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Ekonomistyrning, revision och etik  

Tankar presenterade på Statens medicin-etiska råds seminarium 2022 

 ”Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter” 

Vi har ett välfärdssystem – som blir alltmer komplext där systemet inte tycks vara anpassat till faktiska 

behov. Skolan saknar lärare, vården vårdpersonal och polisen har brist på poliser. Bristerna kvarstår 

trots att välfärdsorganisationerna tillförs mer och mer resurser.  Vi har revisorer och andra 

granskningsinstitut som utifrån lagar prövar hur väl välfärdsorganisationerna fullgör sina uppdrag.  

Hur kommer det sig då att styrande politiker och högre tjänstemän beviljas ansvarsfrihet när vi 

dagligen läser om bristerna och konsekvenserna av bristerna?  

Vad är det för lagar och normsystem som påverkar styrning och granskning och på vilka grunder 

utkrävs ansvar? 

Tre konkurrerande normsystem styr offentlig verksamhet  
För några år sedan lyssnade jag på Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt, som beskrev två 

olika normsystem som styr hälso- och sjukvården.1 

Det första normsystemet har sin grund i regeringsformen och hälso- och sjukvårdslagen som utgår 

från att all offentligt finansierad vård ska ges efter behov, på lika villkor och med respekt för varje 

människas värdighet. Det är de här principerna som vägleder hälso- och sjukvårdens medarbetare när 

de utför sitt dagliga arbete.  Motsvarande normsystem för till exempel Försäkringskassans 

handläggare är socialförsäkringsbalken. 

Det andra normsystemet utgår från lagen om valfrihetssystem från 2008 och har sin grund i NPM-

principer som efterfrågan, valfrihet, tillgänglighet och konkurrens. Det här normsystemet framträder 

exepelvis i form av beställar-utförarmodeller för upphandling av hälso- och sjukvård. Vård-

organisationerna får i modellen intäkter utifrån den vård de producerar enligt beställningar och 

fastställda prislistor. De här principerna vägleder förtroendevalda politiker och högre tjänstemän. 

Lagtekniskt har normsystem 1 företräde framför normsystem 2 enligt Lotta. 

Ytterligare ett normsystem, jag kallar det normsystem 3, kan skönjas i styrningen av de offentliga 

organisationer som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.  Normsystemet handlar just om 

organisationsstyrningen som för regioner och kommuner framför allt har sin grund i kommunallagen 

och lagen om kommunal bokföring och redovisning.2 Det handlar om lagar som styr själva driftsformen 

för verksamheten, associationsformen. Motsvarande lagar för myndigheter är budgetlag, 

myndighetsförordning, förordning om intern styrning och kontroll samt internrevisionsförordningen.3 

Det här normsystemet är vägledande för styrning, organisering och ansvarsutkrävande av 

förtroendevalda politiker och högre tjänstemän med ledande positioner. 

 
1 Vahlne Westerhäll, Mål och värden i hälso- och sjukvårdslagstiftningen i konferenspapper Styrning av hälso- 
och sjukvården – var kommer etiken in. Smer 2020:4. Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken 
in? Smer 2020:4. 
2 Kommunallag (2017:725), Kommunal bokföring och redovisning Lag (2018:597),  
3 Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll, Myndighetsförordning (2007:515), 
Internrevisionsförordning (2006:1228), Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt 
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter på området. 
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Som ny yrkesrevisor i regionen gick jag för några år sedan en kurs i intern kontroll.  En annan deltagare 

som arbetar med administration förklarat för mig att det är läkare och sjuksköterskor som ska arbeta 

enligt lagarna i normsystem 1, medan cheferna ska arbeta enligt lagarna i normsystem 3. Jag frågade 

Lotta om det verkligen förhåller sig så. Hon svarade utan tvekan att alla som arbetar inom hälso- och 

sjukvården, inklusive politiker och chefstjänstemän, ska följa normsystem 1.   

Om det är så att även politiker och högre chefstjänstemän ska följa lagarna i normsystem 1 – varför 

tycks då lagarna som styr normsystem 3 få företräde när det gäller deras uppmärksamhet? Vad är 

tankarna bakom normsystem 3, vad består systemet av och hur förhåller det sig till normsystem 1? 

Normsystem 3 – Styrning och intern kontroll  
Normsystem 3 består av flera byggstenar som har tillkommit och utvecklats över tid. Se bilden nedan. 

