

hantera på nämndnivå och därför bryts dessa mål ned till ännu mindre mål för specifika 

verksamheter inom nämnden för att göra det ännu mer konkret för personalen. Problemet med 

att bryta ner målen långt ner i verksamheten menar en av respondenterna kan leda till att när 

målen nått dit har det övergripande målet för verksamheten förändrats.  

 

Det har beskrivits av respondenterna att målen inom kommunen till stor del har varit 

kortsiktiga vilket innebär att målen ska vara uppnådda inom ett år. Nu arbetar de istället med 

att försöka göra en förändring till att få dessa mål mer långsiktiga. Det har enligt en av 

respondenterna varit problematiskt med de kortsiktiga målen eftersom det kan vara svårt att 

exempelvis spara in en stor summa pengar på endast ett år eller att se ett så snabbt resultat på 

en förändring som verksamheten har gjort för ett år sedan. Det kan även ta tid att genomföra 

förändringen. En av respondenterna förklarar hur de kortsiktiga målen som handlar om att dra 
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ner på kostnaderna kan påverka deras verksamhet som “det håller inte med kortsiktiga mål 

för tillslut så orkar inte de som jobbar vara kvar”. Det handlar om att verksamheten har 

bedrivits ur ett kortsiktigt perspektiv istället för att hitta långsiktiga lösningar och mål att 

sträva efter. Genom att ha ett långsiktigt perspektiv menar respondenten att de har möjlighet 

att ligga steget före och kan fokusera på att driva verksamheten bra istället för att korrigera för 

risker som händer oväntat och inte har hanterats på grund av det korta perspektivet. 

7.2.3. Identifiering av möjligheter och hot  

Arbetet med att identifiera risker ska enligt handledningen för riskanalysen utgå från målen 

och de processer som nämnderna arbetar med. I dokumentet beskrivs en risk som: 

 

“en händelse som utgör ett hot när den medför att nämnden inte bedriver sin verksamhet på 

ett sådant sätt att man fullgör sina uppgifter/når sina mål, med beaktande av 

verksamhetskraven”.  

 

Det beskrivs även att arbetet med att identifiera risker kan gå till genom att genomföra 

intervjuer med medarbetare, enkäter, granska processerna, titta på tidigare dokumentation 

kring händelser eller genomföra omvärldsanalyser. Arbetet handlar enligt våra respondenter 

om att ta tillvara på medarbetarnas kunskap för att hitta de risker som har stor påverkan på 

verksamheten.  

 

Det praktiska arbetet med identifiering av risker som påverkar nämndens verksamhet 

menar samtliga respondenterna sker dagligen, framförallt för avdelningscheferna som behöver 

hitta åtgärder för att hantera dessa risker för att kunna bedriva sin verksamhet. När det 

däremot handlar om att identifiera omfattande risker för hela nämnden som sedan ska 

dokumenteras i internkontrollplanen sker arbetet tillsammans av tjänstemännen inom 

nämnden vanligtvis en gång per år. Identifieringen av risker har i stora drag skett på liknande 

sätt inom de nämnder som vi varit i kontakt med, men det finns någon skillnad. I två av 

nämnderna har arbetet med att identifiera de omfattande risker skett på möten där 

ledningsgruppen har varit samlad. I den återstående nämnden har avdelningscheferna 

tillsammans med den ansvarige för internkontrollarbetet haft ett enskilt möte där de har 

identifierat riskerna för verksamheten. De har sedan presenterat de risker de har identifierat 

för ledningsgruppen och fått feedback på om det var någon risk som de inte hade tagit med 

eller inte identifierat som ansågs vara relevant att lägga till.  

 

Identifieringen av risker som skedde med avdelningscheferna och den ansvarige för 

internkontrollarbetet var ett enskilt möte där de fritt kunde diskutera vilka risker de såg inom 

sina avdelningar. Tjänstemännen inom den nämnden beskrev att det var första gången som 

arbetet gick till på det här sättet, tidigare hade arbetet med att identifiera risker skett i 

ledningsgruppen som för de andra nämnderna. Syftet med förändringen var att 

avdelningscheferna skulle inkluderas mer i arbetet eftersom det är de som ska arbeta vidare 

med att hantera riskerna och därför behöver de ha full förståelse om varför riskerna var 

viktiga. Tanken var även att inte ta med en högre chef för att avdelningscheferna inte skulle 

påverkas av denne. Mötet gick ut på att deltagarna till att börja med fick några minuter på sig 

att själva utifrån målen från kommunfullmäktige och de processer som de har inom 

verksamheten fundera kring de risker som nämnden kunde påverkas av. En förklaring av 

processen är att det handlar om att varje mål som ska genomföras påverkas av flertalet steg 

som i sin tur kan påverkas av risker. Genom att se på processens alla delar till att nå målen 

kan risker identifieras och hanteras för att målet ska nås. 
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När de suttit och funderat på risker som påverkat deras verksamhet skrevs dessa ner. De risker 

som avdelningscheferna skrev ned handlade om vilka risker de upplevde inom nämnden och 

dessa diskuterades sedan med de andra som deltog i mötet. Risker som kom fram var bland 

annat att det fanns områden som de inte kunde påverka. Det kunde delvis bero på att andra 

nämnder hade mål som var delvis motverkande och de hade fattat beslut som gjorde att målen 

i den egna nämnden blev svåra att nå eller inte gick att nå på grund av beslutet. Det fanns 

även risker som påverkades av politiska beslut, lagar eller regler och som det inte fanns 

möjlighet för tjänstemännen att arbeta vidare med. De risker som de ansågs kunna hantera var 

exempelvis att viktig kunskap kunde gå förlorad i och med att det är många inom kommunen 

som snart skulle gå i pension, denna risk identifierades av flertalet nämnder. Det fanns även 

en oro kring att nämnder kan påverkas av att medborgarna tappar förtroende för den 

verksamhet som de driver om de skulle vara med i media på grund av skandaler. De 

ekonomiska riskerna att inte följa budget och att förskingring skulle kunna ske var även något 

som några av respondenterna identifierat. 

 

Arbetet med att identifiera riskerna för de andra två nämnderna gick ut på att ledningsgruppen 

diskuterade öppet de risker som deras verksamhet stod inför på ett ledningsmöte. I 

ledningsgruppen är avdelningscheferna och kvalitetssamordnaren med men det finns även 

ytterligare personer som ekonomichefer, personalchefer och tjänstemännens chef/direktör. De 

hade diskussioner om de händelser som kunde påverka verksamheten utifrån tidigare 

erfarenheter, problem som de har märkt att de har haft för att nå målen och förändringar i 

omvärlden som kunde påverka verksamheten. Arbetet med att identifiera riskerna genom att 

diskutera med medarbetarna som är med i ledningsgruppen ansågs vara tillräcklig eftersom 

varje person har stor kunskap inom det område som de har ansvar för och är medvetna om de 

flesta problem som verksamheten står inför. En av respondenterna uttrycker sig på följande 

sätt: 

“man har ju en känsla för sin egen verksamhet, var finns de största riskerna, vad ser man för 

trender och vad är på väg att hända inom verksamhetsområdet”.  

 

En annan av respondenterna menar att: “vi lever ju i det här ständigt… så jag tror att vi har 

en ganska bra insyn i hur vi jobbar med vårt uppdrag”.  

 

Det var även en respondent som ansåg att de hade nödvändig kunskap för att kunna identifiera 

riskerna i verksamheten men att det även hade varit intressant att ta in en professionell som 

kunde föra diskussionerna vidare och komma med ny input om riskerna för nämnderna.  

 

Riskerna som arbetats fram sammanställdes sedan i internkontrollplanen genom att koppla 

ihop dem med målen. Alla risker som identifierats i processen inkluderades inte i 

internkontrollplanen utan det var i huvudsak de omfattande riskerna som ansågs ha störst 

påverkan på nämndens verksamhet som var med. De risker som ansågs ha störst påverkan på 

nämnden var de risker som påverkade flera av de mål som nämnden hade fått i uppdrag av 

kommunfullmäktige att nå. Anledningen till att endast ett par risker inkluderades i 

dokumentet var att det skulle ses som ett hjälpmedel och om det skulle bli för mycket 

information fanns det en risk att dokumentet inte användes. Det kunde även bli svårt för 

nämnderna att veta vilka risker som skulle prioriteras eftersom det fanns många som de 

förväntades arbeta med och en begränsad arbetstid att genomföra det på. Det beskrevs att det 

skulle kunna stressa personalen mer än att faktiskt vara ett hjälpmedel.  

 

Det har även framgått av respondenterna att varje nämnd står inför unika risker som har med 

just deras verksamhet att göra. De nämnder som är obligatoriska för kommunen att arbeta 
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med står oftast för mer väsentliga risker som kan påverka medborgarnas hälsa eller 

utbildningsmöjlighet. Något som nämndes var exempelvis om ett äldreboende skulle brinna 

ned och vad som då skulle hända med verksamheten och de boende. Det samma gällde om en 

skola skulle brinna ner eftersom kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda utbildning så 

behöver dessa risker snabbt hanteras. För att göra en bedömning om de risker som varje 

nämnd skulle fokusera på att hantera genomfördes en riskbedömning och värdering. 

7.2.4. Riskbedömning 

I det interna styrdokumentet handledning för riskanalys finns riktlinjer om hur riskerna ska 

bedömas och värderas. Det ska ske utifrån “sannolikheten för att en händelse inträffar samt 

konsekvenserna på nämndens verksamhet av inträffandet”. Riskbedömningen är en del av 

internkontrollplanen och där presenteras värdet på sannolikheten och konsekvensen som en 

risk har på nämndens verksamhet. Det görs en riskbedömning inom varje nämnd utifrån de 

mål som nämnden har fått. I tabell 15 presenteras hur medarbetarna som arbetar med 

riskbedömningen ska se på sannolikhet och konsekvens i förhållande till de mål som 

nämnderna ska sträva mot. De förväntas använda sig av en femgradig sifferskala, 1-5, för att 

värdera nämndens risker. Siffran ett anses vara en låg sannolikhet och liten konsekvens och 

siffran fem innebär en hög sannolikhet och stor konsekvens. Sannolikheten för att en risk kan 

inträffa kan vara allt ifrån att den inte inträffar alls till att det är nästan säkert att den inträffar. 

Konsekvensen handlar om vilken påverkan risker får på nämndens verksamhet vilket kan vara 

ingen alls till att det kan bli extraordinära konsekvenser. 

 

Riskvärdering med hjälp av 

sannolikhet och konsekvens 

Sannolikhet Konsekvens 

1 Inte alls (förväntas bara uppstå under 

exceptionella omständigheter) 

Inga (organisationens vanliga 

rutiner är tillräckliga för att 

klara av konsekvenserna av 

dessa risker) 

2 Föga troligt (skulle kunna uppstå vid 

sällsynta omständigheter) 

Mindre, men kontrollerbara 

(kan hota någon mindre 

aktivitet inom 

processen/verksamheten) 

3 Möjligt (kan uppstå någon gång) Allvarliga (kräver vissa 

justeringar i 

processen/verksamheten) 

4 Troligt (kommer troligen att uppstå 

under de flesta omständigheter) 

Mycket allvarliga (hotar vissa 

mål och resultat inom 

projektet/verksamheten) 

5 Nästan säkert (förväntas uppstå under 

de flesta omständigheter) 

Extraordinära 

(processen/verksamheten kan 

stoppas om risken inträffar) 

Tabell 15 Sammanfattning av skalor för sannolikhet och konsekvens. Källa: Umeå Kommun 2011 

För att sedan kunna jämföra riskerna med varandra sker en uträkning av det totala riskvärdet 

för risken genom att multiplicera siffran för sannolikheten med siffran för konsekvensen, se 

ett exempel från handledningen för riskanalysen i tabell 16. Det högsta riskvärdet för en 

händelse är 25 (5x5) och det lägsta är 1 (1x1). Riskvärdet påverkar sedan hur arbetet med 

riskerna ska fortsätta. En risk som har fått ett högt riskvärde innebär att den bör hanteras för 

att det skulle få en stor påverkan på verksamheten i nämnden om den inträffade. 

 

 

Händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärde (SxK) 
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Nyckelpersoner slutar 2 4 8 

Nödvändiga beslut fattas inte 4 1 4 

Fullständig information saknas 3 2 6 

Tabell 16 Exempel på riskvärdering. Källa Umeå kommun, 2011. 

Arbetet med att bedöma riskerna inom de tre nämnderna gick till på liknande sätt. I en nämnd 

arbetade avdelningscheferna, ekonomichefen och kvalitetssamordnaren tillsammans utifrån de 

identifiera riskerna för nämnden och genomförde riskbedömningen tillsammans genom att 

sätta ett värde på riskerna. Det var även en ytterligare person med lång erfarenhet av 

verksamheten som fick göra sin bedömning utifrån dessa risker utan att vara delaktig eller se 

hur de andra hade värderat riskerna. Medan det i andra nämnder var ledningsgruppen som 

utförde riskbedömningen och beslutade om vad som var rimliga värderingar av riskerna. De 

som var med under mötet fick utifrån de identifierade riskerna först själva sätta ett värde med 

hjälp av kriterierna för sannolikhet och konsekvens. När det var gjort för varje risk 

diskuterades de olika värderingarna och de försökte hitta en nivå som samtliga var överens 

om. Den slutgiltiga riskbedömningen genomfördes sedan av den som var ansvarig för 

internkontrollarbetet och ekonomichefen för nämnden.  

 

Hur sannolikheten och konsekvensen för en händelse värderas beskrevs på följande sätt av en 

av respondenterna utifrån en risk som de hade identifierat i deras verksamhet. Risken är en 

ekonomisk risk i form av felaktig bokföring av representationskostnader. Den risken 

värderades ha ett sannolikhetsvärde som är en 3:a att den inträffar eftersom de driver en 

verksamhet som sällan har representationskostnader. Konsekvensen för den här risken 

bedömdes även den vara en 3:a vilket är relativt lågt eftersom kostnaderna för 

representationen normalt sätt är relativt låg. Den här bedömningen baserade de på deras 

resultatrapport och tidigare erfarenheter från den här verksamheten. Vidare beskriver 

respondenten att: “ hade vi haft en annan typ av verksamhet där det är väldigt mycket 

representation då hade det varit ett annat fokus på det i riskbedömningen”. Det hade kunnat 

innebära ett högre riskvärde eftersom verksamheten då hade påverkats mer av en felaktig 

hantering av representationskostnader.  

 

En konsekvens som bedöms som extraordinär beskrivs av en annan respondent som: “att ett 

äldreboende skulle bli så skandaliserat med stölder och misskötsel av de gamla så att det är 

absolut ingen som vill vara på äldreboendet längre”. Det ansågs vara riktigt allvarligt och det 

skulle kunna skapa stora tidningsrubriker vilket skulle skada förtroendet för verksamheten. En 

annan risk som, vi har hämtat från en internkontrollplan, har bedömts ha den högsta 

sannolikheten att inträffa och högsta konsekvensen var att det inte ska finnas behörig personal 

tillgänglig för verksamheten att anställa där den behöriga personalen är en förutsättning för att 

kunna driva verksamheten. Från ytterligare en internkontrollplan fanns det en risk med högsta 

värdet på både sannolikhet och konsekvens att det skulle bli: “minskade ekonomiska resurser 

till lokaler och anläggningar, samtidigt som de tekniska kraven ökar”.  

 

Det finns även mål som nämnderna med stor sannolikhet aldrig kommer att nå upp till enligt 

en av respondenterna och det innebär att risken bör värderas med det högsta 

sannolikhetsvärdet, en 5:a. Exempel på ett sådant mål är att samtliga elever ska ha en 

gymnasieexamen när de går ut gymnasiet. Det är ett mål som politikerna behöver sträva efter 

att uppnå, men det kommer mest troligt aldrig att nås. En av respondenterna menar att det är 

näst intill osannolikt att det målet kommer att uppfyllas men att i det här fallet ser de istället 

på om de lyckas förbättra andelen elever som tar en gymnasieexamen.   
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I kommunal verksamhet finns det även delar av verksamheten som påverkas av lagar som de 

måste följa. De risker som kan leda till att nämnderna inte följer lagarna får därför ett högt 

värde utifrån den konsekvens det kan få för verksamheten. Dessa risker är även de som 

prioriteras för att hitta sätt att hantera dem. Risker som påverkar flera av målen bör även de ha 

ett högre riskvärde och det gäller även om det är kortsiktiga risker som de behöver hantera nu. 

Ett exempel på en kortsiktig risk som det är viktigt att hantera menar respondenterna är den 

om pensionsavgångarna och den kunskap som kan gå förlorad i samband med att detta sker 

om den inte dokumenteras. Det här är faktorer som tjänstemännen har i åtanke vid 

riskbedömningen. 

 

Riskbedömningen i de olika nämnderna sker i samband med att de identifierar riskerna för 

verksamheten. Värderingen av riskerna upplevs som lite krånglig och det handlar enligt 

respondenterna ofta om subjektiva bedömningar som påverkas av vilka som är med i 

diskussionerna kring hur riskerna ska värderas. En av respondenterna uttrycker det som: “det 

är inte världens enklaste att göra värderingen eftersom en fråga som är viktig för dig är 

kanske inte en viktig fråga för mig och det kan påverka riskbedömningen och riskvärdet”. 

Vidare menar respondenten att det handlar om att se på värderingen av riskerna utifrån hela 

nämndens perspektiv och inte utifrån den del som du själv arbetar med. En respondent 

beskriver även riskbedömningarna som att: “det är väldigt ovetenskapligt och det blir ganska 

mycket känslomässiga och erfarenhetsmässiga bedömningar av riskerna”. Med känslomässig 

bedömning menar respondenten att det som ligger en person varmt om hjärtat kan värderas 

högre för att det är viktigt för just den personen och det kan bli motsatt effekt om det är ett 

område som personen inte bryr sig lika mycket om.  

 

En annan respondent menar även att det kan skilja en del mellan personer kring hur de 

värderar en risk och att: “det kan nog påverka var man befinner sig i organisationen och hur 

man ser på det här med konsekvenser för verksamheten”. Vidare beskriver respondenten 

att högsta chefen/direktören på tjänstemannanivå kanske ser allvarligare på konsekvenser som 

har en stor påverkan på hela verksamheten, medan en person som exempelvis är 

avdelningschef värderar riskerna för sin egen verksamhet högre. Det spelar därför in ur vilket 

perspektiv personerna ser på riskerna.  

 

Ytterligare en faktor, som en respondent beskriver, är att värderingar kan skilja i 

organisationen kring hur allvarlig en risk är. Det kan påverkas av vilken information som 

varje nämnd eller avdelning har tillgång till när de ska göra värderingen. Samma risk för två 

olika verksamheter kan värderas högre i en verksamhet till skillnad mot en annan för att de 

har olika information om hur risken kan påverka verksamheten. Det kan även bero på om 

nämnden eller avdelningen anser att det är en risk de kan påverka eller ej. I det resonemanget 

kan det skilja lite kring hur de väljer att hantera risken.  