 

Kommunallagen från 1991 ändrades 2006. Tidigare räckte det med att fullmäktige beslutade om en 

budget med ekonomiska ramar. Från 2006 ska fullmäktige även fastställa mål och riktlinjer för 

verksamheten. Bakgrunden till förändringen var en önskan om att åstadkomma en mer framåtriktad 

styrning för att möta yttre krav. Den traditionella ekonomistyrningen ansågs alltför mycket rikta fokus 

inåt organisationen eftersom den förlitade sig på historisk redovisningsinformation. Samma trend 

finns inom myndighetsstyrningen där mål- och resultatstyrningen introducerades utifrån samma 

principer. 

Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 
När fullmäktiges styrningen inte bara skulle handla om budget och ekonomiska ramar utan även om 

att sätta framåtriktade mål, blev den rena ekonomistyrningen baserad på redovisningsinformation 

otillräcklig. Den moderna verksamhetsstyrningen introducerades. Kortfattat innebär den att ägarna 

formulerar tydliga mål som organisationens högsta chefer ska realisera med hjälp av rätt strategier, 

styr- och uppföljningssystem. Grundantagandet är att organisationens prestationer kan förbättras och 

målen nås om bara cheferna har valt rätt styrverktyg och alla i organisationen agerar samstämmigt 

mot en vision och gemensamma mål.4 Medarbetarna antas bli motiverade av titlar, individuella 

 
4 Lindvall, 2001). Verksamhetsstyrning - Från ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. 
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utvecklingsplaner och lön. När alla agerar samstämmigt kan målen nås med minimala resurser. Då är 

organisationen kostnadseffektiv och har god ekonomisk hushållning.  

Processtyrning är en annan central del i den så kallade moderna verksamhetsstyrningen. Genom att 

beskriva organisationens verksamhet i processbeskrivningar i stället för hierarkiska beslutsordningar 

ska man få med de yttre kraven på organisationen. Processtyrningen förväntas också hantera 

samordning mellan olika funktioner. Helhetssyn på styrningen antas man få genom att knyta 

styrningen och uppföljningen närmare strategin.  

Intern kontroll, revision och ansvarsutkrävande 
Kommunallagen från 1991 stipulerar att nämnder och styrelser har ett ansvar för att den interna 

kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.   

Revision och tydligt ansvarsutkrävande är tänkt att bidra till legitimiteten och förtroendet för offentlig 

förvaltning genom insyn och kontroll. Enligt kommunallagen ska det därför finnas förtroendevalda 

revisorer som granskar verksamheterna för att bedöma om nämnder och bolagsstyrelser bör beviljas 

ansvarsfrihet. Förtroendevalda revisorer utses av och arbetar på uppdrag av fullmäktige och ska 

ytterst vara medborgarnas lokala demokratiska kontrollinstrument.5  

Sedan 2006 ställer kommunallagen krav på god ekonomisk hushållning. Och att revisionen även ska 

revidera mot ändamålsenlighet6 och kostnadseffektivitet, samt god ekonomisk hushållning.  

Revisorerna ska enligt god revisionssed även lämna förslag på åtgärder i form av rekommendationer.  

Styrmodellerna i normsystem 3 bygger på generella standarder och styrverktyg 
Styrmodellerna och styrverktygen som används för såväl styrning som kontroll i normsystem 3 är 

verksamhetsoberoende och bygger på standarder som någon utanför verksamheten har utformat – de 

är inte utformade av de specifika yrkesprofessioner som utför det arbete organisationen är skapad för 

att utföra. Modellerna och verktygen är därför inte specifikt anpassade till verksamhetens syfte eller 

specifika karaktär.  De är utformade och implementeras utan kunskap om och hänsyn till redan 

befintliga arbetssätt och pågående processer i verksamheterna som har utvecklats över tid utifrån 

beprövad erfarenhet. Därför upplevs det inte sällan som ett hinder när nya styrverktyg och 

kontrollsystem droppar ner i en ständigt pågående verksamhet som utför syftet med verksamheten 

enligt system 1. 

Det är inte ovanligt att nya eller förändrade mål är anledningen till att en organisation implementerar 

en ny strategi, styrmodell eller verktyg. När målen inte nås med valda modeller eller verktyg ersätts de 

med nya modeller och verktyg eller så omorganiserar man. 

Organisatoriska mål saknar många gånger koppling till syftet med verksamheten, dvs anledningen till 

att organisationen har inrättats. Inte sällan handlar målen om medel, hur något ska göras, eller krav på 

att något ska utföras på ett särskilt sätt, till exempel tryggt och säkert. Avkastningsmål, kvalitetsmål, 

mål om personalomsättning, miljömål, effektmål för projekt etcetera. Det kan också handla om 

politiska mål som har bäring på syftet med verksamheten till exempel ”arbetslösheten ska minska med 

X procent” eller ”sjukpenningtalet i sjukförsäkringen ska högst uppgå till X dagar.  

Bilden nedan visar på alla möjliga generella styrverktyg som de flesta organisationer använder sig av 

för att nå diverse mål.   

 
5 (SOU 1998:71). 
6 Med ändamålsenligt avses att verksamheten ”fungerar som det är tänkt för dem som det är tänkt”. Källa: God 
revisionssed i kommunal och regional verksamhet, SKL, 2018. 
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Med tydliga processbeskringar antas organisationens högre chefer kunna säkerställa att kunder, 

medborgare eller invånare får likadana tjänster samtidigt som cheferna kan visa att de har kontroll på 

verksamheten. Grundantagandet är att följsamhet mot processbeskrivningar bringar ordning, reda och 

trygghet och därmed förutsägbara tjänster. Om processen inte följs finns en risk för att vissa 

aktiviteter inte blir utförda, eller utförs på ett felaktigt sätt, vilket skulle kunna skapa kvalitetsbrister 

eller bristande kostnadseffektivitet. För att ledningen ska kunna påvisa att de har en god intern 

kontroll ska därför alla följa processbeskrivningen. Om alla följer beskrivningen säkerställs också 

spårbarhet i vem som gör vad, vilket underlättar ansvarsutkrävandet. När processtyrningen kommit att 

handla om processefterlevnad handlar den inte så mycket om samordning eller helhetsstyrning så som 

teorin bakom verksamhetsstyrningen var tänkt att hantera, utan mer om kontroll och 

ansvarsutkrävande. 

Grundantaganden om målorientering, standardiserade styrverktyg och processer som har blivit 

kännetecknen för den moderna verksamhetsstyrningen är en viktig byggsten i normsystem 3. Det 

ifrågasätts inte av politiker, högre chefstjänstemän eller organisationsprofessioner7 som utformar och 

arbetar enligt normsystem 3.  

Revisionens bedömningskriterier 
SKR är normgivande för revisionsarbetet liksom internationella standarder för finansiell redovisning. 

Revisionens granskning utgår från risk och fastställda bedömningskriterier samt krav på revisionsbevis. 

 
7 Med organisationsprofession avses yrken som baseras på generell kunskap som är verksamhetsoberoende. till 
exempel styrexperter, strateger av olika slag, hr-experter, ekonomer, modellexperter.  
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Revisionens granskningsfrågor utgår främst från kommunallagen, aktiebolagen, lagen om kommunal 

revision men även från fullmäktiges mål och uppdrag samt övriga styrdokument, till exempel riktlinjer 

för intern kontroll. Myndigheters föreskrifter till exempel Socialstyrelsens eller MSB:s föreskrifter kan 

också utgöra bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder är facit för revisionens bedömningar. Ett av 

det viktigaste underlaget för bedömningarna om ansvarsfrihet kan beviljas är en korrekt bokföring och 

sanningsenlig årsredovisning.  Det handlar då om att kontrollera om 

- räkenskaperna är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god 

redovisningssed samt regionens regler och anvisningar. 

- om nämnden/styrelsens delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning ger en 

rättvisande bild av resultat och ställning? 

Viktiga bedömningsgrunder är också om nämnden eller styrelsen har uppnått det av fullmäktige 

beslutade ekonomiska och verksamhetsmässiga målen.  

För revisionen är det svårt att bevisa att pengarna är väl använda vilket i praktiken leder till att god 

ekonomisk hushållning betyder att organisationer bör ha ett ekonomiskt överskott. Går verksamheten 

med överskott anses det ekonomiska målet vara uppfyllt. 

Det är även svårt för revisionen att granska ändamålsenligheten. För att granska verksamhetens 

ändamålsenlighet som styrs av normsystem 1 kan det handla att kontrollera om ett sjukhus har 

riktlinjer, handböcker och verktyg för att möta lagkrav i patientsäkerhetslagen (2010:659) och krav på 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).  