 

Det har även lyfts åsikter om att riskbedömningen kan ifrågasättas för att den lätt blir 

subjektiv, där det främst handlar om att det kan bero på dagsformen hos de som är med i 

diskussionen och att det även kan bero på vilka som är med på just det mötet. Det efterfrågas 

mer objektiva värderingar av riskerna och att arbetet sker mer systematiserat. En av 

respondenterna menar att: 

 

“riskvärdet styr ganska mycket... en risk som har fått 20 poäng kommer att prioriteras 

framför en risk som har fått ett värde på 12 poäng. Om det sedan skulle visa sig att någon har 

gjort en felbedömning så att det egentligen borde varit 12 poäng på den som var 20 poäng 

och 20 poäng på den som var 12 poäng då har man kanske värderat riskerna fel”.  
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En annan av respondenterna har även funderat kring att kanske byta ut sannolikhetskriteriet i 

riskbedömningen till ett kriterium som beskriver hur betydelsefullt det är att hantera risken 

utifrån den verksamhet som bedrivs inom kommunen. I det här fallet kan risker som påverkar 

de obligatoriska områden som kommunen arbetar med värderas högre än de som är frivilliga. 

Betydelsefullheten kan beskriva hur viktigt det är att en sak blir gjord inom verksamheten.  

 

När det är dags att uppdatera internkontrollplanens riskbedömningar inför ett nytt år sker det 

en diskussion om sannolikheten och konsekvensen för de identifierade riskerna. Det kan ha 

skett saker som gjort att värderingen behöver förändras eller att det har identifierats nya 

risker. Det kan även vara så att en kontrollaktivitet kanske har gjort att verksamheten har 

minskat risken för att målen inte ska nås och kan därför värderas lägre. Det kan även ha skett 

det motsatta att ett riskvärde har behövt bli högre och prioriteras inför det nya året eftersom 

undersökningar visat att det fortfarande var ett problem med att nå målet. Det här är något 

som varje nämnd arbetar med och upplever att det kan vara problematiskt att hitta vilken nivå 

i sifferskalan som risken ska värderas till om det redan finns kontrollaktiviteter som hanterar 

detta.  

 

Det som enligt en av respondenterna kan vara svårt i kommunal verksamhet är att jämföra 

riskbedömningen mot andra nämnders riskbedömningar eftersom varje nämnd utgår från vad 

som är en hög risk inom den egna verksamheten. De nämnder som arbetar med de 

obligatoriska verksamheterna som kommunen måste erbjuda sina medborgare kan värdera 

sina risker till samma riskvärde som en nämnd som arbetar med en frivillig verksamhet som 

kommunen kan välja att inte fortsätta med. Respondenten menar att den obligatoriska 

verksamhetens risker bör värderas högre än inom den frivilliga. Ett exempel är äldreomsorgen 

som arbetar med människor och där riskerna kan påverka individernas hälsa ordentligt vilket 

kan skilja sig från nämnder som arbetar med risker och kvalitet kring byggnader och 

idrottsanläggningar. Respondenten menar att det finns risker i alla nämnders verksamheter 

men att det är allvarligare risker om de påverkar individers liv och hälsa till skillnad mot 

verksamhetsrisker som att gräsplanerna på en idrottsanläggning inte är klippt. Det här är något 

som skiljer sig mellan nämnderna och kan göra det problematiskt i värderingen av risker inom 

verksamheten. Vid en jämförelse av nämndernas riskvärden kan jämförelsen inte endast ske 

utifrån riskvärdena utan att andra parametrar ska tas med. Risken för att gräset inte är klippt 

kan värderas högt av en nämnd och samma riskvärde kan exempelvis risken för äldres hälsa 

få. Dock blir en jämförelse av dessa felaktig om bedömningen endast sker utifrån riskvärdet. 

Som respondenten beskrev det, det är skillnad på risker och risker inom kommunens 

verksamhet.  

7.2.5. Prioritering av risker 

Enligt kommunens styrdokument “handledning för riskanalys inom intern styrning och 

kontroll” ingår det att värdera och besluta om hur riskerna ska hanteras. Detta innebär, enligt 

dokumentet, att beslut ska tas om risken ska accepteras, begränsas, delas eller elimineras. 

Nämnderna ska även besluta om vilken riskacceptans som finns och denna acceptans kan vara 

skilja sig mellan nämndens olika verksamhetsområden. När en prioritering av de olika 

riskerna sker ska tjänstemännen “ ställa de olika handlingsalternativen mot kostnaden att 

genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att risken ska sänkas till en bedömd acceptabel 

nivå”. En nämnd kan exempelvis bedöma att risker med lågt riskvärde ska accepteras medan 

risker med ett högre värde ska utvärderas individuellt för att komma fram till hur risken ska 

hanteras. 
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Till att börja med sker det en prioritering av risker när internkontrollplanen sammanställs. 

Enligt respondenterna görs en avvägning av vilka risker som är relevanta att ha med i 

internkontrollplanen. De risker som finns med är de risker som anses vara väsentliga och kan 

ha en betydande påverkan på verksamheten och målen. En respondent beskriver att denne vid 

diskussionen hur de ska prioritera riskerna baseras på om risken påverkar en eller flera mål 

eller aktiviteter och att om de påverkar flera mål så ska den prioriteras högre.  

 

En annan av respondenterna menar att det handlar om att “det finns så otroligt mycket risker 

för den här verksamheten. Det gäller ju också att tillsammans vikta vad är det vi måste 

prioritera bland riskerna”. Vidare förklarar respondenten att internkontrollplanen inte kan 

vara heltäckande för alla risker som verksamheten står inför utan den bör ta upp de 

väsentligaste riskerna. Ytterligare en respondent menar att om risken skulle inträffa och det 

skulle handla om lite pengar för att hantera det och framför allt att verksamhetens förtroende 

inte skulle påverkas kan det vara en risk som de kan lämna utan åtgärder.  

 

Vid prioriteringarna av riskerna kan tjänstemännen även basera deras bedömning på om det 

kommer leda till stora rubriker i media, dessa risker bör prioriteras högt enligt en av 

respondenterna för annars kommer nämndens politiker och är väldigt upprörda över vad som 

står på löpsedlarna. De bygger även sina prioriteringar på de riskvärde som har räknats fram 

genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen. Enligt respondenterna fokuserar de 

sedan på de risker som har fått ett högt riskvärde och de andra som har något lägre riskvärde 

prioriteras om det finns tid.  

 

Det har även beskrivits av en av respondenterna att prioriteringen av riskerna bör ske där det 

krävs mest resurser för att åtgärda problemet om en risk skulle inträffa.  Denne menar att: ”i 

valet av resurser så måste vi välja dem där vi har störst effekt, det vill säga största 

konsekvens och störst sannolikhet att det inträffar där borde vi sätta de mesta resurserna” 

vilket handlar om att de behöver se till att risken inte inträffar eftersom det kan få stora 

konsekvenser på verksamheten. Vidare menar respondenten att vissa risker kan hanteras med 

lite pengar men att det är tid som behövs och att även det är risker som de arbetar med.  
 

I en av nämnderna prioriterar de riskerna efter hur högt riskvärde de har fått och sedan gör en 

avstämning mot vad de har tänkt göra inom sin verksamhet och vilka mål de har fått från 

politikerna som de förväntas nå. Om det behövs, menar en av respondenterna, att de förändrar 

sin prioriteringsordning efter vad de förväntas göra och inte enbart utifrån hur högt riskvärde 

risken har fått. Prioriteringen av riskerna kan enligt två av respondenterna även påverkas av 

om de ser att verksamheten har svårt att leva upp till målen som de har fått från nämnden och 

att de behöver prioritera risken högre för att se till att de uppnår målen. Det kan exempelvis 

handla om att ge mer ekonomiska resurser för att kunna förbättra arbetet med att nå målen.  

 

Risker hanteras även om de inte finns med i internkontrollplanen men det är de här 

övergripande riskerna där det krävs en gemensam insats som prioriteras tillsammans inom 

nämnden. Det finns en mängd andra risker som det arbetas med längre ned i verksamheterna 

och de prioriteras inom deras verksamhetsområde. 

7.2.6. Kontrollaktiviteter 

Kontrollåtgärder är en del som beskrivs i kommunens styrdokument för “handledning för 

riskanalys inom intern styrning och kontroll”. Enligt detta styrdokument ska nämnden, utifrån 

riskanalysen, välja hur riskerna hanteras. För de risker som accepteras skapas inga 

kontrollåtgärder medan för de andra riskerna bestäms en åtgärd för att dela, begränsa eller 
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eliminera riskerna. Dessa åtgärder ska vara av konkret karaktär och de ska bedömas utifrån ett 

kostnads- och nyttosynsätt. Vilket gör att åtgärder med en hög kostnad och lågt förväntat 

utfall ska undvikas. 

 

En av våra respondenter beskriver att processen med aktiviteterna med att de börjar med att 

bryta ner de politiska mål och utifrån dessa bestämmer de tjänstemannamål. Efter det tog 

avdelningscheferna tillsammans med interkontrollansvarige fram förslag på aktiviteter som 

sedan verksamhetschefen beslutar om och genomför ute i verksamheten. Allt eftersom bryts 

dessa mål ner på avdelnings- och enhetsmål och skapas även aktiviteter ute i verksamheten 

som syftar att se till att målen uppfylls. Detta menar respondenten fungerar ”hyfsat” då det på 

grund av den stora verksamheten tar tid att kommunicera ut aktiviteterna och att de politiska 

målen kan komma att ändras innan aktiviteterna fungera fullt ut i verksamheten. Det beskriver 

respondenten som att innan medarbetarna har lärt sig aktiviteten kommer det nya direktiv och 

nya aktiviteter vilket denne ser som ett ganska vanligt och utbrett fenomen. De aktiviteter som 

skapas dokumenteras i respektive nämnds internkontrollplan där det tydligt går att se vilken 

aktivitet som hör ihop med varje enskilt mål och risk. 

 

Efter att kontrollaktiviteter skapat läggs de in i kommunens rapporteringssystem beslutstödet 

där aktiviteten beskrivs och en kontroll finns att aktiviteterna utförs. Det sker genom att den 

ansvarige för respektive aktivitet ska rapportera in hur arbetet med aktiviteten går och det går 

även i beslutstödet att se om varje aktivitet har blivit inrapporterad eller inte. 

Kontrollaktiviteterna är även en del av internkontrollplanen där de går att se vilken risk 

aktiviteten syftar till att åtgärda.  

 

Inom den ekonomiska sidan av kommunens verksamhet används kontrollåtgärden 

tvåhandsprincipen. En av våra respondenter beskriver att det innebär att samma person inte 

kan genomföra en hel transaktion själv utan någon annan måste vara med att godkänna 

exempelvis en utbetalning. Tvåhandsprincipen menar respondenten är viktig, för att ha koll på 

att förskingringar inte sker eller att pengar betalas ut till fel personer utan att detta kontrolleras 

och upptäcks genom kontrollåtgärder. Vidare menar respondenten att förskingring kan vara en 

sådan sak som kan skada kommunen förtroende hos dess medborgare. Andra exempel på 

kontrollaktiviteter tagna ur internkontrollplaner är att ha ett gott samarbete med fastighet och 

andra planerande funktioner inom kommunens planeringsorgan eller att det regelbundet ska 

ske en uppdatering av prognoser gällande befolkningsförändringar som kan påverka att målen 

för verksamheten inte nås. 

 

En annan av våra respondenter anser att aktiviteterna ibland kan vara för komplexa. Med det 

menar respondenten att aktiviteterna kan vara mer eller mindre tydliga i sina formuleringar. I 

de fall då aktiviteterna är brett formulerade kan det, enligt vår respondent, leda till att den 

ansvarige chefen känner att de inte har gjort allt för att uppnå målen. Samtidigt som vår 

respondent kan anse att verksamheten har gjort mycket för att nå målen. Detta kan bero på 

vilken nivå målen har sätts och att det finns olika nivåer mellan olika verksamheter. 

Respondenten menar även att det kan bero på chefen själv och bero på hur denne väljer att 

tolka målen och vilka krav som chefen har på sig själv och sin verksamhet. 

7.2.7. Information och kommunikation 

Hur riskhantering kommuniceras inom Umeå kommun sker på olika sätt. Till att börja med 

finns det, vilket vi beskrivit tidigare, ett regelverk “Riktlinjer för intern styrning och kontroll 

inom Umeå kommun” som kommunfullmäktige har arbetat fram som visar på vad samtliga 

verksamhetsområden ska arbeta med där riskhantering är en av delarna som berörs. Det har 

även arbetats fram ett internt dokument som förklarar hur riskhanteringen ska gå till genom 
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“Handledning för riskanalys inom intern styrning och kontroll” vilket skedde i samband med 

förändringen som Umeå kommun gjorde för ungefär två år sedan. En av respondenterna har 

beskrivit det som att “kommunen ändrade lite koncept för två år sedan när vi började 

fokusera ännu mer på riskdelen” vilket gjorde att personalen blev mer medveten om att 

riskhantering var viktigt. Förändringen innebar att de gick från att ha gjort egna värderingar 

kring sin egen arbetsprestation i förhållande till målen för verksamheten till att arbeta utifrån 

mål och vilka risker som påverkar dem. Det gjorde dem bland annat genom att använda sig av 

internkontrollplanerna för hela verksamheten och inte enbart för de ekonomiska målen och 

riskerna som kunde påverka nämnden som de tidigare hade gjort.  

 

Genom det nya användningsområdet för internkontrollplanen, att utgå från målen och 

identifiera riskerna efter det, menar en av respondenterna att det blev tydligare för 

medarbetarna att se vilka risker som påverkar nämnden och hur de skulle arbeta med att 

hantera riskerna. De personer som skulle vara med i arbetet med att ta fram 

internkontrollplanen fick även möjlighet att gå en utbildning där en person inom Umeå 

kommun som arbetade med att göra riskanalyser berättade hur de skulle göra och tänka i det 

arbetet.  

 

För att medarbetarna ska veta vad de ska göra och informera sina chefer om de risker som de 

har sett i verksamheten arbetar nämnderna med två olika hjälpmedel i form av datasystem; 

ledningssystemet och beslutstödet. I ledningssystemet finns styrande dokument som rutiner 

och mallar av olika slag.  Ett exempel på information kring rutiner som anställda i kommunen 

kan ta del av i samband med riskhanteringen är “Handledning för riskanalys inom intern 

styrning och kontroll”. I det dokumentet finns det presenterat information om hur arbetet ska 

gå till vid riskanalysen, vilket vi även har nämnt ovan. Det andra systemet som de använder 

sig av är beslutstödet och det används för rapportering inom kommunen, där det går att skriva 

in vilka aktiviteter som har genomförts för att nå målen. Det kan handla om aktiviteter som 

ska motverka att riskerna sker. I beslutstödet sker kommunikation som berör exempelvis hur 

arbetet går med att genomföra de kontrollaktiviteter som ska genomföras och om de följer 

budgeten för verksamheten.  

 

I beslutstödet lägger varje nämnd in mål som finns för verksamheten, aktiviteter och det 

ekonomiska resultatet. På detta sätt dokumenteras de åtgärder som utförs vilket är i enlighet 

med de riktlinjer som kommunen har gällande riskanalys inom intern styrning och kontroll. I 

detta system kan varje chef skriva hur det går i sin verksamhet och skriver då en rapport som 

skickas till närmsta chef. På detta sätt samlas information in från de olika verksamheterna som 

den högst ansvarige chefen kan använda som underlag vid analyser och vid rapportering till 

politikerna i nämnden. En respondent förklarar att i deras verksamhet har internkontrollplanen 

lagts in i beslutstödet vilket denne menar ger en större tyngd i verksamheten. Respondenten 

förklarar att internkontrollplanen tidigare har fungerat som ett dokument som varje nämnd 

förväntas göra, men att den lätt glömts bort för att ingen tidigare har ifrågasatt om aktiviteter 

som presenterades där har blivit genomförda. Nu sker rapporteringen kring hur de har arbetat 

med aktiviteterna för att hantera riskerna löpande och information samlas in från personer 

längre ner i verksamheten som arbetat med aktiviteten. Tanken är även att aktiviteterna ska 

brytas ned till personalen längst ned i verksamheten och att det sedan ska ske en 

återrapportering upp i verksamheten kring hur de har arbetat. Arbetet med att lägga in 

internkontrollplanens aktiviteter skiljer sig däremot mellan nämnderna. Samtliga nämnder 

använder beslutsstödet på ledningsnivå, men aktiviteterna har inte brutits ned längre ner i 

organisationen ännu. En av respondenterna menar dock att målet är att alla inom dennes 

verksamhet ska använda sig av systemet och att ett arbete pågår för att utbilda medarbetare i 
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hur systemet fungerar. Systemet gör det möjligt att rapportera information uppåt men 

rapporteringen neråt sker genom att de olika aktiviteterna läggs in för att visa vem som är 

ansvarig för respektive aktivitet. 

 

I samband med årsbokslutet sker det en total redovisning av vad tjänstemännen har gjort 

under året till politikerna i nämnderna genom att nämnden i förväg får rapporten men det är 

även någon av tjänstmännen som muntligen förklarar vissa delar för dem. Efter rapportering 

har politikerna möjlighet att ställa frågor och komma med åsikter. De kan exempelvis anse att 

ett visst mål är extra viktigt och då poängtera att det är något som tjänstemännen måste arbeta 

mer med under kommande år. Med det menas att mer underlag måste arbetas fram för att 

politikerna ska kunna ta bra beslut i frågan. En av våra respondenter menar att nämnderna ofta 

kommer med relevant förslag men att det är viktigt för dem som tjänstemän att förklara att 

arbetet sker på tjänstemannanivå och att det då är viktigt med ett helhetstänk. Vidare menar 

denne att det skiljer sig i hur involverad nämnden är i tjänstemännens verksamhet och hur 

mycket de lägger sig i hur olika arbetsuppgifter ska utföras. I en av respondenterna 

verksamhet fanns det möjlighet för cheferna ute i verksamheten att träffa politikerna i 

nämnden för att diskutera de mål som nämnden satt upp. På detta sätt får cheferna en chans 

till att få målen förklarade och få en större förståelse för hur målen är formulerade samtidigt 

som politikerna får en större förståelse för hur verksamheten fungerar. 

 

Kommunikationen mellan tjänstemännen och politikerna har av några respondenter uppfattats 

som problematisk. De menar att politikerna inte har lika stor kunskap om verksamheten och 

vilka risker som behöver hanteras för att den ska kunna drivas på ett bra sätt. De menar att 

kunskapen om riskhantering är begränsad hos politikerna vilket gör att det kan vara svårt att ta 

till sig informationen i internkontrollplanen som beskriver hur riskhanteringsarbetet går till.  

 

Flertalet respondenter beskrev att det fanns något förbättringsområde vad det gällde 

riskhanteringsarbetet och att det kan behövas mer information om hur arbetet ska gå till. En 

av respondenterna anser att det i organisationen finns varierande kunskap och förståelse om 

varför arbetet med internkontroll och riskhantering är viktigt. Denne menar att kunskapen och 

förståelsen kan förbättras genom att medarbetarna får mer utbildning i riskhantering och att 

uppmärksamma det mer i diskussioner på möten och vid rapportering till politikerna i 

nämnderna för att visa på vikten av arbetet. Målen har i en av nämnderna uppfattats som 

otydliga vilket försvårar arbetet med att identifiera relevanta risker för verksamheten och kan 

enligt en av respondenterna tyda på ett behov av att kommunfullmäktige behöver bli tydligare 

i sina formuleringar av målen eller hur de förmedlas till nämnderna.  

 

Arbetet med riskbedömningen upplevs som otydlig från ett flertal respondenter där de 

uttrycker att värderingarna av riskerna påverkas till stor del av subjektiva bedömningar och 

kan påverkas av de personer som är närvarande på mötet. Det efterfrågas mer tydliga riktlinjer 

för hur riskbedömningen ska gå till. Om vikten av riskhantering genomsyrar hela 

organisationen menar denne att medarbetarna får en förståelse och ser deras arbete som 

meningsfullt. Vidare menar respondenten att även om det är något som kommunen arbetar 

med så finns det fortfarande ojämnheter i verksamheten och det går att höja allas medvetenhet 

och motivation till att arbeta med riskhantering. 

 

Information sprids mellan de olika nivåerna i form av möten i ledningsgrupper med olika 

medlemmar för att informationen ska kommuniceras ner i verksamheten. En av våra 

respondenter beskriver hur denne har regelbundna möten med sina enhetschefer och att denna 

under dessa möten informerar om vad de har diskuterat i ledningsgruppen. Respondenten 
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menar att verksamheten som denne arbetar i inte är så stor vilket gör att 

kommunikationsvägarna inte blir så långa. Vidare menar denne att en kommun kan lida av att 

organisationen är stor och precis som i andra stora organisationer leder det till att det blir 

långa kommunikationsvägar. Ett exempel på detta kunde vara att när de politiska målen 

kommuniceras ut i verksamheten och görs om till aktiviteter så hinner målen ändras innan 

aktiviteterna fungerar fullt ut i verksamheten. 

 

Respondenten menar även att kommunikationen som denne får från sina enhetschefer ibland 

kan vara bristfällig då de inte vill rapportera att exempelvis någon har skadat sig ute i 

verksamheten. Det kan bero på att medarbetaren själv inte vill rapportera in det då den 

exempelvis anser sig ha varit klantig vilket har lett till skadan. Respondenten menar dock att 

denna kommunikation är viktigt då risken för skada återstår och genom att berätta om det kan 

medarbetaren hjälpa sig själv och andra i framtiden. Denne anser att lösningen på detta kan 

vara att skapa en god stämning på arbetsplatsen där medarbetaren känner sig trygg i att 

uppmärksamma risker i arbetet. 

 

En annan av våra respondenter menar att kommunikationen mellan de olika nämnderna kan 

vara problematisk eftersom beslut kan tas i olika nämnder som kan motverka varandra utan att 

de är medvetna om det. Exempelvis när en nämnd skapar möjligheter för medborgarna att se 

evenemang eller motionsmöjligheter kan ett beslut från en annan nämnd göra att 

transportmöjligheter är begränsade vilket gör att medborgarna har svårt att ta sig till 

evenemangen. Detta beror enligt vår respondent på att nämnderna inte har helhetsperspektivet 

eftersom de ser till att fatta beslut som är bra för sin egen nämnd men att dessa beslut kan gå 

emot beslut tagna av andra nämnder. Vidare menar denne att samarbetet inom politiken är 

otroligt viktigt för att tydliggöra att de olika besluten kan få konsekvenser för andra nämnder. 

I en annan verksamhet beskriver en av våra respondenter att samarbetet med andra nämnder 

fungerar bra. Denne beskriver att de har en medarbetare som är ansvarig för exempelvis 

lokalfrågor. Medarbetaren har då en nära kontakt och en ständig dialog med den ansvarige 

nämnden där de kan uttrycka vilka behov de har på olika lokaler. Den ansvariga nämnden tar 

olika beslut utifrån uttryckta behov men även utifrån deras kunskap och vad de anser gynnar 

kommunnyttan. Vidare anser respondenten att det ofta är så att nämnderna ser till sitt eget 

område men att denne anser att omorganisationen till en gemensam tjänstemannaorganisation 

som startade 2013 gör att det ska minska men att det tar tid att göra dessa förändringar i 

verkligheten i så här stora organisationer.  

 

En respondent beskriver även att kommunikationen mellan olika avdelningar i verksamheten 

ibland brister och vilket exempelvis kan vara att en del av verksamhetens lokaler stängs ner 

för underhåll. Det måste kommuniceras ut till alla berörda parter samt även när lokalerna kan 

användas igen. Genomförs inte denna kommunikation fullt ut kan det få konsekvenser för 

användarna, speciellt i de sammanhang då användarna är många. Respondenten menar att det 

har att göra med att medarbetarna ”har för lite fantasi” eller inte ”visualiserar” hur deras 

arbete påverkar andra och att genom om att få en bild av hur de andra påverkas kan 

kommunikationen bli bättre. 

7.2.8. Uppföljning 

I kommunens styrdokument “handledning för riskanalys inom intern styrning och kontroll” 

står det att uppföljning ska göras för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med de 

riktlinjer och verksamhetskrav som finns. Uppföljning och utvärdering ska enligt dessa 

riktlinjer ske löpande genom att se över hur arbetet med riskanalysen går till och se om de 

rutiner som finns används. Det kan även ske genom utvärdering av en specifik del i taget 

exempelvis om ett mål kommer att uppnås genom att använda sig av internutredningar och 
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verksamhetsuppföljningar. Det bör även ske en utvärdering om de kontrollåtgärder som 

används är tillräckliga för att hantera riskerna.  

 

Arbetet med uppföljning och utvärdering av riskhanteringsarbetet sker inom respektive 

nämnd. Uppföljning av verksamheten sker varje tertial utifrån hur de följer målen för 

verksamheterna. Respondenterna beskriver att de rapporterar om hur arbetet har gått med 

ekonomin, inre och yttre kvalité samt produktivitet. När det gäller ekonomin sker en 

uppföljning och rapportering varje månad till politikerna i nämnden för att se om 

verksamheten följer budget och prognosen samt om det finns något som pekar i något oväntat 

håll. Exempelvis kan det vara att en hyra är högre än det som står i avtalet. Då 

uppmärksammas det vid uppföljningen och det går att börja undersöka varför det ser 

annorlunda ut. Den inre kvalitén handlar om att skapa en bra arbetsmiljö för att i sin tur kunna 

erbjuda hög yttre kvalité till medborgarna. Uppföljning av den inre kvalitén sker exempelvis 

när de anställda inom kommunen får besvara en medarbetarenkät och sedan sker diskussioner 

kring resultatet. Yttre kvalité handlar om hur medborgarna ser på de tjänster som de får från 

kommunen. Det kan exempelvis mätas genom att skicka ut enkäter på en skola eller inom 

äldreomsorgen och utifrån resultatet får sedan tjänstemännen fundera på vilka förbättringar 

som går att genomföra för att förbättra kvalitén och möjligheterna att nå målen.   

 

Utvärdering och uppföljning av aktiviteterna sker även med hjälp av resultat- och analysmått. 

Resultatmått innebär att ett målvärde sätts upp för kunna mäta om ett mål är uppfyllt. Detta 

kan undersökas genom att verksamheten får fylla i en enkät och sammanställningen visar om 

resultatmåttet blivit uppfyllt eller inte. En respondent beskriver att de hade ett mål och för att 

undersöka om målet hade uppfyllts eller inte, valde de att skicka ut en enkät som de berörda i 

verksamheten fick besvara. Resultatmåttet för det här målet hade ett målvärde på 5. 

Enkätundersökningen visade ett resultat på 5,3 vilket var högre än målvärdet för resultatmåttet 

och de kunde då se att de nått sitt mål. Vidare menar respondenten att de inte alltid når sina 

mål utan att de istället kan se en förbättring och att de närmar sig målvärdet vilket är positivt. 

Om det däremot är ett resultatmått som inte är uppnått krävs fler insatser för att hantera de 

problem som finns genom att hitta nya aktiviteter som kan göra att risken för att resultatmåttet 

inte kommer att nås nästa gång hanteras. Resultatmåtten är något som ingår i rapporteringen 

till politikerna och nämnderna har till vissa mål även beslutat om vilka resultatmått som ska 

mätas för att undersöka om målen har uppfyllt. Analysmått innebär att bland annat 

jämförelser görs för att exempelvis jämföra årets resultat med resultatet från tidigare år och att 

det då gäller att analysera och förklara varför det ser annorlunda ut mellan år. 

 

Till sin hjälp för att utvärdera aktiviteterna, som skulle se till att riskerna inte inträffar, har 

tjänstmännen beslutstödet. I beslutstödet får tjänstemännen information om hur arbetet med 

att exempelvis följa de ekonomiska målen som är formulerade i budgeten går till. Det sker 

även uppföljning på inre- och yttre kvalité och produktivitet. Den ekonomiansvarige får 

information inrapporterat till sig från respektive avdelningschef och finns det ingen 

information inrapporterad vid slutdatumet för aktiviteten blir den ekonomiansvarige 

informerad om detta genom beslutstödet. Vid tillfällen där information om en aktivitet saknas 

beskriver en av respondenterna “då ringer jag för att ta reda på varför det inte finns någon 

information inrapporterad”. Om det däremot skulle finnas information som visar att 

exempelvis budgeten har överskridits eller något upplevs som konstigt då sker en dialog med 

den ansvarige avdelningschefen för att få en bild av varför de inte har hållit sig inom budgeten 

eller lämnat otydlig information. En av respondenterna menar att “jag tittar på informationen 

som jag har fått in genom beslutstödet på mitt sätt och ser om det är något som ser konstigt ut 

eller något som sticker ut från hur det brukar vara”. Om det inte framgår i informationen från 
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avdelningschefen om exempelvis varför budgeten inte har följts sker en diskussion kring det 

med berörda personer.  

 

Det sker även diskussioner på möten om hur arbetet med riskerna går till och om det är några 

problem som de behöver hantera löpande. Deltagarna på mötena diskuterar fram nya 

lösningar på hur en risk kan hanteras för att se till att målen uppnås. Dessa möten kan bland 

annat ske i samband med inrapporteringen tertialvis till politikerna i nämnderna då de vill ha 

en övergripande bild av hur arbetet går med att nå målen. Om det är någon aktivitet som inte 

har kommenterats i beslutstödet eller inte har hunnits med kan det skapas diskussioner om det 

på dessa möten. En av respondenterna beskriver att uppföljningen av en aktivitet som inte har 

hunnits med eller kommenterats i beslutstödet inte brukar vara speciellt hård: 

 

“Ja, alltså det händer ju ingenting mer än att man pratar om det på ett möte och du får 

förklara dig om varför du inte har kommenterat eller hunnit med att genomföra aktiviteten”  

Det sker även liknande diskussioner vid avrapporteringen till politikerna i nämnden om hur 

arbetet har gått till i verksamheten enligt en av respondenterna. Under dessa möten förklarar 

tjänstemännen för politikerna hur arbetet har gått till med de risker som de har identifierat, hur 

långt de har kommit och om de inte har nått ändra fram med de aktiviteter som de skulle ha 

genomfört. När det gäller de aktiviteter som de inte har genomfört beskriver en av 

respondenterna att de säger något i likhet med: “vi tar med oss det här och så jobbar vi vidare 

med det under nästa år” till politikerna och då blir det inte så mycket diskussioner utan 

politikerna brukar säga ungefär så här “det låter väl bra det”.  

 

Något som är viktigt att ha i åtanke inom kommunal verksamhet är enligt en av 

respondenterna att vissa av målen inte kommer att uppnås under den tid som är avsatt då de 

anses vara återkommande och där pågår en diskussion i ledningsgruppen om hur de ska 

hantera sådana mål. Det kan därför vara svårt att genomföra förbättringar för att nå målen, 

men de strävar efter att förbättra resultatmåtten för varje år.  
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8. Analys 
I följande kapitel kommer vi att analysera och diskutera resultatet som vi sammanställt i det 

föregående kapitlet. Syftet med vår studie var att skapa en förståelse om hur riskhantering går 

till inom en kommun vilket är något som vi kommer att analysera i det här kapitlet. 

Inledningsvis kommer vi därför att analysera hur riskhanteringen går till i Umeå kommun för 

att sedan genomföra en djupare analys kring arbetet med riskbedömning och information och 

kommunikation av risker. Vi kommer avslutningsvis att analysera hur de olika delarna 

påverkar varandra. 

8.1 Analysens innehåll och upplägg 
Vi kommer i det här avsnittet att jämföra det resultat vi har samlat in från intervjuerna och 

genomgången av de interna dokumenten som används i riskhanteringsarbetet med vad som 

ingår i teorier och forskning om arbetet med ERM. Syftet med vår studie var att förklara hur 

riskhanteringsarbetet går till i en kommun och det strävar vi efter att göra i det här kapitlet. 

För att förklara hur riskhanteringsarbetet går till i Umeå kommun kommer vi att använda oss 

av de tabeller som vi använde oss av i teoriavsnittet för att sammanställa hur de arbetar med 

riskhantering i förhållande till vad som sägs i ERM-ramverket. Vi kommer även att analysera 

hur Umeå kommun arbetar med riskbedömningen och hur kommunikationen kring riskerna 

går till samt vilka problemområden som kan finnas inom riskhantering, vilket är våra 

delsyften med studien.  

 

Inledningsvis i analysen kommer vi att presentera hur riskhanteringen går till utifrån sex av de 

åtta delarna i ERM-ramverket i avsnitt 8.2 Riskhantering i Umeå kommun; 

internkontrollmiljö, målformulering, identifiering av möjligheter och hot, prioritering av 

risker, kontrollaktiviteter och uppföljning.  Vi kommer sedan att fortsätta med de resterande 

två delarna som vi har valt att fokusera lite extra på i vår studie; riskbedömning och 

information och kommunikation. Anledningen till varför vi har valt att ha med samtliga delar 

av riskhanteringsarbetet och inte enbart de två delar som vi studerade utförligare är för att alla 

delar påverkar varandra. Vi menar att det förbättrar förståelsen om läsaren får ta del av hur 

arbetet går till med samtliga delar om än något kortfattat i förhållande till hur det i teorin kan 

gå till. Avslutningsvis kommer vi att genomföra en övergripande analys kring hur 

riskhanteringsarbetet går till i Umeå kommun där vi kommer att beskriva möjliga 

problemområden och hur de olika delarna i processen påverkar varandra.  

8.2 Riskhantering i Umeå kommun 
Inledningsvis kan vi konstatera att riskhantering har fått ett större fokus inom Umeå kommun 

sedan förändring för två år sedan. Det faktum att de arbetat fram riktlinjer för hur arbetet med 

intern styrning och kontroll ska gå till där riskhanteringen finns och att det numera finns en 

handledning för hur det nya sättet att se på risker ska hanteras visar även det på ett större 

fokus på risker. Vi menar att det kan ha påverkats av att det finns högre krav på den 

kommunala verksamheten och att de har anpassat sitt sätt att leda verksamheten till att bli mer 

likt företag. Arbetet sker numera genom att arbeta utifrån verksamhetens samtliga mål som de 

vill uppnå och hantera risker som kan göra att de inte nås istället för det fokus som tidigare 

varit på ekonomiska risker så som förskingringar eller att budgeten inte kommer att hållas. 

Det har även beskrivits att det har blivit ett större fokus generellt i samhället på riskhantering 

efter att det kommit nya direktiv och riktlinjer om intern kontroll och ett behov av att 

effektivisera verksamheten för företag och offentliga verksamheter (Paape & Speklé, 2012, s. 
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533; Ballou et al., 2011, s. 14; Toscha, 2012, s. 9). Det menar vi även har påverkat Umeå 

kommun.  
 

Vi har identifierat att riskhantering förekommer i Umeå kommun och vi menar att de delvis 

arbetar utifrån de delar som har presenterats i ERM-ramverket; internkontrollmiljö, 

målformulering, identifiering av möjligheter och hot, riskbedömning, prioritering av risker, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Nedan sker en analys 

om hur de arbetar med de olika delarna. 

 

Internkontrollmiljö 

Vi anser att Umeå kommun har arbetat fram förutsättningar för att skapa en bra 

internkontrollmiljö men att det finns förbättringsmöjligheter. Internkontrollmiljön är en av de 

grundläggande delarna i ett riskhanteringsarbete (COSO, 2004, s. 3), vilket gör det relevant att 

arbeta med. För att förtydliga hur riskhanteringsarbetet ska gå till har politiker formulerat 

riktlinjer och tjänstemän arbetat fram en handledning för att förklara hur arbetssättet ska 

genomföras när de började använda sig av det nya sättet att se på risker. I handledningen 

beskriver de hur riskanalysen ska gå till och att den ska anpassas efter den egna 

verksamheten. Riskanalysen ska innehålla identifiering av risker, värdering av risker, hur 

dessa ska hanteras och uppdateras för att säkerställa att verksamheten når målen, vilket är 

några av de delar som finns med i ERM-ramverket. De har även sett till att 

internkontrollplaner sammanställs inom respektive nämnd vilket är ett sätt att förmedla vilka 

risker som är relevanta för respektive verksamheten att arbeta vidare med och fokusera på att 

hantera. Internkontrollplanerna används även som ett verktyg att kommunicera till 

medarbetare inom nämnden vilka risker som de ska fokusera på. Det kan däremot vara så att 

medarbetarna värderar riskerna annorlunda än vad som står i internkontrollplanen vilket gör 

att vi inte fullt ut kan säga att det finns en enhetlig syn på risker inom respektive nämnd. 

 

Medarbetarna som är med och arbetar med internkontrollplanen har fått en utbildning i hur 

riskanalysen ska gå till vilket är bra, men vi menar att det kan finnas behov av att genomföra 

en ny utbildning i hur riskhanteringsarbetet ska gå till. Det är ledningsgruppen som har fått 

utbildning i detta, men det skulle även vara bra att ge personalen längre ner i verksamheten en 

utbildning i riskhantering eftersom deras bidrag är viktigt i riskhanteringsarbetet. För att 

riskhanteringen ska anses vara effektiv bör den inkludera samtliga i organisationen (Toscha, 

2012, s. 24), vilket vi menar att medarbetarna kanske inte har förståelse om längre ned i 

verksamheten eftersom de inte är delaktiga på mötena där de arbetar fram 

internkontrollplanen.  