Det tredje bedömningsområdet handlar om att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är 

tillfredsställande – och då handlar det främst om att den interna styrning och kontrollen är tillräcklig 

för att nämnden eller styrelsen ska kunna uppnå fullmäktiges krav – inte att de har system för att på 

bästa sätt utföra syftet med verksamheten, till exempel utföra hälso- och sjukvård enligt normsystem 

1.  

Revisionens bedömningskriterier utgår i mångt och mycket från innehållet i beslutade dokument. En 

implicit utgångspunkt förefaller då vara att dokument är kloka och att allt går att skriva ner i 

dokument. Alla bör därför agera följsamt mot dem och det är ytterst oklokt att göra avsteg från 

innehållet i dem. Avvikelser ska uppmärksammas och åtgärdas. 

Revisionens granskning utmynnar inte enbart i ett beviljande eller nekande till ansvarsfrihet för 

regionens nämnder och styrelser som regionfullmäktige ska ta ställning till, utan även i 

rekommendationer.  
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Revisionens rekommendationer – en indirekt form av styrning? 

Rekommendationerna kan ses som en del i revisionens vilja att inte bara vara dömande i efterhand 

utan också att vara framåtsyftande, att bidra till att utveckla verksamheten.  Men vad handlar då 

rekommendationerna om? 

En snabb kontroll av samtliga rekommendationer i årsgranskningen för region Stockholms samtliga 

nämnder och bolag – inklusive regionstyrelsen för verksamhetsåret 2021 visar att 

rekommendationerna handlade om behov av förbättringar när det gäller avtalsstyrning, 

ekonomiskstyrning, fastighetsförvärv, hållbarhet, inköp, intern kontroll, investeringar, it- och 

informationssäkerhet, oegentligheter, personal, strategisk styrning och ledning, säkerhet, 

verksamhetsstyrning, ägarstyrning, och räkenskaper. Flest rekommendationer fanns på området 

strategisk styrning och ledning, verksamhetsstyrning och intern kontroll. Enbart 8 berörde 

oegentligheter och 5 räkenskaper. 

De problem som revisionen uppmärksammar handlar alltså inte så mycket om finansiell oreda eller 

problem förknippade med demokratisk insyn och jäv eller om reglerna enligt normsystem 1 följs, utan 

rekommendationerna hänför sig till verksamhetsstyrningens idéer och idéer om intern kontroll enligt 

normsystem 3 och i viss mån normsystem 2 – att styrning av organisationer ska ske i form av modeller, 

verktyg, processbeskrivningar och andra typer av dokument i form av rutiner och riktlinjer och att 

ledningen ska säkerställa att de används. 

Är det på dessa grundvalar vi vill utkräva ansvar av våra politiker och tjänstemän i ledande positioner? 

Det borde vara  hur väl hälso- och sjukvårdens verksamhet fungerar utifrån normsystem 1 som ansvar 

bör utkrävas? 

Den oberoende revisionen stärker organisationsprofessionens makt 
Revisionen ifrågasätter i likhet med politiker och högre tjänstemän inte grundantaganden i 

normsystem 3. Revisionen – som ska vara objektiva och neutrala – granskar nämnder och bolags 

följsamhet och avvikelser mot mål och resultatkrav i fullmäktiges budget samt mot befintliga riktlinjer. 

Har fullmäktige formulerat många mål och indikatorer är det måluppfyllelser mot dem som 

bedömningarna görs. Styrningen och inte sällan även målen utgår från styridéer i normsystem 3. 

Ju mer avvikelser revisionen hittar i sina granskningar som förmedlas i rapporter och 

rekommendationer, desto mer resurser förefaller användas för att stärka styrning och intern kontroll 

utifrån principerna i normsystem 3. Detta för att säkerställa att politiker och högre chefstjänstemän 

ska beviljas fortsatt ansvarsfrihet genom att visa att de styr och har kontroll. Mindre resurser finns då 

kvar till att åtgärda verkliga och angelägna problem och behov i kärnverksamheten så att 

yrkesprofessionen som arbetar enligt normsystem 1 kan göra rätt från början. 