 

Delegering av ansvar för att hantera de olika riskerna som verksamheten står inför sker inom 

nämndernas verksamheter men till olika stor grad. I två av nämnderna använder de sig av 

delegering av kontrollaktiviteter genom beslutsstödet längre ned i verksamheten än på 

ledningsgruppsnivå.  Det finns en strävan efter att via beslutsstödet förtydliga ansvarsområden 

för medarbetarna inom samtliga nämnder där de kan se vilka aktiviteter de är ansvariga för, 

bli påminda om dessa och vad de förväntas rapportera om kring hur arbetet med aktiviteterna 

har gått till. Enligt Bowling & Rieger (2005, s. 31) bör ansvarsfördelningen vara definierad 

för att personalen ska veta vad de förväntas göra, vilket är något som vi kan se som ett 

förbättringsområde inom Umeå kommun. Vi menar att genom att använda sig av beslutstödet 

kan det underlätta arbetet med att delegera ansvar och få återkoppling på hur arbetet går vilket 

kan leda till att det blir lättare för verksamheterna att nå målen eftersom de blir medvetna om 

vad de behöver arbeta mer med. Det här är även något som några av nämnderna strävar efter 

att göra.  
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Sammanfattningsvis går det i tabell 17 se hur Umeå kommun arbetar med deras 

internkontrollmiljö jämfört med vad det står i teorin. 

Internkontrollmiljö I Umeå kommun 

·     Kommunicera varför 

riskhantering är viktigt 

De arbetade fram riktlinjerna för intern styrning och kontroll, 

handledningen för riskanalysen och internkontrollplaner. 

Respondenterna är medvetna om varför riskhantering är viktigt. 

·     Skapa en enhetlig syn på 

risker 

Inom nämnden finns det delvis en enhetlig syn på de övergripande 

riskerna. De diskuteras på ledningsgruppsmöten och sammanställs i 

internkontrollplanen. 

·     Skapa mål och riktlinjer att 

följa 

Målen kommer från kommunfullmäktige och riktlinjer har arbetats 

fram. Arbetet med riskhanteringen sker på liknande sätt mellan 

nämnderna. 

·     Delegera ansvar och 

befogenheter 

Ansvarsområden delegeras utifrån nedbrutna mål och läggs in i 

rapporteringssystemet beslutstödet 

·     Ge personalen kunskap i 

riskhanteringsarbetet 

Ledningsgruppen fick genomgå en utbildning i hur en riskanalys 

kan genomföras vid förändringen för två år sedan. 

Tabell 17 Analys av internkontrollmiljön 

Målformulering  

Vi har noterat att Umeå kommun använder sig av målen som formuleras i huvudsak av 

kommunfullmäktige och baseras på information som är hämtad från de respektive nämnderna. 

 De olika målen berör yttre kvalitet, inre kvalitet, produktivitet, ekonomi och 

verksamhetsspecifika mål för respektive nämnd. De yttre kvalitetsmålen, som är de 

övergripande politiska målen, handlade om visioner för kommunens verksamhet som att 

exempelvis bli Sveriges hälsosammaste kommun år 2020, vilket vi anser går att jämföra med 

de strategiska målen som förklaras i ERM-ramverket som är mer långsiktiga och beskriver var 

verksamheten är på väg (COSO, 2004, s. 3). Inre kvalitet och produktivitetsmålen i form av 

hur personalen som beskriver målen för hur personalen ska må på arbetsplatsen och hur de 

ska förbättra användningen av resurserna genom en bättre produktivitet anser vi är 

operationella mål. Dessa mål menar vi är de operationella mål som beskrivits i ERM-

ramverket eftersom de handlar om att effektivisera och förbättra arbetet utifrån de resurser 

som finns (COSO, 2004, s. 3).  

 

De ekonomiska målen för Umeå kommun handlar om att säkerställa att redovisningen är 

korrekt samt att budgeten följs, vilket är att jämföra med de finansiella målen för 

verksamheten som handlar om att skapa pålitliga finansiella rapporter (COSO, 2004, s. 3). De 

sista formerna av mål som formuleras i kommunfullmäktige är mål som nämnderna behöver 

följa på grund av lagar som påverkar verksamheterna, vilka är de verksamhetsspecifika 

målen. Det finns inom Umeå kommun ett flertal nämnder som arbetar med obligatoriska 

verksamhetsområden som de måste erbjuda medborgarna och målen som är formulerade för 

den verksamheten kan anses vara efterlevnadsmål. De handlar om att organisationen behöver 

följa de lagar som deras verksamhet påverkas av (COSO, 2004, s. 3).  Vi menar att målen om 

att följa de lagar som respektive nämnds verksamhet påverkas av kan vara några av de 

viktigaste att följa för att inte medborgarna ska tappa förtroende för kommunen. Medborgarna 

är i vissa fall beroende av att målen inom de obligatoriska nämnderna efterföljs eftersom det 

exempelvis handlar om skolverksamheten och äldreomsorgen som är områden där individer 

kan påverkas mycket om de inte arbetar på ett bra sätt. 

 

De mål som kommunfullmäktige sedan har arbetet fram bryts ner till nämndernas respektive 

verksamhet och inom vissa nämnder bryts de ner till individer långt ner i verksamheten för att 

skapa en förståelse om att deras arbete är viktigt och att det handlar om att tillsammans nå 



87 
 

målen. Vi menar att det är bra att målen för verksamheten bryts ner och gör det enklare för 

medarbetarna inom kommunen att förstå hur de kan hjälpa till med att nå målen. Det faktum 

att målen som arbetats fram i kommunfullmäktige formuleras specifikt till respektive nämnd 

och bryts sedan ned inom varje nämnd för att göra dem lättare att hantera är även något som 

vi anser är bra. Det har även beskrivits av Toscha (2012, s. 24) att genom att bryta ner målen 

till mindre mål har det visats sig att de är lättare att identifiera och hantera risker. 

 

I tabell 18 nedan går det att se vad teorin säger om målformuleringen ska gå till jämfört med 

hur det går till i Umeå kommun. 

 

Målformulering I Umeå kommun 

·     Formulera kortsiktiga mål och 

långsiktiga mål 

 Strategiska mål 

 Operationella mål 

 Finansiella mål 

 Efterlevnadsmål 

De använder sig i huvudsak av strategiska mål som är långsiktiga 

och handlar om att vara den hälsosammaste kommunen i Sverige, 

operationella mål som att de ska använda sig av teknologiska 

lösningar för att minska kostnaderna samt att förbättra arbetsmiljön 

för de anställda. De finansiella målen är att redovisningen ska vara 

korrekt samt att budgeten ska följas. Efterlevnadsmålen är de 

verksamhetsspecifika mål som kommunfullmäktige har arbetat fram 

eftersom delar av verksamheten påverkas av lagar som exempelvis 

skolan och äldreomsorgen. 

·     Bryta ner målen till 

avdelningsnivå 

Målen bryts ner från fullmäktige till nämnder, från nämnder till 

tjänstemannanivå och sedan i vissa delar även vidare ner i 

organisationen. 

Tabell 18 Analys av målformuleringarna 

Identifiering av möjligheter och hot 

Från det insamlade materialet kan vi konstatera att identifiering av möjligheter och hot sker 

inom nämnden dagligen men även vid diskussioner på möten tillsammans med hela eller delar 

av personalen i ledningsgruppen för de övergripande riskerna i nämnden. Samtliga 

respondenter förklarade att de dagligen arbetar med riskhantering och att de behöver 

identifiera risker som kan påverka deras verksamhet. Vi menar att tjänstemännen är medvetna 

om att det inom verksamheten finns risker som de är i behov av att hantera löpande för att nå 

sina mål eftersom de arbetar med det dagligen. Det är även något som Toscha (2012, s. 24) 

har beskrivit att löpande identifiera risker eftersom verksamheterna snabbt kan förändras och 

påverkas av nya risker för att ha ett bra riskhanteringsarbete. De övergripande riskerna 

identifieras och sammanställs i huvudsak en gång per år i internkontrollplanen, men det kan 

ske förändringar under året.  

 

Hur riskerna sedan identifieras har vi noterat sker genom att se på de mål nämnden har för 

verksamheten, men även risker som påverkar att det dagliga arbetet inte ska fungera. Det har 

beskrivits att risker bör identifierats utifrån de mål som verksamheten har (COSO, 2012, s. 2), 

vilket vi menar att de gör. Exempelvis har tjänstemännen identifierat risker som kan leda till 

att deras verksamhet inte drivs effektivt. De kan påverkas av interna faktorer som att andra 

nämnder inom kommunen fattar beslut som gör att den egna nämnden kan ha svårigheter att 

nå sina mål. Det finns även externa faktorer som tjänstemännen har uppmärksammat som 

risker och dessa är att det kan ske lagförändringar som gör det svårare för kommunen att nå 

sina mål. Vi menar att tjänstemännen i kommun arbetar både med att identifiera interna och 

externa faktorer i deras riskhanteringsarbete. 

 

Vi kan även se att i den här delen av riskhanteringsarbetet skiljer sig arbetet lite mellan de 

olika nämnderna och hur de arbetar med att identifiera risker men det var i huvudsak samma 

personer som var med i arbetet. Respondenterna upplever även att de har tillräcklig kunskap 
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för att identifiera riskerna för deras verksamhetsområde, vilket vi delvis känner kan vara sant 

eftersom de kan anses ha god kunskap inom deras arbetsområde vilket även kompletteras med 

de andra medarbetarnas kunskaper inom deras specifika arbetsområde. Vi menar däremot att 

det kan vara så att de har koll på de interna faktorerna som påverkar verksamheten, men för 

de externa faktorerna krävs det att de kontinuerligt håller sig uppdaterade om vad som sker 

inom kommunal verksamhet och kan identifiera risker i förändringar som sker där.   

 

Nedan, i tabell 19, går det att se hur Umeå kommun arbetar med att identifiera möjligheter 

och hot och hur det ska går till enligt teorin. 

Identifiering av 

möjligheter och hot 

I Umeå kommun 

·     Sker utifrån målen Sker utifrån målen och det dagliga arbetet inom verksamheten. De 

övergripande riskerna för nämnderna sker i huvudsak en gång per år men 

diskuteras löpande på ledningsgruppsmöten.  

·     Identifiera utifrån 

intern och externa 

faktorer 

Diskussioner sker kring det dagliga arbetet inom verksamheten, men även 

kring lagar och regler som påverkar verksamheten. 

·     Bör ske regelbundet Identifiering av risker sker dagligen för tjänstemännen. De övergripande 

riskerna för hela nämnden dokumenteras i huvudsak en gång per år. 

Tabell 19 Analys av identifiering av möjligheter och hot 

Prioritering av risker 

Efter det att riskbedömningen är gjord ska riskerna prioriteras för att kunna ta ett beslut om 

hur risken ska hanteras. Denna prioritering sker, i de nämnder som vi undersökt i Umeå 

kommun, genom att utgå från det riskvärde som risken har fått utifrån sannolikhet och 

konsekvens. Det är något som stämmer överens med COSO:s ramverk om hur de 

rekommenderar att en prioritering ska gå till. Här har Umeå kommun valt att endast använda 

sig av kriterierna sannolikhet och konsekvens och har på så sätt valt bort att använda kriteriet 

sårbarhet och hur fort en risk inträffar vilket enligt COSO (2012, s. 14) också kan användas. 

Även om prioriteringen sker mycket utifrån det riskvärde som risken fått läggs andra faktorer 

in i riskvärdet som exempelvis vilka ekonomiska resurser eller vilken tid som finns 

tillgängliga för att hantera risken. Det ser vi som positivt då en prioritering baserad endast på 

riskvärde kan bli missvisade eftersom de bygger på två faktorer. Genom att ta hänsyn till fler 

faktorer exempelvis vilka resurser som finns tillgängliga och ifall risken påverkar flera mål 

kan prioriteringen ske med ett större helhetsperspektiv. Det visar att de tar hänsyn och följer 

de riktlinjer som finns framarbetade för arbetet med riskanalysen där det framgår att även 

kostnadsfrågan ska vägas in vid en prioritering av riskerna. Riskvärdet visar endast en 

sammanställning om hur sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvensen kan bli. 

Dessa faktorer är viktiga men samtidigt spelar flera faktorer in.  

 

En annan faktor som nämns av en respondent är att vissa risker kan prioriteras ner beroende 

på vad det finns för andra stödaktiviteter. Ett exempel som denne gav var att det i kommunen 

finns ett mål om att alla gymnasieelever ska ha en examen. Eftersom kommunen ger elever en 

möjlighet att läsa in sin examen via Komvux är det en risk som inte prioriteras lika högt som 

risker där alternativ inte finns att tillgå. Det menar vi ytterligare leder till att prioriteringen blir 

gjord utifrån ett helhetsperspektiv och vi menar att det är något som nämnderna försöker att 

ha i åtanke när de genomför sina prioriteringar. Om ett helhetsperspektiv inte funnits menar vi 

att de risker som finns kan ha blivit fel prioriterade och att det lett till att riskhanteringarbete 

skulle fokusera på fel risker. Det gör att det i slutändan blir medborgarna i Umeå kommun 

som påverkas av att den kommunala verksamheten inte fungerar fullt ut om de risker som 

finns i verksamheten hanteras på ett felaktigt sätt.  
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Vi upplever att tjänstemännen är medvetna om hur riskerna kan påverka verksamheten och att 

de inte stirrar sig blinda på vilket riskvärde risken har. Det riskvärde som risken har kan ju 

vara felaktigt och genom att även använda sig av andra faktorer i prioriteringen kan en 

helhetsbedömning av risken göras. Efter att en prioritering har skett dokumenteras de risker 

som anses påverka verksamheten mest i respektive nämnds internkontrollplan. 

 

En sammanfattning av hur Umeå kommun arbetar med prioritering av risker går att se i tabell 

20 nedan där det även går att läsa hur det ska gå till enligt teorin. 

 

Prioritering av risker I Umeå kommun 

Sammanställ risker Sker genom internkontrollplanen. 

Prioritera riskerna Sker utifrån riskvärdet (sannolikhet x konsekvens) + andra faktorer så 

som kostnader om risken skulle inträffa och om de påverkar flera mål. 

Bestäm hur riskerna ska 

hanteras 

 Undvikas 

 Accepteras 

 Minskas 

 Delas 

Prioriteringen sker av de risker som anses påverka verksamheten mest 

och hamnar i interkontrollplanen för respektive nämnd. 

Tabell 20Analys av prioritering av risker 

Kontrollaktiviteter 

Utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutar om skapas det kontrollaktiviteter. Först bryts 

målen ner till respektive nämnd för att sedan brytas ner till mer konkreta mål i varje 

verksamhet. När målen kommit ner verksamheten skapas aktiviteter som syftar till att hantera 

de risker som finns i verksamheten. COSO (2013, s. 4) beskriver att kontrollaktiviteter kan 

vara olika slag där ibland avslöjande och förhindrande. I Umeå kommun använder de sig av 

bland annat tvåhandsprincipen för att begränsa risken för att förskingring sker. Denna aktivitet 

är en förhindrande art för att göra risken för förskingring så liten som möjligt. 

 

För att ha kontroll över att kontrollaktiviteterna utförs sker dokumentation om arbetet genom 

att beskriva hur de har gjort i Umeå kommuns rapporteringssystem beslutstödet. Det gör att 

det enkelt går att se hur arbetet går med aktiviteterna eftersom den ansvarige för varje aktivitet 

ska gå in och rapportera kring det, vilket vi menar kan vara en kontrollaktivitet som är av 

avslöjande art eftersom det då kan visa att aktiviteterna inte är genomförda. 

Rapporteringssystemet menar vi ger en överblick över arbetet och kan vara något som 

underlättar när en utvärdering ska göras av aktiviteterna. Vi menar även att det gör att arbetet 

med riskhantering sker löpande och att det sker i den dagliga verksamheten vilket Toscha 

(2012, s. 25) menar måste ske för att kontrollaktiviteterna ska fungera fullt ut.  

 

I de riktlinjer som Umeå kommun har för riskhantering står det att kontrollaktiviteterna ska 

vara konkreta vilket en av våra respondenter menar att de inte alltid är. Det menar 

respondenten kan vara ett problem för den som är ansvarig för aktiviteten som kan anse att de 

inte gjort tillräckligt för att nå målen. I nämndernas internkontrollplan beskrivs de 

kontrollaktiviteter som finns och vilken risk som de förväntas hantera genom aktiviteten. Här 

ser vi att ett arbete behövs för att dessa aktiviteter ska vara så tydliga som möjligt. Vi menar 

att arbetet kan försämras om medarbetarna inte vet vad som förväntas av dem. Det står även i 

Umeå kommuns riktlinjer att aktiviteterna ska vara konkreta för att det inte ska gå att 

misstolka dem. Fungerar inte aktiviteterna fullt ut på grund av att medarbetarna är osäkra på 

vad som förväntas göra så hanteras inte risken på det sätt som var avsikten från början.  
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En annan respondent menar att kommunikationsvägarna inom kommunen kan vara långa och 

att innan aktiviteten har kommunicerats ut hela vägen i verksamheten och fungerar fullt ut kan 

målen som ligger till grund för aktiviteten ändrats vilket denne beskriver som ett vanligt 

fenomen inom kommunen.  

 

Sammanfattningsvis går det i nedanstående tabell 21 se hur kontrollaktiviteter ska skapas 

jämfört med hur Umeå kommun arbetar med kontrollaktiviteter. 

 

Kontrollaktiviteter/åtgärder I Umeå kommun 

Skapa aktiviteter som ska förhindra och 

avslöja risker 

 Ex. skapa attestordningar, granska 

verifikationer i bokföringen och om 

verksamheten följer budget 

Det finns till exempel tvåhandsprincipen, 

samarbete mellan olika avdelningar och nämnder, 

uppdatering av prognoser för att ha koll på 

förändringar som kan ske.  

·     Se över aktiviteter kontinuerligt för att vara 

effektiva och se till att de används 

Sker genom rapportering i beslutstödet. 

Tabell 21 Analys av kontrollaktiviteter/åtgärder 

Uppföljning 

Inom Umeå kommun sker det en uppföljning varje tertial där det görs en rapportering till 

politikerna i respektive nämnd om hur det står till i verksamheten gällande ekonomi, inre 

kvalité, yttre kvalité samt produktivitet. För att rapportera in detta använder de sig av 

beslutstödet där varje chef skriver in hur det går i deras verksamhet vilket rapporteras till 

nästa chef som rapporterar det vidare uppåt. Det gör det enkelt att se om det är någon som inte 

har skrivit något och det blir då upp till den ansvarige för aktiviteten att undersöka varför en 

kommentar saknas. Vilket kan leda till en diskussion om att aktiviteten ska ändras eller att 

tidsramen för att aktiviteten ska genomföras förlängs. Det ser vi som positivt att en diskussion 

sker för att försöka se vad som är fel istället för att fortsätta med saker som inte fungerar 

vilket Toscha (2012, s. 26) menar är en del i hur uppföljningen ska gå till. COSO (2004, s. 5) 

skriver att uppföljning ska ske regelbundet för att vara så effektivt som möjligt. Vi anser att 

Umeå kommun bedriver uppföljning av verksamheten och i de fall där uppföljningen inte 

fungerar när det saknas information i beslutsstödet undersöks vad orsaken till det kan vara. 

Enligt COSO ska uppföljningen ske regelbundet vilket ger utrymme för en tolkningsmöjlighet 

till vad regelbundet är. Vi menar att tertialvis kan anses vara regelbundet och att det i en 

organisation av Umeå kommuns storlek kan anses vara krångligt att utföra en uppföljning av 

detta slag oftare än så. Men för att arbetet med riskhantering ska vara så effektivt som möjligt 

måste en uppföljning ske av hur delarna fungerar.  

 

Resultat- och analysmått är även något som Umeå kommun använder i sin uppföljning. Med 

hjälp av dessa kan de tydligt se hur det går i verksamheten och se hur långt de har kommit i 

att uppfylla sina mål. Även om de inte har uppfyllt sina mål går det genom dessa mått att se 

om det har skett en förbättring eller inte. Dessa mått ser vi som ett bra sätt att se hur det går i 

verksamheten och gör det tydligt att förstå vilka områden som behöver förbättras. Det gör att 

utvärderingen av hur arbetet med riskhanteringen och måluppfyllelsen går presenteras på ett 

tydligt och enkelt sätt samt att det blir lättare att förklara för både medarbetare och politiker 

vad de har åstadkommit vilket vi anser underlättar det fortsatta arbetet inom verksamheten. 

 

Arbetet med uppföljningen i Umeå kommun sammanfattas i tabell 22 nedan där det även står 

hur en uppföljning bör gå till enligt teorin. 
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Uppföljning I Umeå kommun 

·     Utvärdera 

riskhanteringsarbetet 

Sker via beslutstödet genom återkoppling från personer längre ner i 

verksamheten. 

·     Förbättra och förändra 

vid brister 

Sker med hjälp av informationen från beslutstödet och det diskuteras fram 

lösningar på hur riskhanteringen kan förbättras på ledningsgruppsmöten. 

·     Bör ske regelbundet Sker varje tertial d.v.s. 3 gånger per år. Ekonomin gör de uppföljning på 

varje månad. 

Tabell 22 Analys av uppföljning 

8.3. Riskbedömning 
Riskbedömning är något som ingår i Umeå kommuns arbete med riskhantering. Toscha 

(2011, s. 25) menar att riskbedömningen hjälper organisationer att få en förståelse om hur 

riskerna påverkar organisationen och hur dessa risker ska hanteras. Det har framkommit av 

våra respondenter att bedömningen sker utifrån de risker som har identifierats i verksamheten. 

Efter att dessa har identifierats sker en bedömning av hur sannolikt det är att risken inträffar 

samt vilka konsekvenser det skulle få på verksamheten. Dessa kriterier utvärderas utifrån en 

femgradig sifferskala där siffran ett innebär att sannolikheten och konsekvensen för risken 

anses vara låg och siffran fem innebär att sannolikheten och konsekvensen anses vara hög. 

Genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens räknas det totala riskvärdet fram som 

sedan används för att prioritera riskerna. Denna bedömning sker på liknande sätt i de tre 

nämnderna vilket tyder på att de alla uppfattat de interna riktlinjerna om hur riskbedömningen 

ska gå till på samma sätt. Ovanstående riskbedömning är även något som stämmer överens 

med hur en riskbedömning kan gå till enligt COSO (2012, s. 3).  

 

De som utför riskbedömningen i Umeå kommun är personer på tjänstemannanivå som arbetar 

under respektive nämnd. Det innebär att de ser på riskerna utifrån nämndens synvinkel och 

hur de påverkar de mål som kommunen och respektive nämnd arbetar mot. Vilket perspektiv 

som en person har när den ska genomföra en riskbedömning är något som har visat sig 

påverka riskbedömningen enligt Lermer et al. (2013, s. 915) vilket kan innebära att risken 

bedöms som högre om risken påverkar personen som gör riskbedömningen och om denne inte 

vet vilken påverkan risken kommer att få på verksamheten. Vi menar att det kan finnas en risk 

att tjänstemännens riskbedömning kan påverkas av att de inte personligen påverkas av om 

risken inträffar eller inte vilket kan göra att den inte anses speciellt viktig och inte genomförs 

på ett lika utförligt sätt som om den skulle påverka tjänstemannen personligen. Vi menar att 

motivationen till att genomföra en grundlig riskbedömning kan saknas och att det delvis kan 

bero på att den feedback som tjänstemännen får från nämnden när det gäller arbetet med 

risker är att de ska arbeta på som de gör och om de inte hinner kan de fortsätta med det 

nästkommande period.   

 

När respondenterna beskrev arbetssättet vid riskbedömningen ansåg flera av dem att själva 

bedömningen genom sannolikhet och konsekvens var krånglig och resultatet av bedömningen 

berodde mycket på vilka som deltog i bedömningen men även att deras dagsform var något 

som påverkade. En respondent beskrev det som att bedömningen är väldigt ovetenskaplig 

vilket leder till att bedömningen bli styrd av känslor och erfarenheter. Vidare menar en 

respondent att riskbedömningen ofta blir subjektiv eftersom frågor som är viktiga för vissa 

tjänstemän värderas högre av dem än av andra som inte ser frågan som lika viktig och att det 

påverkar hur riskbedömningen blir. Det har beskrivits av Lermer et al. (2013, s. 904) att 

riskbedömningarna kan påverkas av om den som genomför dem själv påverkas eller inte av 

om risken kommer att ske. Generellt hos våra respondenter anses riskbedömningen bygga 

mycket på personliga åsikter och mindre på vetenskap, men även på information från tidigare 
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händelser inom verksamheten. Risker bedöms även olika beroende på vilken position denne 

har i organisationen vilket kan göra att riskbedömningen påverkas efter vad exempelvis en 

person med på en högre position tycker. Vi menar att det finns risk att de som är bättre på att 

argumentera har mer att säga till om än andra. Det är ytterligare orsak till att ett mer enhetligt 

arbetssätt bör finnas där helheten i riskerna bedöms så att riskbedömningen inte påverkas av 

vem som är bra på att argumentera för sin värdering. Vi menar att det inte behöver visa på att 

riskbedömningen är korrekt utan att diskussionerna om riskbedömningarna bör ske ur 

respektive nämnds verksamhet och vilka mål som kan anses vara viktigast att nå. Det handlar 

om att hitta ett arbetssätt där de personliga åsikterna inte får möjlighet att påverka utan att det 

som kan anses vara viktigt lyfts fram utifrån hur nämnden påverkas.  

 

De som genomförde riskbedömningen skilde sig något åt mellan nämnderna, där det i en 

nämnd var avdelningscheferna tillsammans med ekonomichefen och kvalitetssamordnare 

medan det i de andra två nämnderna var ledningsgruppen som gjorde bedömningen på möten. 

De som var med i arbetsprocessen med riskbedömningen har kunskap inom olika 

arbetsområden och där de tillsammans diskuterade hur riskbedömningen skulle bli för de 

olika riskerna genom sannolikhet och konsekvens. När Umeå kommun började med 

riskbedömning erbjöds alla tjänstemän som skulle arbeta med riskanalysen en utbildning men 

efter det har ingen ytterligare utbildning erbjudits och riskbedömningen sker utifrån de 

riktlinjer för riskanalys som finns inom kommunen. Respondenterna upplever däremot att de 

som är med i riskbedömningsprocessen har kunskap om de problemområden som finns inom 

verksamheten, vilket är beskrivet av Marchetti (2011, s. 40) som anser att de som gör 

bedömningen ska vara personer med kunskap om organisationens verksamhet och bransch. 

Det menar även Hsee et al. (2013, s. 182) gör att bedömningen blir lättare för personer om de 

har kunskap inom området. Utbildningen som genomfördes anser vi även ger tjänstemännen 

en förståelse och kan förenkla arbetet med riskbedömningen men att det kan finnas behov av 

att genomföra en ytterligare utbildning i hur arbete ska gå till för att förtydliga arbetssättet.  

 

Vi anser att riskbedömningen ska genomföras av personer med kunskap om organisationen 

samtidigt som de ska ha kunskap om hur riskbedömning ska gå till. Här menar vi att Umeå 

kommun har kommit en bra bit på vägen eftersom det är kompetenta personer som genomför 

riskbedömningen. Det finns däremot personer som fortfarande anser att riskbedömningen är 

krånglig vilket vi anser gör att det fortfarande finns områden att arbeta med för att förtydliga 

hur det ska gå till. Vi menar att en löpande utbildning och stöd för tjänstemännen som arbetar 

med riskbedömningen bör finnas så att den inte blir påverkad av personliga åsikter i samma 

utsträckning som idag. Det gör även att bedömningen i största möjliga mån ska bli liknande 

oavsett vem som genomför riskbedömningen. Dock inser vi att för att riskbedömningen ska 

bli så rättvisande som möjligt ska den utföras av personer som arbetar i verksamheten och att 

det då kan leda till att värderingen påverkas av vad tjänstemännen själva anser är viktigt 

värderas högre. Här anser vi även att ett helhetsperspektiv på riskerna är viktigare än fokus på 

en viss risk, vilket är något som en av respondenterna även poängterar. I riskbedömningen 

ställs även riskerna mot varandra för att sedan avgöra hur de ska bli värderade i förhållande 

till varandra. Det har visats i forskning att det kan bli enklare att genomföra riskbedömningar 

om riskerna ställs mot varandra (Hsee et al., 2013, s. 183).  

  

När en riskbedömning ska ske använder tjänstemännen sig av ett total riskvärde som baseras 

på hur risken värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Bedömningen baseras på en 

diskussion mellan de medarbetare som deltar på mötet. Forskning har visat att riskbedömning 

kan ske på olika sätt och bland annat utifrån olika sorters skalor som frekvensskalor eller 

procentskalor (Lermer et al., 2013, s. 906). I Umeå kommun använder de sig av 
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frekvensskalor eftersom de i ord beskriver hur skalorna ska användas utifrån hur ofta en risk 

förekommer och inte genom en andel i procent. Windschitl & Wells (1996, s. 345) menar 

även att riskbedömningen kan ske med numeriska och verbala bedömningar, dock har det inte 

gått att hitta ett sätt som passar bäst i en viss situation. Umeå kommun använder sig av 

kriterierna sannolikhet och konsekvens vilket överensstämmer med vad COSO 

rekommenderar samt så som Bondi (1985, s. 9) beskriver att risk ska tolkas och räknas fram. 

Informationen som ligger till grund för riskbedömning anser vi skulle kunna utvecklas genom 

att använda sig av fler av de tekniker som går att använda för att samla in information. 

Respondenterna beskriver hur de använder sig av enkäter och beslutsstödet för att följa upp 

hur det går med arbetet ute i verksamheterna och resultatet av dessa beskrivs som underlag för 

att bedöma om målen uppfylls. Det har även framgått att dessa dokument och information 

används som underlag i riskbedömningsprocessen då de visar på vilka områden som innebär 

risker för verksamheten. Det sker även diskussioner på möten där tjänstemän som arbetar med 

olika arbetsuppgifter inom nämnden finns med, men vi menar att det även hade varit 

användbart att ta in ytterligare information från medarbetar längre ned i verksamheten 

eftersom beslutstödet främst används på ledningsnivå. Genom att använda sig av information 

som samlas in i verksamheten anser vi att riskbedömningen tar hänsyn till vad fler anser än 

bara de som är närvarande vid riskbedömningen. Det hjälper även till att ge ett större 

helhetsperspektiv då kommentarer från hela verksamheten används och fler har en möjlighet 

till att göra sina åsikter hörda. 

 

Vid riskbedömningen ställs de risker som identifieras i verksamheten upp för att bestämma 

vilka som anses vara viktigast. Genom att arbeta på detta sätt kan en avvägning göras mellan 

riskerna hur sannolikhet och konsekvens för varje risk ska bedömas. Det gör att bedömningen 

av dem blir enklare än vad det hade varit om riskerna ska utvärderas var för sig vilket 

överensstämmer med vad Hsee et al.(2013, s. 183) beskriver. Vi menar att det gör att 

riskbedömningen ser till hur allvarliga riskerna är jämfört med varandra och att riskvärdet 

sedan kommer att spegla hur tjänstemännen har resonerat kring riskerna utifrån deras 

riskvärden. Riskbedömningen anses i dagsläget vara krånglig av vissa respondenter och vi 

menar att om riskerna bedöms enskilt så hade bedömningen varit svårare än vad den är idag. 

Genom att värdera riskerna mot varandra så gör det att ett helhetstänk skapas och att riskerna 

sätts in i ett sammanhang där det handlar om att fokusera på de risker som har störst påverkan 

på verksamheten. 

 

Något som vi har noterat är att de nämnder som vi undersökt arbetar inom olika 

verksamhetsområden vilket gör att de ställs inför olika typer av risker. Det gör att de risker 

som finns i varje enskild nämnd till viss del inte kan jämföras med andra nämnders då de är 

anpassade till de faktorer som påverkar just den verksamheten. Risker som får samma 

riskvärde kan handla om att lokaler inte finns tillgängliga i en verksamhet medan de i en 

annan verksamhet kan handla om risker för äldres liv och hälsa. En respondent beskrev att det 

är skillnad på risker och risker. Det blev tydligt att vissa nämnder även har lagar att rätta sig 

efter och att det var något som fanns med vid riskbedömningen då de risker som ledde till att 

lagar inte följs får ett högt riskvärde. Vi anser att riskbedömningen delvis anpassas till de 

risker som finns i varje verksamhet vilket är bra då ett fokus bör ligga på de mål som finns 

inom respektive verksamhet. Vi menar att precis som COSO (2012, s. 3) har beskrivit i 

ramverket att kriterierna och skalorna ska anpassas efter varje organisation vilket vi anser att 

nämnderna kan utveckla för att det finns personer som upplever att bedömningarna är svåra 

att genomföra.  
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Sammanfattningsvis har vi sett att riskbedömningen fungerar på ett liknande sätt inom de 

nämnder som vi har undersökt men att det finns skillnader i hur långt de har kommit i sitt 

arbete utifrån hur stor del av verksamheten som är involverad i arbetet. Det har dock blivit 

tydligt att det som anses vara svårt med riskbedömningen är hur sannolikhet och konsekvens 

ska bedömas. Här kan vi därför efterfråga mer utbildning och stöd för att se till att 

bedömningen i framtiden inte ska upplevas som problematisk. Vi anser däremot att 

tjänstemännen ser vikten av riskhanteringen och att de vill förbättra arbetet med 

riskbedömningen för att kunna göra bättre riskbedömningar för deras verksamhet. Nedan 

finns en sammanfattning, i tabell 23, av hur riskbedömning ska gå till i teorin och hur den ser 

ut i Umeå kommun. 

 

Riskbedömning I Umeå kommun 

·     Arbeta fram anpassade kriterier för 

verksamheten 

 Sannolikhet 

 Konsekvens 

 Sårbarhet 

 Hur fort en händelse inträffar 

Använder sig av sannolikhet och konsekvens för att sedan 

räkna ut riskvärdet. Respondenterna upplever det som 

svårt att hitta rätt i värderingen.  

·     Ta fram en skala att värdera riskerna efter Skalan finns beskriven i handledningen för riskanalysen 

och har arbetats fram på tjänstemannanivå. Den består av 

skalan 1-5, där 1 är lågt och 5 är högt. 

·      Val av bedömningsverktyg 

 Intervjuer, undersökningar, 

workshops, enkäter, branschmått 

och scenarioanalyser 

Nämnderna använder sig av information insamlat i 

verksamheten genom möten och beslutstödet, information 

från tidigare år kring risker som inträffat och personliga 

erfarenheter. 

Tabell 23 Analys av riskbedömning 

8.4. Information och kommunikation 
Något som vi har identifierat är att sättet som Umeå kommun kommunicerar hur de ser på 

risker och hur dessa ska hanteras har förändrats. För ungefär två år sedan blev det ett utökat 

fokus på att arbeta med risker som påverkar deras samtliga mål för verksamheten och att 

arbetet skulle genomföras i varje nämnd och sammanställas i internkontrollplaner för vardera 

nämnd. Det handlade om att få alla nämnder att arbeta på ett liknande sätt och värdera de 

risker som deras respektive verksamheter står inför. Vi menar att det här skulle kunna visa på 

att kommunen börjat anpassa sin verksamhet till något som liknar ERM, vilket handlar om att 

skapa en gemensam syn på hur arbetet med risker ska gå till (COSO, 2004, s. 2).  

 

Ett av de första stegen som enligt oss visade att Umeå kommun strävade efter att 

implementera något som liknar ERM var att det upprättades ett styrdokument av 

kommunfullmäktige i samband med det nya arbetssättet i form av regelverket om intern 

styrning och kontroll. Regelverket ger nämnderna en press på sig att arbeta med riskhantering 

vilket vi menar indikerar att de som är ytterst ansvariga för verksamheten ansåg att det var 

viktigt att riskerna hanteras för att målen ska kunna nås. Ytterligare en indikation på det anser 

vi är handledningen för riskanalysen som utvecklades för att hjälpa tjänstemännen i arbetet 

med den nya internkontrollplanen där samtliga mål och riskerna som påverkar målen skulle 

ingå. De tjänstemän som skulle arbeta med riskanalysen fick även i samband med det en 

utbildning i hur de skulle genomföra analysen. Det har sedan dess även blivit ett större fokus 

på internkontrollplanen på ledningsgruppsmöten där risker diskuteras mer frekvent nu än vad 

de tidigare har gjort för att få förståelse om vad som är viktigt att fokusera på i det dagliga 

arbetet. Vi menar även att det här visar på att Umeå kommun har kommunicerat ut vikten av 

riskhantering när de har arbetat med att ta fram hjälpmedel för riskanalysen, gett personalen 
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kunskap och förutsättningar till att kunna genomföra sina arbetsuppgifter för att tillsammans 

kunna arbeta mot att verksamheten når sina mål. Det kan även göra det tydligare för 

personalen inom kommunen att veta vad de ska göra när de har fått riktlinjer, utbildning och 

liknande, vilket är något Kleffner et al. (2003, s. 65) har beskrivit att implementeringen av 

ERM kan göra genom att det blir tydligare för alla inom verksamheten vad de förväntas göra. 