Man skulle därför kunna påstå att revisionen har krokat arm med organisationsprofessionerna 

(strateger, ekonomer, verksamhetsutvecklare m.fl.) som utvecklar styr- och uppföljningssystem enligt 

normsystem 3.  Revisionens granskningar och revisionskriterierna stärker på så sätt indirekt 

organisationsprofessionens maktställning gentemot yrkesprofessionen i verksamheter som styrs av 

normsystem 1 eftersom bedömningsgrunder tar sin utgångspunkt i riktlinjer och regler som har 

utformats av organisationsprofessionen. Revisionens kritik mot avvikelser från beslutad styrning, 

fastställda riktlinjer eller bristfällig kontroll bidrar således till att organisationsprofessionens frågor och 

bekymmer som har sin grund i normsystem 3 får företräde på den högre ledningens, nämndens eller 

styrelsens bord. Organisationsprofessionens behov av att utveckla styr- och kontrollsystem prioriteras 

därför inte sällan vid beslut om verksamhetsutveckling framför yrkesprofessionens faktiska behov för 

att utföra verksamheten enligt normsystem 1 – som är syftet med verksamheten. 
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Ett betydande problem med revisionen är att den enligt kommunal- och aktiebolagslagen ska granska 

varje nämnd eller bolagsstyrelse och eventuellt rikta anmärkning mot dem. Det innebär att systemet 

för intern styrning och kontroll lätt utformas utifrån nämndens eller bolagets enskilda ansvarsområde, 

även om det inte stödjer organisationens förmåga att åstadkomma nytta för hela 

verksamhetssystemet, till exempel hälso- och sjukvårdssystemet.  Det blir särskilt problematiskt när 

organisationens verksamhet bara är en delmängd av en helhet som omfattar kommunen och regionen 

till exempel vad det gäller patientens rätt till samordnade insatser från flera huvudmän.   

Ett annat problem är att revisorerna kommer från ekonomibranschen och vill hålla fast i 

ekonomigranskning och målformuleringar utifrån SMARTA mål för att enkelt kunna revidera 

måluppfyllnadsgraden för enskilda organisationer när året är slut. Samtidigt är det inte riktigt klarlagt 

vem som gör vad: IVO, Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket med flera har också uppdraget att 

kontrollera att lagarna enligt system 1 (dvs ändamålet) följs. 

Det är inte bara jag som ifrågasätter revisionens utgångspunkter och göranden. Utvärderingsforskaren 

Anders Hanberger är kritisk till den kommunala revisionens roll. Enligt honom har fokus i revisionens 

granskning förskjutits från en granskning av hur verksamheten bedrivs och vilka resultat den gav till att 

undersöka att styrsystem och rutiner fungerar och följs.  

– Om man är säker på att regler, styrsystem och rutiner leder fram till avsett resultat är detta 

förstås okej. Problemet är bara att man sällan vet något om sambandet mellan rutiner och 

resultat. Konsekvensen kan bli att granskningarna resulterar i slutsatser som helt saknar 

relevans för medborgarna.8 

Etiska konsekvenser av styrning, kontroll och revision enligt normsystem 3 
Etik, eller omdöme som kanske är en mer relevant term i detta sammanhang, handlar om ett sätt att 

tänka och resonera. Det är en förmåga att kunna se fenomen och händelser ur olika perspektiv så att 

man kan fatta goda beslut när det finns flera alternativ, när svaren inte är givna på förhand eller när 

det råder stor osäkerhet i särskilda situationer och sammanhang. Omdöme och omdömesutveckling 

ges vanligtvis utrymme i normsystem 1 för att kunna hantera människors olika behov på lika villkor, på 

ett värdigt och respektfullt sätt i enlighet med grundlagen. Ska man vara en bra läkare eller 

sjuksköterska behöver man ha möjlighet att tänka självständigt och utveckla sitt omdöme. Vad är 

rimligt, vad är orimligt för den här patienten i den här situationen?  

Det erfarenhetsförvärvade goda omdömet och etiska övervägningar har däremot inget utrymme i 

normsystem 3, dvs. de normer som politiker högre tjänstemän och revisorer arbetar 

efter.  Normsystem 3 bygger på ett formalistiskt förhållningssätt med syfte att standardisera och 

”säkerställa” att allt blir lika oavsett vem som gör det. Och i den mån det finns ett utrymme för 

omdöme, ses det som något negativt, som en avvikelse som ska åtgärdas genom fler eller mer 

detaljerade regler, processbeskrivningar, riktlinjer och kontroller kring efterlevnaden av dem. Riktlinjer 

och processbeskrivningar är förenklad kunskap och bygger precis som redovisningsinformation på 

historiska erfarenheter – inte framväxande, verkliga och aktuella behov. Om processbeskrivningarna 

följs till punkt och pricka utan anpassning till verkliga behov finns en fara att lagarna i normsystem 1 

inte följs. 