 

Vi har även noterat att Umeå kommun använder sig av olika sätt att kommunicera information 

kring risker inom verksamheten. De har i det inledande arbetet med förändringen till att 

fokusera mer på risker arbetat fram ett regelverk, riktlinjer för riskanalys och genomfört 

utbildningar. Dessutom använder de sig av inplanerade möten, internkontrollplaner för att 

förmedla vilka risker verksamheterna står inför, databaser där bland annat riktlinjerna för 

riskanalysen går att hitta samt att de använder sig av beslutsstödet för att förmedla 

ansvarsområden som tjänstemännen ansvarar för och få återrapportering kring hur arbetet har 

gått till med att hantera riskerna. Dessa olika sätt att förmedla budskap från ledningen till 

medarbetarna kan anses vara formell kommunikation, vilket enligt Larsson (2008, s. 80) & 

Kreps (1990, s. 201) handlar om att förmedla hur arbetet ska gå till genom regler, riktlinjer 

och annan information som medarbetare behöver för att kunna genomföra sitt arbete. De 

använder sig av möten, databaser för information och beslutstödet vilket är ett sätt att sprida 

den formella kommunikationen på, vilket handlar om att förmedla budskapet nedåt i 

verksamheten och liknar den nedåtgående kommunikationen som Kreps (1990, s. 203) 

beskrivit. Det förekommer även uppåtgående kommunikation genom återrapporteringen till 

tjänstemännen i beslutstödet kring hur riskhanteringsarbetet går och om det finns några nya 

risker som personalen längre ner i verksamheten har identifierat.  

 

Det sätt som budskapet kring riskhanteringen förmedlas på både genom dokumenterade 

rutiner och muntlig kommunikation med möjlighet till feedback på utbildningstillfällen och 

möten är något som kan vara bra eftersom personalen kan vilja få tillgång till och får 

förståelse för information om förändringar eller liknande på olika sätt. Daft & Lengel (1986, 

s. 560) har beskrivit att information som är tydlig och lättförståelig kan dokumenteras, men 

information som kan anses vara lite komplicerad bör förmedlas på ett sätt som gör det möjligt 

att komma med frågor. Vi menar att en kombination av att dokumentera och ge möjlighet att 

ställa frågor till riskhanteringsprocessen är bra. Tjänstemännen har gått utbildningen och haft 

möjlighet att diskutera de frågor som de inte förstod samt att det finns dokumenterat hur 

arbetet ska ske om de skulle vilja gå tillbaka och kolla om de har glömt bort arbetsprocessen 

kring riskhanteringen. Mishra et al. (2014, s. 197) menar att det inte alltid behöver handla om 

ett möte för att ta del av information utan det kan även fungera bra med rutiner eller interna 

system som samlar in informationen för att effektivisera arbetet.  

 

Det nya arbetssättet med riskhanteringen har enligt några av respondenterna gett dem en 

bättre förståelse om vad de förväntas göra, vilka mål de förväntas nå, vilka risker de förväntas 

prioritera och hur de kan förbättra verksamhetens prestationer genom att de har fått det 

förtydligat för sig hur arbetet med riskerna ska gå till. Det finns däremot delar i arbetet med 

riskhanteringen som anses svårare att arbeta med så som riskbedömningen eftersom den ofta 

baserar på subjektiva åsikter och kan påverkas av de personer som är delaktiga på mötet när 

diskussionerna sker. Utifrån den här informationen anser vi att kommunikationen om 

riskhanteringen i stort kan anses vara relativt god eftersom tjänstemännen upplever att de har 

fått en ökad förståelse kring vad de ska göra och hur de ska göra för att nå dit. Det är även 

några av de fördelar som Erikson (2011, s. 71-75) har beskrivit som en god intern 

kommunikation kan ge. När det däremot gäller hur riskbedömningen förväntas gå till kan det 

finnas behov av att förbättra kommunikationen kring hur arbetet ska gå till med att värdera 
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riskerna. Tjänstemännen har fått en utbildning i hur arbetet med riskbedömningen ska 

genomföras men vi menar att det kan finnas behov av att återigen diskutera hur de ska tänka 

när de arbetar med riskbedömningen eftersom några av respondenterna upplever att det är 

svårt att hitta rätt i värderingarna. Kommunikationen av hur arbetet förväntas gå till bör ses 

som något som återkommer löpande eftersom det kan uppstå problem som gör att arbetssättet 

behöver förändras, vilket är något som går i linje med vad Rogers & Agarwala (1976, s. 17) 

menar att kommunikation ska ske kontinuerligt och inte ha en början och ett slut.  

 

Det genomförs ett flertal möten inom nämnden men även med personer i olika nämnder med 

liknande arbetsuppgifter. Mötena sker delvis i ledningsgrupper, mellan avdelningschefer och 

deras underordnade samt mellan personer med liknande ansvarsområden.  Under dessa 

inplanerade möten diskuteras risker och frågor som kan göra att verksamheten inte kan drivas 

eller uppnå sina mål. Vi har även identifierat att de inom några nämnder bjuder politikerna i 

nämnderna in personer längre ner i verksamheten som ska göra det praktiska arbetet till att 

uppnå målen. De vill ha deras åsikter om hur de upplever att verksamheten fungerar och hur 

den skulle kunna förbättras. Det här indikerar enligt oss att de försöker ta tillvara på den 

informella kommunikation som sker dagligen mellan medarbetare längre ner i verksamheten. 

 Vi menar även att information om risker samlas in från flera olika nivåer inom verksamheten 

och att politikerna är medvetna om att ta tillvara på den kunskap som personalen har. Kalla 

(2005, s. 316) beskriver att det är bra att använda sig av så väl formella som informella 

informationskanaler för att kunna nå verksamhetens mål. Vi menar att när politikerna bjuder 

in personer längre ner i verksamheten kan det visa på att de vill ta reda på vad som diskuteras 

ute på respektive avdelning, den informella kommunikationen, information som kanske inte 

når fram på de övriga mer formella mötena.  

 

I arbetet med ERM är det viktigt att arbeta med att få in relevant information från medarbetare 

(COSO, 2004, s. 4), vilket enligt oss är något som de nämnder som vi har varit i kontakt med 

arbetar med genom bland annat möten, men även beslutstödet om hur arbetet med att hantera 

riskerna har gått till. Det vi däremot har identifierat är att det kan vara så att nödvändig 

information från andra nämnder som påverkar den egna nämnden inte når fram. Det har enligt 

en av våra respondenter varit så vilket har gjort att personalen har upplevt det svårt att nå 

deras mål eftersom andra nämnder har fattat beslut som påverkar deras verksamhet utan att 

informera om det. Det här menar vi kan göra att personalens motivation påverkas negativt i 

arbetet mot att nå målen eftersom de inte blir informerade om saker som är väsentliga för dem 

för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Thomas et al. (2009, s. 307) har beskrivit att 

motivationen kan påverkas om medarbetarna upplever att de inte har fått tillräcklig 

information. Vi upplever även att det kan göra det svårt att genomföra ett bra 

riskhanteringsarbete eftersom de inte är medvetna om beslut som påverkar deras arbete vilket 

kan göra att de inte har haft möjlighet att identifiera de risker som deras verksamhet står inför 

eftersom de inte har blivit informerade. Motivationen kan, enligt vår mening, vara svårt för 

tjänstemännen inom kommunal verksamhet eftersom de förväntas följa de mål som 

politikerna beslutar om vilket inte behöver vara i linje med deras egna åsikter. Tjänstemännen 

kanske inte heller upplever att deras arbete spelar någon roll vilket är viktigt att ha i åtanke.   

 

Risker som politikerna ser i nämndernas respektive verksamhet kommuniceras till 

tjänstemännen om de upplever att det är någon risk i internkontrollplanen som saknas och 

som de behöver hantera. Det finns en dialog mellan de som är ytterst ansvariga för arbetet i 

nämnden, i det här fallet politikerna, och tjänstemännen som arbetar med att genomföra 

riskhanteringsarbetet. Det menar vi kan visa på att det finns ett engagemang från politikerna 

och att de vill att nämndens arbete ska vara bra. Vi har även blivit medvetna om att 
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tjänstemännen inte alltid upplever att politikerna i nämnden ställer krav på att aktiviteterna 

som är presenterade i internkontrollplanen blir utförda. Det här anser vi kan vara ett problem 

om tjänstemännen inte upplever att det arbete de gör behöver genomföras på den tänkta tiden 

utan att de kan fortsätta med det senare. Det finns en ganska avslappnad inställning till att 

genomföra kontrollaktiviteterna, men att det är något som ska förbättras genom att 

ansvarsområdena kommer att finnas med i beslutstödet.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån tabell 24 beskriva att kommunikationen mellan 

avdelningarna delvis sker, men att det kan förbättras framför allt när det gäller beslut som kan 

påverka de andra nämndernas verksamheter och möjligheter att nå sina mål. Vi kan även 

konstatera att det samlas in information från medarbetare längre ned i verksamheten genom 

beslutstödet och på diskussioner på möten. 

Information och kommunikation I Umeå kommun 

Kommunikation mellan olika 

avdelningar 

 Sprida information som 

påverkar andra avdelningar 

 Samla in och sprid 

information om risker 

Det förekommer, men finns möjlighet till förbättringar eftersom 

beslut fattas utan att informera andra nämnder som kan påverkas 

av beslutet.  

Samla in information från interna 

och externa källor 

Det samlas i huvudsak in information från interna källor genom 

återkoppling från personalen längre ned i verksamheten. Delvis 

även från externa källor i form av lagförändringar som påverkar 

verksamheten. 

Tabell 24 Analys av information och kommunikation 

8.5. Övergripande analys av Umeå kommuns arbete med riskhantering  
När vi har analyserat hur Umeå kommun arbetar med riskhantering kan vi se att de olika 

delarna i ERM-ramverket förekommer och att dessa påverkar varandra. Vi har noterat att det 

finns områden som kan ha stor påverkan på riskhanteringsarbetet om dessa delar inte skulle 

fungera, vilka är information och kommunikation och riskbedömning.  

 

Kommunikation anser vi måste förbättras för att ha koll på de risker som verksamheten står 

inför. Genom att använda den kunskap som finns om risker och kommunicera ut den till 

berörda verksamhetsområden kan det förbättra riskhanteringsarbetet. Vi kan konstatera att för 

att riskhanteringsarbetet ska fungera på ett bra sätt krävs det att de risker som finns i 

verksamheten blir identifierade vilket kommunikationen ligger till grund för. Om exempelvis 

risken att en grundskola kan brinna ner inte identifierats kan kommunen stå inför stora 

problem att hantera det eftersom de enligt lag är tvungna att erbjuda grundskola till barnen 

inom kommunen. Det kan i sin tur leda till stora konsekvenser för medborgarna och 

kommunen i stort. Vi upplever att det finns möjlighet till förbättringar i arbetet med att 

identifiera risker eftersom det fattas beslut i nämnder som inte kommuniceras vidare till andra 

nämnder som kan påverkas av besluten. Det kan göra att risker som uppkommer vid de nya 

besluten inte hanteras eftersom nämnden inte är medvetna om dem. Vi menar att det här i sin 

tur kan leda till att nämnderna fattar beslut som motverkar andra nämnders möjligheter till att 

nå sina mål eftersom de inte blir informerade om riskerna. Hos tjänstemännen upplever vi att 

de har bra kontroll på vilka risker som påverkar de olika avdelningarna och deras mål. Dock 

anser vi att kunskap saknas om andra nämnders risker som även kan påverka den egna 

verksamheten och dess mål. Det menar vi kan förbättras genom att kommunikationen mellan 

nämnderna ökar. 
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För att nämnderna ska ha möjlighet att uppnå målen för verksamheten behövs även ett bra 

samarbete och en god kommunikation mellan tjänstemännen och politikerna eftersom målen 

formuleras utifrån den information som tjänstemännen ger till politikerna. Politikerna är 

beroende av den informationen eftersom de nya målen kan grunda sig i information om 

problemområden som tjänstemännen har identifierat efter att ha kommunicerat med 

medarbetarna inom verksamheten. Fungerar inte kommunikation dem emellan grundas målen 

inte på de områden som behöver förbättras eller arbetas mer med utan på de områden som 

politikerna själva anser behöver förbättras. Det menar vi kan påverka motivationen hos 

tjänstemännen om de upplever att politikerna inte lyssnar på deras förslag till förbättringar 

och att de inte ser nyttan i att arbeta med de mål som politikerna har formulerat. Det kan på 

sikt leda till att de tjänster som erbjuds medborgarna inte uppfyller medborgarnas behov vilket 

kan skapa missnöje och att förtroendet för kommunen minskar. Vi menar att det exempelvis 

kan leda till att ungdomar inte går till skolan för att de anser att undervisningen inte är 

tillräckligt bra vilket kan göra att de inte har den kunskap som krävs för att få en 

gymnasieexamen. Det påverkar i sin tur kommunens mål om att alla elever ska ha en examen 

och gör att kommunen inte uppfyller sina mål för verksamheten. Det gör även att kommunen 

kan bli ifrågasatt om hur de använder sina ekonomiska resurser där medborgarna kan anse att 

de används till fel saker vilket ytterligare kan leda till ett minskat förtroende. Politikerna kan 

på grund av missnöjet riskera att inte bli omvalda men det påverkar inte tjänstemännen i 

någon större utsträckning. Det beror på att tjänstemännen arbetar kvar oberoende av vilka 

politiker som har makten vilket även kan göra att de inte är lika motiverade till att nå 

politikernas mål om de inte ser nyttan med dem.  

 

Kommunikationen mellan politikerna och tjänstemännen kan även påverkas av att de inte 

förstår varandra. I vissa nämnder upplevde vi att tjänstemännen beskrev politikerna som att de 

inte hade kunskap om hur riskhanteringen ska gå till för att nå målen och det menar vi kan 

göra att politikerna har svårt att ifrågasätta den kvalité som riskhanteringen har. 

Konsekvenserna av det menar vi kan bli att politikerna blir allt för beroende av den 

information som de får från tjänstemännen och att de kan behöva öka sin förståelse om 

nämndens verksamhet samt hur riskhanteringen går till.  

 

Den andra delen som vi anser har stor påverkan på riskhantering är riskbedömningen, vilket vi 

även anser påverkas av kommunikationen kring riskerna inom kommunen. Vi nämnde ovan 

att beslut som fattas i nämnder och som gör att nya risker skapas och inte kommuniceras ut till 

andra nämnder kan påverka riskbedömningen. Till att börja med handlar det om att samtliga 

risker inte identifieras för verksamheten vilket sedan gör att riskbedömningen inte blir 

komplett. Om nämnderna däremot informerar om de nya besluten kan hanteringen av de nya 

riskerna ske. Det som däremot kan bli ett problem i det fallet är om informationen inte är 

tillräcklig vilket kan leda till att riskbedömningen inte blir rättvisande. Med information som 

inte är tillräcklig menar vi att tjänstemännen inte blir informerade om hur stor påverkan risker 

skulle få på målen om den inträffade och vilka kostnader det skulle leda till, vilket de tar 

hänsyn till i riskbedömningen. Det påverkar även i sin tur prioriteringen av riskerna eftersom 

de grundas på hur riskbedömningen går till.  

 

Riskbedömningarna baseras till stor del på den information som samlas in från personer inom 

verksamheten vilket gör att den behöver vara tydlig och rättvisande för att det ska gå att göra 

en korrekt riskbedömning. Den påverkas även av personliga åsikter och erfarenheter vilket 

inte behöver vara i linje med de övergripande målen för kommunen. Det kan göra att 

riskbedömningar grundas på felaktig information om hur sannolikt det är att en händelse 

inträffar och vilken konsekvens det skulle få på verksamheten vilket kan leda till att ett fokus 
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kan bli på “felaktiga” risker. Vi menar att de “felaktiga” riskerna kan vara de risker som inte 

är i störst behov av att hanteras för att nå verksamhetens mål.  

 

Något som vi upplevt vara problematiskt i riskbedömningen var att det var svårt att avgöra 

vad en risk ska värderas till utifrån sannolikhet och konsekvens. Den skala som användes för 

att värdera sannolikheten och konsekvensen för en risk menar vi kan behöva förtydligas. 

Tolkningarna av skalan kan skilja sig åt mellan tjänstemännen och baseras på egna 

värderingar av risken vilket kan göra att riskerna värderas olika. För att hantera det bör det 

enligt vår mening tydligare framgå hur skalan ska tolkas av tjänstemännen och anpassa den 

till den egna verksamheten.  

 

Riskbedömningen påverkar i sin tur hur prioriteringen av riskerna kommer att bli eftersom det 

delvis grundar sig på riskvärdet, sannolikhet multiplicerat med konsekvens. Det kan ur ett 

större perspektiv leda till att inte bara nämndens verksamhet påverkas utan även hela 

kommunen och medborgarna. Vi menar att nämndernas politiker och tjänstemän behöver vara 

medvetna om att deras beslut, riskbedömningar och prioriteringar av risker som ska hanteras 

påverkar de tjänster som sedan erbjuds till medborgarna. De riskbedömningar som är höga är 

de områden som tjänstemännen menar att väsentliga risker för verksamheten finns och att det 

är dessa som de ska arbeta mer med vilket påverkar hur politikerna fattar sina beslut. Det kan 

på sikt göra att medborgarna påverkas. Ett exempel menar vi kan vara risken att det inte finns 

personal med relevant kunskap kan leda till att verksamheten inte fungerar eller behöver 

stängas ned vilket påverkar de som är beroende av verksamheten, medborgarna.  

 

Det kan uppfattas som ett problem att tjänstemännen inte påverkas i lika stor grad som 

politikerna av hur bra deras arbete är. Det är politikerna som till stor del får ta konsekvenserna 

av om de inte har hanterat en risk när exempelvis media hör av sig. Vi menar däremot att 

politikerna inte har den kunskap som behövs för att göra tjänstemännen arbete och att de 

dessutom kan bytas ut var fjärde år vilket kan göra att det inte skulle finnas en kontinuitet i 

arbetet. Vi anser även att tjänstemännen inte ska ha den pressen på sig att deras arbete alltid 

ska bli rätt men att det bör finnas en medvetenhet hos både politiker och tjänstemän om att 

tillsammans arbeta för att riskhanteringsarbetet ska fungera.  

 

Vi menar att det handlar om att göra ett bra arbete från början genom att kommunicera väl 

inom verksamheten för att få fram rätt information vilket ska leda till att beslut som fattas 

grundar sig i rätt information och att samtliga väsentliga risker identifieras. Det kan även göra 

att riskbedömningarna blir mer rättvisande eftersom de baseras på tydlig och bra information 

samt att prioriteringen av de områden som påverkar verksamheten mest blir rättvisande.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det i en kommunal verksamhet finns många 

verksamhetsområden vilket gör att hela organisationen blir stor och komplex. Vi anser att 

riskhantering kan vara ett bra styrmedel eftersom det hjälper till att ge en övergripande bild av 

de risker som finns inom verksamheten och att det är ett arbete som inte tar slut utan kan 

förbättras. Det kommer nya risker som verksamheterna påverkas av löpande och det gäller att 

vara med och identifiera dessa. I kommunal verksamhet handlar det om att erbjuda 

medborgarna så bra tjänster som möjligt med de resurser som finns och genom att arbeta med 

riskhantering går det att hantera risker som uppkommer och påverkar dessa tjänster. Genom 

att använda riskhantering går det att få en övergripande kunskap om verksamheten vilket gör 

att det blir enklare att förbereda sig inför de risker som kan påverka målen.  Umeå kommun 

anser vi har fungerande arbete med riskhantering, men vi ser att det finns förbättringsområden 

att arbeta vidare med så som riskbedömningen och kommunikationen kring risker. 
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9. Slutsats 

I följande kapitel kommer vi att presentera studiens slutsats som bygger på den analys och 

diskussion som fördes i föregående kapitel. Vi kommer även att presentera vad studien 

bidragit med samt ge förslag på framtida forskningsområden. 

9.1. Studiens slutsats 
Vi vill inleda detta kapitel med att återigen nämna vår problemformulering vilken är “Hur 

arbetar kommuner med riskhantering för att leda sin verksamhet?”. De syften som studien 

grundar sig i har varit att skapa förståelse om hur det praktiska arbetet med riskhantering kan 

gå till i en svensk kommun, hur arbetet med kommunikation och riskbedömning går till samt 

undersöka områden som upplevs som problematiska i riskhanteringsarbetet. Det som är 

viktigt att poängtera är att denna studie endast visar hur riskhanteringsarbetet går till i Umeå 

kommun och kan därför skilja sig från hur arbetet med riskhantering går till i andra 

kommuner. Resultatet av studien går därför inte att generalisera till andra kommuner men ger 

en bild av hur en kommun väljer att arbeta med riskhantering. Det har även visats i forskning 

att det finns efterfrågan om hur offentliga verksamheter arbetar med riskhantering (Paape & 

Speklé, 2012, s. 560). 

 

Inledningsvis kan vi konstatera att Umeå kommun sedan några år tillbaka använder sig av ett 

mer utpräglat riskhanteringsarbete där alla risker bedöms och inte som det var tidigare där 

fokus var på ekonomiska risker. Den uppfattning vi har fått av deras arbete är att det 

fortfarande är under uppbyggnad och att det finns en viss osäkerhet i arbetet. Av de nämnder 

som vi har undersökt kan vi se att de har kommit olika långt i arbetet med riskhanteringen 

men att samtliga strävar efter att arbeta på liknande sätt och att inkludera hela verksamheten i 

ett enhetligt arbete kring riskhantering.  

 

Vi har lagt märke till att riskhanteringsarbetet inom Umeå kommun genomförs på ett sätt som 

liknar det som COSO (2004) beskriver i ERM-ramverket, men att riskerna inte sammanställs 

för hela kommunen utan endast för respektive nämnders enskilda verksamhet. De väsentliga 

riskerna sammanställs i respektive nämnds internkontrollplan se exempel i bilaga 3. Det finns 

inom Umeå kommun gemensamma riktlinjer om hur riskhanteringen ska gå till inom 

kommunen vilket vi har sett ger en förståelse om hur de förväntas arbeta vilket ligger till 

grund för att skapa en god internkontrollmiljö. Arbetet med att identifiera risker sker sedan 

utifrån målen för respektive nämnd som grundar sig i de övergripande målen från 

kommunfullmäktige om hur verksamheten ska bedrivas och nämndernas egna 

verksamhetsmål. 

 

Det sker sedan en riskbedömning, som baseras på kriterierna sannolikhet och konsekvens, av 

riskerna som identifierats inom verksamheten och som sedan prioriteras utifrån riskvärdet 

samt även hur stora kostnaderna skulle bli för verksamheten om risken inträffade. Hur 

sannolikhet och konsekvens värderas sker med hjälp av den femgradiga sifferskalan genom 

att information samlas in från personal längre ner i verksamheten genom den interna 

kommunikationskanalen beslutstödet samt att det sker diskussioner på möten kring hur 

riskerna ska värderas. Riskvärdet för de olika riskerna räknas ut genom att multiplicera värdet 

för sannolikhet med konsekvens. Detta dokumenteras i internkontrollplanen där även 

kontrollaktiviteter för varje risk finns nedskrivet samt vem som är ansvarig för att 

aktiviteterna utförs för att hantera risken. Internkontrollplanen grundar sig på information som 

kommuniceras från personer i verksamheten om vilka risker som verksamheten står inför, 

vilket delvis sker genom möten och ett datoriserat rapporteringssystem (beslutstödet), och hur 

det praktiska arbetet ska gå till utifrån de riktlinjerna som arbetats fram. Slutligen sker det en 
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uppföljning om hur arbetet med att nå målen fungerar som sedan rapporteras upp till 

politikerna i respektive nämnd. Den information som politikerna i nämnden får i samband 

med rapporteringen ligger sedan till grund för vad som är viktigt att fokusera på i 

nästkommande mål för verksamheten. Den slutsats vi kan dra är därför att delarna påverkas 

till stor del av varandra och att det därför finns behov av att arbetet med dessa delar sker på ett 

bra sätt.  

 

Syftet med studien var även som vi beskrev ovan att närmare undersöka hur 

kommunikationen kring risker sker och hur riskbedömningen går till, vilket var något som 

Nielson et al. (2005, s. 288) beskrev var viktigt för att leda organisationen på ett bra sätt. Vi 

kan konstatera att de arbetar med att kommunicera hur arbetet med riskerna ska gå till samt att 

de samlar in information från olika nivåer i verksamheten om vilka risker de står inför. De 

arbetar även med att genomföra riskbedömningar på de risker som de anser har störst 

påverkan på att målen för verksamheten ska nås.  

 

Den slutsats vi kan dra av kommunikationen kring hur riskhanteringsarbetet ska gå till är att 

Umeå kommun har arbetat fram både skriftliga rutiner genom regelverket och riktlinjerna för 

riskanalysen samt att personalen som arbetar praktiskt med att utforma internkontrollplanen 

har fått gå en utbildning om hur det ska gå till. Det har gjort att förståelse kring arbetet med 

riskhanteringen har ökat men det finns fortfarande möjligheter att förbättra förståelse längre 

ner i verksamheten kring varför det är viktigt att informera sina överordnade om de risker som 

finns i verksamheten. Vi har även noterat att kommunikationen om risker inom verksamheten 

sker i huvudsak genom möten och återkoppling från medarbetare längre ner i verksamheten 

men även i viss mån från politikerna i nämnden om det är någon risk som saknas i 

interkontrollplanen i samband med återrapporteringen. Det som vi däremot kan konstatera 

behöver förbättras är kommunikationen om beslut inom en nämnd som påverkar andra 

nämnder i deras arbete eftersom det kan leda till att risker för att målen inte kommer att nås 

ökar. Även om vi anser att kommunikationen inom varje nämnd fungerar bra anser vi att 

kommunikationen mellan olika nämnder kan förbättras för att få ett helhetstänk inom 

kommunens verksamheter och de risker som påverkar den. Vi vill även poängtera att 

kommunikationen mellan tjänstemännen och politikerna är betydelsefull för att ledningen av 

verksamheten ska ske på ett bra sätt. Vi upplever att även den kommunikationen kan 

förbättras genom att tjänstemännen tydligt beskriver vilka problemområden som finns för 

verksamheten och att politikerna då har möjlighet att formulera mål som kan göra att 

problemen minskar. Om denna kommunikation fungerar bra anser vi att risken för att 

medborgarna ska påverkas negativt blir mindre. 

 

Det vi har upptäckt i de nämnder som vi har studerat var att själva riskbedömningen 

genomförs på ett liknande sätt inom samtliga nämnder utifrån kriterierna sannolikhet och 

konsekvens, vilket även sker genom att värdera riskerna utifrån en skala från ett till fem. När 

riskbedömningen genomförs ställer de riskerna i förhållande till hur ofta de förekommer och 

vilken påverkan de har. De jämför även en risk med en annan för att få en tydligare bild av 

vilket värde på skalan som den ska få, där ett anses lågt och fem anses högt. När vi studerade 

kriterierna sannolikhet och konsekvens som riskbedömningen bygger på upplevde vi att den 

kan anses generell och att den bör anpassas till respektive nämnds verksamhet. Vi menar att 

de bör förtydliga hur de ska bedöma sannolikheten och konsekvensen utifrån nämndens 

verksamhet och förutsättningar genom att visa tydligare hur ofta en risk inträffar och vilken 

konsekvens den har genom en liknande tabell som den som finns i handledningen för 

riskanalysen. Vi menar även att det går att anpassa skalan genom att göra den större om de 

anser att det finns ett behov av det samt om det skulle underlätta deras bedömningsarbete. Det 
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vi kan konstatera är att riskbedömningen som den är nu anses av vissa respondenter vara 

krånglig och baseras på subjektiva bedömningar som påverkas av vilka personer som är med 

på mötet vilket vi anser kan göra pålitligheten i bedömningen bristfällig utifrån vad som är 

relevant för hela nämndens verksamhet. Den slutsats vi kunde dra var att det finns ett behov 

av att genomföra riskbedömningen på ett sådant sätt att nämndens totala verksamhet är i fokus 

och inte enskilda tjänstemäns verksamhetsområden och personliga åsikter.  

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Umeå kommuns riskhanteringsarbete är under 

uppbyggnad och att de strävar efter att göra hela verksamheten delaktig i detta arbete. Vi 

upplevde även att det fanns en förståelse för varför riskhantering är viktigt och att tjänstemän 

är motiverade till att arbeta med detta samt utveckla riskhanteringsarbetet till att bli bättre. 

Vidare ser vi dock att vissa delar anses vara problematiska men att det är något som 

respondenterna är medvetna om och att arbetet för att förbättra riskhanteringen sker 

kontinuerligt. Även om vi anser att de är medvetna om vikten av riskhanteringsarbete menar 

vi att de bör se över arbetet för att få det ännu mera övergripande för att gemensamt se på 

riskerna för hela verksamheten och inte enbart för varje enskild nämnd. 

9.2. Studiens bidrag 
Det bidrag som vår studie tillför forskningsområdet är att skapa kunskap om hur riskhantering 

går till i en svensk kommun. Studien bidrar med teoretisk kunskap om problem och 

möjligheter som riskhanteringen kan ge inom kommunal verksamhet. Möjligheterna är att 

kommunen med hjälp av ERM kan få en övergripande förståelse om de risker som finns inom 

verksamheten. Studien bidrar även med kunskap om problem som finns inom kommunen när 

det handlar om riskbedömning och kommunikation kring risker. Riskbedömningen genomförs 

genom att använda sig av kriterierna sannolikhet och konsekvens och studien visar på de 

problem som kan finnas i samband med detta. Kommunikationen mellan de olika nämnderna 

och mellan tjänstemän och politiker kan vara problematisk eftersom de inte kan vara säkra på 

att de får den information som de är i behov av för att arbeta med riskhantering på ett bra sätt. 

Vidare ger studien ett exempel på hur en kommun väljer att arbeta med riskhantering utifrån 

internkontrollmiljö, formulering av mål, identifiering av risker, riskbedömning, prioritering av 

risker, skapande av kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning av 

verksamhetens arbete.  

 

Det praktiska bidrag som studien bidrar med är att det finns områden inom riskhanteringen 

som kan vara problematiska i kommuner. Det som vi har identifierat är att riskbedömningen 

kan behöva förbättras genom att förtydliga hur kriterierna sannolikhet och konsekvens ska 

värderas inom respektive nämnd. Det innebär även att informationen som riskbedömningen 

grundas på ska vara utförlig för att säkerställa att den blir korrekt. Vi har identifierat 

ytterligare ett praktiskt bidrag kring hur kommunikationen om vilka risker som finns i 

kommunen kan förbättras. Det vi såg var att kommunikationen mellan nämnder kan utvecklas 

eftersom de fattar beslut som påverkar varandra vilket kan göra att risker inte identifieras som 

de borde. Det kan leda till konsekvenser för medborgarna genom sämre kvalité i de tjänster 

som de erbjuds av kommunen. 

9.3. Förslag på framtida forskning 
Under arbetets gång med vår studie har vi identifierat ett flertal områden som kunde vara 

intressanta att studera vidare när det handlar om hur arbetet med riskhantering går till inom en 

kommun. Vi har på grund av tidsbegränsningen för studien inte haft möjlighet att få en total 

bild kring hur arbetet går till inom den kommunala verksamheten vilket kan vara intressant att 

fördjupa sig i.  
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De delar vi har fokuserat på i riskhanteringen är information och kommunikation samt 

riskbedömningen, men det finns även möjlighet att gå djupare inom någon av de andra 

delarna i riskhanteringsarbetet. Det hade exempelvis varit intressant att studera mer hur 

resonemanget kring prioriteringen av risker gått till eftersom det inom kommunen finns 

områden som de är skyldiga enligt lag att erbjuda medborgare och några delar som är 

frivilliga. Det hade även varit intressant att få en djupare förståelse om det är något som 

inkluderas i bedömningen när de prioriterar riskerna eller om det enbart sker utifrån 

riskvärdet, kostnader det kan få på verksamheten om risken inträffar och om det påverkar 

flera av målen. 

 

Syftet med studien var att skapa förståelse om hur arbetet med riskhantering går till och vi 

valde att fokusera på tjänstemännen som arbetar med det praktiska arbetet. Vi saknar däremot 

djupare förståelse om hur riskhanteringsarbetet ser ut längre ned i organisationen. De delar 

som vi anser skulle vara intressant att studera djupare är hur personalen som arbetar under 

avdelningscheferna upplever att riskhanteringsarbetet fungerar och hur de arbetar med det. 

Det hade även varit intressant att studera hur politikerna i nämnderna upplever att 

riskhanteringsarbetet fungerar och om det finns några förbättringsmöjligheter som kan vara 

intressanta att arbeta vidare med.  

 

Vi har upplevt i vår studie att kommunikationen om risker och hanteringen av dessa mellan 

politiker och tjänstemän kan förbättras eftersom det kan uppstå problem i att förstå och 

förmedla de områden som kan påverkas av risker eftersom de har olika kunskaper inom 

området riskhantering. Det har även framgått i arbetet med vår studie att det är tjänstemännen 

som har informationen om nämndens verksamhet och att det är de som sedan förmedlar 

informationen till politikerna vilket kan gör att de inte får den information som de behöver för 

att kunna göra en bra bedömning om hur riskhanteringsarbetet ser ut.  

 

Det skulle även vara intressant att se om det skiljer mycket mellan politiker som är mer 

involverade i riskhanteringsarbetet till skillnad mot nämnder där politikerna inte är speciellt 

involverad. Tjänstemännen som vi var i kontakt med i vår studie beskrev att det kunde skilja 

en del hur involverade politikerna var i arbetet med riskhantering.  

 

Vi anser även att det hade varit intressant att genomföra en jämförande studie mellan några 

kommuner för att ta reda på hur de arbetar med riskhantering och om det finns stora likheter 

eller skillnader kring hur deras arbete går till.  
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10. Sanningskriterier 
Vid en kvantitativ studie används kriterierna reliabilitet och validitet för att värdera kvalitén 

av studien, dock är dessa kriterier ifrågasatta när det kommer till att värdera kvalitén i en 

kvalitativ studie (Bryman, 2011, s. 351). Bryman (2011, s. 353) hänvisar till Lincoln & Guba 

(1985) som menar att en kvalitativ studie istället ska bedömas utifrån kriterierna tillförlitlighet 

och äkthet. Vi kommer att värdera vår studie utifrån kriterierna för en kvalitativ forskning för 

att ge läsaren inblick i hur vi resonerar kring kvalitén. 

 10.1. Tillförlitlighet 
Hur tillförlitlig en studie är bedöms utifrån fyra delkriterier vilka är; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). Vi 

kommer nedan att resonera kring hur tillförlitlig vår studie är utifrån dessa kriterier.  

10.1.1. Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om hur forskarna har beskrivit den verklighet som har studerats i studien 

och hur trovärdig den bedöms vara utifrån en annan persons perspektiv (Bryman, 2011, s. 

354).  Det skapas bland annat genom att ge respondenterna möjlighet att granska det som har 

presenterats av forskarna för att se till att informationen tolkats och förklarats på rätt sätt, 

vilket kallas respondentvalidering (Bryman, 2011, s. 355).  

 

För att se till att kunna beskriva Umeå kommuns arbete så korrekt som möjligt 

transkriberades intervjuerna genom att ordagrant skriva ned vad respondenterna sa och sedan 

läsa igenom dessa ett flertal gånger för att se till att vi inte missat någon viktig information 

som vi ansåg behövdes för studien. Efter att vi hade läst igenom intervjuerna var för sig 

diskuterade vi innehållet från dem och sammanställde resultatredovisningen utifrån 

informationen i transkriberingarna. Genom att vi båda två läst igenom transkriberingarna ett 

flertal gånger och diskuterat informationen anser vi att risken för missförstånd eller 

feltolkningar minskar. Vi har även använt oss av citat för att tydliggöra respondenternas 

åsikter kring deras arbete med riskhantering.   

 

Som vi tidigare nämnt går det att använda respondentvalidering för att skapa trovärdighet i 

studien. Det menar dock Bryman (2011, s. 353) kan leda till att respondenterna ändrar sin 

åsikt som denne haft vid intervjutillfället och att de inte vågar stå för det den tidigare sagt. 

Två av respondenterna ville läsa igenom den empiri som vi presenterar för att säkerställa att 

den inte innehöll felaktig information som grundat sig i hur vi som forskare tolkat 

informationen i intervjuerna. De kommentarer vi fick var mindre fakta fel, men inga åsikter 

togs tillbaka. Utöver det använde vi oss inte av respondentvalidering för att inte riskera att 

åsikter som var användbar i vår studie skulle tas tillbaka. Vi ansåg även att det på grund av 

studiens syfte och resultatframställning inte var möjligt att särskilja vem av respondenterna 

som sagt vad vilket gjort att en validering inte var möjlig att genomföra.  

 

Delar av studie baseras även på interna dokument vilket kan göra att vi tolkar dessa på ett sätt 

som gör att trovärdigheten påverkas. Vi har dock använt de interna dokumenten som ett 

komplement till intervjuerna för att förtydliga hur riskhanteringsarbetet ska gå till enligt vad 

som är beskrivet i dokumenten. 