När normsystem 3 utformas så att det inte stödjer normsystem 1 så är det fel på normsystem 3! När 

styrningen enligt normsystem 3 hindrar att verkliga behov enligt normsystem 1 inte får eller kan 

hanteras, uppstår en rad etiska dilemman. 

 
8 Refererad i Bäck, Henry (2018) Kommunrevisorernas testamente.  
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När etiska dilemman uppstår i verksamheter som arbetar enligt normsystem 1 upplever medarbetarna 

att det blir allt svårare att göra ett helgjutet arbete utifrån medborgares eller invånares behov och 

egna erfarenheter. En känsla av psykiskt obehag av att gå till arbetet infinner sig. Även allt fler chefer 

upplever obehag av att gå till arbetet. Cheferna ska ge sken av att styra och kontrollera medarbetarnas 

göranden för att uppnå organisatoriska resultat på ett förutsebart sätt enligt grundantagandena i 

normsystem 3 samtidigt som normsystem 1 ska upprätthållas – trots att de vet att det är en 

orimlighet. Vårdens chefer vet till exempel att försöken att korta vårdköer genom att endast acceptera 

de mest sjuka kan leda till att åkommor blir värre och kräver dyrare behandlingar längre fram. 

Kommunernas chefer i äldreomsorgen vet att mindre tid för varje individ för att minska 

äldreomsorgens kostnader riskerar att leda till fler besök på sjukhusens akutmottagningar.  

Grundantagandena i normsystem 3 behöver ändras! 

Hur skulle normsystem 3 kunna förändras så det stödjer normsystem 1? 
Utformningen av styrning och intern kontroll behöver utgå från grunduppdraget, syftet med 

verksamheten samt skattebetalarnas rätt att veta att inga pengar använts i onödan för att 

åstadkomma resultatet.  Ekonomisk hushållning behöver då betyda att pengarna för hela 

verksamhetssystemet spenderas på rätt sätt utifrån syftet med verksamheten, inte att en enskild 

organisation redovisar ett ekonomiskt överskott. Normsystemet ska beakta att billiga lösningar, eller 

att spara pengar genom att inte göra något alls, inte betyder att vi skattebetalare fått största möjliga 

nytta för pengarna. Normsystemet behöver också ta hänsyn till att förebyggande arbete som gör att 

incidenter och behov aldrig uppstår är en förutsättning för effektivitet trots att sådant arbete inte 

uppmärksammas i de ekonomiska eller verksamhetsmässiga redovisningarna. 

Normsystem 3 bör sätta syftet med verksamheten i fokus – inte målen. Mål, särskilt sådana som är 

frånkopplade syftet med verksamheten, gör arbetet instrumentellt, ryckigt och kortsiktigt – inte 

meningsfullt för dem som arbetar enligt normsystem 1. Det är inte målen som motiverar 

medarbetaren. Potentialen till meningsfullhet och motivation är i stället viljan att utföra ett gott 

arbete, för dess egen skull. 

 

Styrning och kontroll ska handla om kontinuerliga 

förbättringar i verksamhetssystemet inte temporära 

organisatoriska måluppfyllelser. En mängd mål för 

att förbättra resultat leder inte i sig till en effektiv 

verksamhet. Det är verksamhetssystemet som 

orsaker de resultat man får.  

Revisionens kriterier och bedömningsgrunder för ansvarsutkrävande bör utgå från medborgarnas 

behov av information – inte standarder som bygger på aktieägarnas behov av information för att säkra 

att insatta kapital ger avkastning. Relevant information för medborgarna är att få veta hur väl 

förtroendevalda och opolitiska tjänstemän uppfyller sin roll – att de inte bara säga ja utan att de också 

prioriterar och väljer bort. Att de inte bara ser till den egna organisationens kostnadseffektivitet utan 

till hela verksamhetssystemets effektivitet. Om granskningen inte utgår från hur hela systemet är 

uppbyggt eller tänkt att fungera för att leverera välfärdstjänster, hamnar revisionens hela 

granskningsresultatet fel. Det vore klokt att till exempel hålla sig till att nämnden och styrelser ska 

säkerställa att verksamheten är bemannad för att möta behovet av välfärdstjänster, men inte hur.  

Jag tror att skattebetalare vill se en förflyttning när det gäller styrningens, kontrollens och revisionens 

fokus – från organisationseffektivitet till systemeffektivitet. Då kan vi få ökat värde för varje 

skattekrona.  

SYFTE
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