10.1.2. Överförbarhet 

Kvalitativ forskning handlar om att undersöka en miljö på djupet till skillnad från kvantitativ 

forskning som istället har en bred undersökningsmiljö (Bryman, 2011, s. 355). Vidare 
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hänvisar Bryman (2011, s. 355) till Guba och Lincoln (1994) som menar att en tydlig 

beskrivning av miljön hjälper andra att bedöma hur överförbar studien är till en annan miljö. 

 

Genom hela studien har vi försökt vara så noggranna som möjligt när vi beskrivit den miljö 

som vi undersökt. Inledningsvis beskrev vi vad som kännetecknar en kommunal verksamhet 

för att ge läsaren förståelse om den verksamhet som vår studie utgår ifrån. Vi har även 

presenterat Umeå kommun utifrån hur deras verksamhet ser ut och hur de arbetar med 

riskhantering. De respondenter som vi har intervjuat har beskrivits utifrån vilken roll de har 

inom kommunen. Vidare har vi beskrivit hur intervjuerna har gått till samt faktorer att tänka 

på under en intervju. Presentationen av kommunen och de respondenter vi har varit i kontakt 

med har vi gjort för att ge en möjlighet att genomföra en liknande studie i en annan kommun.  

10.1.3. Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att göra det möjligt för andra forskare att granska studien (Bryman, 2011, 

s. 355). Det innebär att studiens alla delar, från exempelvis problemformulering till val av 

undersökningsmetod, tydligt finns nedskrivet och dokumenterat för att det sedan ska kunna 

granskas av kollegor (Guba och Lincoln, 1994 refererad i Bryman, 2011, s. 355). 

 

Under hela vårt arbete har vi försökt att vara så tydliga som möjligt med hur vi har resonerat 

kring de val som gjorts i studien. I de metodkapitel som finns har vi motiverat de val och 

tänkesätt som vi som forskare har för att ge läsaren en förståelse om varför vi gjort de val som 

gjorts i studien. Vi har även beskrivit hur vårt val av respondenter gått till, hur vi upplevde 

intervjuprocessen samt att vi har transkriberat intervjuerna.  Löpande under vårt arbete har vi 

haft möjlighet att få vårt arbete granskat av vår handledare där han har kommit med 

synpunkter om det varit något som var otydligt. Vi har även under två arbetsseminarier fått 

vårt arbete granskat av studiekamrater där de har kommit med åsikter som hjälpt oss i vårt 

fortsatta arbete i studien.  

10.1.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 

Enligt Bryman (2011, s. 355) går det i en samhällig studie inte att vara helt objektiv vilket gör 

att forskaren måste visa att den inte har medvetet påverkat studiens resultat och försökt vara 

så objektiv i sina tolkningar som möjligt. Vidare menar Bryman (2011, s. 355) att forskaren 

ska presentera resultatet på ett sätt där det tydligt framgår att den inte medvetet låtit personliga 

åsikter eller teoretisk inriktning påverka studiens genomförande och slutsatser. 

 

Vi har i vår studie utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket gör att vi som forskare 

tolkar den information som vi får från respondenterna. Det gör att vi inte kan vara fullständigt 

objektiva men vi har strävat efter att vara så objektiva som möjligt för att inte påverka 

studiens resultat. Vi har under studiens gång hela tiden tänkt på att vara objektiva i våra 

resonemang och vi anser därför att våra personliga åsikter inte har påverkat resultatet av 

studien. De teorier vi valt att använda har vi varit kritiska mot och använt tidigare forskning 

för att redogöra för de olika tolkningar av teorierna som finns i litteraturen. Det har medfört 

att vi inte rakt av har köpt de resonemang som förts i teorierna. Även om vi bor i den kommun 

som vi undersökt anser vi att det inte har påverkat oss i de resonemang och slutsatser vi gjort i 

denna studie. 

 10.2. Äkthet 
Äkthet beskrivs av Guba & Lincoln (1994 refererad i Bryman, 2011, s. 357) genom att läsaren 

av studien får ta del av en rättvisande bild av den undersökta miljön och de åsikter som 

respondenterna har uttryckt.  
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Vi har i vår studie intervjuat tjänstemän som arbetar med olika arbetsuppgifter, i olika 

nämnder och på olika nivåer i kommunen. Anledningen till det var att vi ville skapa förståelse 

om hur arbetet med riskhantering går till i Umeå kommun där vi strävade efter att presentera 

en så rättvisande bild som möjligt av deras arbete. Vårt val att undersöka hur flera nämnder i 

Umeå kommun arbetar med riskhantering var för att inte endast vara beroende av hur en 

nämnd arbetar utan att få en större och mer övergripande bild av hur riskhanteringsarbetet går 

till. Vi har även intervjuat flera tjänstemän som arbetar under varje nämnd för att få flera olika 

synvinklar på hur arbetet med riskhantering går till. Det finns däremot möjlighet att förbättra 

bilden av hur riskhanteringsarbetet går till genom att exempelvis inkludera politikerna i 

kommunen, undersöka flera nämnder samt att se hur arbetet längre ned i verksamheten 

fungerar. Det är något som vi beskriver i avsnittet 9.2. förslag på framtida forskning. Vår 

strävan med studien var att få en övergripande förståelse om hur riskhanteringsarbetet går till 

vilket i huvudsak sker på tjänstemannanivå vilka är de personer som vi har intervjuat.  

 

För att stärka kvalitén i vår studie har vi när vi beskrivit hur arbetet med riskhanteringen inom 

Umeå kommun går till använt oss av citat för att förtydliga respondenternas åsikter vilket gör 

att äktheten kan styrkas ytterligare. Citaten har vi använt i resultatframställning vilket gör att 

vi presenterar deras åsikter utan att de påverkas av våra egna tolkningar av informationen. 
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Bilaga 1. Tidigare forskning kring ERM 
Författare Titel Ämne Metod Resultat 

Nilsen, A.S. & 

Olsen, O.E. 

Different Strategies: 

Equal Practice? Risk 

Assessment and 

Management in 

Municipalities 

Undersöker skillnader 

mellan två olika 

riskhanteringsstrategier. 

20 intervjuer med 

medarbetare vid två 

kommuner i Norge 

samt interna dokument 

och observationer vid 

möten.  

Även om kommunerna använde sig av olika 

riskhanteringsstrategier fanns det stora likheter i 

hur det fungerade i verkligheten. Strategierna 

skiljde sig åt i vem som bedömde riskerna. 

Forskarna menar att en kombination av de olika 

strategierna skulle vara bra och att det skulle 

göra medarbetarna mer medvetna av de risker 

som finns i verksamheten. 

Paape, L & 

Speklé, R.F.  

( 2012) 

The Adoption and 

Design of 

Enterprise Risk 

Management 

Practices: An 

Empirical Study. 

Undersöker i vilken 

utsträckning ERM är 

implementerat, faktorer som 

påverkar implementation 

och hur den uppfattade 

effektiviteten är. 

Enkätundersökning 

med 825 respondenter 

hos privata företag, 

non-profit eller 

semiägda offentliga 

organisationer i 

Nederländerna. 

23 % av respondenterna använde ERM och att 

faktorer som påverkar var ledarskap, förekomst 

av riskansvarig och bransch. Det visade att 

offentliga organisationer ansåg att systemet var 

mindre effektivt i jämförelse med privata 

företags uppfattade effektivitet. 

Rothstein, H. & 

Downer, J. 

(2012)  

Renewing Defra: 

Exploring the 

emergence of risk-

based policymaking 

in UK central.  

Undersöker hur en 

myndighet i UK arbetar med 

risker och implementerar ett 

riskhanteringssystem.  

Djup intervjuer med 

medarbetare, 

observationer och 

dokument. 

Myndigheten var i början av att implementera ett 

riskhanteringssystem. För handlade det om att 

skapa riktlinjer för arbetet, att sedan förmedla en 

enhetlig syn på risker i verksamheten. Till sist 

handlade det om att hantera de påtryckningar 

från omvärlden om att arbeta med risker. 

Woods, M. 

(2009) 

A contingency 

theory perspective 

on the risk 

management control 

system within 

Birmingham City 

Council. 

Undersöker hur 

riskhanteringssystem 

används och fungerar i 

Birminghams 

kommunfullmäktige i 

Storbritannien. 

5 intervjuer med 

medarbetare samt 

observationer vid 

Birminghams 

kommunfullmäktige i 

Storbritannien. 

Utifrån 3 faktorer visade det sig att statliga 

direktiv hade störst påverkan på arbetet då det 

påverkar hur kommunens mål sätts och 

bestämmer de kommunala resurser. 

Kommunikation påverkade också ERM genom 

att påverka den kvalitet på tjänsterna som gavs 

till medborgarna. 



 
 

 
Arena, M., 

Arnaboldi, M., 

Azzone, G. 

(2010) 

The organizational 

dynamics of 

Enterprise Risk 

Management. 

Undersöker organisationers 

sammansättning av ERM. 

43 intervjuer i 3 privata 

företag under sju års 

tid.  

Visade på skillnader mellan företagen som 

berodde på hur ledningen såg på risk. ERM 

hjälpte till att få nya tankesätt och 

kommunikationsätt för att visa vad 

konsekvenserna bli av olika beslut och 

synliggöra riskerna för beslutfattarna.  

Beasley, M.S.,  

Clune, R.,  

Hermanson, D.R. 

(2005) 

Enterprise risk 

management: An 

empirical analysis of 

factors associated 

with the extent of 

implementation. 

Undersöker vilka faktorer 

som hör ihop med hur långt 

en organisation har kommit 

med sitt ERM-system. 

Enkätundersökning 

med 123 respondenter 

som var medlemmar i 

IIA:s globala nätverk 

för revisorer. 

50 % av respondenterna hade eller skulle skaffa 

ett ERM system. Faktorer som påverkade var 

ledarskap, storlek och bransch. Organisationer 

inom försäkring, skola och bank hade kommit 

längst vilket enligt forskarna kunde bero på 

högre krav genom lagar och regler.  

Cumming, C.M. 

& Hirtle, B.J. 

(2001) 

The challenges of 

risk management in 

diversified financial 

companies.  

Undersöker de risker som 

finns i ett företag och vill 

visa på de problem som kan 

finnas vid skapandet av 

ERM. 

 Visar på de fördelar som ERM kan ge men även 

på frågor som måste hanteras vid 

implementeringen av ERM. Menar att mer 

forskning behövs för att för att förstå för – och 

nackdelar med ERM. 

Kleffner, A.E., 

Lee, R.B., 

McGannon, B. 

(2003) 

 

 

The effect of 

corporate 

governance on the 

use of enterprise risk 

management: 

Evidence from 

Canada. 

Undersöker hur mycket 

företag använder sig av 

ERM, vilka som använder 

ERM, möjliga hinder till 

ERM samt om statliga 

riktlinjer har en påverkan 

för valet att skaffa ERM. 

118 intervjuer och 19 

intervjuer med företag 

och organisationer som 

var medlemmar i 

organisationen Risk och 

försäkring ledning i 

Kanada. 

ERM gjorde att ett större samarbete mellan 

avdelningar skett och att risker som berörde flera 

avdelningar hanterades. Det ledde till att en 

genensam syn på risk och att kommunikationen 

mellan avdelningarna förbättrades vilket hjälpte 

till då beslut skulle fattas. 

Liebenberg, A.P. 

& Hoyt, R.E. 

(2003) 

The determinants of 

enterprise risk 

management: 

evidence from the 

appointment of chief 

risk officers 

Undersöker faktorer som 

påverkar ERM. 

Enkätundersökning hos 

26 företag som hade en 

riskansvarig i USA.  

Fann att det inte fanns några skillnader gällande 

ERM mellan företagen inom samma storlek och 

bransch. Större företag var dock mer villiga till 

att använda ERM då de ansågs se värdet i att 

hantera risker och kommunicera dessa till 

aktieägarna. Forskarna menar att ytterligare 

forskning behövs inom ERM och vad som 



 
 

påverkar det sammansättning. 

Mikes, A. (2009) Risk management 

and calculative 

cultures. 

Undersöker om det finns 

skillnader i utformningen av 

ERM system inom samma 

bransch. 

75 intervjuer i 2 banker 

samt observationer. 

Visade på två inriktningar där fokus antingen var 

på siffror som användes vid planering eller på att 

identifiera risker som användes vid 

beslutfattande. Forskarna menar att det i 

framtiden kan leda till en uppdelning av ERM.  

Nielson, N.L., 

Kleffner, A.E., 

Lee, R.L. (2005) 

The evolution of the 

role of risk 

communication in 

effective risk 

management 

Beskriver riskhanteringens 

utveckling med fokus på 

kommunikation.  

 Beskriver hur riskhanteringen har utvecklas och 

vad som hänt under de olika generationerna. 

Visar att det blir allt viktigare med 

kommunikation inom riskhantering. 



 
 

Bilaga 2.  Intervjuguide 
Generella frågor om intervjupersonen:  

Vad har du för roll i kommunen? 

Vilken erfarenhet har du av riskhantering? Har du fått utbildning? 

Riskhantering:  

Vad, anser du, är syftet med att använda sig av riskhantering och intern kontroll?  

Hur skulle du beskriva en tillräcklig intern kontroll?   

- Vad ska den innefatta? 

- Hur arbetar ni för att säkerställa att den intern kontrollen är tillräcklig? 

Finns det områden som är problematiska när det gäller riskhantering i kommuner anser du?  

-Beskriv vilka områden det är och hur de kan förbättras?  

Hur använder ni er av den information som ni får från externa revisorn? 

Kan du ge exempel inom ditt ansvarsområde på åtgärder ni har vidtagit för att upprätthålla en 

god riskhantering? 

 -Hur använder ni er av riskhantering i er dagliga verksamhet? 

Finns det några svårigheter med att implementera intern kontroll? 

 

Om kommunen:(Internkontrollmiljö) 

Hur är ansvarsområdena kring riskhanteringen uppdelade i er verksamhet? 

Hur arbetar de olika nivåerna i kommunen med riskhantering och intern kontroll?  

 - Sker arbetet mellan olika avdelningar och nivåer? 

Om det uppstår otydligheter i arbetsprocessen, vad gör ni då, vem vänder de sig till? 

Vilken bedömning skulle du göra av hur den interna kontrollen i kommunen fungerar idag? 

 

Målformuleringar: 

Hur sker arbetet med att formulera målen? 

Vilken information grundar sig målen på? 

 

Identifiering av möjligheter och risker, riskbedömning och prioritering av risker:  

Hur sker arbetet från att bryta ner målen och sedan identifiera risker? 

Hur skulle du beskriva arbetet med att identifiera, bedöma och värdera risker?  

- Hur går det konkret till?  

- Hur sker prioriteringarna? 

- Om ni uppfattar att det är svårt att värdera riskerna vad gör ni då? 

- resonemang kring, acceptera, begränsa, dela och eliminera. Varför? 

Hur hanterar och arbetar ni med risker som påverkar andra verksamhetsområden i 

kommunen? 

 - Använder ni er av något hjälpmedel för att få en övergripande bild? 

Vilka är dina erfarenheter av hur arbetet fungerar idag med riskbedömning? 

- Fördelar/nackdelar, vad går att förbättra? Exemplifiera 

Om du skulle identifiera en ny risk som ni i nuläget inte hanterar vad gör du? Hur sker arbetet 

då? 



 
 

Vilka risker ser du i den kommunala verksamheten? 

 - Har det tillkommit några nya den senaste tiden? (förändringar i omvärlden som 

har haft påverkan på verksamheten) 

 

Kontrollaktiviteter: 

Utgå från din dagliga verksamhet och en risk som du ska kontrollera/hantera. Hur tänker du 

för att hitta en relevant kontrollaktivitet att använda dig av? Exemplifiera gärna utifrån olika 

risker, (ekonomiska, kvalitets, verksamhetsmässiga). 

Om ni inte uppnår era mål, vad gör ni då?  

Vad finns det för olika kontrollåtgärder som ni använder? 

 

Information/kommunikation: 

Hur sker dokumentationen av ert arbete med riskhantering?  

 - Hur beslutar ni om vad som ska tas med i dokumentationen? 

Hur upplever du att styrdokumenten fungerar? För- och nackdelar med dessa? 

Hur kommuniceras vikten av riskhantering ut till de olika verksamhetsområdena i 

kommunen? 

Vad grundar ni era styrdokument på? Utformning, enskilt eller i grupp?  

Hur sker kommunikationen av kommunens gemensamma mål ut till alla verksamheter? 

Hur sker kommunikationen mellan nämnderna om de risker som verksamheterna står inför? 

 

Uppföljning: 

Om riskerna inte blir hanterade under den tidsperiod som är sagd, hur arbetar ni vidare från 

det? 

Hur utvärderas riskhanteringen? 

- Kontrollåtgärder ska utvärderas, hur går det till för att säkerställa att de är 

tillräckliga. 

Hur ofta sker det utvärderingar? 

Hur dokumenteras utvärderingen? 

Om ni identifierar problem med riskhanteringen vad gör ni då?  

Hur har granskningar arbetet gått till och påverkat riskhanteringen? 

 

Finns det någonting som rör riskhantering som du känner är viktigt att vi vet?



 
 

Bilaga 3. Internkontrollplan 

 

 

  Riskbedömning       
Plan utifrån 

riskbedömningen  
Ansvarig 

Färdigt 

datum 

Mål/Krav Riskbeskrivning 
Sanno-

likhet 

Konse-

kvens 
Riskvärde Aktivitet/åtgärd     

Verksamheten ska 

präglas av 

öppenhet, 

tillgänglighet och 

vara av god 

kvalitet 

Svårigheter att rekrytera och 

behålla personal med rätt 

kompetens kan innebära risker för 

verksamhetens kvalitet 

4 3 12 

Begränsa risk genom aktiva 

satsningar för att locka unga att 

utbilda sig inom området samt att 

stimulera redan befintlig personal 

att höja kompetensen 

Personalchef/ 

Verksamhetschef 
2014-05-30 

  

Brister i informationssäkerhet, 

internkontroll och skyddsåtgärder 

kan innebära risk för att förtroendet 

för verksamheten skadas eller 

försämras 

2 4 8 

Säkra tillämpningen av policy och 

riktlinjer gällande 

informationssäkerhet i samband 

med införande av nytt IT-baserat 

verksamhetsstöd. 

Ledningskoordinator  2014-06-30 

        
Begränsa risk genom att utveckla 

system för egenkontroll 
Stabschef  2014-06-30 

 God ekonomisk 

hushållning 

 Brister i tillämpning av 

representationsreglerna kan 

innebära risk för att medel används 

till felaktiga ändamål samt ge 

skadliga effekter på förtroendet för 

verksamheten 

3 3 9 
 Säkra tillämpning av kommunens 

regelverk avseende representation 
 Ekonomichef   2014-12-31 

          

 Genomför stickprovskontroller 

avseende momsredovisning 

relaterat till representation 

 Ekonomichef  2014-12-31 


